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De tijding van hetsluiten der Gentsche Bevrediging werd door de Nederlanders, in 1576, met eene vreugde ontvangen, a1s bi
j menschengeheugen gehoord noch 1581
gezien was (1). De Prinsvan oranje,wien zi
j door nz raEsxx en ZLBEZtTI;S Lzoxlxrs
was overgebragt, verwachtte er veel goeds van (2), ofschoon ht
j wel voorzien konde, dat zi
j van geen langen duur zi
jn zoude. Velen toch hadden, naar zi
jne getuienis, ))terwi
jl men nOg onderhandelde dwars en van ter zi
jde allerhande beletselen
het algem een

en verhinderingen, die zi
l- slechts bedenken konden, in den weg geworpen, om deze

Bevrediging te verhinderen, hetgeen hun zeker gelukt zou zi
jn, indien zi
j niet Gevreesd hadden , zich daardoor in gevaar te brengen , en het volk, welk dien vrede

als den grondslag der vnjheid en van de herstelling der oude voorregten beschouwde,hen nietgenoopten gedwongen had,dien eenparig te sluiten (5).:' Hetwasdaarenboven aan geen twi
jfelonderworpen,datdeKoning,wanneer hi
j al eens deze Bevrediging m ogt aannemen , haar toch niet zou nakom en. Voor den Prins niettemin leverde

zi
j onderscheidene voordeelen op. Niet alleen werd hj er door uit den nood gered,
maar zi
j bood hem ook de gelegenheid aan, de steden van Ilolland en Zeeland, die
(1)Apol.r.wll-l-zx l,bi
j B0R,Hist.d.Nederl.Oorl.D.l1. Aztthent.k
gftzà/
ç.bl.87.
(2)Archivende la Maison d'Orcnge,T.5r.p.473,509.
(3)Apologier.wlsszx I,t.a.p.bl.87.
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1576-- n0g door de spanjaarden bezetwaren ofhen aankleefden, zoo welalshetgewesten
1581 d
e stad Utrecltt weder onder z
i
jn bewind te brengen. Tevensbewerkte hj erdoor,dat
Holland en Zeeland adem konden scheppen en zich van hunne geledene schade en ver-

liezen herstellen,terwi
jlhi
jdaarenboven Braband,Vlaanderen en de overige Nederlanden in een verbond tegen de Spanjaarden wikkelde, en alzoo het toooneel van den
oorlog derwaarts overbragt. Xaar het grootste voordeel,welk voor hem uit de Gentsche

Bevrediging ontsproot, was dat zi
j die gewesten nader to@hem bragt, welke hi
j later
door een verdrag wist aaneen te strengelen, hetwelk de grondslag van het Gemeene-

bestder VereenigdeNederlanden gewordenis(1). W elverre,datdezeBevrediging de
verbindtenis of Unie, onlangs tusschen Ilblland en Zeeland gesloten , vernietigde, werd

zi
j er integendeeldoor bevestigd, en de Prinsbleefin hetbezit van alzi
jne waardigheden (2). Doch niet alleen gewon hi
j er bi
j, maar ook de Staten van klblland en
Zeeland,ja zelfsde Koning. lmmers,)
)watde Staten betreft, zoo werden hunne han,

delingen me
t den Prins en de magt hem gegeven nu door de overige gewesten, en
/
indien lplxalx,s het verdrag aannam , ook door den Koning goedgekeurd en gewettigd.

W at den Koning aangaat,deze won er bi
j,dewi
jlhi
j in Kolland en Zeeland thans op
zi
jn naam en commissie weder een Stadhouder en Admiraalhad; hi
j werd, ten minste
naar het uiterli
jke, in zi
jn regt niet verltort, door den Prins, als zijn Stadhouder,te
blt
jven erkennen,gelijk deze sindsVi
jftienhonderd negen en vi
jftig geweestwas. En de
Prins won er bi
j, dat hi
j de ontvangen magten hetoppergebied nietalleen bleef behouden, maar daarenboven nog gedektwerd door den titelvan Stadltouder zijner Mat
iesteit,even alsof hi
j dien titelnooitverlorenhad,en AïJ'zaldatèlïp'rczl.
'meteenestilzwi
jgende erkenteniszi
jner vorige gewigtige commissie, welke daarom in hetzevende
punt der Gentsche Bevrediging afzonderljk genoemd wordt, en uitdrukkeli
jk gezegd
van den .
ffp?lfzlg bîj Acpz ontvangen. Hierdoorkon hi
j in het vervolg nietslechts van
de zi
jde der Staten zich beroepen op zi
jne aangenomen opperhoofdigheid, maar ook
van de zi
jde desKonings op zi
jne commissie van den Koning gekregen; wellk beroep
hi
j in Vi
jftienhonderd negen en zeventig ook nog deed. Hierdoor was l11
j van alle
kanten gedekt.

W at het Admiraalschap betreft, het is bekend, dat de Hollanders

onder de Graven niet wilden toegeven, dat zi
j onder den Admiraal vAx BEvEhEx in
Vlaanderen stonden, maar datzi
j in zaken der zee alleen kenden den Stadhoudervan
Ilblland en het Hof van Ilblland, onder den Koning als Graaf. Hierom besloten de

Staten in Vt
jftienhonderd twee en zeventig, dat de Prins zou stellen een ))souverein
Admiraalen Commissarissen van zeezaken.'' En ditdeed ht
j kortdaarna. Hi
jkon dat
(1)Leven vcn wlLl
-zx l,D 1l.bl.661,662.
(2)XLVIT,Ilint.d.ffpll.Staatsreg.D.1.bl.140,141.
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anders zelf geweest zi
jn. Dit werd dan btjditpuntbevestigd,en betiszeker,datde15
76Prins die waardigheid of datambtook bekleed heeft-''- Bi
j hetachtste puntderBevre- 1581
tliging wasdaarenboven bedongen,dat ))middelerwi
jl geene plak-aten of mandementen in
Ilblland zouden gelden dan die door den Prins van oranje en zjne Raden goedgekeurd werden , zonder nadeel voor het vervolg van den Grooten Raad des Konings.
Door dit beding hielden de Prins en de Staten in Ilolland en Zeeland de handen volkomen ruim , om in hunne gewesten alle verordeningen en schikkingen te m aken, en
evenwel noch 'sKonings Raden noch den Algem eene Staten eenigen aanstoot te geven ,

maar bunne bevelen te volgen ofniette volgen, naar mate zi
j deze dienstig of ondienstig rekenden voor Ilolland'sen Zeeland'sbelangen en ingezetenen (1).,'
Overeenkomstig het verlangen van ohAwzz, dat de Gentsche Bevrediging door al de

gewesten en steden, elk in hetbi
jzonder, zou bekrachtigd worden (2), werden afgevaardigden naar al de steden van Ilblland gezonden, om de acte, waarbi
j zl
j werd
aangenomen, te laten bezegelen; en er is geen twi
jfel aan, datook dit zi
jn beslag
gekregen heeft,hoewel daarvan geene verdere melding in destaatsregistersvoorkomt(5).
Daar men in Kolland thans beducht was, dat vele uitgewekene Roomschen , overeenkomstig de Bevrediging, derwaarts zouden terugkeeren, besloten eerlang de Staten van
dat gewest, van allen, welke zich daar weder wilden vestigen, vooraf een eed te vor-

deren waarbi
j zi
j, onderanderen, moesten belooven ))niets tegen de Hervormde godsdienst te beram en of in het werk te stellen, en geene pogingen aan tewenden , eenige
andere godsdienst hier uit te oefenen , imm ers niet vöör dat zulks, na het vertrek of

verdri
jven der Spanjaarden, door eene wettige vergadering der Algemeene Staten bepaald zou zi
jn-'' De Prins van oranje nam hierin geen genoegen en oordeelde teregt,
dat men niemand boven de punten der Gentsche Bevrediging mogtbezwaren (é).Deze
eed is dan ook spoedig door de Staten van Hblland en Zeeland in zoo verre verzaclzt
geworden , dat men slechts de handhaving van het Verdrag van Gent behoefde te be-

looven,zonder omtrentde godsdiensttot eenige bjzondere verklaringverpligttezjn (5).
Eene gelijke vrees als die der Staten van Kolland en Zeeland voorden invloed der
terugk-eerende Roomschen op de Hervo= de godsdienst, moesten natuurli
jk de Staten
der overige Nederlanden voor de Roomsch-Katholi
jke godsdienst koesteren bi
j de wederkomst der uitgewekene Protestanten. Dit zoowel als het groot gezag , welk oRtwzz

(1)XLUIT,Ilist.d.#p#.Staatsr.D.1.bl.141-143.
(2)Archivesde la'Maison d'Orange,T.V.p.467,468.
(3)xstuT,Hist.d.#:f!.Staatsreg.D.1.bl.147,148.
(4)aoR,ffïdf.d.Nederl.Oorl.D.1..
f.IX.bl.741,742.
(5) 6rootPlaeaatb.D.lI.b1.2141. v.w,zx op wAGSXAAR,St.YIl.bl.43.
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1576- zou kunnen verwerven, maakte vele Grooten ongerust, veriaauwde hunnen z
jver,ja,
1581 d
eed hen bi
jna terugdeinzen (1). Devi
jand hatlhiervan voordeelkunnen trekken;en
de Prins van oranje verklaart,))dathetnietaan den Heer van Swevegltem ,den Graaf
van Boeul.
r,Movorsaos en anderen gelegen heeft,dat de Spanjaarden,nog druipende
'
îran hetbloed derAntwerpenaars,geen dergeli
jk tooneelin Gentaangerigthebben(2).''
Het was een geluk voor die stad, dat de Spaansche soldaten in Antwevpen er niet
OP aanrukten. Het slot imm ers was nog in handen hunner makkers,.die, hoewel
Slechts honderd veertig of vijftig man sterk en schaars van kri
jgs-en 'levensbehoeften
voorzien, zich onder AwToxlo DE &LINAS MAxznoxAl)o , en aangevuurd door xoxohilow's
echtgenoote, dapper tegen den Graaf van Roeulœ verdedigde, welke dé sterlkte sinds
.

geruimen ti
jd,doch,naar het schi
jnt,trageli
jk belegerde. XownhAoow,door den Graaf
van Holtenlo, (lie op St. Annelaltd was gelegerd, van allen toevoer afgesneden, had

den derden van Slagtmaand Zierilçzee verlaten, en was met zi
jn volk en geschut
digt onder Antwerpen voorbi
jgetrokken, om de Spaansclze soldaten te bewegen,
hem in het ontzetten van het slot te Gent te ondersteunen ,m aar had niemand daartoe

geneigd gevonden. Nu trachtte hj zich van lletkasteelte Rupelmoltde, in hetLand
van W cc.
ç, meester te maken, doch werd door hetkri
jgsvolk der Staten geslagen en
verloortlaarbi
jhontlerd man,waarop zi
jneoverigemanschappeninStaatschedienstovergingen,en hi
j zelfde vlugt nam. Ondertusschen hadden de Gentenaars wederversterking
van ORANJE ontvangen en maakten toebereidselen , OP nieuw het slot te bestormen ,
slagtm.toen de manhafte bezetting, door honger en gebrelt gedrongen , zich onder be11v.

1576 houd van li
*i
#f en goed overgaf. Twee dagen later vertrok zj, onder geleide, naar

Frankrt
jk. Het slot werd terstond door twee vaandels Staten- en twee vaandels van

'sPrinsen voetvolltbezet,doch iskortdaarna met den grond geli
jk gemaakt (5).zoodra xowoatoox Zierikzee verlaten had, zond de Prins van Ol'anje den Graafvan
H oltenlo, om die stad weder in bezit te nemen. De burgers echter, welke eene

belegering uitgestaan en al de'rampen van den oorlog metden moedwil eener kri
jgsbezetting ondervonden hadden, weigerden uouzxx,o met zi
jn volk in te nemen.
Doch op 'sPrinsen bedreiging, dat hi
j hunne stad ten prooi aan het kri
jgsvolk
(1)GROEN v.pRIxsTEREa,in de Archives dela Jfcïé'
pn d'Orcppe,T.Y.p.471.
(2)Apologie rcn AVILLEM I,b 87.
(3)Mzsllocz,1
.list.d. 1.g.d.Fl.Liv.XVllI.p.352- 354,359. CAMPANA,della #tzerrc di
Fiandra, T. 1.p. 166, 167. tx PETIT, Cltron.d.#pll.T.1I.p.321. cHAppuYs,Ilint.&G .d.
1. g. d. Fl. Iuiv. 1V. p. 210. HAnAsns, hnnal. #rcl. T. 111. p. 243. B0R, Hist. d. Nederl.

Oorl. D. 1. B. lX. bl.727. v. XETEREX, Iliit. #. Nedekl. Onrl.:.Vl.bl.1à3 verso. UOOFT,
Nederl.Sïdf.B.XI.bl.479. pz z0:GIIs, Gendtsche Ge#c/t.9.1.b1.25é,'283- 287.,
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zou overgeven, Nverd de (lraaf met zi
jn volk binnengelaten en in zi
jne handen15
15
78
C-1
door de Regering en burgeri
j de eed van getrouwheid aan den Prins en de
Algemeene Staten afgelegd, aan wier zi
jde Zierikzee sedert alti
jd is gebleven. De
verlatene schansen op het eiland Schouwen, de stad Brouwersltaven en Bem menede
.

*

werden insgeli
lks door uouzxxao in bezit genomen (1). Kort daarna kwam oudewater, door den Heer van Sœieten ingesl
oten, bi
j verdrag weder onder ohatxzE.
Om dien tijd hadden de Spanjaarden ook de Beverwl
jk en het huis Assenberg
of Kssumberg verlaten, welke sowox dadell
jk liet bezetten, terwi
jl de Overste uzLrzxo bezit nam van de ontruimde Sparendammer schans, waardoor de toegang naar

Kaavlem aanmerkeli
jltbelemmerd werd. Dz I,A MARGELLI,welke in diestad hetbevel
voerde, dreigde den #ccg en het W estland te plunderen, doch de Staatsche benden ,

te Noordwk
jlc gelegerd, hielden hem daarvan terug. Inmiddels llad het beklagenswaardige Haarlem den drie en twintigsten van W i
jnmaaM9) op nieuw eene vreesselt
jlte ramp getroFen. ln een wachthuisbj het.Spaarne wasdoor beschonkene Duitsclze
soldaten brand onlstaan, welke bi
j een fellen wind uit het Noordwesten zoo snel om
zich greep,dat oratrent vi
jfhonderd huizen eene prooidervlammenwerden,zontlerdat
de bewonershetweinige,welk hun de roofzuchtder Spanjaarden gelaten had,redtlen

konden.Deschadebegroottemen op meerdanvieimaalhonderdduizendgulden (;).lngevolge de Gentsche Bevrediging, werd de Graaf van Bossu, doch niet dan op na-

drukkell
jk bevelvan ohAwzz,uitzi
jne driejarigegevangenschapontslagen,daardeStaten
van hetNoorder-kwartier, uit eigenbaat, eenige zwarigheden nzaakten, hem uit te leve-

ren. Hi
j werd den zeven en twintigsten van Slagtmaand, onder geleide van den Adm iraal KoawELxs DlRxszooy j die hem had gevangen'genomen) en PILIPS KORNELISZOON,
Burgemeester van Zlkmaar, naar Middelburg gevoerd, door den Prins zeer minzaam

ontvangen en terstond op vri
je voeten gesteld. Door Hzzltoy:s reeds vroeger vermaand,
de Spaansehe zi
jde te verlaten, waarvan hi
j zich niet afkeerig had getoond, beloofde
hi
j thans, niets ten voordeele der Spanjaarden te zullen ondernemen, begafzich naar
Vlaonderen,voortsnaarBrussel,enging eerlang overindienstderAlgemeeneStaten(5),
(1)Notulen ten Bade,wcAl5-7 Nov.1576,aangehaald in den Tegenw. é'fcéff van Zee#znd,
D. 1. b1. 313. s0a, Ilist. d. Nederl.'Oorl. D.1. B.1X. bl.727. Leven w. wltssx l, D. Il.
bl.651,652.

(2):0R, Ilist. d. Nederl. Oorl. D.1.B.lX.bl.726,727. HOOFT, Nederl. Hist. B. Xl.
b1.464,480.

(3)Arcltives de la Maison #'orange,T.V.p.448,469,,483. D= zosst,Be&l.d.Stat.Ge0?D. 1. bl. 100, 101. :0R, Ilist. d. Nederl. 0*1. D. 1. B. IX.. bl. 726. HQOFT,Fedcl.#fz/,
.

5.XI.b1.479. vsuvs,chron.r.ilborn.bl.451.
11 DEEL, 6 Sr
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1576- De bli
jde hoop op gelultkigerti
jden,welke de Gentsche Bevrediging over het ge1581 h
eel bi
j de NM erlanders verwekte, verdween met de komst van den nieuwen Land-

voogd. Dox zAw ran op.
s/cAlrlj/c, de zoon van KAREL V en, naar het meest aangenom en gevoelen, van SARBARA vox BLOMBERO , eene Duitsche Jonkvrouwe, was

den vier en twintigsten van Sprokkelmaand Vi
jftienhonderd vjf en veertig te Regensburg geboren,en tot den dood des Keizers door Lvxs Qulza
toi in het geheim opgevoed ,

toen van zi
jne afkomst onderrigt en door v'lrlps als broeder erkend geworden. Van
dapperheid en kri
jgsbeleid had hi
j tegen deXooren in Grenada,en tegen de Turken in
tlen vermaarden zeeslag bi
j Lepante zoowel,als bi
j hetveroveren van Tunisuitstekende
bewi
jzen gegeven. Ri
jzig van gestalte, schoon van gelaat, minzaam , welbespraakt en
van de behagelt
jkste vormen,was hi
j berekend aller harten voor zich in te nemen.
Om zt
jne eerzuchtte bevredigen, ofveeleer om hem van de stoute plannen, welke hi
,j
lkoesterde, af te leiden , W d vrLlps hem , na den dood van nz xzouzszws,tot Landvoogd

tler Nederlanden benoemd. Doch noy zAx had zich juist deze benoeming laten welgevallen,dewi
jlzijhem ,geli
jk lti
jmeende, hetuitzigtopende, zi
jn geheim ontwerp te
kunnen verwezenli
jken,nameli
jk:Koningin ELIZABETU te onttroonen,metXAItI&STUART,
hare gesrangene, te huwen en de kroonen van Engeland en Scl
totland op zi
jn hoofd
En
t
oe
n
ver
t
r
ek
t
e
M
a
dr
i
d
te vereenigen.
hi
j ltort vöör zi
jn
eltomen was en den
Ktming mondeling hiervan onderrigt had, was deze verlegen geweest, lloe dien 'aanslag

te veri
jdelen, zonder nox zAx den lust te benemen, zich naar de Nederlanden te
begeven. Uitdien hoofde, en om tevens in den heerschzuchtigen jangen held de
hoop levendig te houden,had ht
j hem tekennen gegeven,dathetplan tegen Engeland
met de Spaansche benden zou kunnen volvoerd worden, welke men nu toch wel ge-

noodzaalkt zou zi
jn uitde Nederlanden te ontbieden. Xeer dan ooit vervuld van schitterende verwachtingen, was oox zAx, om niet opgeh. ouden te worden, onbekend en

vermomd door Frankr%
jk getrokken, slechts door o'
rTivzo GowzAoA, voor wiens
bediende ht
j zich uikaf, en een klein gevolg veTzeld, en had te Par%js in het geheim een mondgesprek m et den Hertog van Guise gehouden , waarvan de inhoud

nooit naauwkeurig bekend is geworden. Hier vernam hij van den Spaanschen gezant nox nlEoo nz CUFIOA den stand van zaken in de Nederlanden, en zette met

allen speed zi
jne reis derwaarts voort. Op den dag der ramp van Antwerpen kwam
hl
j te Luœemburg en werd er,toen ht
j zich had bekend gemaakt,doorden Heer nx
xAvks,stedehouder des Graven van Mansfeldt,plegtig ontvangen (1).
(1)L.v.o.HAMMEN Y laEox,Dox zuAx pz AVSTRIA Ilistoria.Jfc#rf#,1627,p.290-293. STRAI)A, de :&'
b ?elg. Lik IX. p. 508. CAMPAXA, della guerra,di Fiandra, T-1. p. 171 , 172.
BExTlvoGI,le,Ntdevl. ffl/. b1. 254, 255. I,z PETIT, Oàrppz. d.#pll. T.ll.Liv.XI. p. 318. cI
1Appvvs, Hist. G#n. #. 1. g. d. Fl. Liv.lV.p. 217. DK '
rAssls, Comment. Lib. 111. p.239 ,240.
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Dox
jma

zAx verwittigde onmiddelli
jk de Staten van zi
jne aankomst en met ))hoe veel15
76-1581
rt hi
j het wangedrag van het Spaansche kri
jgsvolk had vernomen, hetwelk hij,
na behoorljk onderzoek, zou straffen. Yoorts zou hi
j trachten de aloude welvaart te herstellen, en alle twist en misverstand uit den weg te ruimen. De Koning
vorderde slechts volkomene gehoorzaamlzeid en handhaving van de Roomsch-Katbo-

ljke godsdienst(1).'' Den Spaanschen legerlloofden berigtte hi
j insgeli
jks, dat hi
j
llet opperbewind aanvaard had en gelastte hun, terstond de wapenen neder te leg-

gen (2). Hi
*jwas ondertusscllen van een openen en van een geheimen lastbriefvoorzien; de eerste hield in, den Staten voldoening te geven, de Spanjaarden weg te
zenden, en de voorregten te onderhouden; de tweede, de Gentsche Bevrediging te

verbrek-en en 'sKonings oppermagt te herstellen. Van oz xcEoA zou hij nog een bi
jzonder berigtschriftontvangen,en kich daarnaarten eenenmaleregelen (5).
Op de ti
jding van de aankomst van nox zAw, was hetmeerendeel der Staten gestemd , hem als Larldvoogd te ontvangen. En indedaad, hi
j kwam in uaam en op
last van den Yorst wiens gezag en heerschappl
j men bleef erkennen, en tot handhaving waarvan men beweerde, de wapenen tegen de muitende soldaten opgevat en
de Bevrediging van Gent tot stand gebragt te hebben. Tegen nox z-tx wzelven had
m en niets aan te merken. Hi
j was een man van uitstekende hoedanigheden en een
zoon van dien KAILEI
, V wiens nagedachtenis nog steeds bi
j de Nederlanders geëerd
N

werd; hi
j zelf had zich door groote daden beroemd gemaakt, en in zjne afgelegde
verklaring te kennen gegeven, dat hi
j vrede en rustin de Ac#crftzzl#coz wilde herstellen (4). Er v'erd dan ook den zesden van Slagtmaand ter Algem eene Statenvergadering besloten , ))dat de lleer n'zssz zich naar oow JAN te Luœemburg zou begeveny
om hem vandaar naar Namen te begeleiden, alwaar eenige Nederlandsche Edelen van
aanzien hem zouden opwachten en voorts naar Brussel vergezellen.'' Twee dagen
later antwoordden de Algemeene Staten op de vraag der Staten van Nam en, of en

hoe zi
j den Landvoogd moesten ontvangen? dat zi
j hem ))met eere zouden ontvanIIARAEUS, hllnal. #rt
z#. T. 111.p.239. v. METEREw, Ilist. d. Nederl. Oorl.B. Yl.bl. 124, 125.

Hoo>-T,Nederl.Hist.B.X1.bl.481. v.p.vvxcx'
r,Ilist.d.Troubl.T.ll.p.380 (i).
(1)BoR,Ilist.d.Nederl.Oorl.D.1.B.X.b1.747. v.METEI,EX, Ilint.d.#e#>f. O0vl.B.V1.
bl.125. HooF'
r, Nedevl. Hist. B.XI.bl. 481.

(2)v. METEREN, Ilist. d. lTc#er!. 0prl. B.Vl.b1.125. IIOOFT, Nederl.flïd/. p. 385, 386
..
v.n.vvxcx'
r,Ilist.d.Trouhl.T.I1.bl.125.

(3)v.REYD,Nederl.Gesch.B.lI.bl.16.
(1)GRozx v.pmwsTzRsa,in deArthivesde la Jfcf:pn dlOrange,T.V.p.489. v.coavll-wlzhsnf'
rzxv,de Tachtigj.Oprd.D.111.bl.16,1
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1576- gen zoo hi
j ongewapend en slechtsdooreenige Edelen verzeld was, andersniet(1).''
1581 Doch nox zAx votderde gi
jzelaars eer hi
j zich dieper landwaarts in begeven wilde;
Dit kwam den Staten vreemd voor, indien zi
jne vredelievende betuigingen althans opHe
t
i
s
e
cht
er
zo
o
geheel onverklaarbaar niet, dat oox zAx
regt gemeend waren (:).
huiverig was, zich ongewaarborgd en onbeschut naar gewesten te bqgeven, waar de

grootste opgewondenheitl heerschte en het volk in de wapenen stond (5). Hetwantrouwen,reeds door 'sKonings onderschepte brieven opgewekt,welke de Prins van oranje
bi
j het begin der Gentsche onderhandelingen den Staten had medegedeeltl,werd door
allerlei onder het volk rondloopende gerucl
oten, welke daarmede overeenstemden en
die zeker niet alle uit de lucht gegrepen Waren, Versterkt. Xen m eentle te Weten ,dat
box zAx den Spaansclzen legerhoofden 'sKonings tevredenheid over hunne diensten be-

tuigd had; 4at zi
jn plan was, hetbestudr van 'sLands zaken op een anderen voet te
brengen, en de regering aan diegenen te ontnem en , welke zich thans daarvan meester

gemaakthadden;dathj alhetgeen in delaatste tt
jden geschied wasa1sgeheelstrijdig
hield m et'sKonings gezag en achtbaarheid, en derhalve besloten had, ditvan onwaarde

te verklaren en de bewerkerser van te straFen. Xen voegde daarbl
j de besehuldiging,
dathi
jmet de Xooren in Grenada listig was te werk gegaanj en ten opzigte van box
cataLos en de Koningin ELIZABETIIvAx vALozs eenevermderli
jke ro1gespeeld had (1).
Doch meer dan alles vonden onderscheidene vertoogen van den vooruitzienden ORAXJE

ingang bi
j de Staten, maar die, van den anderen kant, slechts strekken konden,
'
oox ztx te omzigtiger te xnaken. ln het eerste dezer vertoogen zegt de Prins, ))dat

t
) v. uit de wi
jze, op welke oox JA> en met zull
t een klein gevolg gekomen is, duideli
jk
Sl
gtm.bljkt, hoe de Koning en zi
jne Raadslieden er geheel aan wanhopen, hier te Lande
1a
576
iets met gewel: uit te rigten, en dat gebrek aan magt de eenige en ware oorzaak

is, dat zi
j no> zAx aldus hebben overgezonden; dat zi
j voorts, geli
jk alti
jd, sluw ,
vol listen en lagen en bt
j elke gelegenheid op hun voordeel bedacht, door deze
Praallooze overkomst van no> z.
&w wilden te kennen geven, dat hi
j tot geen anw
der oogm erk gezonden was, dan om de Nederlanders m et alle zachtheid en welwil-

lendheid te behandelen, terwi
jlde ware bedoeling toch geheel anêers was; uit vroe(1)DE JowGz,Besl.d.St.:cn.D.I.bl.98.1&.
(2)B0n,Ilist.d.Ae#erl.Oprl.D.1.B.X.b1.747.v.Mzl'
xnEx,Ilist.d.Aelerl.Oprl.B.YI.bl.125'
.
v*
. wlzx op wAGUAARy St. VlI. b1.44,zegt,.zonderevenwelzjne bron op tegeven,datpôx
zA> den eersten van Louwmaand 1577 heteerstom gi
jzelaarsverzocht.
(3)Gaozy x.PRIXSTEAER,in dehrchivesdela Maison d,prlagc,T.V p.492.
(4)v.xz'
rxazN,,Hist.i N4erl..oorl.B.VL bl.12J. Ygl.v.coavlx-wlzRssll'zxY,de Tachtigj.
9*1.9.111.bl.17- 19-
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daden, insgeli
jlts met goedheid en inschikkeli
jkheid begonnen, was later ge-1576-bleken, wat zj eigenli
jk beoogd hadden. Indien men echter van deze komst 1581
een goed gebruik wist te maken, zou zj zeer gunstige gevolgen kunnen hebben; zoo niet,dan zou zi
j hetbegin van een volslagen ondergang worden. Hetwas
boven allen twi
jfel, dat box zAx zou trachten den oorlog te schorsen, om intusschen
zl
jne zaken behoorli
jk te regelen en onderhandelingen metdiegenen aan te knoopen,
welke hi
j er hetmeest geschikt toe zou oordeelen,tothi
j,welvoorbereid en zoodrade
gere

gelegenheid zich gunstig toonde, al datgeen kon ten uitvoer brengen, wat de beve-

len, hem gegeven, en zi
jne bijzondere en geheime lastbrieven behelsden; en had hi
*j
nu op zi
jn gemak den wil der Staten en llet gevoelen van ieder in het bi
jzonder
uitgevorscht, naar welke hij niet in gebreke zou bli
jven zich te rigten, dan zou hi
j
zt
jne eischen hooger of lager stellen, naarmatehi
jhen weifelend, ofstandvastig en
volhardend in hunne voornemens of besluiten zou vinden. Overwegende aldus, dat box
zA> gekomen is zonder veilig geleide, hoewel de gesteldheid van 'sLands zaken hem

onmogeli
jk onbekend kon gebleven'zi
jn, was 'sPrinsen raad, dat men, om de onaangenaamheden, welke daaruit konden voortvloei
jen, af te wenden, trachten moest,
zich door alle middelen van bow Jix's Persoon te verzekeren. Gelukte dit, dan kon
men veilig aannemen, dat zonder bloedvergieten , buiten kosten en ellende t
les

vollts en zonder die tallooze rampen, welke de knjg medebrengt, metGods hulp aan
dien oorlog gemakkelt
jlt ben einde zou gemaakt worden, daar ongetwi
jfeld de K oning ,
wegens de achting, in welke nox zAx bj hem stend, liever aan de regtvaardige
beden der Staten zou willen gehoor leenen en de Spanjaarden uit hetLand verwi
jderen,dan zi
jn broeder in zulk eenen toestand te laten. Xen zou tevens door dien stap
zooveel voor de toekomstuitwerlten, dat nimmer iemand weder uit Spanje ezonden
wierd metlastdeAc#crîczltfc'ztekwellen (1).
De Prins vermaande daarenboven nog onderscheidene m annen van invloed in het
bi
jzonder, tege'
n box ztx op hunne hoede te zi
jn, wiens plannen hi
j niet voor beter

hielddan dievan ALSA (2). Ooltwaarschuwde hi
jdeAlgemeene Staten nietmetbem
in onderhandeling te treden, vöör hi
j de Spanjaarden weggezonden, de voorregten 14v
hersteld, enwatdoorhen verrigtwas goedgekeurd had (5)'
. Dit alleswerkte zooveel'S1
la
5g7t6
m.
:
uit,datde AlgemeeneStaten, die natuurlijk grootbezwaar vonden,den nieuwen Landvoogd in hechtenis te nemen, echter besloten, hem niet onvoorwaardeli
jk a1s zoodanig te erkennen; en daarzi
j over de strekking en den inhoud der voorwaarden on.

(1)hrehivesdela Ycfxn d'orange,T.Y.p.494-4W .
(2)Areltivesde la Maison d'Orange,T.Y.p.493,506,508.
(
k
3)Correspondance#e Gvlsswvx'
p le Tlcflvrae,T.111.p.157- 1.
60.
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157:- derling verscbilden, oaAxzE dringend uit te neodigen , naarBraband te komen ,om m et
1581 hen t

16v.
e raadplegen en alles le à'
egelen, onder verzekering, dat hi
j op eene eerlijke
slagtm.wijze (ltonorablement) zou bekandeld worden (1).Ditlaatste zag waarschi
jnljk daarop,
1576 d t de Prins kort te voren eene de
a
.
rgeli
jke uitnoodiging van d.
e zjde der Regering en
burgeri
j vanBrusselhatlafgewezen,dewi
jlhi
j meende,zick niet naarBraband temogeu begeven, zoolang de Staten omtrent de komst van nox zAx nog geen besluit geno-

menhadden,daarhi
j zich nietveilig achtte ineengewest,waa.
rdezedevsterkstewas(2).
ln het algemeen begeer4en hem de burgeri
jen, niet alti
jd de Overheidspersonen, in
Braband tot Beschermlzeer. En wat nog m eer opmerking verdient, een groot getal

Roomsch-Katholi
jke Geesteli
jlten zelfs washem ten sterkste genegen (5). Zi
jn moed,
zijne volharding, zi
jne bekwaamheêen, in de ongeli
jke worsteling ten toon gespreid,
verweltten onder de gemeenten eenelyewondering,die geheel vri
j wasvan dien nai
jver,
welken reeds eenige Grooten tegen hem koesterden; daarbi
j lkwam welligt nog eene
geheime neiging van de vollksltlassen voor de llervorming, terwi
jl een groot gedeelte
van den Adel zich meer dan ooit aan het Roomsch-lkatholi
jk geloof hechtte. Zeker
is,datde Prinsveelmeerop hetvolk dan op de Grooten vertrouwde (1).
De Algem eene Staten hadden ondertusschen Dox aix te kennen gegeven, hoe vurig

zi
j wenschten, dat de zalken t0t een gelukkig einde gebragt wierden ))te dienstvan
den Koning en tot instandlzouding van het Roomsch-Katholt
jk geloof.'' Dox JAx verltlaarde zich hierop schrifteli
jk en bi
j monde van den Heer van llassingltem aan de
Staten in denzelfden zin,betuigde hun zi
jn leedwezen,dat de Spaansche soldaten nog
sleedsvoortgingen ))Antwerpen teplunderen en tevernielen,'' waaraanlai
j echterbeloofde
Sl
17v. paal en perk te zullen stellen; en vermaande hen, ten einde den Spanjaarden elk
agtm .
voorwendseltot hetplegen van vi
jandeli
jkheden te ontnemen, oolk van hunnen kant de
wapenen neder te leggen, totdat op de eerste zamenkomst, die hi
j met hen dacht te
ho
ud
e
n
,
d
a
a
r
o
mt
r
e
n
t
n
a
de
r
z
o
u
b
e
s
l
o
t
e
n
wo
r
d
e
n.
La
t
e
r
be
t
u
i
g
de
hi
j hunnen afgevaar22 v.
slagtm.digden ,dathi
j zich naarNamen zou begeven,doch eischte 1O.eene li
jfwacht van tien
vaandels voetvolk en vier of vi
jf kornetten ruiteri
j; 2f'.dat men het zwaard afegde,
hetgeen ook door de Spanjaarden zou geschieden; 5o. datde Edelen en Geesteli
jk-en
hem te Namen, overeenkomstig zi
jne waardigheid, zouden ontvangen en de sleutels
t
ler stad aanbieden; en eindell
jk éo.dat de Leden van den Raad van State met eenige
van de Algemeene Staten zich derwaarts zouden begeven , om m et hem over den vrede

(1)DE JoNcE,Besl.d.St.Geoz.D.1.bl.118.
(2)hrchives de la Jféfidpozd'orcnpc,T.V.p.508.
(3)oE TAssls,Comment.Lib.111.p.281.
(4)GROEX v.pmss'
rrnEa,in dehrchivesdela Afu,
f.
ît
)?,d,Orftppe)T.V.p.508.
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en het herstelvan zaken te raadplegen ))en zi
jne magt en wilte verstaan-'' Hi
j ver-15176581
klaarde alsdan genegen te zt
jn,terstond na de zamenkomst,de Spanjaarden en vreemdelingen weg tezenden, waartoe hi
j volmagtbezat. Verderbeloofde hi
j, alde oude
voorregten te zullen handhaven, met de Nederlanders daarvoor te stri
jden, en tee
te staan al hetgeen de Staten begeerden, ))zonder wpg/czl.
ç iet te inuoveven i1t

tfe Aclùfc ende auctoviteit van Zijne Majesteit-', De Staten besloten hierop hem
gemagtigden te zenden wier beriglschrift inhield, dat m en veertien dagen lang de

wapenen zou schorsen, mits de Spanjaarden zulks insgeli
jks deden en nietsondernamen ten nadeele van het Land, of eenige der geroofde goederen wegvoerden ;

s

23v.

tnl.
terwàjl men in dien tusschentt
jd het binnenrukken van Fransch kri
jgsvolk zou be-Sl1a5g76
letten, in de hoop dat inmiddels de Spanjaarden zouden vertrokken zjn. Daar

llit vertrek het eenige middel was, de gescholtte rust te herstellen , m oesten de ge-

magtigden ten sterkste bt
j bop zAw a= dringen, zullts op bet meestte bespoedigen.
Voorts moesten zi
j hem eene geli
jlte li
jfwacht aanbieden a1s rzxalps zelven bi
j zi
jne
Blkjde fzl/<pzzl.
sf gegeven was, namelijk vier of xi
jf benden van Ordonnantie; zoo
hi
j meer begeerde, zou hi
j te meer het wantrouwen opwekken. Xogt hi
j niettemin
nog op eenig voetvolk bli
jven aandringen, dan moesten zi
j hem verzoeken, zich
van geene Duitschers te bedienen, eensdeels dewi
jl de Nederlanders zich niet bi
jzonder gevleid zouden vinden, dat hi
j zi
jn persoon meer den vreemdelingen dan
hun vertrouwde, en anderdeels omdat de Duitsche soldaten zich onlangs nlet de Spaniaardm vereenigd hadden , en dit alzoo het kwaad vermoeden zou vermeerderen. lnqY
.

dien zi
j het noodig achtten, box zAw eenige opening te geven omtrent de Gentsche
Bevrediging, dan moesten zi
j hem bovenal de redenen ontvouwen, welke de Staten
bewogen hadtlen, deze aan te gaan en te sluiten, terwi
jl men hoopte, dat overigens alles zou geregeld worden door de Algemeene Staten, ))welke niet (naar behooren)konden vergaderen,zoolang de Spanjaarden nietvertrokken waren.''Eindeli
jkmoesten zt
j tracllten oox JAx te bewegen, in het bovengenoemde verzoek te bewilligen, zoo noodig ))voor hetbelloud van hetHeilig Geloof en de Roomsch-Katltoli
jke
godsdienst,de dienst van Zjne Xajesteit en de rust van zi
jne Landen,hetgeen de Staten alti
jd hebben betuigd en nog betuigen.f' In dit gevalbeloofden zi
j boN zAw )alle
eer,achting en dienst,zelfsaldie verzekering,welke hi
j zou kunnen begeeren (1).''
Den volgenden dag verscheen sT. axznzoewoz ter Statenvergadering m et voorstellen
van oaAwzz, die een geheel anderen geest ademden. ln de eerste plaats drong de

Prins er op aan, kri
jgsbenden te ligten en den Graaf van Scltwartzenburg, tegen
(1)nowpAx, Onuitg. stukk.D.1.b1.155- 157,174- 177,183-187. przosGr,Besl.d.St.
&e??.D.1.b1.123,136,139,289- 292.
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- eene jaarwedde van tien- of twaalf duizend gulden, en .den Overste scuwlwnx,
tegen eene jaarwedde van zes duizend gulden, in Statendienst te nemen. Ten tweede
gelden in Duitscltland, ten minste twee maal honderd duizend daaldçrs, op te nem en tegen zeven of acht ten honderd, en waardgelfl te geven aan drie duizend

ruitersvoor den ti
jd van twee maanden. Ten derde goede verbindtenissen te onderhouden of aan te knoopen met de Vorsten en Stenden van hetDuitsche Ri
jk en andere
omliggende gewesten,totwelk einde hi
j raadzaam oordeelde ))te hebben eenigen Heer,
Graaf,of anderen Edellan van gezag en invloed, die zi
jn verblt
jf hield in Duitschland en welbekend en gezien wasonder deVorsten en steden,''om tegen eenejaarli
jksche tegemoetkoming van vier- ofvi
jf duizend gulden, een wakend oog te houden op
hetgeen er omging,de AlgemeeneStaten daarvan te onderrigten,hunne belangen bijde
Duitsche Vorsten en Stenden te behartigen, en de plannen hunner vl
janden te veri
jdelen. Ten vierde niet dan ten uiterste p'zlzù/fg metnow zAx te onderhandelen en, ingevolge de Gentsche Bevrediging, )niets te ramen, bepalen of sluiten, zonder eerst

en vooral methem (den Prins) en de Staten van Ilblland en Zeeland te raadplegen,
om daarop met gemeen advies te antwoorden, zoo als tot meesten voordeel van
den tande zal bevonden worden te behooren.'' Xogten de Staten m et nox zAx onder-

handelingen aanltnoopen, ))hetgeen hi
j hun niet kon ontraden,'' dat zi
j dan toch
diens ))aclien , woorden en contenantien naauwkeurig gadesloegen, en zich niet lieten

verabuseren metschoone woorden of zoete beloften.'' Nadrukkeli
jk vermaant hi
j hen,
p)eer zi
j verder metoow JAw in gesprA treden, zoo veelte doen,datde Spanjaarden
eerst en vooral met de tlaad uit den Lande vertrekken-'' En daar oox ztx, eens
als Landvoogd aangenomen, ))terstond bezit za1 nemen van de kasteelen en sloten ,

welke regtstreeks onder den Koning behooren, zonder dat hi
j ietsmetde gemeenten
zalwillen te maken hebben,hetgeen hem nietlkan belet worden, en hi
j zich alzoo
gevoegeli
jk, naar mate hem goeddunkt, zal kunnen verslerken en in het Land zooveel vreemdelingen voeren zoolang en zoo dikwi
jls hi
j wil, is het noodig, eer men
verder in onderhandeling treedt, de kasteelen te slechten of althans aan de zjden
van de steden te openen en metdeze tot één ligchaam te brengen , opdat er geene
*
.
wettige reden besta, die, als afhangende van de gem eente, in zi
gne handen te laten.
Dit moet vôör alles gedaan worden , want naderhand zal men zulks niet kunnen

bewerken; zonder in het verwi
jt van oproer, ongehoorzaamheid en weêrspannigheid
te vervallen.'' Ten vi
jfde het verzoek der Haarlemmers, die inzonderheid dooroorlog en bran; geleden hebben , om van de vele drukkende lasten' verligt of ont.

heven te worden, in aarzmerking te nemen. Ten zesde verklaart de Prins, dat hi
j
diltwi
jlsnietalleen door bi
jzondere personen,maar ook door geheele gemeenten isuitgenoodigd geworden, over te komen zoowel tot ondersteuning van den Raad , a1s tot

regelingderzaken,maarditalti
jd heeftafgewezen,omdathi
j))sleedsvreemd wasvan

D ES V A DER LA ND S.
alle eergierigheid, en slechts gezocht heeft dewelvaart en de algemeene rust,''alsoolt,1576d
15y1.

ewi
jlhi
j geen ))afgunstof nai
jver wildeopwekken-'' Hi
j zou zich echter daardoor niet
laten weêrhouden,))wanneerhi
jverzochten doorde Statenwettigli
jkgeroepenwierdt0t
hunne dienst-'' Hieruit, dat wij ditin hetvoorbi
jgon opmerken,zou men opmalken,
dat(le Algemeene Staten hun besluit van den vi
jftienden van Slagtmaand, ter uitnoodiging van den Prins, lliet ten uitvoer gelegd hebben. Zoo de Staten, gaat oaAwzE

voort, verlangen dat ht
j overkomt, eischt hi
j, dat de stad en llet kasteel Sluis f4
Vlaandereu in zi
jne handen gesteld worden,daar lli
j niet denltt, zich naarBrabandte
begeven, zonder verzekerd te zi
jn,dat lli
j er uitterug lkan keeren. Te meer meende
hi
j lzierop te moeten aandringen,daar ongetwi
jfeld onder de velen,welke metnow zAx
zullen onderhandelen, sommigen gevonden worden, die zich door beloften, fraaàje
woorden , gescllenlten , of wel door vrees en bedreigingen laten verleiden , en het alzoo

te veelvan hem gevergd zou zi
jn,zich zonder genoegzamen waarborg zoo ver van de
gewesten te verwi
jderen, wellter bestuur hem is toevertrouwd. Ongaarne daarenboven
zou men in Ilblland en Zeeland zien, en hi
j zelf zou zi
jn pligtte buiten gaan, wanneer hi
j, zonder behoorli
jke verzekering, zich naar Braband begave, dewi
jl het geruclltliep,dat men slechts poogde,hem uit zi
jne stadhouderli
jke gewesten te loltken,
om die alzoo van hun ffppJ# en Bestuurdet te berooven, daar men ))de importantie
van zr
jn persoon in de Landen aldaar kende.'' Gebeurde dit,dan zouden de Wederlantlers ))de zee verliezen, in welke hunne voornaamste magt elegen is,'' en zi
j zelve
weldra onder den voet en de naagtder Spanjaarden geraken (1).
De Algem eene Staten waren innaiddels onvernaoeid werkzaana, de kri
jgsmagtopeenen
ontzagwekk-enden, en de geldmiddelen op eenen beteren voet te brengen (;). Zi
j
namen genoegen in 'sPrinsen voorstellen betreFende hetaannemen van kri
jgsvolkonder
N

scuw ARTzzwBvxo en scuw lwbv, het ligten van ruiters, het waardgeld en de geldleening, zoo nox zAx zich niet naar hun wensch mogt schikken. Over het afbrelten
der kasteelen , het overleveren van Sluis in Vlaanderen, en de zaak van Ilaarlem

zouden zi
j zich nader beraden, maar inmiddels den Prinsalles zenden, wat metno>
JAw onderhandeld was, om te toonen, dat zi
j zich niet tegen de Gentsche Bevrediging
vergrepen hadden, welke zi
j integendeelin alleopzigten zouden nakomen; zoodra zt
j
met oow zA> overeengekomen waren, zouden zi
j bi
j den Koning op de slaking des
v.
Graven van Buren aandringen. Niet alleen dankten zi
j den Prins voor zi
jne groote S30
lagtnt.
zorgen en bemoel
jingen totheilvan hetVaderland, mRarverzochten hem , zich naar 1576
(1)loxoAx, Onuitg. Stukk. D.1.b1.188-207. Vgl.daarbi
jden briefvan oltAwzx aan I.IEsrss'
r, Archives de la Jfcfzpzl #'Orange,%. V.p. 528.

(2)oE JoxGE,Besl.d.Jffzf.Gen.D.1.bl.105- 133.
11 9EEL. 6 STVK.
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61 Brusselte begeven,ten einde))denLandevanraadenadvies tedienen-''Te geli
jltenti
jde
.

verboden ziJ de stad Namen, zonder hunnen last en dien van den Raad van State,
box JAx als Landvoogd te ontvangen; en zonden vier vaandels ltri
l
'gsvolk derwaarts,
*#

zoowelterbescherming van de statl,alsvan den persoon zi
jnerHooglleid (1).
Eenige dagen te voren laad de Prins van oranje aan de Heeren v&> xulssvzxz'
r en sT.
wlubEooxoz in hetbreede de redenen ontwikkcld, welke.hem verhinderden naar Brus:
#cf te ltomen, ofschoon aldaar, hoewel zeer tegen den wil des Hertogs van Aal-scltot,

doch onder het vreugdegejuich der burgers, tien vaandels van zi
jn kri
jgsvollt waren
binnengerulkt,en zi
jne tegenwoortligheid steeds door debevolltingalgemeenenvurigverlangdwerd.Inmidtlelshadde lkomstvan bowzAw veelltsvaads bi
j de LedenderAlgemeene
Staten gesticht, verdeeldheid tusschen hen verwekten tot vele slechte prakti
jken onder
laen aanleiding gegeven. Uit den mond van Spanjaarden zelfswas vernomen, datde
soldaten aan lzet bevel van now zkx om te vertreldken niet zouden gelzoorzamen , ten

volle overtuigd,dat hi
j hun slechts geschreven llad,om den Staten genoegen tegeven,
ti
jd te winnen en ander kri
jgsvolk af te wachten. Oaa
kwaz beklaagde zich derhalve
ernstig bi
j sT.Axzo>rt4owoE, dat de onderhandelingen der Staten met oox zAx reeds verder gevorderd waren dan tot welzi
jn des Vaderlands voegde, terwh'llli
j nietbegri
jp'en
konde, hoe m en op de nietige verzekeringen en de misleidende woorden van dezen

Bewindsman vertrouwen ltonde stellen. Om van zi
jnen kant het gevaar,dat lzieruit
onvermijdelijk voor hen allen zou voortvloei
jen, af te weren, schreef lz*
i'
inogmaals
den Algemeenen Staten, opdat zi
j naderhand zich niet ltonden verontschuldigen,
30v.vooraf niet gewaarschuwd te zi
jn (2). De zakeli
jke inhoud van 'sPrinjen briefkomt
Sl
a
g
t
l
n.
I
l
i
e
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ne
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r
:
)
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j
Go
d
aan tot getuige, dat zi
1576
jne bedoeling niet is de beroeringen in het Land te doen voortduren , zoo a1s men welligt uit

zi
jne raadgevingen mogt opmalten, maar lzi
j eenig en alleen er naar streeft, dat het
Land op de aloude wi
jze bestuurd worde, te weten, door de Algemeene Staten, zamengesteld.uit de gemagtigden der Geesteli
jltlzeid, dcs Adels, der steden en van het
platte land, onder de souvereiniteitvan hunnen natuurli
jlten Heer. Allengs wasdeze
wi
jze van regeren door eenige heersch- en hebzuchtigen in verval geraakt, welke
gaarne alleen de magt in hunne handen wenschten , en de vergadering der Staten zoo

hatelt
jk in de oogen van den Landslleerlladden gemaakt, dathetbi
jna alsXajesteitsschennis beschouwd werd, er zelfs van te spreken. Thans waren die Staten bjeen,
om het voetspoor hunncr voorvaderen te volgen; en hetgeen zi
j reeds verrigt hadden
(1)nz Jowtœ,Besl.d.Stat.Gen.D.1.bl.154,155,156,157,15
#
'8. Correspondance deGr1LX'AUXE le Tccf/tzr''c,T.111.p.162- 165.

(2)hrcltivesdela Maison #'orange,T.V.p.528-530)532- 543)556.
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toonde duidell
jk, dat zi
j de gewesten weder geheel in rust wilden brengen. Nu11
55
78
01
echter moesten zi
j op hunne hoede zjn en inzonderheid acht geven, hun gezag niet
te laten glippen,daar alles den schi
jn droeg, datnox aA> hetwerk zi
jner voorgangers
wilde voortzetten en de m agt der Algemeene Staten fnuilten ; deze daarentegen m oesten

die magt bewaren ter beteugeling van willekeur en dwingelandi
j; ditwasllun pligt,
aangezien het volk op hen vertrouwde en hen uit zi
jn midden had gekozen, om voor
de algemeene belangen te waken. Dox zAs llad, wel is waar, van den Koning in last
gekregen , zich eenen Raad van Nederlandsche Heeren toe te voegen , doch dit was
slecllts om deoogen te verblinden en het streven naar deonbeperlttste m agt te verbergen.

Hi
j vermaande hen derhalve, ja, smeekte dringend, in geene onderllandelingen met
oox z.
&x te treden vöör en aleer hi
j de Spaanscbe soldaten en andere vreemdelingen
had weggezonden. Zi
j dienden evenzeer er op bedacht te zijn, hetopperbevel over
llet kri
jgsvolk niet aan oox zAx toe te vertrouwen, wantdaardoor zou men hem het
mes in handen geven, waarmede hi
j hun den hals lton afsni
jden. Verder mogten zi
j
welbi
j hem aandringen,dat lli
j alhunne voorregten en vri
jbeden bezwoer, nietalleen
tlie der Blijde fzli-pznd/, maar ook degene,welke in de jaren Twaalfhonderd drie en
zeventig en Dertienhonderd twintig te Cortenberg verleend en door Hertog Jwx van Bra/?é
z??# in Dertienhonderd vier en twintig bevestigd waren ; xoorls, die voorregten, welke

zi
j in Dertienhonderd vier en vijftig te Leuren, in Dertienhonderd een en zeventig te
Brussel, en in Dertienhonderd twee- en drie en zeventig verkregen hadden , a1s ook
vele andere, hun welbekend. zi
j moesten daarvan aan oox zAx echte afschriften zen-

den en hem daarbi
jvoorhouden,datzij zeer goed wisten,dat hi
j lasthad van den Koning,deze voorregten ongekrenkt te laten,zoo a1s rzlulps dithun te allen ti
jde beloofd
had; en dat, zoo hi
j weigeren mogt deze voorregten te erltennen, lli
j hen niet voor
oproermalkersmoest aanzien, als zi
j die naar al hun vermogen handllaafden,want zi
j
hadden onverwrikt besloten, den laatsten droppel bloeds daarvoor op te offeren.

Zeer raadzaam ware het voor hen,zulk eene vri
je en onbewimpelde taaltevoeren; zi
j
lzadden alsdan veeleerdereen antwoord te wachten, hbtwelk, zoo zi
j hetin ti
jdsontvingen, ontegenzeggelt
jk voordeeliger voor hen moest zi
jn, dan dat zi
j door lange
beraadslà en in onzelterheid gehouden werden en oox zAw ti
jd gunden,zi
jne maatregelen te nemen en zich ten stri
jde toe te rusten. Door zullk eene vri
jmoedige taal
alleen had men '
in den ti
jd den Koning het besluit weten te ontwringen, dat het
vreemde kri
jgsvolk uit het Land zou vertrekken, zoo als velen nog ltonden getuigen.
Datoos zAx kri
jgsvolk van hen eischte, hetwelk hi
j ongetwijfeld voor zich onder
eetle zou nemen, was een duideli
jk bli
jlk, dat hi
j geen vertrouwen in hen steldeen
zoo 111
)* eensin het bezit dezer benden geraakt was, die kou bezigen om den vergaderden Staten vrees aan te jagen en hen naar zjnen wilte buigen. Uitzijne
zucht, zich te wapenen en hun de wapensuitde handen te nemen,bleek insgeli
jlks,
5+

Q0
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81 dat hj geene zuivere bedoeling koesterde; want oneindig billjker ware het toch,
dathi
j vertrouwen in hen stelde, vôôr zi
j zich op hem verlieten; zt
j toch hadden te
allen ti
jde gehoorzaamheid getoond, en evenwel zooveel van de Spaansclze overheersching moeten dulden. Bovendien was heteen gelleelbuitengewoon iets, dathi
j bi
j
zjnekomstaldadeljk gi
jzelaarsten onderpand en krtjgsbenden eischte, daarhetvan
oudsher gebruikeli
jk was, dat de Landvoogden en Regenten het eerst en ongewapend
den eed aan de Staten anegden. Zi
j mogten voorts wel bedenlten, in welk licht zt
j
zich voor alle anderevolken zouden stellen, wanneerzi
j meeri
jveraan den dag leg-'
den , om oox zAx dan de arme bewoners van M aastricltt en Antwerpen te bevredigen ,

tDe zoo vele i
jsselt
jkheden hadden verduurd en wel van die eerli
jlke lieden, welke de
Koning, op grond dat zj evenzeerzi
jne onderdanen waren, op geli
jken voetmetde
geboren Nederlanders wenschte gesteld te zien ; lieden, welke.daden gepleegd hadden ,

zoo afgrt
jsseli
jk en wreed als men ze nooit, zelfs van de meestbarbaarsche volken,
had gehoord. Zulk eene handelwi
jze zou aan de andere sleden weinig moed geven,
welke onophoudeli
jlt moesten vreezen, eenmaal hetzelfde versclzrikkeli
jlte lot van diezelfde soldaten te ondervinden, zoo zi
j immer onderhetSpaanschejuk werden teruggebragt. Nog zeer goed moesten zi
j weten, hoe euvel de steden hethun vroeger afgenomen hadden, dat zi
j zich in den beginne nietmet kracht tegen het bouwen der
ltasteelen verzet hadden , van welke haar meeste leed dagteekent. Thans waren die

kasteelen in hunne magt, en hun pligtjegens het volk eischte, dat zi
j hen met den
grond gelt
jk maakten, of althans de muren afbraken, welke naar de stad waren gebouwd, opdat uit die sterkten voor de steden geene ramp geboren wierde geli
jk aan
tlie, onder welke de Antwerpenaars nog zuchtten. Zj behoefden niette vooronderstellen, dat zi
j daardoor juist den Koning zouden vertoornen, of zich te vlei
jen, dat
zi
j nu slechts weinig zi
jn aanzien en gezag gehoond hadden, want alti
jd zou hi
j
den argwaan voeden, dat gebrek aan magt alleen hen belethatl, nadrukkeli
jker te
handelen. H1
j zou de hem toegevoegde beleedigingen, hoewelten onregte, zoodanig
in zijn geheugen prenten, dathi
j die nimmer zou vergeten; en zi
j moesten te minderhieraan twi
jfelen, daar zi
j gezien hadden, hoezeerlzet eenvoudig overhandigen
van een smeekschrift zi
jn toorn had ontstoken. leder mogt dus naar zj-enrang of
stand wel toezien , in weerwil van alle kwi
-j
tscheldingen en beloften van vergeven en
vergeten , waarmede men hunne ooren stopte en nog dacht te stoppen, welke plaats

hi
j btj het gastmaal zou innemen, dat de Landvoogd hun bereidde. Nimmer vergaten de Vorsten dergeli
jke beleedigingen, en ontveinsden hunne wraak slechtszoolang
alshun de magtontbrak,die bottevieren en totti
jd en wi
jle zich daartoe eenegunsti
egenheid opdeed, zooalsovervloedig bleek uit de gepleegde feiten , welke over.ge gel

bekend waren en waarvan de wonden nog bloedden. Zi
j allen hadden hetbloed der
Graven van Egmond en Ilborne en van zoo vele andereEdelen en aanzienll
jke burgers
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voor hunne oogen zien vlieten, ondanks de verlokkende woorden , welke m eh dezen 15761581
ongelukkigen gegeven had. Ditwas der wereld loop en aan ieder bekend, welke het

leven kende. Geenen twi
jfel mogten zi
jvoeden nopenshetdreigende gevaar; immers
washetiets alledaags, dat men door sluwheitl zochtte verkri
jgen,wat men door geweld nietkonde verwerven, zoo als de kinderen plegen te doen, wanneerzi
jvogels
willen vangen; ja, waarvan zelfs de redelooze dieren gebruik maken a1s zi
j elkander
aanvallen. Hieruit was af te leiden, ofmen geene reden llad,op zi
jne hoede te zi
jn
tegen list en bedrog , en om niet in den strik te loopen. Elk verstandig man m ogt be-

slissen, hoe diep het eenen Vorst, die naar onbeperkte heerschappl
j streeft, grieven
moet,dat men zi
jne bevelen in den wintlslaat en zi
jne magteloosheid,ten aanzienzi
jner onderdanen, voor de oogen der gansche wereld ten toon stelt, termjl hem de
middelen ontbrelten, naar zt
jnen wilen zt
jne begeerten te handelen. W aser welvan
zulk eenen Vorstte verwachten, dathi
j een eenig bedrog, eene eenige list onbeproefd
zou laten, om zi
jn doel te bereilten? Zeer zeker niet; integendeelmoetxnen het als
ontwi
jfelbaar stellen, dat hi
j al zi
jn verstand en zi
jne zinnen dag en nacht op list en
bedrog za1 spitsen ; llet is toch eene eigensclzap der hoogste m agt, geene tegenspraak
te dulden , en nooit ontbreekt het haar aan vonden en schoonklinkende redenen , om

het volk te brengen tothetgeen zi
j er van willen gedaan hebben. be belofte, de
Spanjaarden uit heL Iuand te verwi
jderen, zal evenmin worden nagekomen a1s tlie,
doorden Itoning bj zi
jn vertrek gegeven, dat zi
j het Land binnen drie maanden
zouden ontruimen; nog anderhalfjaar lang waren zi
j er desti
jds in gebleven, en raen
mag zich verzekerd houden,datzi
jin het geheelnietzouden vertrokken zi
jn, zoo de
nederlaag bj Zerby geen plaats gehad hadde.- Uit dien hoofde verzocht ht
j de Algemeene Staten wel te bedenken, dathethier geen spel was, maar dat zj een magtigen vl
jand tegen zicll in het harnas hadden gejaagd, en slechts tusschen twee zaken te kiezen hadden: onder te gaan , of zich manhaftig te weer te stellen met al de

middelen, welke God in hunne handen llad gesteld en die toereikende zouden zjn,
mitsmen standvastig en eendragtig zich aan elkander hield.- Xogt het zoo ver kom en,

dat oow zAw, door nood gedrongen, in het vertrek der Spanjaarden bewilligde,dan
moesten zi
j er ernstig op aandringen,dathi
j zich verbond,de oude voorregten teherstellen en teeerbiedigen, en bovendien de volgende voorwaarden aan te nemen: 10.dat
de Algem eene Staten , als ook deRaad van State en die der geldmiddelen naast hem de
teugelsderregering in handen hielden; 2@.datdeAlgemeeneStaten het regt hadden twee

of drie maal 'sjaarste vergaderen, ja, zoo dikwl
jls hethun behaagde, zoowel om te
onderzoeken of alles naarregt en wet werd bestuurd,a1s om het ebrekkige te verbeteren ofuitdenweg te ruimen; en 5@. dat alle kasteelen geslecht wierden , en bo> œAw,

zonderbewilliging derStaten, het regtniet zou hebben, krijgsvolk aan te nemen of
buitenhunnen wil bezettingen in de steden te leggen. Op diewi
jze mnesten zi
j eene
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6- overeenlkomst met poN zAy treffen; handelden zi
j anders, dan was te vreezen, dat,
terwi
jlzi
j hem poogden te vrede te stellen en hetLand totrust te brengen,zi
j slechts
grooter oneenigheid dan ooit te voren onder ellkander zouden bewerken; immers kon-

den zi
j zich verzekerd houden, dat er velen onder hen gevonden wierden,welke zich
nimmer op het woord des Konings of dat van oox zAx zouden verlaten, zoodra zij
Zagen , dat het gezag der Algemeene Staten , op wier standvastigheitl en vroomheitl

alleen zi
j al llun vertrouwen gesteld hadden,derwi
jze gefnuiktwas.

Hoewelhi
j al

lzetgeen deze brief bevat reeds vroeger had aangewezen, was het onderwerp nogtans
van zooveel gewigt en ging hem zoo na aan het hart, dat het hem niet ondoeltreFend

was voorgekomen, den Staten op nieuw en nader zl
jn gevoelen daaromtrent kenbaar
te malken,hetwelk hi
j vertrouwde, datzi
jminzaam zotzden opvatten alsvan een man,
die tot den laatsten droppel bloed bereid wasalles te doen, wal strelklken kon totwelzi
jn
en bevrediging des Vaderlands, hetgeen hi
j uitden grond zi
jner zielwenschte in staat
te zi
jn door tladen tebewi
jzen (1).'' De invloed,wellten deze retlenen, ))aangeleid om jevensachterdoclzt,eerliefde en vri
jlzeidslust te ontvonken,'' op de onderhandelingen der Staten met nox zAx llebben uitgeoefend ,zalontvouwd worden nadatwi
j
.

vermeld hebben, wat inmiddels elders in dc Nederlandeu voorviel.
F:4oRls vAw x'
wrsk
.wT, (lraaf van Culemborg, van wien zich de Prins van oranjc
bediende, om Gelderland t0t eene vereeniging met Hbllattd en Zeelaltd te bewegen,

bragt tevens.veelbi
j,dat de Staten van dat gewestvroegti
jdig besloten,totdeGentsche
Bevrediging toe te treden, die zi
j den tienden van W intermaand aannamen (2). Hun
Stadlzouder nxxaoEs was reeds vôör het sluiten dezer Bevrediging gansch niet,ollgezintl

geweest, zich van de zi
jtle derSpanjaarden te scheiden (5). Den Prinsvan oranje,
ofschoon hi
j hem wantrouwde,was het echter niet onverschillig,den vi
jand van eenen
man te berooven, wiens dapperheitl, goed gedrag, k-ri
jgstuchten invloed hi
j op prtjs
wist te stellen. Derhalve vermaalade hi
j oolk de Algemeene Staten, Ilxyrltt4zs zooveel
mogeli
jk genoegen te geven,opdat hi
j ziclz voor hen mogtverlklaren (1). Ditwas
niet vruchteloos. lmmers, reeds den tienden van Slagtm aand vereenigde zich xllyrlttkl:s

(1)r()n,Ilist.d.Nederl.Opr!.D.1.B.X b1.747-750.v.METEREN,llist.d.Nederl.O0rl.11.
Vl.b1.125, 126. IIOOFT,Nederl.#fd/.B.Xl.b1. 484- 487.

(2)Archivesde la Maison d'orange,T.V.p.428.pz zoxcE,Besl.d.Stat.Gc4.D.1.bl.117,
124,128,131,134,141,182,200,213.BowoAx, Onuitg. Sltfià.D.1.bl.93- 98,106,141,
165- 168, 171, 178, 232,240,272,293,298. v.uAssst.'r, Stukk. r. d. Yaderl. Ilist. D. 111.
141.94,97,98- 105. scuoTzL,Fsolus vAx PALI-AXT,b1. 95- 97.

(3)Archivesdela Jfttf:/ozd'p?'cngc,T.V.p.448,469,483.
(4)Archivesde la Jfcf:w'zd'orcppc,T.Y.p.485,511.soxoax,Onuitg.S/u/c/;.P.1.bl. 101,1.58.
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met de staten van Gelderland en de Algemeene Staten tegen de Spanjaarden en be-1576l
1581
oofde, de regten en vrl
jheden derGelderschen tegen alle geweld te beschermen (1).
Hi
j verzocht,totdat einde, geschuten kri
jgsbehoeften van oaa
kwzz,welke ongetwjfeld:
hieraan zal voldaan hebben (2). Inzonderheid trachtte ht
j de Spanjaarden uithetslot
Vredenburg te Utrecht te verdri
jven, en had daarover den Graaf van Bossu geraadpleegd,welke toen nog in ffppr'ègevangen was,en die zi
jn plan toejuichte,zich bi
j
de Algemeene Staten te voegen, dewi
jl dit het eenige middelwas laet Land te redtlen, hopende hem eenmaal daarin de belzulpzame hand te kunnen bieden (5). Xen
meent, dat Bossc op de Spaansche Regering verbolgen was, daar zi
j zoo weinig te
zi
*
i
#ner bevri
jding beproefd had, en hi
jdeswege, korten ti
jd na zi
jne vri
jlating, hare
l
nz
onde
r
hç
i
d
t
r
a
cl
l
t
t
e
me
n
de
gewe
s
t
en
e
n
s
t
e
de
n
,
di
e ziclz nog
zi
jde verliet (4).
in de lagt der Spanjaarden bevonden of hun genegen waren, tot het aannexnen
der Gentsche Bevrediging over te halen, of met geweld van wapenen daartoe
te dwingen. Utrecl
tt drong herhaalde malen bi
j de Staten van Gelderland op bj-

stand aan tegen de bezetting van Vredenburg, die, wel is waar, naauweli
jks twee
honderd man telde, maar ri
jkeli
jlt voorzien was van geschut en lkri
jgsbehoeften,
cn zicll in een geducllten. staat van tegenweer gebragt had. De Staten van Gel-

derland ltonden echter over geen geld beschilkken, en dit was lzet juist, waaromtrent de meeste verlegenheid bestond. Zi
j gaven goeden raatl en beloften, maar
daarmede was men tegen het oogenblikkeljlk dreigende gevaar weinig geholpen (t;).
Ondertusscllen lzad het geldgebrek in Utrecltttoteen ergerli
jk tooneel aanleiding gegeven. De burgers verbeeldden zich , dat hun Aartsbisschop, ))de Genadige en Doorluch-

tige Ileer'' Ipltyzoyrszx vAx sclzExK, Yrijheer te Toutenburg, veel geld moestbezitten,
tlaar lli
j ))niet pornposelick leefde,'' en begrepen, zich hiervan ten nutte der stad
lneester te malken, vöör lzi
j het naar elders lietvervoeren, of wel aan den Bevelhebber
opVredenburg in bewaring gaf.Sommigen oordeeltlen zelfs,dathetvoor het geldZjner
Genade veel veiliger was, wanneer het zich in hunne handen bevond, daar hetanders

ligt door hetkri
jgsvolk konde geroofd wortlen. Xen steldedaneen geschriftop,waarbi
j
(1)sosoAx,Onuitg.Stukk.D.1.b1.89,92,104,152.
(2)Archivesdela Jftzi&pozdtOrange,T.V.p.522.
(3)Arcltives de la Jfaison #'orange, T.Y.p.469,470. I)z Joxcz, Besl.d. ,% . Gen.D. 1.
1)1. 101.

(4)Boxo&sl, Onuitg.k
$'
nfJ,
./;. D.1.bl.282. v.METSItEN,Hist.d.Nederl.Oorl.B.V1. b1. 24
vcrso. Zie hiervoor, b1. 9.

(5)BOSDAM, Onuitg. ,
%tfiW. op onderscheideneplaatsen van D.1.bl.149-329. Vgl,v.:0tHpls,Gesclt.r.lt.kasteel Jl
rc#cnltfrg,in 'smans Yerspreide Letterarbeid,bl.60- 93.
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1576- den Kerkvoogd eenige duizende gulden tegen zestien ten honderd te leen verzocht
1581 werden , aangezien het toch beter was, dat dit geld de staten uit deverlegenheid redde
en hem rente opleverde, dan dat het renteloos lag of een prooi werd van muitende
Duitschers of Spaansche plunderaars. Hierop werden al de toegangen naarhetbisschop-

peljk paleis door burgers bezet, en eenige afgevaardigden naar den bejaarden Kerkvoogd gezonden, welke, als naar gewoonte, in zi
jn kabinetbleef zitten. De deur
'
werd derhalvea)
)opengesmeten,''en nadat men den Xi
jtervorst den nood der stad en de
gevaren, welke zijn geld bedreigden, ernstig had voorgehouden, van hem eene som
van vi
jftig duizend gulden te leen verzocht. Na eene poos bedenkens bood hi
j vl
jf
duizend gulden aan , en toen dit als geheel onvoldoende werd afgewezen, verlangde

hi
j'
tt
jd van beraad tot den volgenden morgen. Xen antwoordde,datde hagcheli
jk-e
omstandigheden nocll voor hem , noch voor de stad uitstel of beraad gedoogden,

en brak dadeli
jk eenige kolers open, uit welke van des avonds tot zes ure in den
m orgen, in tegenwoordigheid der burgerhoplieden, omtrent twee en veertig duizend
gulden geteld werden. De wachthebbende burgers werden intusschen , ten koste der

Staten, op wi
jn, bier, brood en ltaas onthaald, terwi
jlhet ook hun,die mettellen
bezig waren, niet aan wi
jn moet ontbroken hebben. Bj deze gewelddadige handelwjze llield de Aartsbisschop zich ))standvastig en alseen wi
js man, onberoerli
jk en
onverstoord, ofschoon hi
j oud was en alti
jd voor het geld veel liefde scheen gehad
te hebben-'' Geene klagt ontglipte zi
jne lippen; slechts zeide lzi
j des morgens,toen
men hetgeld wegvoerde, ))dat ht
j het Gode overgaf, welke de dienaars der ondeugd
niet ongestraf!liet; ht
j bekommerde zich nietom hetgeld, maar vond het onredelt
jk,
datmen hem zelfs geen tt
jd van beraad had willen gunnen.'' Het geld werd naar.der
Staten Kam eraar of Ontvanger gebragt, om llet daar, zoo het heette, te bewaren tot
m en het noodig zou hebben. Na twee of drie dagen bragt m en den Aartsbisschop eene

schrifteli
jke schuldbekentenis,en bood hem aan renten op de Staten te verleenenonder
behoorli
jke verzegeling tegen den penning zestien. De gri
jsaard, diep gekrenltt over
het geledene onregt,wees deze aanbieding van de hand; ))hi
j was nietgewoon,''zeide
hi
j, ))renten van zijn geld te nemen; hij verlangde alleen zi
jn eigendom zoo spoedig
mogelijk terug-'' Dit kostte veel moeite, en de schuld is eerst in Zestienhonderd
negentien ))bijaccoord''geheelafgedaan (1).
Niet alleen om Utrecltt, maar ook om beventer, Kampen, tzrpzlfzlpc'è en Roermonde

aan de zijde der Spanjaarden te onttrekken, werden zoo welvan den kantder Alge-

(1)vAx sotHvls,Gesch.r.h.kasteelFre#e?7Hr#,bl.80-84,wiensverhaal,uitechtebescheiden geput,in eenige bi
jzonderheden verschiltmetdatbi
j seR,Hist.d.A'EWerl.Oorl.D.1.B,X,
bl. 776, 777-
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meene Staten alsvandienderStatenvan Gelderland,opderscheidenemiddelenberaamd (1).11
576=
Vöör het sluiten der Gentsche Bevrediging had de Raad van State de stad Amsterdam

schriftell
jk afgevraagd,))ofzi
j in de aanstaande Bevrediging aldannietbegeerdebegrePen te worden?'' Hierop was geantwoord, )
)dat de stad den Koning altjd getrouw
geweest was en dat, aangezien Zi
jne Majesteitde regering der Nederlahden den Raad
van State opgedragen had, zt
j zich ook voegen zou naar hetgeen door dien Raad op
hetpuntder Bevrediging wierd vastgesteld,in zooverre zulks niet streed xnetharevri
jheden en voorregten (2).'' Thans noodigdedeRaad van State nietalleen Amsterdam ,
maar ook Ilaartem en Muiden uit, zich bi
j de overige Staten te voegen (5). Daar
hieraan evenweinig als aan de veelvuldige aanschri
jvingen en aansporingen der Staten
van Ilolland en Zeeland gehoor gegeven werd, besloot men tot het nem en van u eer
doortastende maatregelen en verklaarde den acht en twintigsten van Slagtmaand, op de

goederen der Amsterdammers beslag te zullen leggen en die openli
jk te verkoopen,
zoo de stad zich vöör den twintigsten van W intermaand niet met de Staten van #pl-

land en Zeeland en den Prins van oranje vereenigd had (1). In dien tusschenti
jd
werd door den Raad van State besloten , den Heer nz scuooaz naar Amsterdam en
Kaarlem af te vaardigen , om llen te bewegen, gevolmagtigden naar Brusselte zenden;
doch zeer kort daarna koos men den Graaf van Bossu, om met deze steden in onderhandeling tetreden (5).De Algemeene Staten poogden inmiddelsdeW aalschebezettingen
uit Kaarlem en Schoonhoven door geld te verwl
jderen (6). Hetberigt, datde Am-

sterdammerszich om dien tl
jd voorde Staatschezi
jde verklaard hadden (7),wasvoorèarig. W el zonden zl
jafgevaardigden naarBrussel (8), maarniettemin werd in het
laatste van W internaaand door de Staten van Ilolland het hernieuwde verbod, dat nie-

mand naar Ilaarlem mogtreizen ofmetde ingezetenen dier stad eenigen handeldri
jven buiten bi
jzonderverlof,ook op Amsterdam toegepast.(9).
(1)IONOAM,Onuitg.Stukk.D.1.bl.98,139,174,212,237,243.
(2)wAGEXAAR,Beschr.v.Amst.St.1.b1.348.
(3)pz zowcE,Besl.d.Stat.Gen.D.1.bl.119,126,127.
(4)B0a,Ilist.d.#e#er!.Oorl.D.1.B.X.bl.754.
(5)ox zoxGr,Besl.d.Stat.Gen.D.1.b1.184,202.
(6)BoxoAx, Onuitg.Stukk.D.1.b1.282.
(7)Boxowx,Onuitg.Stukk.D.1.bl.282.
(8)wAGzxAAa,Beschr.r.hmst.St.1.bl.349.
(9)Besolut. r. Holl. bj wAGZSAAR, 9.VII.bl.132. 30RjIlist.d.Aederl.O4rl.D.1.B.X.
bI.754,758.
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Om dien ti
jd had de Prins van oralt
je de Staten van Ilblland en Zeeland naar
M iddelburg beschreven, om met hen inzonderheid over de beste middelen van
verdediging te raadplegen ingeval van oorlog met nox zAx, Fien men geenszins ver-

trouwde. De Staten bewilligden in eene maandeli
jksclze opbrengstvan honderd duizend
gulden totonderhoud van vt
jftig vaandelsvoetvolk, e1k van honderd dertien man,van
twee honderd ruiters,drie honderd schansgravers, en vl
jf en veertig schepen van oorlog; voorts nog vi
jftig duizend gulden ter maand tot ondersteuning der Algemeene
staten tegen de spanjaarden,en honderd zes en twintig duizend gulden terverbetering
der vestingwerken van oudewater, W oudrichem , Sparendam , Vlissingen en Fecrc, als

tot het aanleggen van nieuwe sterkten, waar de Prins ditnoodig mogt achten (1).
OaAwzz's jaarwedde werd tevens van zes en twintig duizend, op veertig duizend
gulden 'sjaars gebragt (2). lngevolge de Gentsche Bevrediging,werden den uitgewekenen hunne bezittingen teruggegeven;en onderanderen ontving uxEltcEs bi
jzonderen
lastvan deAlgemeene Staten, den Graafvan Culemborg in zi
jne goederen le herstellen (5).
Inmiddels had zoRxs of ozoaoE van Lalaing, Heer van Ville, later Graaf van Rennenberg , broeder van den overleden Graaf van Ilbogstraten, met acht vaandels W alen
zich van de stad en het slot Valenciennes meester gemaakt; en evenzeer was het Bov-

bzwlzy viw oivzRz, Baron van Juclty,gelukt, zicla van de stad Kamervk
jk voor de

Algemeene Slaten te verzekeren (1). De stad Grave koos uit eigen beweging de
lsv.staatsche zijde,en werd aan den Prinsvan oranjeteruggegeven (5).Zwolletrad insW
n- Veli
jks toe totde Gentsche Bevrediging,en de staten van Gelderland verzuimden niet,
teri
m.
1576 geheel overijssel daartoe tebewegen (6). Xeervoeten in deaarde bad hetomzetten
van Friesland en Groningen. De Friezen zelve, geli
jk reeds is verhaald geworden,
waren genegen zich aan het Spaansclle gezag te onttrelkken, maar hun Stadhouder nw

aoBLzs hield hen in toom (7).Deze Bewindsman was van geringe afkomst en hadzjn
(1):@R,Ilist.d.Nederl.@prJ.D.1.B.X.bl.753,760,761.
(2)Resol.r.Ilblland,bi
j NVAGENAAR,D.YlI.b1.139.
(3)BoxpAx,onuitg.Stukk.D.1.bl.254,260,273.
(4)MExoocz,Hist.d.1.g.d.Fl.Liv.XV1lI.p.359,360. CAMPASA,della glterra diFïcllt/rlv
T.1.p.171,172. LE PETIT,chron.d.11011.T.lI.Liv.XI.p.321. soa,Hist.d.x
fc#erl. 0-4.
D.1.B.X.bl.750. HOOF'
I',Nederl.#ï:/.B.XI.b1.481.

(5)ps zowcz,Besl.d.Stat.Jea.D.1.bl.179.,201.
(6)royoAx,Onuitg.Stukk.D.1.blw265,267. D.II.b1.6- 16.
(7)Alg.Gesch.d.Yaderl.D.ll.St.V.b1.196,227-229,475,476.
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naam ontvangen naar het dorpje in Portugal, waar hi
j geboren werd. Door zjne115
5781
6moeder, de min van Koning vxxzxps 11, kwam hj aan hetHof des Keizers, en werd
Ejtonker bi
j xzwk, Prins van oranje. Hi
j wi
jdde zich aan de kri
jgsdienst,overwon,
ondanks zi
jne jeugd en onvolwassenheid, in een worstelstri
jd eenen reusachtigen Franschen kampvechter, en steeg nu van rang totrang op. Door huweli
jk wed hp
'-Heer
van Billy, Malapart en andere plaatsen. TotOverste bevorderd, kreeg llj hetbevel
over eene afdeeling in de Nederlaltden, en wistzich derwjze in de gunstdes Graven
van Aremberg te dringen, dat deze llem meermalen het bestuur van zaken in Fries#
land toevertrouwde.Na den dood des Graven van M egen, verlliefhem deKoning totStadhouder van Friesland , Groningen, de om melanden en brentlte. Door de bezettingen
op de oude kasteelen te Leeuwarden , Karlingen, Stavoren, en op de nieuwgebouwde

te oostmerltorn, Lammen, Slochteren, Makkum,Delfzl
jlen te Groningen,waarhj
vôôr omtrent zesjaren begonnen had een sterk slottestichten,bedwonghi
jdebevolking
en regeerde oppermagtig. Gevoelig echter werd zi
jn trots'gekrenkt, toen de Koning, op zi
jn verzoek hem totden Gravenstand te verheFen,antwoordde:))dat hi
jwel
te vreden mogt zi
jn, daar hi
j reeds hooger gestegen was dan hi
j verdiende (1).''
Zi
jne gestrengheid,en nog meer zi
jne gierigheid,vervreemdevanhem desoldaten,wier
loon hi
j niet betaalde; en zi
jne schraapzucllten knevelari
jen maakten hem gehaatbi
j
deFriezen,wierachtingengenegenheidhi
jvroegerverworvenhaddoorzi
jnemenschlievende
zorgen bj den geweldigen watervloed van Vi
jftienhonderd zeventig,en door hetaanleggen van een grooten zeedjk,ter beveiliging van het geheele gewest,datbi
j eennieuwen zwaren storm eene prooi der zee kon worden (2). Deze djk moestloopen van
Makkum langs Karlingen tot aan den zoogenaamden bi
aksltoek , eene uitgestrektheid

van bijna vjf uren gaans. Daar velen zich onwillig toonden, totdit werk de hand te
leenen, liet BE xoBx,
zs gindsen elders galgen oprigten en de kwali
jkgezinden er aan
opknoopen. Van anderen wierp hi
jde brieven,krachtenswelke zi
j van alle di
jkslasten
ontheven waren, in de di
jkbreuken, er in gebroken Nederduitsch bi
jvoegende: ))Daar
drif den brief; kan ze di
jk, goed; anders moetje boer di
jk-'' Door zulke middelen
was de reuzenarbeid binnen ruim drie maanden voltooid geworden. Op dien zeedi
jk,
slechts weinige honderden schreden ten Zuiden van Karlingen , werd ter nagedachtenis

van bx RoBxazs en ter erkenning van het gewigten de grootheidzi
jnswerks, eenesteenen gedenkzuil.ter hoogte van vier- ofyi
jfentwintig voeten opgerigt, welke tevens tot
grens-ofschqidspaalstrekte tusschen detwee deelen,in welke de djk gesplitstis,en

(1)Memoriën rclzlclwlco FRESISGAvan Frennickc,in ovxswa'ghnaleeta,T.111.p.10,11.
(2)Alg.Gedcà.d.Vcderl.D.ll.St.Y.b1.152,153.
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1s76- die onder de namen van V%jfdeels- binnen-en ôzff/c/ltfy/lczlbekend zi
jn (1). ln weer1O 1 wil dezer vereering der verdiensten van oz xosxuEs, hadden de Friezen, na den dood

van sz xxovsszxs, bij monde van wAvsx cAxxlxoA en uzso ocxlwoA,zich bijden
Raad van State beklaagd, ))dat zi
j in het verleden jaar binnen den ti
jd van zes maanden drie en dertig duizend gulden hadden opgebragt, en daarna, bj maandell
jksche
schatting van acht en twintig dagen, elfduizend vi
jf llonderd gultlen;behalve nog
allerlei mondbelloeften voor het knjgsvoll
t, welke den bewoners van het platte land
werden afgeperst. Hierdoor en door de overstroomingen uitgemergel
d,ltonden zi
j deze
lasten niet langer dragen , daar ook deoproerlingenhendagell
jksplunderdenenopbrandder
hal
v
e
,
dat
de
o
pko
ms
t
en
van 'sKonings domeinen
schatting stelden. Zi
j verzochten
tot betaling der soldaten mogten aangewend worden,gelt
jk zulks door den Keizer was
verordend ; voorts dat hun de som van zeven duizend zes bonderd gulden, sedert lang
aan x)s RoBluzs verstrelkt, uitgekeerd wierde, en de soldaten afgedanltt of den Be-

velhebbers gelast zouden worden, hen in toom te llouden, opdat zi
j de goede ingezetenen niet meer m ogten kwellen en uitputten-'' De Raad van State antwoordde hun,

in naam des Konings, ))datmen voor alsnog hetkri
jgsvolk nietkon ontberen; datop
'sKonings domeinen door buitenlanders geld was voorgeschoten, en zelfs m eer dan de

inkpmsten opleverden,hetwelk men zou aiossen en dandeopbrengstentoteenbelzoorlt
jk
eindebezigen;eindeli
jk-,datdevoorregtengehandhaafd,endenStadhouderenBevclhebbcrs
aangeschreven zouden worden, llun vollt in tucht te houden (2).,'DE RoBx
uEsvondzich
ten hoogste beleeigd, dat de Raad van State hem de wet wilde voorscbri
jven, en was
meer dan ooit gestemd, de Algemeene Staten als oproerlingen te beschouwen,sinds zi
j
de Spanjaartlen voor verraders van Land en Koning verklaard hadtlen. En toen de
Gentsche Bevrediging gesloten was, tot welke onderscheidene leden der Staten van

Friesland genegen waren toe te treden, vaardigde ht
j dreigende verbodswetten daartegen uiteneischte,datzl
jnkri
jgsvolkhem voordenti
jdvandriemaandentrouw zouzweren,
binnen welken hi
j hoopte Aran den Koning te vernemen, of hi
j met den Prins van
Oranje den vredemogtaangaan.Hieropbegafhi
jzichnaarovevljssel,om oolkaltlaardebevollting aan de Spaansche zi
jdetehouden, en voortsmethetzelfde doelnaar Gronin(1)De beechri
jviag en afbeelding van deze gedenkzuilwordtgevonden bi
jwlssExlvs,cltron.
t,.Yriesl.B.XVl
..? bl.588,589. Ditgedenkteeken,door verloop van ti
jd en tot,weinig eerder
J l
opzieners van hetdi
jkwezen, geheel in vervalgeraakt, werd in de laatstehelftderverloopene
eeuw , op dezelfde plaats en in denzelfden vorm , door een ander vervangen , op kosten van XARES

GEORGE,Graafvan Wassenaar-Twickel,voorheen Di
jkgraafen Grietman van Franekeradeel.
Yaderl. W ppp#enè. D. XXIY. bl.315,316.

(2)wlsszMlus,Chron.r.Yriesl.B.XVIll.b1.596.,scuoTwsvs,Friesehe Ilist.B.XXl.bl.792.
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gen, waar de gemoederen in gisting geraakt waren. Ondertusschen zonden de Alge-15761581
meene Staten >'
ztAxçols MARTI>I sTxrx,A, een Brusselaar, naar Friesland en Groningerland met last te beproeven , de soldaten zoo wel als het volk over te halen, zich der
Gentsclle Bevrediging aan te sluiten. Toen STELLA echterden negentienden van Slagtmaand
te Groningen kwam , liet oz sosxazs hem in bechtenis nemen , zwaaraan handen en voeten
lkluisteren, en vervolgens in zt
jne tegenwoordigheid ter pi
jnbank leggen,om zi
jn gehei-

j
men lastte vernemen. Hi
jkon hem echtertotgeeneanderebekentenisbrengen,dan dathi
gezonden was om de stedeli
jlte Regering uittenoodigen,afgevaardigden ter Algemeene
Statenvergadering te zenden. Dz aosLzs, deswege verbitterd, trok zi
jn rapier, bragt
STELLA eenige wonden toe en liet hem gemarteld en gewond liggen, zonder in het
eerst te gedoogen, dat men naar hem omzag. STELLA wist door middel van den arts,
die hem , na herhaald verzoek, was toegestaan, m et de aanlzangers der Staten in ver-

slandhouding te geraken;ook slaagde hi
j er in,allengs een goed aantal soldaten, door
belofte van volle betaling der achterstallige soldi
j, voor zich te winnen. Inmiddels
l'
iep I)E RoBLzs den twee en twintigsten van Slagtmuand zi
jn ltri
jgsvolk in eene kerk
bi
jeen, en vorderde er hetzelfde van a1s onlangs van de benden in Friesland, docll
voegde er thans b1
j, dat wie van hen staatsgezind was daarvoor openli
jk moestuitkomen, hi
j zou hem ongehinderd laten gaan. Een der soldaten verklaarde onbewimpeld, dat hi
j voor de Staten wilde leven en sterven; en oz RoBLEs liet hem
Vrj
J
* vertrekken. De overigen legden den eed af, behalve Hopman Lrssv, zi
jne
sergeanten en korporaals, wel
ke beweerden, dalde eed, dien zi
j negen jaren geleden
aan den Koning hadden afgelegd, voldoende was, en, ondanlts al de pogingen en be-

dreigingen van l)z RoBxazs, b1
j hun besluit volhardden. Te'wel echter kenden zi
j den
aard van den Stadlzouder, om niet te vreezen, dat hi
j op wraakneming bedacht
zou zi
jn,en besloten derhalve, na overleg metde ervarenste hunner soldaten en met
de sergeanten van het vaandel van vzsrERs, welk de wacht had, hem te voorkom en ,

door zich van zi
jn persoon te verzelteren. Zi
jhadden zich ten opzigte van bz aoBxzzs
nietvergist. Hi
j gelastte Hopman ropEz,wellke den verlangden eed had afgelegd,met
zi
jn vaandeleneenigemethagelenscllrootgeladenstukken geschut op den wegposttevat$en , en lzet s'aandelvan Lrss'
r,wanneerhetdaarlangstrok om datvan vxrluERsaftelossen ,
te overvallen en te vernielen. Doch Lvssv , hiervan onderrigt, sloeg eene andere straat

in en kwam metzi
jne soldaten,wier geweren met scllerp geladen waren,op demarkt
voorhethuis van EOBERT AIZBERnA,,waar de Stadhouderzi
jnintrek genomenhad,dewi
jl
lzet kasteel nog nietgeheelvoltooid was. DEnoBxuls1ag metzi
jn hoofd uithctvenu
ster,en,daar de soldaten hem nietdoor hetlossen hunnergeweren degewonekri
jgseer
bewezen , riep de opperwachtmeester AwTowzo SARDA hen .toe: ))geeft toch vuur,''

maar hetantwoord was: ))Geef gi
j ons eerstgeld, om kruid en lood te koopen-'' Yerbitterd werpt saaoA èen soldaatop den grond, doch nu barst het oproer los;.er xal-
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1576- len eenige schoten, naar hethoofd des Stadhouders gerigt, en SARBA neemt de vlugt.
1581 N

u moedigt rvsst zi
jne soldatenaan,onverschrokkentevoltooi
jen,watzi
jbegonnenheb-

ben ; het vaandel van vlrrxlts, gereed van de wacht te trekken , schaart zich onmid-

delljk aan hunne zi
jde en zweert,methen te zullen leven en sterven. Hopman Lopxz
snelde op het geruchttoe en trachtte hetoproerte stillen, maar werd derwijzemet
eene hagelbui van kogelsbegroet, dathi
j zich te naauwernood in het varkenskotvan
hethuiseens bakkersredde. Zt
jne soldaten vereenigden zich metde muitelingen,die
nu te zamen omtrent vier honderd en vi
jftig man sterk waren. Onder een vervaarli
jk geschreeuw eischten zi
j, datDE KOBLES naar beneden zou komen, die nu, in
ootmoedke houding en met den hoed in de hand, voor lzen verscheen, hun minzaam toesprak en binnen driedagen geld beloofde. Xaar te vergeefs;zi
jnoemdenhem
een scllelm , een verrader, en sleepten hem ,aan beide beenen geboeid, onder het ge-

roep van: Leve de Prins!Leven de Staten!naar hetraadhuis,waar zi
j hem aan eene
zware keten sloten. Terstond grepen zi
j mede zi
jn Luitenanten schoonzoon, den Heer
vAw RvxsBhozK , en wierpen hem in denzelfden kerlter. lnsgeli
jkszetten zi
jhunne
Hoplieden vx'
LrzRs, MowczAr, cuA.
-pt en Lrssv zelfs gevangen , naar men meent, mel

dier eigen wil, om daardoor alle verantwoordeli
jkheid wegenshetw= bedrjfder soldaten, waartoe zi
j later welligt konden geroepen worden, van zich te kunnen afschuiven. Nu kozen de soldaten uit htzn m idden eenen Eletto en andere Hoplieden , vlogen

naar de waag, waar de Stropadacorda bewaard werd, een werktuig metwelk zi
j bi
j
eenig vergri
jp gekasti
jd werden,en sleepten hetonder hetgeschreeuw:Leve dePrins!
Leven de Staten!naar de markt,waar zi
j hetaan de vlammen opoFerden.Daarentegen
voerden zi
jSTELLA uitzi
jnen kerker,waarhi
jaan handen en voetengekluisterdzat,in
zegepraalnaar de markt, vormden om hem eenen kring en legden, nadathi
j beloofd
had, hen met raad en daad te ondersteunen, den eed af van getrouwheid aan deAlgem eene Staten. Om ongeregeldheden en botsingen te voorkom en , lieten de verkozen
Bevelhebbers omroepen , dat niemand der burgers zich des nachts op straat zou begeven , daar m en op hem zou schieten ; en raadpleegden voorts met STELI,A, wat hun

verdertedoen stond. H1
j vermaande, onmiddelli
jk de vierBurgemeesterste ontbieden
en van hen te eischen,datzj in naam derstad den eed aandeStatenzoudena:eggen.
Dit geschiedde; en de Vroedschap, die reeds in den grootsten angst verkeerde, datook
Groningen bet lot van M aastricht en Antwerpen was voorbereid , verklaarde zich volgaarne en met algemeene stemmen voor de Staten. Nu gingen de verbitterde soldaten
de Bevelhebbers, die hen zoolang geplaagd en zich thans verborgen hadden, alom op-

zoeken. ln het Xinnebroedersklooster vonden zi
j den gewezen Stedevoogd van Zutphen, cuaxsTorFzLvAsovzs, alsmonnikvermomd, en sleurden hem onderhetgeschreeuw :
))m er is de nieuwe Bisschop!'', omdat de overledene Kerkvoogd zAx xlxzF tot die

Orde behoord had,naarde markt.SAKDAwerd, nalangzoeken,ineengeesteli
jkgewaad
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gehuld, en de Provoost-Geweldige in den schoersteen bt
j een Pastoor gevonden. Hop-15
761581
man Lopzz voerde men al roepende: ))Hier brengen wi
j den beulvan Groningen,''
gevangen ,
naar lzet Jakobi
jnenklooster bi
j de andere Hoplieden.De LuitenantzA>MEPSKS
of xzpscllz werd in zi
jn eigen huis door vi
jftig soldaten bewaakt, en Xr.zvahxAAw
wzsrzwooap, Raadsheer in hetHofvan Friesland, op hetstadswi
jnhuis gevangen gezet,waarover hi
j zich ten uiterste beleedigd toonde,den soldaten onder lzet oog brengende, dat hi
j een dienaar desKonings was. ))Too nx aosxazs Koning is,'' was het
antwoord, ))zi
jt gi
j 'sKoningsdienaar, andersslechtsde handlanger van een LandverI

rader.'' Voorts werden de afbeeldsels van ALBA, nx Rosrzs en skhnA. aan de galg

gespi
jkerd. De bezettingen van DelfzIjl, Appittgadam , Leeuwarden, Ilarlingen en
Stavoren verzekerden zich insgeli
jks van hare Hoplieden en zonden hen,welbewaard,
naar Groltingen , alwaar nu de poorten eenige dagen gesloten gehouden werden, tot
binnen de stad, waar tot m eerder zekerheid nog een sterk vaandel voetvolk was ingerukt, alles geregeld was. Te Leeuwarden werd een Landdag gehouden, op welken de
gevoelens over het al of niet aannemen der Gentsclle Bevrediging geweldig uiteen liepen; en m en konde er niet eerder toe besluiten, dan nadat de soldaten, welke hieren
alom in Friesland m orden , dat m en hun den nieuwen eed afgeperst en nogtans niets
betaald had, de echtgenoote van nz RoBrzs op het blokhuis in verzekerde bewaring
genpmen hadden. ln Franeker maakte de bezetting zich m eester van Hopman >'zvTzx,
en zette lzem op Sjaardemahuis gevangen.
lnmiddels was STELX,A met eenige afgevaardigden uit de burgeri
j en van bet kri
jgsvolk naar llrussel gezonden , om den Algemeenen Staten van het voorgevallene in

Groningen berigt te geven, van hen een nieuwen Stadhouderen Kri
jgsbevelhebberte
verzoeken, en op de betaling der acllterstallige soldi
j aan te dringen. De Algemeene
Staten noodigden dadeli
jk den Raad van State uit, den Graaf van Bossu hetbewind
over Friesland, :rpzlfzlgcp en overjjssel op te dragen, en indien hi
j niet spoedig
konde vertrekken, alsdan zi
jn broeder b'Arxx metSTELLA naar Groningen te zenden,
om de soldaten voor hun gehouden gedrag te danken en de goede stemming in hen.
levendig te houden; voorts het afbreken van het ltasteel aldaar te G velen, en de Sta-

ten der drie genoemde gewesten schrifteli
jlt aan te sporen, gemagtigden naar Brutset
te zenden. Daar men echter bemerkte, dat de komst van mossv , om het bloedbad
*@
door hem weleer in Botterdam aangerigt, in Frkesland niet aangenaam zou ZI
J
n ywerd

op aanzoek van Leeuwarden,ozoaoz van Lalaing,dien wi
j voortaan xzxlzxszao zullen noemen, bl
j voorraad, tot Stadhouder van Friesland en Groningen aangesteld, en
de Raad van State beval den Staten dezer gewesten, in naam deg Konings, hem als
zoodanig te erkennen. REXFEXBERG trok over.Zeeland, en werd te M iddelburg door zz
den Prins van oran-e, welke hem eenige brieven naar Friesland m edegaf, m inzaam W inv.
ontvangen. In het laatst van W intermaand kwam ht
r7
rn.
j tegen den avond meteen klein t1e5
6
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1576- gevolg voor Groningen, overnachtte in het klooster Selwerd en werd den volgenden
1581 d

ag,toen ht
j zt
jnen last getoond had,feesteli
jk door burgers en soldateningehaald.Om
dien ti
jd zonden de Staten van Friesland in hetalgemeen,en Leeuwarden met eenige
andere steden in hetbt
jzonder, afgevaardigden naar Brussel, om in de Gentsche Bevrediging, welke op last van den Raad van State reeds door geheel Friesland bekend
gemaakt was, opgenomen te worden. Dit werd hun toegestaan, onder voorwaarde,

a1v. dat zi
j binnen eene maand van genoegzame volmagt voorzien zouden zi
jn, om over

W
n- het uitvoeren dezer Bevrediging, het verwi
teriln
jderen der Spanjaarden en dier aanhang, en
.

1576 over alles water van afhing, behoorli
jk metde Algemeene Staten te lkunnen raadplegen (1).
De onderhandelingen met Frankrijk, in het begin desjaarsgeschorst(;), waren
kort na het inhechtenis nemen van de Leden van den Raad van State weder aange-

knoopt. De Staten van Braband hadden toen,denkeli
jk op aanraden van oltxwzz of
van degenen,welke hem toegedaan waren,door gezanten den Hertog vanAnjou (Alenjp?l) om bi
jstand verzocht (5). Deze Vorst had dien,naar het scht
jnt, uit eigen
beweging reeds vroeger den Prins en den Staten van Ilblland en Zeeland aangeboden.
Ohu zz echterwenschte, dat de Hertog Beschermheer van al de Nederlanden m ogtwor-

den (4). Ht
j wilde evenwelmetAxzov nietzondervoorkennisvan IIEXIIRIK lllhande1en,die hem ,althansschi
jnbaar,geenszinsongenegen was (5). Ongetwi
jfeld mettoestemming van dien Vorst,welke zich gaarne van zi
jn rusteloozenbroederontslagen zag,
werd door Axzoc in svt
jnmaand den Nederlandersalle hulp toegezegd(6). Ondanks
(1)Archivesde la Jftdïdpozd'Orcnge,T.V.p.501,502,564,583.x)Ezoxuz,Benl.d.Stat.Gen.
D.1.b1.172,178,180,199,214,222. koxoAx,Onuitg.Stukk.D.1.b1.181 (k),214,242,
245,260,284. Charterb.t.Yriesl.D.111.bl.1076- 1082. xswoocz,Ilist.d.1.g.d.Fl.Liv.
XV1lI.p.360. STRAPA,de #ella Belg.Lib.lX-p.518,519. CAMPA
XA,della pfcrrcdiFiandra,
*
T.1.p.170,171. cuAppvvs,Ilist.&Jn.#.!.g.d.Fl.Liv.lYap.216,217.xzE PETIT, chron.d.
J1@Il.T.1l.Liv.XI.p.322- 324. DE TAssls,Comment.Iaib.111.p.211,212. FRESIXGA,M emoviën, bl. 12- 21, 488- 490. :oR, Ilist. d. Nederl. Oprl. D. 1.B.X.bl.750- 752. D.11.
huthent. Stukk. bl. 5. v. METEREN,Ilist.d. Nederl. Oorl. B. 5'1. bl. 124. IIO0FT,Nederl.#izf.
B.Xl.bl. 481- 484. w lxszxlus, Chron.r. Yriesl.B.XVllI.b1.599,601. scHoTAwvs,Fr.Hist.
B.XXlI.bl.797- 799.

(2)Zie AIg.Geselt.d.Yaderl.D.lI.St.V.b1.488.
(3)hrcltivesdela Aci.
çp'zd'orange,T.Y.p.419. v.RETP,Nederl.Ge#cà.B.II.bl.18.
(4)hrchivesde la 31cï:p4 d'Orange,%.W.p.441,442.
(5)Areltivendela Acïq
çtln d'orange,T.V.p.444,445.
(6)v.xmTsux,#ï#f.d.Nederl.oorl.5.VI..bl.126.

D ES Y A DER LA ND S.
..

.-

.

.- ..-

.. u -

-

. .

'sPrinsen pogingen, toonden de Algemeene Staten weinig genegenheid tot een verbond 157.6-

metFrankrijlc'en nog veelmindcr,om hetbeschermheerschap aan Axzor optedragen,

waardoorzjdenKoningvan Spanje op hethoogste moesten beleedigen. Zt
jvreesdendaarenbaven van deSpaanschein deFranschedwingelandi
j tezullenvervallen,enwantrouwden
ruim zooveel de Franschen alsde Spanjaarden (1). Zelfsriepen zi
jden achten twintigsten van Slagtmaand de gezanten, door Braband naar Awzov afgevaardigd, terug,

verklarende,dat zi
j nooitde besclaerming desHertogs hadden ingeroepen en deze ook
niet begeerden, of uit lzoofde van hunnen eed en vroegere betuigingen begeeren

konden (21. Nog meer aflteerig waren zi
j van een verbond met UEwIIICIK van A'atcrrc, die den Prins van oratfe op nieuw zi
jne hulp hatl aangeboden, doch wien
t1e Hervormden zoo min als de Roomschgezinden, om de wuftheid zi
jner beginselen ,
vertrouwden (5). Oha
kszz waagde het alzoo niet, zich ver met hem in te laten,
maar spoorde daarentegen Awzov aan,in zi
jne goede gezindheid jegens deNederlanders
te volharden. De Hertog beloofde llem twaalf honderd soldaten over zee en twee dui-

zend man over land te zenden, en bovendien in Frankrijk nog een aantal knjgsvolk
gereed te houden, waarover ht
j in ti
jd van nood zou kunnen beschikken (1).
Ontlertussclzen waren de onderllandelingen met Engeland hervat (5), en de Baron
o'ArBroxv was derwaarts gczonden, om deKoningin metden toestand en de behoeften der

gewesten bekend temaken,waaropELIZABETHbi
j denKoning van Spanje door den Ridder
smr
l.
u,doch vruchteloos,hadaangedrongen,deSpaanschebenden uitdeNederlanden te ver-

wi
jderen.DaardeStaten hetthansraadzaam oordeelden,zich alom tenkrijgtoete rusten,
zonden zi
j den Heer van Swevegltem naarEngeland,om geldeli
jken ontlerstand te verzoeken. Ht
j wendde zich totden Graaf van Susseœ en bragt hem onder het oog ,
))datwanneerdeStatenmettwintig duizend Pond sterling (veertigduizend Angelotten)
ondersteund wierden , m en hun in de tegenwoordige omstandigheden eene dubbele

dienstbewi
jzen en hen voor alti
jd aan Ettgeland verbinden zoude niet alleen, maar
tevens aansporen,nimmer eenige hulp van Frankrijk aan te nemen, daar dit niet

slechtshun,maarook sroorEngeland zelfsindegevolgen nadeelig konde zi
jn-'' Hierdoor werd eene gevoelige snaarbl
j Eus-tsz'
ru aangeroerd. Zi
j toch vreestle allen Franschen invloed in de Nederlanden en wist, geljk een ti
jdgenoot zich uitdrultt, ))dat
(1)Archivesdela Acgp'zd'Orange,T.V.p.445-447,504.
ï2)z)z zowcz,Besl.d.Stat. Jerz.D.1.bl.
*
146,153.
+
(3)Ar
chivesdela Maison d'Orange,T.V.p.520-522,577.
*
(4)Arehiven #e la Ycfdpn d,Orange,T.Y.p.515,519,577. soxpAx , Onuita. ffllàâ. D. 1.
- N

bl.261.

(5)hlg.Ge,cà.#.Yadebl.D.lI.St.V.bl.48*
H nxxs. 6 sTvx.

7.

1581

31

A LGEX ::N Z G ESCH IED ENIS
..--. ....-..

--' '

-- - . .--.-

'-

-'

...

1576- eene Koningin van Engeland deze gewesten,alsde bolwerken van haar ri
jk,moetbe1581
schermen en met niet m inder reden dan Duitscltland, Ilbngark
je tegen de Turken
beschermt.'' W einig dagen later verwittigde sw EvEouEx den Algemeene Staten, dat

de Koningitlhun degewenschtesom had toegestaan (1).
De voorwaarden,door den Prinsvan oranjevoorgeschreven,op welke men no> zAx
tot Landvoogd moest aannemen, waren zeker m eer geschilkty den oorlog te ver-

klaren dan den vrede te bewerken (2). Het is hier de plaats debeschouwingen
in te vlechten van eenen Geleerde, diezich, ten opzigte onzergeschiedenis, uitstekende
veriensten heeft verworven.
))K wam

pow zAw,''vraagthi
j,))om met zachtheid of met geweld te werk te gaan?
Xoest men zjne trouwloosheid vreezen, of veeleer zi
jne opregtheid vertrouwen? OIz
Holland enZeeland kan deze vraag nietvan toepassing zi
jn. ln de oogen van nowzAx
fluurde nog steeds de oorlog tegen de beide gewesten voort; dien te eindigen was zi
jn
pligt, en.hi
j ontveinsde dit niet. De vraag betreftdusde overigeNederlqnden; en alsdan schi
jnt het ontwi
jfelbaar, dat zi
jne zcnding hoogst vredelievend was, en hi
j die
te goeder trouw wenschte ten uitvoer te brengen.- De Koning verlangde alti
jd de
gewone gelloorzaamheid en handhaving van hetRoomsch-Katholi
jk geloof.Hetwas onmogeli
jlt,zich met hem over deze twee punten te verstaan.Xaar moetde reden daarvan in zi
jn kwaden wil gezochtworden? Hi
j konde zi
jn gezag nietaan de Algemeene
Staten overdragen. Iets dergeli
jlts voorte stellen was, volgens velen, ))))ondienst,op-

roer,en XaJ'esteitschennis-''''En watde godsdienstbetreft,zoo de Koning zelfs,zi
/ne
persoonli
jke overtuiging verloochenende, gewild had in ditopzigt toe te geven, werd
hi
j erdooreenen eed in belemmerd(5),en doordeeischenzi
lnerKatholi
jkeonderdanen
bedwongen. Voor de Katholi
jken was de instandhouding, en voorvelen onder hen,
tle onverdraagzame heerschappi
jvan deRoomsche eeredienst het dierbaarste voorregt.
Xen kon zoo we1 zi
jne kroon verspelen door hetProtestantismuste dulden a1sdoor
het te vervolgen ; de geschiedenis van H>zxnltxx.lII en van de Ligue strekten daarvan

tot getuige. In de Nederlanden was de Ultra-Katholi
jke parti
j nog zeer magtig en
zou, in een dergeljk geval, nietljdeljk gebleven zi
jn. Xen kan ltierover oordeelen
uit de verklaring van bx cuAxplowz aan Jvwzvs: ))))Gi
j zelf hebt mi
j openli
jk gezegd,'''' schri
jft deze laatste, )))waar 't zake, dat de Koning ons iets dergeli
jks,
(1)Arehivesdela Maison#'oraltg ,'T.V.p.573. ps zosol ,Besl. 4. stat.dev.,D.1.bl.
335- 339.

(:)GROEN v.PR:NSTERER,in de,hrchivesd/,latMaison d'x
pelsge,T.Y.p.490. Zie hiervoori
bl.21,22. Vgl.:xxTlvoGslo',Nederl.#ï:/.b1.256.

(3)Vg1.hierover,hlg.Gesch.d.Yadevl.Fd11.St.V.b1.1 - 100.
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(de,uitoefening der Hervormde godsdienst) toestond, gi
j lelf de wapenen tegen hem 15
761581

zoudt opvatten en ook het gansche Land , zoo ver het in uwe magt ware, tegen

Zi
jne Xajesteit in opstand brengen.'','- De Koning maakte genoegzaam geene zwarigheid, alles aan te nemen wathem mogeljk en geoorloofd toescheen.- Het stelsel
van den Hertog van Alba was ten eenenmale opgegeven. De Koning wilde weder de
gemoederen voor zich winnen en had dit door sterk sprekende dadeh bewezen : het
zenden van nz hzovssxws, de onderhandelingen te Bredat het ufschaFen van den Tienden Penning, en het bestuur c# interim van den Raad van State. Xen moet derhalve
vooronderstellen , dat de benoeming van nox zkx in overeenstemming was met deze

staatkunde. De Xarkgraaf van Ilavrê had, hj zi
jne terugkomstuitSpanje, de stelligste verzekering van 'sKonings neiging tot zachtheid en gem atigdheid gegeven.

Fzxzxpshad hem gelastte verklaren, ))))zt
jne groote liefde tot zi
jne Evf-Nederlandelt
en de begeerte, welke hij had, dat het al gesteld wierd in goeden vrede en rust,
mitsbewarende het heilig Roomsch-Katholi
jk geloof en zjn behoorlt
jk gezag totwelvaart dezer Landen, zonder verder op eenige andere zaken ter wereld aanspraak te
maken-'''' En nol>lyyrltrs had den Xarkgraafevenzeer verzekerd , dat rzxalps als een ge-

nadig en goedertieren Prins dikmaal (ditmaal?)besloten had, zi
jne onderzateh te behandelen op de beste en zachtste wi
jze mogeli
jk. GatwvExzLz,welke de keuze van nox
zAx tot Landvoogd goedkeurde,raadde tevens ten sterkste aan, nietsonbeproefd te laten ,
om den vrede in de Nederlanden te herstellen.- X en heeh beweerd, dat oo> z&> een
open berigtschrift, ))om den Lande een gbed geno:gen te geven,'' en een geheimen
lastbrief, ))pm hetGentache Yerbond te verbreken en 'sKonings vertreden gezag wedet

op te rigten,*'onlvangen had.DePrinsvan oranjezegtin zijnYerweerschrift:))))Hebik
nog nietbrieven in handen,door den-Koning en een zijner geheimschrijvers van staat
geteekenden metzi
jn wapen gezegeld,welkegetuigehi!O eggen vanden lastaan pox zAx
gegeven? Daaruitisonskenbaargeworden,datalhet onderscheid tusschen no> zAx, den

Hertog van Atba, en bo> rrxs bz hzovxsxxsdaarin bestaat, datde eerstgenoemde zijn
vergif niet zoo lang bedekt kon houd. en.''''

Xaar welk gevolg kan men uit d1t

verwi
jttrekken? m toox zA> aanbevolen wks,een verbond te veorkomen of te verbreken, hetwelk gevaarli
jk scheeh;t- d:t eihde de Katholjke gewdsten tebehagen,
en ten opzigte van verschillende gepleegde daden te yeinzen, welker bewerkers men

laterwel zou weten te straFen. Het is waar, de parti
j welke den oorlog wilde,
hatl in Vi
jftienhonderd drie en zeventig nox zAx tot opvolge: van ALBA vooAgesteld;
maar in Vi
jhienhonderd zes en zeventig waren het niet zj'ne kri
jgsmans bekwaamheden, die 's Konings keuze op hem bepaalden. In dat geval zou m en er voorze-

ker aan gedacht hebben, hetleger aanmerkeljk te versterken. GRAXULLI schteef:
))))alde beroering in de Nederlanden is gegrond op de wraak over de slechte behan-

deling, welke de lan/ atea van de Spanjaarden ondeNôndeu hebben en ov> htmne
5+
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1576- bedreigingen. Om dit alles.te doen ophouden, m oet men een weinig toegeven en zicll
1581
.
. jt

naarden ti
gd schikken,hetgeen zi
J ne gedaan hebben;ik twi
jfel zelfsofer niet zi
jn,
die wenschen, dat de beroeringen voortduren, en welke zijne Majesteit totden kri
jg
aansporen,hun eigenvoordeelhalve;terwi
jlhettlaarentegen bli
jkbaar is,datdeKoning
verlangt, alles in der minne te schikken, want anders zou hi
j oox JAx niet gebeel
alleen en zonder kri
jgsvolk gezonden hebben.'''' FxLlps had andere beweegredenen
voor zi
jne keus. Dox zAx,in deNederlanden geboren (?)en zoon van KAREIZV,wisf.
door zi
jne manieren en minzaamheid aller harten te winnen. En welverre,datzi
jne
kri
jgsbekwaamheden den Koning zouden aangespoord hebben hem te lkiezen, tleden
zi
j hem veelmeer eenigen ti
jd aarselen. 'sVorsten ongerustlzeid,in ditopzigt, bli
jkt
duideli
jlk uit de herhaalde vermaning, den vrede te bevorderen en alles te vermi
jden,
wat dien in gevaar konde brengen. En oow zAx kende zeer wel den wilvan zi
jnen
Meester (c). Xaar zoo de Koning opregt handeltle, was ditook het geval met
Box JA.
x? W enschte bi
j misschien vredebreult, om nieuwe lkri
jgslaauweren te kunnen
plukken? De bevelen des Koningswaren te stellig, om dat vermoeden ligteli
jk aan te
nemen. Er bestaat geene reden ,de sterke en zoo dikwerf herhaalde verzekeringen van

box JAx in twi
jfelte trelkken. Hi
jwas opvliegendvanaard,maarnietgeveinsd,endacht
veeleer weinig door bi
j staatltundige beraadslagingen (I). Ongetwi
jfeld was de last,
hem toevertrouwd, niet in overeenstemming met zî
jn ltarakter en zeden. Hi
jmoest
de rust herstellen, en moei
jeli
jke en kiesche onderhandelingen tot een goed einde
brengen. Gewoon volstrekt te gebieden en in de gevechten opgevoed, konde hi
j
minder dan een ander, tegenspraak,getwist en getalm dulden. Van daarGomti
jdshet
bqvige en geweldige zi
jner voorstellen (c). Xaar hoe meer hi
j ronduiterkent, dat
zi
jne zending hem drukt,hoe meer men mag aannemen, dat hi
j zich voorstelde,haar
te vervullen. De Gordiaansche knoop zou hem veel minder kommer gebaard heb-

ben, wanneer hij gemeend had ,dien te kunnen doorhaklken. Zi
jn txstand wcrd hem
bovenalonverdrageli
jk door hetbesef, datht
j dien moest verdragen (#). Xen moet
erkennen, dat zi
jne bi
jzondere gesprekken,welke door scuzrz, wien men alle reden
heeft te vertrouwen, zi
jn opgeteekend, naar llet schi
jnt bewi
jzen, dat zi
jn getlrag,
ten minste wat de algemeene strekking zi
jnerdadeù betreft, vri
j was vRn dubbelhar(c)STRADA,de BelloBelgic.,p.517,518.

(h)THvAal;s,T.1.Lib.LXIV.p.212.
(c)nowpz
kx,Onuitg.,
%l&./ç.,D.1.bl.313. DETAssls, comment.,Lib.1.p.2V. :0R,Hist.
d.Ned. Oorl.,D.1.B.Xl.bl.775.

(#)BvhxAx,Anclecf.,T.1.p.36- scuETz,Commentarius,p.1 13.
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tigheid;ht
j isblt
jkbaarveeleertebeklagen dan te veroordeelen @). Dow zAw,hetzi
i15
617
581
opregtof niet,moestverdacht voorkomen. Sinds zl
jnekomsthad de Prins van oran e
.

alles in het werk gesteld , hem verdacht te maken en is er in geslaagd. Zeker, na

zoo vele trouwloosheden en moordtooneelen was een betrekkeli
jk vertrouwen niet ongePast. De Prins hechtte weinig geloof aan de belofte van gematigdheid en zachtheid.
X en mag echter vooronderstellen,dathi
j zi
jne vrees overdreef. Hi
j was te welvan de
beraadslagingen des Spaanschen Hofs onderrigt, om te gelooven , dat men op nieuw de

Nederlanden in vuur en vlam wilde zetten. En voorts is het duidelt
jk,dat hoe meer
pox zAx te goeder trouw handelde,hoe meer dePrins er belang bi
j had,overalkwaad
vermoeden uit te strooi
jen. Hoe meer eene toenadering tusschen den nieuwen Landvoogd en de vi
jftien Nederlandsche gewesten gemaltkeli
jk scheen, hoe meer dringend
gevorderd werd dit te verhinderen. Ilblland en Zeeland moesten de slagtoFers van zulk

eene overeenkomst worden. N7anneer de Spanjaarden vertrokken waren, zouden de
Katholi
jke gewesten uit erkenteli
jltheid en om zich van de blaam van ketteri
j en om
roer te zuiveren, alom de heerschappi
j van hetPausdom eischen. De oorlog tegen
oaAwzz en de zi
jnen moest het eerste gevolg zi
jn van den vrede, en het.onderhouden van de tweedragt was, in dergeli
jke omstandigheden , voor hen bi
jna eene voorwaardevan beboud (1).''
Juistditlaatste-zou reedsop zich zelvegenoegzaam zi
jn,hetgedragvan den Prins,ten opzigte van now ztw, te regtvaardigen ;immers,dewetvan hetzelfbelloud isdehoogstewet.
X aarbovendien, welk vertrouwen kon in 'sItoningsveranderd regeringsstelsel,ten aanzien

der Nederlanders, gesteld worden, daar hi
j hiertoe bli
jltbaar door de dringende noodzakeli
jk-heid alleen gebragt werd? Hoe kon men eenen Vorst vertrouwen, die gewoon was, zoo als talri
jlke voorbeelden bewezen, met zi
jne woorden te spelen en
welke reedsvroeg zich van den eed, bi
j het aanvaarden van het bewind over de xVedet-landen afgelegd,had laten ontslaan (2)? Eenen Vorsteindeli
jlt,die geheeldoordrongen was van de rampzalige, en zelfs voor hetRoomsch-Katholicismus in de gevolgen heillooze leer, dat m en Ketters woord noch eed behoeft te houden? Dit zou

onverantwoordeli
jlk geweest zjn en we1 het allermeestin eenen man a1s oRAxzz, die
eenen blilt tot in de diepste schuilhoeken van het hart van rzxzxps geworpen had, en
op wien Roomschen en Onroomschen, niet slechts in Ilblland en Zeeland, maar ook

(c)RAwx:,Fiirst.1.Yölk.r.Europa,Th.1.S.167- 183.
(1)GROEN v.PRIySTERZR,in deArchivesde la Jfcfdpn d'0rc1?#e,T.Y.p.474- 480.

(2)Al#.Gesch.d.Fcdcrl.D.ll.St.V.bl.20.
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1576- in Braband en Vl
aanderen alleen hunne hoop stelden (1).
1581 de Prins zich in den Koning noch in no> zAw vergiste.
3 v.

Spoedig zalbli
jken',dat

Geleid door dit gewettigd wantrouwen, legden de afgevaardigden der Algemeene

W in- st

ternz. aten aan oox zAx eenige punten voor, op welke zi
j hem a1s Landvoogd wilden
1576 erkennen en waarvan de hooftlinhoud was: het verwi
jderen der Spanjaarden, lzet
bekraclltigen der Gentsche Bevrediging, en de vergunning aan de Algemeene Sta-

ten, te,vergaderen wanneer het hun goeddacht (;). ))De Spanjaarden telaten vertrekken zonderhun te kunnen betalen, was niet gemaklteljk; een verdrag te bekrachtigen, hetwelk de Ketters scheen te begunstigen, moest den Koning mis-

hagen; en het hjeenroepen der Algemeene Staten had men reeds lang als uiterst
gevaarljk vermeden (5).'' Niettemin antwoordde box zAx op deze voorstellen, ))dat
hj het uitheemsche krjgsvolk wilde wegzenden, indien de Staten ook hethunne afdankten , en die vreem de benden steeds uit het Land zou houden , ten ware de nood
of een buitenlandsche oorlog hettegenovergestelde vorderde. Ook washj genegen oné$ 4r. derhandelingen over eenen algemeenen vrede te openen, mits men het Roomsch-lkaW
in- tholi
jke geloofen 'sKoningshoogheid niette na kwam e. Kon m en hem te dien aanterm .

zien eenige zekerheid geven,dan zou hi
j de Staten teralgemeene dagvaartbeschri
jven.
zelfsbood hi
j aan,zich in handen van een onzi
jdigenVorsta1s gi
jzelaar te stellen,tot
de Spaansche benden hetLand verlaten hadden (é).'' Xondeling verklaarde hi
jlater,
dat wanneer de Spanjaarden weigerden te vertrekken, hi
j zich bi
j de Staten zou voeen,om hen teverdri
jven (5).
Deze betuigingen van rox zAw waren blt
jkbaar het gevolg van de voorwaarde, op
welke de Algemeene Staten, die hun kri
jgsvolk tegen de roovende en brandschattende
Spaansche soldaten hadden afgezonden, den vijfden van W intermaand in zi
jn voorstel
van eene wapenschorsing tot den twaalfden dier m aand bewilligd hadden. Immers

verklaarden zij daarbij, hem nietals Landveogd te zullen erkennen, zoo hij niethn(1)FztlpsvAx rALAIXG schreefden negenden van Slagtmaand 1576 uit Gent aan den Prins:
))toute l'esperance de tous ces pays resortit en vous-'' Archives de la M aison #'Oraltge , T. 55.
p.505. Zie ook zzxTlvocLlo,Neierl.#9f.bl.256.

(2)ns zoxoz, Besluit. d. Stat. &pn.D. 1.b1.307- 315. BtlR, Ilist.d. Nederl. 0*/. D. 1.
B. X. bl.761- 763. HooFT,Nederl. #ï:/. B. Xl. bl. 487.

(3)Gaozw v.PRINSTERER,in deArcltivesdelaJfcgpn dtOrante,T.V.p.491.
(4)oz zoxGE,Besl.d.Stat.6eoz.D.1.bl.307-315. pownAx,Onuitg.&.D.1.bl.308.E'
orree pn#cnce #e GUILLAUM: le l'
aciturne, T. 111. p. 166. s0a, Hist. d. Nederl. Oorl. B. X.
b1.761 763. HOOFT,Nederl.#idf.B.Xl.b1.488.

(5)Dx zexcz,Besl.d.Stat.6ex.D.1.bl.168,175. soypxx,Onuitg.Stmkk.D'.1.b1.308.
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nen dien tijd, omtrent het vertrek der vreemde benden een beaald besluitgenomen 1576h

ad (1).- Voorts hielden zt
j bi
j hem aan, tothetVerbond van Gent toe te treden, daar dit niet, geli
jk hi
j beweerde, iets ten nadeele van hetRoomsch-Katholj.k
geloofofde achtbaarheid desKoningsbevatte (:).
Intusschen was een aanzienli
jk getalbrieven van oox zA> aan bs avspA en verschil-

1581

lende Spaansche en Duitsche legerhoofden gerigt, benevens eenige van oowzwoi,

mzf
:o vzLxczs, box ALoxso nx soTroxivox en anderen van zi
jn gevolg, onderschept
geworden. De Hertog van Aarscltet verwittigde hem hiervan in naam van den Raad
van state, en als een pligt den Koning en den Lande verschuldigd. ))Xet groote

moeite '' zegt hi
j, ))heeft men totheden toe verhinderd, dat deze brieven in handen der Mgemeene Staten wgeraakt zi
jn, uit welke men die echter bezwaarlt
jk zal 8 v.
k
unnen houden, daar zij er berigt van hebben en bovendien vermoeden, datUwe WterimnHoogheid niet metde vereischte opregtheid handelt. En aangezien zi
j niets onbeproefd 1576
laten, om de bedoeling van Uwe Hoogheid uit te vorschen, zoo moet gi
j U niet verwonderen,als.alle pakken en brieven geopend worden. Zt
j weten niet watzi
j van
het dralen Uwer Hoogheid moeten denken,nadat gi
j, zoo we1van wege Zi
jne Xajes.

teit als van U zelven , aan versclzeidene personen , die met U in naam der Algem eene Staten en van den Raad van State gesproken hebben , zulke goede aanbiedingen

gedaan hebt. Daarenboven heeft aAssxxouzx den Raad van State berigt, dat Zt
jne
Xajesteit wilde, dat Uwe Hoogheid met een klein gevolg uitSpanje zou komen en
aan ml
jn hui: afstappen, om het vertropwen te toonen, hetwellt de Koning wenschte,
datgj in de Nederlanders zoudt stellen. Voorts,dat gt
j U in allesnaar den Raad van
Statezoudtgedragen,enten uitvoer leggen,watmen gezamenli
jk zou oordeelente strekken totherstel en veiligheid dezer Landen, met bi
jwonderen last, de Spanjaarden te
verwi
jderen, ingeval niets anders de Staten konde geruststellen; a1s mede, datUwe
Hoogheid regt zou uitoefenen ten aanzien van hen , tegen welke men wettige klagten
konde inbrengen. Dit heef: sedert BApTzsTz orrozs, onlangs uit Spanje gekomen en
door Uwe Hoogbeid ons gezonden , niet alleen uit den mond van Zl
jneXajesteitzelven

vernemen,maar onsinsgeli
jksverzekerd,datditallesuitgevoerd zou worden,zoodm de
staten dewapenen nederlegden. Hetkomtden Staten derhalvevoor,.dat,pangezien Zi
jne
Xajesteit, wetende hoe zeerde spanjaarden hier gehaatworden, Uwe Hoogheid met
zulk een klein gevolg uitSpanjelleeA gezonden,hetgeenszins zjne bedoeling kan geweestzt
jn,dat,UweHoogheid nox ALowso envuzcu inUwedienstzounemen,hetgeen
terstond b.
j hen hetvermoeden heeftopgewekl,datditgexhied isop raadvandenSpaan(1)Archivesdela Maison #'orange,T.V.p.558,659.
(2)pz zowGx,Besl.d.Stat.Gen. D.1.bl.3.
19r32l,.322.
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1J7(1- sclzen gezantaan hetFranscheHof,welke,geli
jk men weet,gelleeldoordrongen is van
1581 den geest van wi
J.1en den Groot-Kommandeur van Kastiliè'en van os 'RuloA ,zoo a1s de

brieven getuigen,die hi
jmethen,zoo welvôôra1sna den dood van ns RzocEsExs,
gewisseld heeft. W anneerditdoorUweHoogheid behoorli
jltwordtoverwogen,zultgi
j
gemaklteli
jknagaan,datwijteregtaangespoordzi
jn geworden,U tesmeken,geli
jkwi
jU
smeken,om tocllnietdoorpraalen luister,zooalsdezeSpanjaarden ,om welke redenen
ook,U in hethoofdwillenbrengen,te bederven watZi
jne Xqjesteitbevolen heeften nog
beveelt, die (mogeli
jk)dooreene te harde ondervinding overtuigtlisgeworden van de
waarheid van hetgeen wi
jlenKeizerItARELV ,hoogloffeli
jlter gedachtenis,Vader vanUwe
Hoogheid (zoo als dit sedert lang in deze gewesten algemeen gelooftlwordt),gezegtl
lleeft, ))datdeverwaandheid derSpanjaartlen hem zi
jne st<en zal doen verliezen-'' En
indedaad,deheerschzuclzt, de geslepenheid (Fltarderie),de weinige waarlleidsliefdeder
Spanjaarden zijn zoo in strijd met den aard der Nederlanders alswater metvuur. Zoo
zeer wil m en llier zachtheid, minzaamheid, opregtheid en waarlleitl, dat a1s men zicl'
t
eens overtuigd lleeft, dat men zoekt te nzisleiden door het eene te zeggen en het

andere te doen, zulks genoegzaam zou zi
jn, om al wat nog behouden is, geheel
te verliezen. Uwe Hoogheid zi
j verzelkerd, dat het volk hier niet zoo lkinderli
jk, zoo
onnoozel is, ofschoon de Spanjaarden dit gelooven en beweren, dathet zich door de
neus laat leiden geli
jlt de stieren, wanneer lzet ziet, dat men op geene woorden
staat lkan maken. Het is te vreezen, dat aan dit laatste, ten opzigte van Uwe Hoogheid , zal ïetwi
.
jfeld worden, a1s men ontwaart& dat gi
j in hetopenbaar verbiedt, dat
de Spanjaarden zich tot U wenden en evenwel dageli
jlts met hen briefwissel houdt.
hun raad vraagt en dien volgt, zoo als dituitUwe brieven bli
jkt;terwi
jlook nz Rrzn-t

verzoekt,dat men hem in ci
jfers schrijve,omdat,ofschoon geenebrieven van deSpanl
'aarden aan Uwe Hoogheid , en van Uwe Hoogheid aan hen den gewonen weg gaan,
de onderlinge verstandhouding echter langs andere wegen ontdekt wordt. Uwe Hooghei:

#@

llerinnerezich insgeli
jlts,datdeGroot-KommandeurvanKast4iëzichdaardoorinhetverderf
stortte, voorgegaan doorden Hertog van d.lba en gevolgd dooroz RcEozk,van wien m en onderscheidene brieven volleugensgevonden heeft, en dienogtans, zoo ver ïaat zi
J-ne stout-

heid,aandenKoning zelfsgeschrevenzijn.DitechterwettigtUweHoogheidinUwebrieven
aan ozRvzoA,hetgeen geheeliets andersisdanzi
jn wangedragaf te lteuren.UweHoogheid zelfspri
jsthem ,hoewellli
j indedaad denRaad vanState verachtelt
jltbehantlelt; en,
waarljk,de brief van Uwe Hoogheid,ml
j den vi
jfen twintigsten derverloopenemaand
geschreven, geeft genoeg stof te vermoeden, dat Uwe Hoogheid over datstaatsligchaam

nietdenkt,zoo als gi
j er,naar rede,over moestdenlten,daar de Koning,indebrieven uit Spanje door den geheimschri
jver vxssEca medegebragt en door Uwe Hoogheid (aan ons) gezonden, duideli
jk te kennen geeft, wien hi
j de meeste achting
toedraagt. Uit al de onderschepte brieven llli
jlkt ook, datUwe Hoogheid gemeenzame
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zaak maakt m et de llier aanwezige Spanjaarden, even
X

alsof gj de ingezetenen dezer1576Landen voor vi
janden van Zi
jne ajesteit beschouwdet, hetgeen zj volstrekt niet 1581
zi
J-n, maar wel, geli
jk zi
j betuigen, van de snoode Spanjaarden, welke, zoo zi
j
zeggen, om llunne heerschzucllt en begeerli
jkbeid te dienen,den Koning en zi
jne
Landen verraden hebben. Zoo de Staten deze brieven in handen krijgen, kan Uwe
Hoogheid ziclz voorstellen, hoe zl
j denken zullen, dat het straFen der Spanjaarden
door Uwe Hoogheid, hetgeen zi
j zich beloofd hadden, nog ver te zoeken is, daar
Vi
j in Uwe briev,
en aan sxscuo ù'xvzl,x en aan l)z avzow het gebeurde in Antwerpen
niet alleen verontsclluldigt, maar, als het ware, goedkeurt. Uwe Hoogheid daar-

enboven pri
jst in Uwe brieven aan de Duitsche Oversten, die met sAwcuo b'tvzLA
bewerkers van al de beroeringen en bewegingen,welke onsschokken,geweestzi
jn,
llun gehouden gedmg, dankt hen daarvoor en voor hunne trouw aan den Ko-

ning. De toon, op wellken gi
j aan de meeste anderen schri
jft, rier raad gj inroept, duidt geheel iets anders aan, dan datgi
j hen a1s schuldig aan gekwetste Xajesteiten als verratlers van den Koning besclzouwt, waarvoor de Staten hen houden,
of dat gij (1e (Duitsche) Oversten b1
j het Keizerrjk a1s Scltelmen zult aanklagen.
Uwe Hoogheid za1 het gevoelen der Staten kunnen ontwaren uit het verzoekschrift,

hetwellt zi
j, de verwoesting en tlen moord van Antwerpen betreFende, zullen aanbiedcn ; voorts uit zeker ander gescllrift over het inhechtenis nemen van eenige Leden van

den Raad van State, en uiteen uittrekselvan een stuk, welk zi
j tegen de (Duitsche)
Oversten bi
j de Rijksstenden zullen indienen. Dit geven wi
j Uwer Hoogheid te kennen, optlat gi
j te lleter moogt weten, in wellten staat de zaken bi
j ons zi
jn. W i
j
achten het tevens van onzen pligt op te merken, dat zoo Uwe Hoogheid langer uit-

stelt,demiddelen (terbevrediging)aan te wenden, overwelke gij, naaruwe eigene
verklaring, beschiklten kunt, en die de Koning, volgens de Heeren van llassingltem
en BAPTISTE nvBols, ons door Uwe Hoogheid gezonden, wil aangewend hebben ; zoo

Uwe Hoogheid zich op de hier aanwezige Spanjaarden verlaat, hun raad volgt en
hen wil onderschragen en begunstigen tegen de Landzaten, die met zoo veel regt

hunne lklagten tegep hen bi
j Uwe Hoogheid ingebragt hebben, dan zal dit de oorzaak zi
jn,datdeze Landen,en mogeli
jlt oolt de godsdienst,verloren gaan, en men er
vreemdelingen inroept,om zich vri
j te maken, zoo alsmen openli
jk te kennen geeft,
van de dwingelandi
j en onderdruklting der Spanjaarden. Hiervan en van hetgeen er
verder omgaat,kunnen wi
j niet nalaten ook den Koning te onderrigten, opdathi
j zich
overtuige,datwj onzen pligtbetrachten,en lzijonsonschuldig houdevan hetgeen cr
zal gebeurerl, wannecr de beloofde krachtdadige middelen uitgesteld worden, van
wclker spoedige uitvoering alleen het behoud der zaken afhangt, en nietvan weifelende
onderhantlelingen, die slcchts kwaad vermoeden opwekken. De Staten immers houden

zich verzekerd, datUwe Hoogheid hen hierdoorin slaap wilwiegen; datgi
jaan alle
H DEEL. 6 STU .
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15
76- kanten volk bjeenbrengt,'
waarvan ook iets in Uwe brieven bespeurd wordt, en geld
1581
wacht9 om degenen te ondersteunen, welke alom gebrand, geroofd en gem oord heb-

ben, schendende alle regten en wetten, hetgeen de Staten meenen,dat God eindeli
jk
nietlanger zal gedoogen. W i
j kussen zeer nederig de handen van Uwe Hoogheid en
bidden den Schepper, dat Hi
j U ingeve wat strekken kan totbevordering van Zi
jne
dienst en die des Konings, en van de rust en den vrede dezer Landen.''

Twee dagen later schreef nogmaalsde Raad van State aan nox zAx. ))Naauweljks
was gisteren de renbode met onzen briefvan den vorigen dag van hier (Bl.
ussel) vertrokkeny in welken wi
jUweHoogheid meldden, datons eenige onderscheptebrieven'
van U ter hand gesteld waren, toen de alhier vergaderde Staten ons hunne afgevaar-

digden zonden en verwittigdeh, dat zi
j daarvan zeker bescheid ontvangen hadden en
inzage en lezing van deze stukken verzochten. Daar w1
j meenden,tlitniet te kunnen
weigeren, zondep wi
j hun den Heer van W illerval, en zi
j hebben alles tot hunne
groote ontsteltenis vernomen, waaraan wij trouwens niet twi
jfelden, gelt
jk wi
j reeds
Uwe Hoogheid te kennen gaven. W i
j brengen dit Uwer Hoogheid onder het oog,
opdat gt
j weten moogt, wat hier omgaat en dat het niet mogeli
jk was, hun inzage
van de gezegde brieven te onthouden. lntusschen verzoeken wi
j Uwe Hoogheid, dit
alles op te vatten zoo als het behoort, en eenmaal geloof te hechten aan hetgeen

wt
j U zoo dikwerf geschreven hebben, nameljk, U zoo spoedig mogeljk te gedragen
naar hetgeen wi
j U voorgesteld hebben, aangezien wij niet twjfelen, dat men,door
dit langer te velragen, eene enherstelbare ondienst aan Zi
jneXajesteitzalbewijzen.
Gave God , dat het Uwer Hoogheid behaagd hadde,daaraan van den eersten oogenblik
af te geloeven !''
Do> zAx antwoordde hierop.... )
)En watbetreft,datuitmi
jne brieven zou bli
jken,
.
12v.
dat
i
k
de
da
a
d
der
W inSpanjaarden en van andere vreemdelingen goedkeur,zoobeware mi
j

t1
e5
r7
m.
6 god'geli
jk hi
j mi
jtotdituurbewaard heeft,dat ik eene slechte daad ooitgoed zou
keuren. Gi
jmoetechterin hetoog houden,datdeKoning mi
j gelastVeft,deSpanjaarden uitdezeLanden teverwi
jderen, en dathetzi
jne bedoeling nietis,hen telaten vermoorden, maar terug zenden, om hem elders te dienen. Derhalve moet gi
j
het niet vreemd vinden, dat, terwi
jlik hen op de eene plaats veroordeel,ik hunne
wettige zelfverdediging op eene andere verontschuldig. Ik wilnietvoor tlen vi
jandvan
eenig volk gehouden worden en verzoek u, naaruwe wjsheid en Nscheidenheid te
overwegen, wat het belang van den staatvordert,vooral in
' ditzoo belangri
jk,zoo
gewigtig tt
jdstip (1).'',
loo er ook geene andere redenen bestonden, zouden de onderschepte brieven van

(1)CovremondalbcedeGUILI.AUMEle Taciturne,%.111.p.172- 176 (1)
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Mox zAw alleen het wantrouwen van den Prins in hem wettigen, en efertuigen ,157C-;

dat hij niet te goeder trouw te werk ging, ondanks zjne verontschuldiging,welke 1581
naauweli
jks dien naam verdient. De Hertog van Aarscltot had intusschen een afschrift van den brief van bo> zA> aan nx RcznA, als de belangri
jkste, aan olAwzz
ezonden. )
)Gi
j zult daaruit duideli
jk zi
jne plannen ontwaren,'' voegde hj er bi
j.
))En dewi
jl wij oordeelen, eerli
jk te moeten handelen en geli
jk het betaamt voor
de dienstZijnerMajesteit, ten einde tot hetware geneesmiddelvan derammn dezer
tanden te geraken, zoo moet men zich aan elkander duideljk te verstaan geven,alle
geveinsdheid ter zjde stellen,en in alles opregten open tewerk gaan.'
Deswegeheeh do
Raad van State aan nox zAx eenen brief gezonden, waarvan hiernevensinsgeli
jks een
,

afschrift? in welken de voornaamste punten der onderschepte brieven metkortewoorden

worden aangestipt. baar onze afgevaardigden bi
j now zAw in eene verlenging van den
wapenstilstand, welke den twaalfden dezer verstreken is, nog voor veertien dagen bewilEgd hadden, hebben wi
j deze vergunning voorloopig ingetrokken,dewt
jl de Raad van
State noch de Algemeene Staten er in wilden toestemmen, zonder eerst daaromtrent uw

gevoelen te hebben ingewonnen,hetwelk gi
j zoo goed zultzjn onsmedetedeelen(1).:'
OaAxzs betuigde den Hertog zi
jne erkenteli
jkheid voor de gezondene stukken,schonk
zjne goedkeuring aan bet schri
jven van den Raad van State aan no>zxw,dochwenschte, dat m en de bewuste brieven openbaar zou maken , en verklaarde zich tegen het
verlengen van de wapenschorsing.)
)Dikwi
jlsheb ik den Staten onder hetooggebragt,'' 19

v.

zegt hi
j, ))en ik bli
jfer bi
j,dataldeze verlengingen en vertragingen zeer gevaarlt
jk winzt
jn en noodlottige gevolgen kunnen hebben. Het beste is, spoedig een vast besluit t
1e5r7
n:.
te nemen, aangezien zi
j (de Spaanschgezinden) van hunnen kantalle toebereidselen
ten kri
jg maken, zoodat ik vrees, indien wij niet naauwkeurig opletten,wij onsderwi
jze verrast zullen vinden, dat het te laat zalzi
jn erorde op te'stellen en de onheilen te voorkomen, welke ons van nabi
j bedreigen. God zi
j,mi
jn getuige,das ik
altjd gewenscht heb en nog wensch, deze dooralle gepaste en zekere middelen af te
wenden; en ik houd mi
j verzekerd, dat gj ook daar*e de behulpzame hand zult
leenen (2).''
De onderschepte brieven van nox zA> openden niet de oogen der Algemeene Staten ,

geli
jk oaxwzz verwacht en gewenscht had. Vergeefs klaagde hj steeds, dat de zaken
metdenLandvoogd,hoe uiterstgewigtig en belangri
jk ook,achteloosdoorhen behandeld werden;en betreurde,datveleaanzienlt
jken hen van hetVerbond metI.
lblland en
Zeelandwedertrachtten afte trekken. Ht
j en deze beide gewesten waren geenszins ge(1)Areltivesde la Jfcï:op d'orange,T.V.p.558,559.
(2)Correnpondance de GUILLAUAIE le Tlci/tfrne,T.111.p.171- 177.
6+
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- negen, de.voorstellen van no> zAx aan te nemen,zoo als dit het gevalscheen te zt
ljn
bj de Algemeene Staten. Hi
j kon zich het geloofnietopdringen, datde Spanjaarden
het Land zouden verlaten, en bleef ernstig op het slechten der kasteelen aanllouden.

Dit echter ontmoette veel tegenstand zelfs bi
j warme Staatsgezinden, niet omdat zl
j
deze sterkten noodig keurden ))in een vri
j land, dat naar zi
jne oude wetten en voorregten bestuurd wordt, maaromdathetgevaarli
jlt zou zi
jn ze te slechten of te ontmantelen, vöör dat de steden, in of bi
j welke zi
j zich bevonden, derwjze vcrsterlkt
waren,datzi
j zich verdedigen konden ofverzekerd waren zoo tegen uit-alsinwcndige
aanvallen-'' De Prins daarentegen bleef beweren, dat zoo de k-asteelen, vöôr eene
overeenkomst met oow zAx, niet afgebrolten waren , ))het Land in eene nog grootere

en onverdrageli
jkere dwingelandi
j zou gestortworden dan ooitte voren-'' Toen reeds
voorziende wat later gebeurde, vermaande hi
j zossr, dat men toch vooral op het
kasteelvan Namen achtzou gevcn (1).
Ondertusschen was, zonder 'sPrinsen gevoelen af te wachten, den vi
jfticnden van
W intermaand de wapenschorsing voor nog veertien dagen verlengd geworden, mits de

Spanjaarden ook de vi
jandeli
jkheden staalkten, en onder bepaling, dat zoo box ztx,
vöôr hetverloop van dien ti
jd,zich ten aanzien van hun verlreltnietvolstrektverlklaard
had,men ditals eene openli
jl
ke weigering zou opvatten,en derhalvealdiemaatregelen
nemen, welke m en in de gegeven omstandigheden noodig zou oordeelen. Dox zA>

llad reeds zi
jn geheimschri
jver zvAx EscovEno en o'
rTAvxo oowzAo,
k gelast, zich naar
Antwerpen, Maastricltt en Liek. bj de Spaansche Bevelhebberste begeven. Zi
j ontvingen van de Algemeene Staten vri
jgeleide naarde genoemde steden,ondervoorwaarde,
dat zi
j metde Spanjaarden over nietsanders dan over hun aftogt zouden laandelen,en
den Staten binnen vier en twintig uren, na het ontvouwen van hun last, den uitslag
hunner zending kerwittigen. De Spaansche en Duitscl
ae Oversten verltlaarden bi
j geschrifte aan nox zA>: ))dat zi
j gezind waren hetLand te ruimen, wanneer men hun
afbetaalde en hen te scheep wegzond, dewàjl hetvergevorderde jaargeti
jde, de hoog

liggende sneeuw op de bergo , en de afgesloten wegen in Savo%
je, ter zake van de
aldaar heerschende pest, den togt naar Spanje over land onmogeli
jlkmaalkten.'' Deze
verklaring was het uitvloeisel van een geheimen last van nox zAx, datzi
jeischen moesten over zee te vertrekken. Immers van de vloot, wellte hen moest overvoeren ,wilde

hi
j zich bedienen, om zi
jn geheim ontwerp tegen Engeland te volbrengen,metwelk
rt
jk Paus olzooaxvs XIII, onder 'sKoningsbewilliging,hem reedsbeleend had (2).
(1)Archives de la Maison d'orange, T. V. p.554,556,560,561,563,566,567,568,
.

570,571,574,580.

(2)BowpAx, onuitg. &l/;â. 9.1.bl.309,310. DE zowcz,Tesl.d.Stat.Gen.D.1.bl.207.
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Inmiddels hadden de Algemeene Staten Lobzw'IzK Broxs vAx '
ralsrowo naarden Prins1576van oranae
' gezonden, om hem van hunne onderhandelingen m et nox zA> , waar tegen 1581

hi
j zich zoo ernstig verklaard had, verslag te geven. Behalve betoverleggen van onderscheidene stukken, daarop betreklkelt
jlt, moest ThzsLowo hem mededeelen, dat
hunne afgevaardigden diltmaals, in gemeenzaam gesprek , uit den m ond van box zAw
gehoord hadden, ))dat llj uitdrukkelijken last had van den Koning, het Spaansche

kri
jgsvolk weg te zenden,hetgeen hi
j ook beloofde ten uitvoer te brengen en die belnfte.getrduw op te volgen, tlaf
ar hi
j er zeer op gesteld was, zi
jn woord stiptelt
jk te
houden-'' ))Hi
j erkende,'' dus gaat het berigtscllrift van raEsl-oxo voort, ))dat wi
j
grooteli
jks reden hadden over de beleedigingen, ons door de Spanjaarden aangedaan,
te klagen, zoo als hi
j dikmaals aan den Koning zelfs gezegd llad, maar datlaj niet
begrl
jpen konde, dat wj de ware hulpmiddelen, welke hij medebragt om rust en
vrede in hetLand te herstellen, nietwilden helpen ten uitvoer brengen Lamplecter).
Hi
j betuigde,dat wj bepaald tegen den Koning waren,daar wi
j hem nietwiltlen hooren, wien de Vorst tot zulk een goed doel gezonden had, hetgeen hi
j echter zou
vergeven en vergeten, zoodra wij zelve ditwenschten en ons aan de Katholt
jke'godsdienst en de gehoorzaamheid des Konings onderwierpen, geli
jk wi
j verpligtwaren en
zulks dikwi
jls zelve erltend hadden. ln het tegenovergestelde geval, wilde hi
j wel
verklaren,dathi
j ons den oorlog aanbragt,waartoe hetden Koning,die echter liever
alles in der minne wilde schikken, aan krachten noch aan vrienden ontbralt. - En,
aangezien het Land in de Wapenen en vol onrust W aS, en de Heeren en Overheden
goen meester waren van de gem eente, zoo was het geen wonder,dathi
j eene Duitsche

li
jfwacbt eischte. - Hi
j zou zich naar slarclte en Famine begeven en verzocht, dat
de Raad van State en de afgevaardigden van de Algemeene Staten in genoegzame getale

.

te Namen zouden komen, om daarde zaken te voltooi
jen, welke hi
j, der groote belangri
jkheid wege, niet zonder overleg met genoemden Raad kon behandelen. Hi
j zou
zich dan naar de onlangsgeslotene Bevrediging zien te schiltken'
,in zoo verre zi
j billi
jkwas en nietin strijd metde Roomsch-Katholijlke godsdiensten de geheorzaamlzeid aan
den Koning verschuldigd. - De Koning zou voor den Prinsvan oranje den weg des
regts openstellen, om zicll te verdedigen en te zuiveren , hetgeen de Prins zelfdiltmaals

xerzocht had. Van 'sKoningswege had hij wel volmagt, de Gentsche Bevrediging
aan te nemen, maar geen lasthaar te beëedigen, daar zij buiten voorlkennis van den
Koning en van hem zelven was gesloten, en nlen nietwist, ofzij gepasten billijk
ware en niets bevatte in strijd met de Roomsch-lkatholi
jke godsdienst en 's'ltonings

STRADA, de #cl!o Belg.Lib.1X.p.510- 515. :olt,Ilist.d.Nederl. Oprl.D.1.B.X.bl.765,
(
766.B.Xl.bl.841. HoolpT,Nederl.fffdf.B.Xl.bl.488,489.
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81 achtbaarheid. Van deze twee punten wilde hj eerst verzekerd zl
jn, en dan nog zou
hj liever door de vingers zien (etlpr: aimeroitGfctflœ passer)watde Staten en de
Raad van State verrigthadden, en nog door de Algemeene Vergadering zou verrigtwor-

den, dan de bewuste Bevreiging te beëedigen.- W anneer hi
j overditeen en u der
met den Raad van Sute en de Algemeene Staten, ter kwi
jting van zjn pligtjegens
den Koning,.beraadslaagd had, twi
jfelde hj niet, of men zou het wel spoedig met
elkander eens worden en hi
j zich, zonder eenige,li
jfwacht,in onze handen stellen.Op de aanmerking der afgevaardigden, dat oz s'
raozzz, Kolonel-Generaal van hetFmn-

sche voetvolk,naar men berigtte, bl
jna twaalfhonderd Spanjaarden had verslagen, die
in Portugesche bodems waren ingescheept, om , door welke middelen ook , in deze
gewesten te vallen , en dat de Adm iraal van Portugal, die hen overvoerde, gevangen

was genomen, antwoordde Zi
jne Hoogheid, dat ht
j er in waarheid en trouw niets van
wist, en oprel geloofde, dat er ook niets aan was. En toen de genoemde afgevaardigden betuigden gelloord te hebben, dat Zi
jne Hoogheid lastgegeven had, eenigeruiters van xAsoxsLoov, die in Frankr%
jk gediend hadden, in dienst te nemen,bekende
hi
j twee duizend ruiters aangenom en en nog eenige andere in waardgeld gehouden

te hebben,waarin h1
j meende zich van zi
jn pligtals soldaat gekweten tehebben,daar
hi
j hierdoor zich versterkt en verzekerd had tegen de Staten,die aan alle kanten volk
bi
jeenbragten (quiJcfdpicl/gens # teus cpt
sfcl). Ht
j llad bun daardoortevensde gelegenheid benomen,zich van deze ruiters tegen hem te bedienen,waarover zi
jechter,
om den goeden voet, op welken nu de zaken stonden, zich niet moesten ongerustma-

ken,te minder, daar hij ditvolk, als hetthans niet noodig hebbende,zou afdanken
en te goeder trouW Wegzenden. Een andermaalbeloofde hi
j ons, op zi
jnwoord,dathi
j
ongetwjfeld de Spanjaarden, hunne aanhangers en de vreemde oorlogslieden zou laten
vertrekken en hierin niet in gebreke bli
jven, indien wi
j ook de uitheemsche benden,
in onze dienst aangenomen, afdankten en wegzonden. - Hi
j verzoekt ons, datwij
hem zullen vertrouwen, ten minste zoo wij pri
js op zi
jne vriendschap stellen, daar
wantrouwen niet met ware liefde kan gepaard gaan; en wenscht, niet onzeLandvoogd ,

maar onze broeder, vriend en makker te zi
jn, zich in alles van onzen raad te bedienen en ons al het goede te doen,dat in zi
jn vermogen is,indien wi
jzelve dit
willen. Dikwi
jls zegt lzi
j: ))Mijne ffeerep, kelpt GïJ', bid ik u; geep GïJ-raad;
Aelyf u zelren, en lfcfwopr 11uit; kleedt.
u in mijn gewaad en in GVzlTel; kleedt
vïjlpersoon metden uwezè.
''' hierdoor willende tekennen geven, datindien wi
j ons
in zi
jne plaatsbevonden, wi
jeven zooverlegen zouden zi
jn a1shi
j,om teantwoorden
en zich van den pligtjegenszi
jne Xajesteit te kwi
jten in zaken van zoo grootbelang,
en daar hi
j zulk een ltlein getal raadslieden om zich heeft. De Koning wilde niet,
dat de Spanjaarden gedood of vermoord, maar naar Barbar%je zouden gezonden worden, dewi
jl zi
j alle oude, zeer goede en dappere soldaten waren; hi
j beloofde echter
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overhenywelkehetverdiend hebben,naarregtentehandelen. Eindeli
jk,de afgevaar-11
55
781
6digden konden niets anders oordeelen, dan dat po> zA> in alles te goeder trouw , rond-

borstig en opregttewerk ging,en dath1
jwaarlt
jkgekomenwas, om hetLandtotrusten
den vorigen bloeiterug te brengen (1).''- Hiermede strookte ten volle de getuigenis
*

van den nfarkgraaf van Ilavré in een brief aan den llertog van Aarschot. ))W i
J- heb-

ben lijne Hoogheid hetbeste gezind van de wereld gevonden, om de Nederlanden in
hunnen vorigen luister en ouden slaat te herstellen. - Ik verzoek u dringend zorg te

dragen, dat voortaan geene vijandelijkheden gepleeyd wordenj wantde rondborstigheid
en opregtheid, m et welke bo> zA> handelt, veré enen niet, dat xnen hem tegenzin

inboezemt; daarenboven wilhij welnaar rede hooren en geeftona aanleiding genoeg,
tevreden te zijn (2).''
De Algemeene staten hadden desti
jds in dienst twee honderd vaandels voetvolk en
vier duizend ruiters, en verwachtten nog kri
jgsvolk van Awzou en uit Engeland (5).
De overste sAxarovw en zijne twaalf vaandelsSchottenj sindsde Gentsche Bevrediging
doorde Staten van Ilolland ontslagen,waren reedstothen overgegaan (é). De Staten
van Gelderland boden hun duizend zwaar gewapende ruiters en het onderhoud daarvan

voorden tijd van driemaanden aan,en ingevalvan nood,nog langer (5).DeAbtvan
St.Wcr/fp schoothun vierduizend gulden voor (6). Om hetverlangen van no>zAwte
bevredigen , begaf zich de Raad van State meteen oftweeafgevaardigden uitelk gewest,
daf ter Algemeene Statenvergadering was verschenen, naarde stad Namen,terwijlhi
j
zich te Marche en Famine, viermi
jlen van daar, zou bevinden , om onderling over de

wijzevan lzetvertrek derSpanjaarden tehandelen.Erwerdechteropwnieuw besloten,hem W
21in#.
nietalsLandvoogd aan te nemen,vlôrde Spanjaarden uitden Landevertrokken, ende term.
steden en yterkten in handen der Staten geleverd waren. Xen werd hierin gesteund door 1576

Koningin ExaxzAszvH,welke geld en knjsvolk aanbood,ingevaldeSpanjaarden hetLand
nietantruimden.De Keizerbenoemde den Hertoy van Kleef,den Bisschop van Luik,en
den GraafvanLimburg totmiddelaarstusschenoox zAw,de Spanjaarden,en de Staten;en
zoo zi
jzelve nietkonden verschl
jnen,moesten zt
jzich elkdoortweegezantenlatenvertegenwoordigen. Zoo groot was bi
j velen nog hetwantrouwen, dat de Gelderscheafgee
(1)correspondance deGvltwAvxz le Taciturne,T.111.p.163- 169.
(2)pz zoxu,Besluît.4.Stat.Gen.D.1.bl.323,324.
(3)soyoAx,Onuitg.Stukk.D.1.bl.261.
(4)Archivesde la Jfcïdpn d,Orange,T.V.p.551-554,
(5)aoNoAx,Onuitg.S/zf/cà.D.1.b1.307.
*
(6)osJoyuE,Beshtit.d.Stat.Gen.9.lI.bl.13.
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-- vaardigde HENDRIK VAN THIEL 41itWrN##Pf aan de Regering van Zutplten schreef: ))God

wilschiklten,dathetgeen Parijsch werk worde. De Brusselaarszi
jn ernietwe1mede
te vreden. Hoe ons oolt te moede is, weet God; maar dulce estmori,rpPatria. Kom

iltnietweder,dan moogtgi
j voormi
j cene zielmisselaten doen. Gad geve,dater
eene goede overeenkomst getroFen worde; zoo niet,dan houdtmen eenbloedigenkri
jg
voor ontwi
jfelbaar (1).'' Yöôr hun vertrelk naar Nam en beloofden de Raad van State
en de afgevaartligden der Algemeene Staten bi
j een plegtigen eed, (lat zij zich niet
vap elkander zouden scheiden,vöör zi
j met oox zAw en deSpanjaardenovereengekomen
Waren , en OP den negen en twintigsten van W intermaand , wanneer de wapenstilstand

eindigde, gezamenli
jk naar Brusselzouden teruglkeeren, hetzi
j eeneovcreenkomstgetroffen ware of niet, onder bedreiging eener gestrenge straf. Onder degenen, wellke dezen
eed aiegden, worden de Hertog van Aarscltot,'de Xarkgraaf van Ilarl'ê, de Burggraaf

van Gent,en de Burggraafvan Brusselmetname genoenld. Eenige aanzienli
jken van
Brusselverzochten de Staten,den Prins van oranje te ontbieden,en dat zi
j niet naar
Namen zouden trekken (2). JAw x)s wITTZIEM,Heerxan Berzele,noodigdeden Prins
schrifteli
jlt hicrtoe uit. Hi
j verwachtte niets goeds van de onderhandelingenmetDopzA>
en vreesde, dat de Staten zich zouden laten misleiden. Deswege was hi
j teBrusselbi
j
de Leden der Algem eene Staten gebleven , die, in gevolge een besluit van den vorigen

dag, het bestuur van zalken aldaar zouden bli
jven waarnemen (5). Hetwantrouwen
Nverd nog versterkt door de ti
jding, dat Hel-tog ZRIK van Bl-unsolijlç met'paardevolk
in aantogt was, en oox zAx zoo veelkri
jgsbenden in dienstnam , alshi
j slechtsbekomen konde (4).
Om oox z-tw van de aanstaande komst der Staten te Nam en te onderrigten , en

tevens voorloopig omtrenthun gevoélen over den aftogtder Spanjaardèn in'te lichten,
werd w xLrzhvAx,, na s'
r. Arozoowps geraadpleegd te hebben, naar hem gezonden. De Staten, inzonderheid die van Kolland en Zeelalèd, hadtlen vele bezwaren
tegen llet vertrelt der Spanjaardcn oter zee. De schepen om hen, ten getale van
bi
gna acht duizend man, te vervoeren en waartoe we1 vecrtig bodem s, elk van honderd

vi
jftig last,gevorderd werden,konden nietdan na driemaanden gereed zi
jn,waardoor
de vreemde soldaten nog al dien ti
jd in hetLan; moesten bli
jven. Dcaanmerkeli
jke
kosten , tot de uitrusting en het onderlloud daarvan vereischt, kwamen ten laste van

(1)BOyDA31, Onuitg.,/zlà/c.9.1.b1-261,283,310. hrehivesde la Jfcïdnn d'orc'lle,T.Y.
P- 572.

(2)nz zoyt;E,Besl.d.Stat.nc/z.D.1.b1.208,2l2. noxnAx,Onuitg.S/tlUt.D.1.b1.314.
(3)Archivesde la Jfcivpzzd'orange,T.Y.p.572.z)EJOSGE,Besl.d.Slat.Gen.D.1.b1.213.
(4)Bowoxx,Oltuitg.d/tfài'.I).1.b1.283?285,286.
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de Algemeene Staten,doch waren,beweerde men,evenmin alsdesoldt
jvoorhetkrz
jgs-15
1581
76volk te vinden. Bovendien wasde vloot,eenmaalin de magtder Spanjaarden gesteld,
als verloren te achten (1). Indien echter nox aA> op den togtoverzee bleefaandringen en niet te bewegen was,de Spanjaarden over land weg te zenden,moestwILxuzhvAxahem voorstellen , ))het voetvolk in te schepen, waartoe de Staten debenoodigde

bodems zouden verschaFen benevens eenige oorlogschepen, om deze naar Spanje te
geleiden en van daar terug te brengen, mits het paardevolk alsdan over land
vertrok.
#
En wat de verlangde verrekening en betaling der achterstallige soldi
j betrof, deze
ve
r
zo
e
ke
n
,
wel
ke
he
n
i
n
di
ens
t genomen en
moesten de Spanjaarden van den Koning

herwaarts gezonden bad. Door rooven en plunderen hadden zi
j zich twintig maalmeer
toegeëigend dan hun loon bedroeg , welk bovendien genoegzaam geheel was afbetaald.

Voorts zou men niet gedoogen, dat'zi
j ietsvan de geroofde goederen uit Maastricltt
en Antwerpen met zich uithetLand voerden (2).',
Reeds lladden de Algemeene Staten te Namen, alwaar zj van den drie en twintigsten van W intermaand totden tweeden van Louwmaand des volgenden jaarshunnevergaderingen hielden , m et nox zAx, die zich steeds te M arche en Fam ine bevond,
nieuwe onderhandelingen ,aangeknoopt, toen hun de Prins van oranje en de St
aten

van Ilolland en Zeeland een krachtig vertoog inzonden tegen zl
jn antwoord op de
onlangs aan hem gedane voorstellen. Zi
j beschouwden datantwoord in tedubbelzinnige woorden gekleed , dan dat m en het, zoo als het daar lag, konde aannemen; ontvouwden hoe listig hetwas opgesteld,en hoe weinig m en op de belofte,daarin vervat,

ltonde staat malcen,dewl
jluit de onderscllepte brieven bleek,dat de Spaanschen voornemens waren, nieuw kri
jgsvolk te werven om den oorlog voort te zetten. Zi
j verklaarden zich niet gezind ))tot eene overeenkomst toe te treden, welke den vrede én

de vri
jheitl
.kon benadeelen, vn tlal zi
j aan de rampen,velke hieruitvoorhetLand
zouden voortvloejen,bi
j God en menschen onschuldig wilden zi
jn (5).*'
Intusschen bad wILLERVAL zi
jnen last aan oow zA> om ngelegd en betoogd, dat de
vreemde soldaten zeer gevoegeljk langs denzelfden weg,dien zi
j gekomen waren,konden terugkeeren,daar 4e Hertogin van Parma en de Hertog van Alba dien welgeno-

men hadden toen zj, in hetzelfdejaargetl
jde als thans,deNederlanden verlieten. Daar
hj tevens ernstig aandrong, datde steden en sterkten, door de Spanjaarden bezet,in
handen der Staten gesleld wierden , verzocht oow zAx , welke ziek tebed lag , ))datm en

(1)1)E zoxGz,Besl.d.St.Gen.D.1.bl.331- 334.Ygl.b1.325-330. S0R, Ilist.d.2Yc#cr?.
Oorl.D.1.B.X.bl.766. H0o>'T,Nederl.Sfdf.B.XI.bl.489.

(2)DE z0NGE,Be
l.d.Stat.Gen.D.1.bl.209. soxowx,Onuitg.Stukk.D.1.b.1.310,311.
$ s
(3):0a,Hist.d.Se#er/.Oorl.D.1.B.X.bl.768,769.
.
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81 hem toch niet zoo lastig wilde vallen, en betuigde,dat hi
j in deze gewigtige zaak
niets besluiten konde , vôör ooxzAoA en Escovsoo teruggA omen waren, overwierlang

uitbli
jven hi
j zich nietgenoeg kon verwonderen. En wat-hetbekrachtigen der Gentsche Bevretliging betrof,gafhj zi
jne verbazing te ltennen,datdeStyten )metdenPrins
van oranje, een Lutheraan en oproerling tegen de'n Koning, onderhandeld lladden.''
Hi
j verlangde tevens een getuigsclzriftvan de geesteli
jklleid, ))tlat men niet bedoelde
nieuwigheden in de godsdienstin te voeren-'' Hierop dienden eerlang eenige Bisschop-

pen, Abten en andere geesteli
jlken, a1s ook de god- en regtsgeleerde Faculteiten aan
de Hoogeschool te Leuven, sclzriftelt
jke verklaripgen in, dat door hetGentsche Yerbond de Roomsch-Katholt
jke godsdienst niet beleedigd of benadeeld werd;terwi
jl de
Raad van State van zi
jn lkantevenzeer verzelterde, dater niets in voorkwam ,hetwelk
inbreuk maakte op 'sKoningsgezag (1). Hetiswaar, men wasernog nietzoo ver
in gelkomen, dat men den Koning Azoor vervallen van de regering verltlaarde; zi
jn
naam stond nog aan het hoofd der staatsstuklken, maar zi
jne Souvereiniteitwas slechts
in naam , behalve in eenige sterkten, door zi
jn lkri
jgsvolk bezet, en in Luœemburg,
dat m en niet konde bewegen, afgevaardigden ter Algemeene Statenvergadering te zenden. Het aarselen van box zAx, de Gentsche Bevrediging aan te nem en, lzouden eeni-

gen vooreen bewi
jszi
jner opregtheid (2).
29v. Xiddelerwi
jl was de ti
jd van den M'apenstilstand verstreken. DoN JAx wenschte tlien

w
inz- nog acht dagen te rekken, waarin de Staten, te x amen verga(jeyd, bewjljkgden en
tern
.
1570 hiervan terstond den Prins van oran,'e, zty:wx>rxs>rl:o, xlxEltoEs,en llunneachtergeblevene
m edeleden te Brussel onderrigtten. ln deze laatsten echter, door sT.Axall>:tvoxoE geheel
onder den invloed van oRAxzz gebragt, versterltten het uitstellen en dralen van noxJAx

het kwade vermoeden tegen hem , en zi
j gaven llunne uiterste bevreemding over deze
rerlenging der wapenschorsing te iellnen, welke zi
j weigerden goed te keuren. Yeeleer llerinnerden zi
j deVergaderden te Namen aan den afgelègden eed,verzochtenhen,
binnen twee of drie dagen naar Brussel terug te keeren en zorg te dragen, ))dat laun

door now JAx hetnetniet over hethoofd getrokkenwierd. Zi
j tochwarenuitFrankrijk
en van elders onderrigt, dat hi
j veet- en paardevolk in dienstnam ,waaruitgemakkeli
jk zi
jne bed,oeling was af te leiden.'' Te zelfden ti
jde ontboot
l n()x zAw, bj
m onde van den Heer van Bassinghem , de Staten naar de Luil
tsche stad Iluy, als eene

onzi
jdige plaats; hi
j zelfzou aldaarversclli
jnen en ziclltotalleswatbilll
jlkwaslaten
(1)ns zoxcE, Besl. d.S/éff.Gcâz.D.1.b1.216. BOSDAM,Oklltitg.s'
flt/
c/g.D.1.b1.312 315.
BoR, Hist. d. Nederl. O0rl. 9.1. B.X.bl.766,767,770. v.METEREN,Ilist.d.Nederl. O0rl.
B. V1. b1. 127.

(2)BolltlxET,pflllalpps 11etlf
zBelgigue,p.97,08,99.
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vinden. Xen verhaalt, dat hi
j zich toen liet ontvallen: ))Hetisbeter, dat de Staten 11
55
78
61
bi
j mij komen dan datik hen, geli
jk een li
jljonker of lakei,volge-'' Ook moethi
j
gezegd hebben, dat ))zi
j bi
j cen wi
jngaad te vergeljken waren,welke vruchtbaar is,
maar besnoeid moet worden-'' Ht
j vergeleek hen insgeli
jk: bi
j de kindeten Israëls,
))die manna genoeg hadden , maar geen Mozzs.'' De Staten weigerden, zich naar Iluy

of eenige andere Luiltsche stad Se begeven, dewi
jl zi
j box J.
&x reedsveel meer eer
dan ooit eenig ander Vorst bewezen hadden, door hem tot aan de grenzen van 'slto-

ningsgebied te gemoette gaan. Hierop beloofden de afgezanten des Duitschen Rt
jks,
welke hun een schrjven van den Keizer overhandigden en zich als vredestichters aanboden, nox .
TAx, zoo mogeli
jk,over te halen zich aan hen in Namen te vertrouwen,
onder voorwaarde, dat zoo men nietmetelkander overeenkwam , hi
j ongemoeid zou
kunnen vertrekken werwaarts hi
j begeerde. Op denzelfden dag gaf de Baron b'Av- 31v.
Bl(4wt ter Statenvergadering verslag van zi
l-ne zending naar Frankrijlc; de Koningin- W
interm .
Xoeder bood hare goede diensten aan, om de geschillen tusschen de Staten en den 1576

Koning van Spanjeofbox zAx in derminnetevereFenen (1).
Yan een en ander werd onmiddelli
jk door de Algemeene Staten den Prinsvan oranje
ltennis gegeven, wien zi
j tevens verzochten, de inbreuk, welke in Ilblland op de
Gentsche Bevrediging, die zi
j besloten hadden stiptelijlk na te komen, gemaaktwerd,
te herstellen en waarvan , onderanderen, het vernielen der kerken en beelden in oude-

tA
pc/cr ten bçwi
jze strekte (2). Xetsmartvernam oRAwzs hetvernieuwd onderhandelen
met box zAx. Reeds had hi
j een zi
jner vertrouwdste vrienden te Brussel gelast,
wanneer men bespeurde, dat de Staten zich onder diens eigendunkeli
jk Limpêrieus)
bewind-wilden stellen, zich daartegen te verltlaren, als gehecl in stri
jd zi
jnde met
lzeteerste puntderGentscheBevrediging en met 'sLands vri
jheid.Voortshun teverwittigen,dat zi
jzich nietmoesten verwenderen,indien hi
jen deStaten van Ilblland enzeelandalsdanop hunne hoedewaren en dievoorzorgennamen,welke zi
jvoorhunne veiliglaeidnoodig oordeelden,waardoorzi
j volstrektgeene inbreuk op den vredewilden maken,
maarer,om hun eigen welzi
jn en behoud,toe genooptwerden. ))Naar mi
jn inzien,''
voegt de Prins er bi
j, ))zalons ditbi
j elk regtvaardigen, daar wi
j iets voor qnze zekerheid m oeten doen; en m isschien zullen de Algemeene Staten, ons besluit verne-

(1)z)z zowcl,Besl.d.Stat.Gen.D.1.bl.219,220,221,222.roxbAx,Onuitg.Stukll.D.1.
bl. 313, 314, 315. Correspondance de GUILI-ACMZ le Tccifzfrne, T.111. p.178. s0a,Ilist.d.
Nederl. Oorl.D.1.B.X.bl.770, die echter andere redenen opgeeft,waarom dc Staten weigerden, zich naar Huy te begeven.

(2)I)E Jowtœ, Besl. J. St. Gen.9. 1. bl.221. corrcspondance de GUILLAVME le Tccfftzrg?c,
T.111.p.177- 179.
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1576--raende, van gevoelen veranderen. - Indien m en in het geheim van hen, of van eeni1581
gen onder hen en van de Grooten een bewi
jskonde verwerven, datzi
j alhetgeen ik
m ogt ondernemen zouden goedkeuren , althans niet deswege de wapenen tegen ons op-

vatten, mits wt
j nietsverrigtten (retvouvionsj ten nadeele der (Roomsch-Katholi
jlte)
godsdienst, zou ik meenen, datwi
j met Gods hulp iets goeds konden totstand brengen,zoowelvoorhen alsvoor ons(1).''
Hetzi
j omdat box zAx welgerde zich naar Namen te begeven, hetzi
j ten gevolge van
het verzoek der achtergeblevene Staatsleden te Brussel, de Algemeene Staten met den
1577 Raad van State keerden ten minste den tweeden van Louwmaand uit Namen terug, en
hervatten den zevenden daaraanvolgende hunne zittingen w
'te Brussel. Den dag vôôr
hun vertrek hadden hunne afgevaardigden , de Abt van St. Gislain , de Xarkgraaf van
Havrd, de Burggraaf van Gent, de Baron van Liedekerke, en Abox,v vAx XEETU RKZ,

noxzAx voorgesteld, in Leuven ofinMecltelen hetverdrag (letraictê),te Luœemburg
tusschen hem , den Raad van State en de Algemeene Staten aangegaan, te komen vol-

tooi
jen en ten uitvoerleggen. Totzekerheid van zi
jn persoon, lzadden zi
j hem , behalve de algemeene verzekering der Staten, eene lt
jfwachtuitinboorlingen,thans in
staatsche dienst, en naar zi
jne lteuze aangeboden, wier Bevelbebber in zi
jne handen
den eed van getrouwheid en van de bewaking zi
jns persoons,naarzi
jn goedvinden,zou
aieggen; daarenboven zouden drie of vierLeden der Algemeene Staten zich alsgi
jzelaars in 'de magt des Bisschops van Luik stellen, tot zoolang de gewenschte vrede ge-

heel gesloten zou zi
jn. Dow JAw had hierin genoegen genomen ))wegensde groote
liefde, welke hi
j koesterde en alti
jd getoond had en toonen zou voor de rust en
welvaart dezer gewesten.'' Tot li
jfwacht koos en benoemde hi
j den Heer van Iliergc: met eene afdeeling van drie duizend man; en verzocht voor gi
jzelaars den
Xarkgraaf van Ilavré, den '
ggraaf van Gent, den Heer van M ontigny, en den Abt
. ur
,B

van St.Gertrude (2).
Nog vôôr de terugkomst der Staten in Brussel wasbi
j eenige aanzienlt
jke mannen
aldaar het denkbeeld opgerezen , eene soort van nieuw Compromis te ontwerpen , niet

geheel ongeli
jk aan dat, welk bi
j den aanvang der Nederlandsche beroerten zooveel
deelnem ing had gevonden. Immers niet ongegrond was hunne vrees voor eene ontbinding van het Verbond te Gent, daar verscheidene Leden, zoo van den Raad van State

alsvan de Algemeene Staten,dageli
jlts/meer en meer lustbetoonden,naar oow JAw te
luisteren, waardoor oneenigkeid onder hen konde ontstaan en zi
j zich, totaller ver(1)Arcldvesdela Acidpn d,orcnp:,T.V.p.584,585.
(2)oE z0xGE,Besl.d.Stat.cc4.D.1I.bl.2,3,4l9 421. v.xrrsnzy, Ilist.d.Nederl.Oprl.
B.VI.bl. 127 verso.
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derf,van elkander mogten scheiden (1). Deze nieuwe verbindtenis,de Unie1?JzlBrus-15
701581
sel genoemd, was ongetwt
jfeld het bestaan verschuldigd aan de acht mannen, welke
haar den negen en twintigsten van W intermaand des vorigen jaars hetallereerstonder-

teekend hadden (2). Behalve misschien zyx>:hRz nz wAxcuxw, die weinig bekend is,
waren allen verklaarde vrienden van ohAxzE,namelijk:zixvA>bzltLxxoxx,AbtvanSt.
Gertrude, die m et llem briefwisseling onderhield; de Graaf van Lalaing , welke hem

gewoonli
jlkzi
jn vader noemde; de Graafvan Bossu,sedertzi
jne slaking geheelaan de
zaak van oaAwzz en derNederlandersverbonden; cuAxpzowx,uEzz,w zxaLERvatxa,en Bzazxx,z,

die 'sPrinsen raad inriepen, oflieverzi
jne bevelen volgden;allen i
jverige vaderlandsgezinden, hevige vi
janden van de spanjaarden,en onderhen demannen,welkedehanden aan den Raad van State gelegd hadden. W elverre alzoo,datdenPrinsvan oranje
deze Unie vllzèBrussel zou hebben mishaagd,gelt
jk eenigen beweren,ishetveeleerte
vermoeden,dathi
j er toe vermaand,zoo niethaar bewerkt heeft.In geen gevalaltbans
kon zi
j hem onwelkom zi
jn,daar z1
j strekken moest,de onderhandelingen metboxzAx

aftebreken endeGentsclze Bevredigingte handlzaven;tweezaken9wellte h1
jop/OuWdien oogenblik het m eest verlangde. De Raad van State en de Algemeene Staten be-maand'
ltrachtigden de nieuwe overeenkomst, welke trouwens ook niets bevatte, dat niet op 1577
vroegere besluiten van hen gegrond was. Daarop werd dit gewigtig staatsstuk rondge-

zonden en van lieverlede door bi
jna twee honderd zestig der aanzienli
jkstemannen, zoo
geesteli
jkeals wereldljke,uit aldeNederlandsche gewesten,behalveLuœemburg,onderteekend. Xen vindt er, buiten de reeds opgegeven namen , die van de Bisschoppen
van '.
sKertogenbosclk, van Iperen, van Brugge, van St. omer, van Namen , en van
m eer dan twintig Abten ; voorts die van rzrxps van Egmond, oudsten zoon van xaAxoRAA.L; van KAREL van Aremberg, zoon van den gesneuvelden Stadhouder van Friesland; van rxrlps vaït frpy ,Hertog van Aarschot, en diens zopn xu Er van frpy ; van
JAw en EvsrAcuz van Croy , Graven van Beeulœ ,KAhxL-#xLIPs van Croy , Xarkgraafvan
Kavré, en EvsrAcuz van Croy, Heer van Crecgues; van KAKEL, Graafvan Barlaym ont,

en zi
jne zonen xuAscxxuov, oxsszs, rxzoals en cLAvpz; van den Graafvan Mansfeldt,
den Heer van llassingltem , a. en w . vAx xzhons, raAwçoxs vAx HArzw lzx, Heer van
Sweveghem , RoBzhT oz xzluvw, Burggraaf van Gent, ozoRoz van Lalaing , later Graaf
van Rennenberg, >IXAXI7EL van Lalaing, Heer van Montigny , en zAcoczs van Lalaing ;
van den Heer van Auœy , broeder desGraven van Bossu; van KAREL vAw OAVRE, Graaf
van Beaurieu, Gxlzlz>:s vAw Llws, Heer van Aubigny , Gzoaox vAw LIo>l, en Brcuo viw

(1)=0n,Ilist.d.Nederl.Ot)rl.D.1.B.X.bl.769.
(2)B0R,Ilist.d.Nederl.Oorl.D.1.B.X.bl.769. cR0:& v.pAlssesly>:n,111 dd Areltives de la
Maison #'oralîge,T.Y.p.590.
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1576--Axr
rvA,neefvan vzorlus. Onderde gevolmagtigden uit Gelderland,Utrecltt, overijssel,
1581

Frl.
esland, Jrpzlfglgczl en de ommelanden, welke dit gescllrift teekenden, telt men

Irsrzxtrvs x,sosxxcs, MARTOLT vAw ollzlo'
r, Burgemeester van Ni
jmegen, en uzxnalx.
vAx vuxss, Burgem eester van Zutplten; zAx TASTS van Amerongen en IlEwoltlx. bs
voocH'
r vAx REIJwEVELT, Burgem eesters van Utrecltt; EusEMlt!s zyrxl'vwcx , Drost van
Ilsselmuiden, en zoHAx RIPPERbA ; c.AERxsx&,Advokaat voor den Hove van Friesland ,
xxRr
rEx vAx oEw wxzTzzx ,afgevaardigde van W estergo, en scllzL'
ro vAw '
rzAxabA; cLAEs

vxw BoyrRxAwt (Burmania),HzRMAx,Abt*
van Felwert, en Exso zAltouEs,uithetoudadeli
jk geslachtvan dien naam , hetwelk nog aanwezig is (1). De afgevaardigden van
Ilblland en Zeeland, zwxos xuvs vAw Horv uit bordrecltt, ssBAsTzaAl vAw x-oozzx

uit Gorkum , beide Leden van den Raad des Prinsen van oratt
je, en zAw vAx ozx
w AacK , Pensionqris van M iddelburg , teekenden de Unie onder voorwaarde, ))dat de
Gentsche Bevrediging , m et al de bepalingen daarin vervat, hare volle kracht zou be-

houden,verklarende zij,aan de tegenwoordige Unie slechtsin zoo verre deeltenemen,
als deze nietvan die Bevrediging afweek;datzj voortshet verdri
jvenderSpanjaarden,
geli
jk bi
j het sluiten van den Gentscllen Vrede, a1s het hoofddoel der Brusselsche
Unie beschouwden en waartoe zi
j zich thans op nieuw verbonden; en dat zi
j,wathet
pant van godsdienst en het gezag des Konings betrof, zich zouden houden aan hetgeen

de vergadering der Algemeene Staten, wanneer deze, na hetherstel der rust, bl
jeengeroepen was, te dien opzigte zou beslissen, gelt
jlt bt
j het Yerdrag van Gent was
bepaald (2).'' DeUnievanBrussel,))heteenigeVerbond,waarbj aldeNederlandsche
gewesten , Luœem burg, zoo als is opgemerltt, alleen uitgezonderd , zamenspanden tot

belloutlder vrt
jheid en totverdediging desYaderlands,'' en dat gesloten werd ))op het
eenige ti
jdpunt, waar men iets goedsvoordeNederlandsche zaken mogthopen (5),''
luidt,uithet oorspronkelijke Franscllvertaald,aldus:
))W j Ondergeteekenden, Prelaten, Kerkeli
jlten, Heeren, Fadelen, W ethouders
(Magistratz des Zpfz), Steden, Burgvoogdi
jen enz. uitmaltende en vertegenwoordigende de Staten de* Nederlanden, thans te Brussel vergaderd, en anderen ,

zi
jnde onder de gehoorzaamheid van den zeer hoogen, zeer magtigen, en zeer doorluchtigen Vorst,den Koning rxLxps, onzen genadigen Heer en natuurli
jken Prins enz.
dogn te weten allen tegenwoordigen en toekomenden, dat wi
j, in aanmerking ne(1)Belangri
jke berigten overdeonderteekenaarsderBrusselscheUnie vindtmen bijoE Jowt;:,
de Unie rc'zBrussel,bl.34- 206.

(2)px z0wGE, Besl. d. St. Gen.D.ll.bl.8. I)s zoscn,de Unievan srzf:dcl,bl.127,128.
GaoEx v. pltlxsrzaElt, in de Arcltives de la Jfcfdpn dtorange, T. Y. p. 589.

(3)DE zoxGn,de Unierc',Brussel:bl.14
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mende, hoe ons gemeenschappeli
jk Yaderland door eene meer dan barbaarsche en 115581
76wreede verdrukking derSpanjaarden gekweld wordtkbewogen,aahgespgord en genoodzaaktzjn geworden, ons te zamen te veegen en te vereenigen, en met wapenen,
raad, volk en geld elkander hulp en bjstand te verleenen tegen de voornoemde-Span@
jaarden en hunne aanhangers, welke a1s wederspannig tegen Zi
jne Xajesteit en voor
onze vi
janden verklaard zi
jn. Deze Unie en Vereeniging is sedertdoor den onlangs
gesloten Vrede bevestigd, alles op gezag en m et goedlkeuring van den Raad van State,doorZi
jneAlajesteitmethetalgelneen bestuurdezer Landen belast.Daar nu, om het
voorgesteldedoelmetdeze Vereeniging(tebereiken), alle getrouwheid, standvastigheid
en wederkeerigeverzekering teneeuwigendage vereischtwordt, en wi
j volstrekt nietbegeeren, dateenig m isverstand aanleiding geve tot kwaad verm oeden, veel m in tot onwil

in iemand onzer, maar integentleel, datde zaken, deze Unie betreFende, geheelli
jk
opgevolgd , bevorderd en uitgevoerd mogen worden m et alle opregtlleid , getrouwheid

en vli
jt, zoodat niemand van de onderzaten en ingezetenen der voornoemde Landen
eenige billi
jke reden hebbe misnoegd te zi
jn of onste wantrouwen; daarom en bi
jzonder om te verhoeden, dat er ongetrouw gehandeld worde ten nadeele van ons ge-

meenschappelt
jlt Vaderland en van zi
jne regtvaardige bescherming, of dat door achteloosheid of oogluiking iets worde verzuirnd9 wat tot deze regtvaardige bescherming

noodig is of zi
jn mogt, zoo hebben wi
j, uitkrachtvan onsvermogen en onzen last
wederzijds en anderzins,VOOr OnS en Onze nakomelingen beloofd en beloven, op trouw
van Ghristenen,vanmannen van eer,en alsopregte vaderlanders$onverbrek-eli
jk enten
eeuwigen dage te houden en onderhouden deze Unie en Yereeniging, zonder dat

iemand van ons zich daarvan kunn'
e ontbinden of sclleiden doer veinzeri
j, heimeli
jlke
verstandhouding,of op eenige andere wi
jze hoe ook,terinstandhôutling van onsHeilig
Geloof en de Katholjlte Apostolisclle Roomsche godsdienst, tot nakoming van de
(Gentsche)Bevrediging,entoteenparige uitdri
jving van de Spanjaarden en hunneaanlzangers, onder verschuldigde gehoorzaamheid aan Zi
jne Xajesteit,veor de rust en het
welzi
jn van onsVaderland; geli
jk ook om.te onderhoudeh allen en een iegeli
jk onze
voorregten,landregten,vri
jlaeden,instellingen,gebruiken en oude herltomen,waartoe
wi
j al de middelen, in ons vermogen, zullen verstrelkken, zoo met geld, vollt, raad
engoed,ja,metden li
jve zelfs,indien hetnood waz'e;alsmede,dat niemand onzerbin
hetbijzonder, eenigen raad, advies, oftoestemming zal mogen geven,of geheime of
bi
jzondere gemeenschap llouden met degenen, wellte tot deze lJ?3?'
c niet behooren;
integendeel hun op'geenewi
jze openbaren,watin onze gemeenschappeli
jke vergadering
gehandeld, beraadslaagd of besloten is of worden zal, maar zich in alles voegén en

gedragen naar hetgeen ons algemeen,en gemeenschappeli
jk besluit zal bepalen. En
indien eenig gewest,'staat, landschap , stad, slot of huis belegerd, besprongen , aan-

geslagen, beschadigd of verdrukt worde, hoe dat zi
j; zelfs zoo iemand onzer, of

:6

A LG EX EEN E G E S CH IE D E N IS

1576- eenig ander die zich voor het Vaderland en de gem eene bescherm ing daarvan dap1581

Per heeft gekweten tegen de voornoemde Spanjaarden, ofin andere zaken daarvarl
afhangende, zoo in het algemeen als in het bi
jzonder, opgezocht, gevangen, op
losgeld gesteld, benadeeld, bezwaard, lastig gevallen ofverontrust worde in zl
jn persoon,goed,eere,staatofanderzins,belooven wi
j daartegen hulp te verleenen bijalle
de bovengenoemde middelen; ook de slaking der gevangenen te bewerken, hetzij
met geweld, hetzi
j anderzins,alles op straFe van te worden ontzetvan adeldom ,van
naam , van wapen en van eer,en,voorGod en alle m enschen , gehouden teworden voor

meinëedig,ongetrouw envi
jand van onsVaderland en tevervallenin descbande vaneerloosheid en lafhartigheid ten eeuwigen dage. En om deze onze Unie en Verbindtenis

te versterken, lzebben wi
j hettegenwoordige stuk met ons gewoon handteeken onderschreven en geteekend den negenden van LouwmaandVi
jftienhonderd zevenenzeventig.''
Lager stond; ))Nadien de gem agtigden der Algem eene Staten , hierboven ondertee-

kend, de Leden van den Raad van State, door Zi
jne Xajesteit met het algemeen
bewind der Landen van herwaarts over (de Nederlandeu) belast, verzocht hebben
den inhoud van ude Unie, hierboven geschreven, te willen goedkeuren , zoo hebben
de Leden van dien Raad, in aanmerking nemende het voornoemde verzoek en
de redenen hierboven vermeld, voor zooveel in hen is, goedgekeurd en keuren goed

bi
j dezen,de voornoemde Unie,naar haren vorm en inhoud. Gedaan te Brussel op
het stadhuis ter vergadering van de Staten voornoemd, den negenden van Louw-

maand Vi
jftienhonderd zeven en zeventig. Op bevel van de Heeren van den Raad
van State,onderteekentlBERTI (1).',
Geli
jkti
jdige en latereSchri
jvers,de strekking en den geestdezernieuweVerbindtenis
misltennende,hebben beweerd,dat zi
j ))aangemerktmoet worden als de eerste oorzaak
van den tweespalt, welke tusschen de Nederlanders ontstond en die daarna de scheiding

van deNoordeli
jke enZuideljke gewestenbewerktheeft(2).'' Daartegen isaangevoerd,
dat dit beweren onjuisten te onregte gegrond is op de uitdrukkelt
jke melding, welke
in .
dit Verdrag van het handhaven der Roomsch-Katholi
jke godsdienst gemaaltt wordt.
(1)oz zowcz,de Unievan Arvq
vq
gt?!,mjv.en Yerbeter.bl.54. tz PETIT,chron.deffp#.T.1lLib.Xl.p.326. I)IJMoy'
r,covps D'lylppncf. T. V. P.1.p.285. Eene Nederduitsche vertaling
er van wordt gevonden bj noa, Hist.d. Nederl. Oorl.D.1.B.X.bl.769,770. v.METEREN,
Hist. d.Nederl. Oorl. B. VI.--bl.127, 128. A.vAw xlznB>rscx, cltronieke rcn de gansche W t
?relf, D. 1. bl. 288, 289. Groot-placaatb.,D.lV.bl. 51,52. GOUTIIOEVEN,Chron.D.ll.bl.
125. Eene Engelsche vertaling vindt men in het zeldzaam voorkomend werk van z.omxzsTox,

A Generall Historie PJ the Netherlands, 2*. Edit. London 1627, B.X. p. 492. s>rwl'lvtltislo
geeft den beknopten inhoud dezer Unie op, Nederl.Hist. bl. 257.

(2)oE JowGE,de Ultiercn Brussel,bl.1-31;en vooralBtjvoegs.en Yerbeter.bl.5-24.
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))Zulk eene bepaling of voorwaarde achterwege fe laten zou allervreemdst geweest1576-

zjn. Het geval met Ilblland en Zeeland was eene uitzondering; men gevoelt,dat
hunne afgevaardigden zekerheidshalve,ja,zelfsuitwelvoegelt
jkheid verklaarden,door
huzme onderteekening geen
'e inbreuk te willen maken op debepalingen van deGentsche

Bevrediging. Maar de Katholijke gewesten, ofschoon ten volle erkçnnende, datmen
deze Bevrediging m oest nakomen, niet er veranderipgen in brengen, konden echter de

bcleefdheid ofinschikkeli
jkheid nietzoo verredri
jven,datzi
j stilzwi
jgend de belangen
van hun geloof voorbj gingen; daarenboven had men, door de afgelegde verklaring,
minder deze belangen op het oog, dan wel om dengenen eene beweegreden of een

voorwendsel te ontnemen,die,hetzi
j uit geveinsde of ongeveinsde bezorgdheid voorhet
Katllolicism us, zich reeds niet ongenegen toonden , de voorstellen van box zAw aan te
nemen. - De Vereeniging van Brussel was geenszins eene bron van tweedragt, maar
eene poging, die te voorkom en. Niet van dien tqd c/ vorderde raen uitsluitend de
handhaving van de Roomsche godsdienst, want nimmer nog hadden de Staten er aan

gedacht, daarvan af te wi
jken. Gewis kon men de punten der Gentsclle Bevrediging
in dezen zin niet opvatten. De Herrormden zelve bedrogen er zich niet in, ten
minste zi
j belkenden de zaak en kwamen er later openli
jk voor uit. PzTRrs o-iTnlwrs
strooide imm ers uit, dat het punt in de Gentsche Bevrediging , betreFende het hand-

haven der Katholl
jke godsdienst, goddeloos was (1).'' Teregt alzoo vindteen ti
jdgenoot de aanleiding tot de Vereenigihg van Brussel niet eenig en alleen in den
wensch , de Roomsche godsdienst te handhaven ,maar ook in hetverlangen , den Vrede

wtizlGentte bevestt
hen,en malkanderen teverbinden meteenen nieuwen band (:).
Terstond getuigde llet gedrag van eenige onderteekenaars de vrees, dat m en te ver

gegaan was, en toonde duidell
jk den invloed aan, welke toen begon te heerschen (5).
De afgevaardigden van Iperen, van Namen, van Braband, en onderscheidene Grooten,

zoo geesteljlte a1s wereldli
jke,verklaarden, dat zi
j de Brusselsche Overeenk6mst slechts
geteekend hadden ))voorzoo verhunnemagtzich daartoe uitstreltte'' (tant que lctfr
Apt'p&fr s'eœtend sy avant), en door hunne onderteekening niet gehouden wilden
worden , het gevangen nemen der Leden van den Raad van State, in Herfstmaandlaatst-

leden, goed te keuren (4). De Prinsvan oranje haastte zich volstrektniet,de slaking dier Heeren te xbewerken. llézx, zi
jn vriend en in wiensmagtzi
j zich slee4s
bevondeh, was op dat ti
jdstip alvermogend in Brussel. Bevelhebberderstad en aan
(1)Gnorw v.Pl
tlwsTrazn,in deArchivesde la Maison #'Orange,T.V.p.589,590.
(2)v.MxznBszcx,nhron.bl.435,bi
j oz zoscs,de J'ifevan Brussel,##'
r.en F>è.bl.25.
(3)GROZX v.pmwsTxun,in dehrchivesdela Ycfon d'Orange,T..V.p!591.
(4)Dz zoxGz,Besl.d.stat.,&en.D.lI.bl.6- 9.
II Dxxw.'6 sTrx.
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1576- het hoofd eener gewapende bevolking, behandelde hg de Algemeene Staten zelfsmet
1581
trotscbheid en overmoed. Ht
j verstoutte zich,brieven aan hen en den Hertog van
Aarscltot gerigt ie' openen, ja, somtl
jds geheel achter te houden; en ongetwi
jfeld
OP ZJ
)*n bevel,hield Bsovzhs 9sIteizers renbode aan , en opende onbeschroomd debrieven

voor deKeizerli
jlte gezanten bestemd.Zonderzi
jn verlofmogtAAhscuovniemandbuiten
de stad zenden ; en dengenen, welke ten behoeve der gekerkerde Heeren spraken ,

gaf hi
j menigmaal het ruw bescheid, ))dat zi
j voortaan daarvan moesten zwijgen,
anders zou hi
j de gevangenen naar Vilvoorden laten vervoeren.'' Op raad van ohxwzz,
llad hi
j het verzoek des Konings van Franlcrkjlc, den Graaf van Mansfeldt te ontslaan, ontwi
jkend beantwoord, ofscbopn oolt de Algemeene Staten het ondersteund
hadden,))om niet de verontwaardiging van den Allerchrisleljken Koning, en verscheidene vjanden, zoo in Frankrk
jk a1s in Duitsckland, zich op den hals te halen.''Zoo
bevig was de ingenomenheid tegen de gevangene Raadsleden , dat het gemeen van

l/russel den geheimschrx
jver van den Franschen gezantbeleedigde,omdat zi
jn Xeester
te hunnen voordeele gesproken had. Eindeli
jk moesttoch Hkzs aan hetherhaalde verlangen des Konings van Frankri
jk en derAlgemeene Staten toegeven. BAarAvxox'
r,
xzoEx en UAvTEPENXZ werden omtrent het midden van Louwmaand in vri
jheid gesteld; met de geheele slaking van den Graaf van Mansleldt liep het echter nog aan
tot in het begin der volgende maand (1). Om dien ti
jtlwerd ook ohAwzz verzocht,
den Raadsheer Ilzxultxo,welke naarMiddelburg wasopgezonden,te ontslaan (2).
Ondertusschen verzuimden de Prins en de Staten van Ilolland en Zeeland niet,de
steden, die zich nog in de magtder Spanjaarden bevonden of gemeene zaak met hen
maakten, tot het omhelzen der Gentsche Bevrediging over te halen. Het verbod ,m et

Raarlem eenigen handelte drijven (5), hetafsnjden van bt
jna allen toevoer te water
derwaarts, door m iddel van de schans te Sparendam , en de bezorgdheitl, dat de

Staatschen hetbrengen van zeevisch naar de stad zouden beletten,nooptendestedeli
jke
Regering,gemagtigden naarbelp te zenden,om metde gewesteljkeStaten in onderhandeling te treden. Overeenk:mstig het Gentsche Verdrag, moesten die steden,welke

desti
jds nog niet onder het bewind van oRAwzx waren teruggekeerd, van hem ,in het
puntvan godsdienstofin andere opzigten, voldoening (satisfactie) verzocbtenontvagen hebben, vôör men haar in hetVerbond opnam. Alsdan namen zi
j,bi
j wi
jze val)
(1)nE zoxcz,Besl.d.stat.tzcp,.D.1.bl.107,116,166.D.ll.bl.6,11,20,23,30,31,
32, 31 , 38, 39 , 51 , 57 , 65, 66. hrchives de la M aison #'Orange, T. V. p. 511- 515. I)E
znxt)s, de I7nfc van Bèussel, bl. 181 185.

(2)nE JOXGEyBesl.d.Stat.gdn.D.ll.b1.65,445.

(3)Ziehiervoor,b1.25.
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verdrag, dien Yrede aan, m aar niet al de punten van de Yereenigingtusschen Ilolland15761581
en Zeeland, en begaven zich onder de gehoorzaamheid van den Prins, als 'sKonings
Stadheuder, op zulke voorwaarden alszj bestbedingen konden en voor hare bi
jzondere belangen meestnuttig oordeel
den (19. Zoodroegen thansde Haarlemmershunne

eisccn ter Statenvergadering voor, maar welke a1s onbilli
jk'werden afgewezen.
Nadat zi
j'
deze even vruchteloosaan de Algemeene Staten hadden voorgesteld, zonden
zi
j hunne gemagtigden, in het begin van Louwmaand, met aanbevelingsbrieven vyn
de Staten van Kolland naar den Prins, en den twee en twintigsten dier maand kwam

een vergeli
jk totstand,waarbi
jhun werdtoegestaan /)vri
jeuitoefeningvandeRoomsckKatholi
jke godsdienst onder beding, dat z1
j den Onroomschen eene kerk mocsten inruimen. Hunne W ethouders zouden aanbli
jven tot op den ti
jd der verkiezing, welke
dan naAr oud gebruik zou plaats hébben. Voohs zou de stad met geene bezetting,
dan in geval van uitersten nood, bezwaard worden , en al hare voorregten behouden-''
De Staten van Ilblland bekrachtigden eerlang deze overeenkomst, en in Lentem aand
verschenen weder voor het eerst Haarlemscbe afgevaardigden ter dagvaart te Dordrecltt.

Op last van den Raad van State, verlietde krz
jgsbeletting de stad, over welke sedert
de Overste HELyaxwo totBevelhebber werd aangesteld (2).
De afgevaardigden, door Amsterdam in W intermaand desvorigen jaars naar Brusset
gezonden (5),waren door den Schotschen Overste xAxalpora opgeligtgewoTden en in
lzechtenis gehouden. De reden ervan bli
jktnietduideli
jk, doch scht
jnthetterzake
van geld geweestte zi
jn. Op verzoek derAmsterdammers, gelastte de Raad van State
Bv
txavova, behoudens zt
jn regt, de gevangenen te ontslaan en naar de Algemeene Staten te zenden, voor welke hi
j zich insgeli
jkszou stellen,ten einde hen tegen elkander
te lzooren. Dit geschiedde niet vôôr het begin van Sproklkelmaand; in Grasmaand was

het gescllil nog hangende, en de aioop er van isonsniet gebleken (4). W elligt,
dat deze omstandigheid in Amsterdam kwaad vermoeden verwekt, en tot het

uitrusten van vi
jf en twintig oorlogsvaartuigen aldaar, tegen het einde van Louwmaand, aanleiding gegeven heeft. Zelfs verspreidde zich het geruclzt, dat in de stad

epenljk van de predikstoelen Gods zegen over een groot voornemen werd afgesmeekt.
Een en ander spoorde de Staten van Rolland aan t:t krachtige maatregelen tegen Amsterdam,, hetwelk op nieuw alle loevoer, z:o te water als te le d, werd afgesne-

(1)'
rx wATXR,Yaderl.Hist.B.IV.bl.153,154.
(2)Resolutiën d.St.t?.11011.bl
j wAGSSAAR,D.YII.b1.132,134.DE zoscr,Besl.d.Stat.&d'z.
D.lI.bl.46,96..
soR,Hist.d.Aederl.O0rl.9.1.B.X.bl.756.HooFT,Nederl.#f.
#.B.Xl.bl.491.

(3)Zie hiervoor,Ll.25.
(4) Dn znxc:,Besl.d.Stat.6e4.D.1I.bl.4G 56)58,64,66,76,1> ,177,192,208,210,216.
8+
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61-den (1). Hierin kwam geene verandering, ofschoon de stad zich den twaalfden van
sprokkelmaand met de Algemeene Staten vereenigd had (2). zj kon hetmet den
Prins van oranje over de voorwaarden van voldoening Lsatisfactietnieteensworden.
De stedell
jke Regering wilde er namelt
jk geene andere dan de Roomsche godsdienst
uitgeoefend hebben , en den Hervormden, zelfs buiten de nauren , geene vergader-

plaatstoestaan,waarin ORAXJM nietbewilligen konde (5).
Reeds den negentienden van W intermaand des vorigen jaars had de stad Muiden
aan soxox verklaard, dat zi
j genegen was, zich metde Algemeene Staten te vereenigen en tot het Gentsche Yredesverdrag toe te treden. Dit geschiedde dan ook den

eersten van Louwmaand, waarbi
j zi
j, behalve vri
je uitoefening van godsdienst en
eenige andere voorregten , ook bedong, dat PxrLrs vAx Loo , hoezeer als Spaansch-

gezind bekend, Voogd van hetXuidersloten Baljuw van Gooiland zou blt
jven, onder
aoegging van den eed van getrouwheid aan de Staten. Naderhand echter is vAx Loo,

daar zi
jne trouw verdacht werd en hi
j in twist met de Staten geraakte, van beide
ambten ontzet en daarin door Jonkb. w xLxzzx vAx zrvxzzx vAx wvEvzxuo, die zich den

Lande veel verdiensteli
jker gemaakt had,opgevolgd.- W cce en W eesperkarspelsloten,kortna Muiden,een bi
jna gelt
jlsverdrag metden Prins (1). Scltoenltoven volgde
den twintigsten van Sprokkelmaand, en om denzelfden tt
jd, naar laet schi
jnt, ook
Nieuwpoort,beidehetvrt
jeuitoefenenderRoomscheeeredienstbedingende(5).Amsterdam
was alzoo de eenige stad in Ilblland, welke nog niet onder 'sPrinsen magt was terug-

gekeerd; en de gewesteli
jke Staten zouden getrachthebben,hetmet de wapenen daartoe te dwingen,indien oaAxzs hen niet opmerkzaam had gemaakt,datdit instri
jdzou

(1)coxxELlx, Besehr.t.Amst.b1.1055,aangehaald doon n>:Elzoo,Noord-llollaltd en de ArtmrdHollandcrs, bl. 236. wAGESAAR echtermaaktvan deze bi
jzonderheden in zijne Bescltr.v.A-d/.
geen gewag. Slechtsteekenthi
jaan uiteen briefvan Burgemeesteren aan Bossu van den 27 van
Louwmaand 1577 , dat een canvooischip op het IJ lag, welk de vaart naar hmsterdam stremde;
en dat Ouderkerk, de Overtoom en de wegen eldersmetStaatsch kri
jgsvolk bczetwaren,welk
nietgedoogde,dat eenige leeftogt stadwaartsgevoer; werd.St.1.D.lI.bl.354.Hie= ede stemt
overeen ltet berigtvan BoR,Hist.d.Nederl.Oorl.D.1.B.X.bl.810.

(2)nz zowGz,Besl.d.Stat.Geoz.D.II.bl.79.
(3)soa,Hist.d.Nederl.oorl.D.1.B.X.bl.810. wAGEwAAR,Besehr.r.Amst.St.1.D.ll.
bl.350- 354.

(4)Rezohttiën r.#pll.bi
j wAGZAAAR,9.5'11.bl.133,131. B0R,Ilist.d.Nederl.0rl.D.1.
B.X.bl.755. SOOFT,Nederl.#ï.
#.B.Xl.bl.490,491.

(5):oR,Ilist.d.Nederl.oorl.D.1.B.X.bl.778,779. wAGESXAR,9.Vll.b1.138.
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zjn met de Gentsche Bevrediging; ook wisthj te bewerken, dat het beslag, op de115581
76goederen derAmsterdammersgelegd,opgeheven werd (1).
Goes m et Zuid-Beveland, en de stad m et het eiland Tltolen begaven zich aan

'sPrinsen zdde. Terstoqd na hetsluiten van den Vrede te Gent, hadden deAlgemeene
Staten en de Raad van State niets onbeproefd. gelaten , Goes daartoe te bewegen.

Onderanderen gaven z1
j den eersten van Louwmaand dezesjaars te kenneà, dat ))die
stad en de Edelen van Zuid-Beveland geene stem in de staatsvergadering van Zee-

land zouden hebben, vôôr zt
j zich met de andere leden van dat gewestonder'sPrinsen
stadhouderschap gevoegd hadden , zonder eenig acht te slaan op de eischen van den
verkozen Bisschop van Middelburg, zA> vAw s'
raIJEx.'' Dit besluit kan wel aanleiding
gegeven hebben , dat de Regering van Goes den negentienden daaraanvolgende gemagtigden zond, ))om van wege de burgers en ingezetenen der stad en des eilands, van

den Prins te verzoeken en te ontvangen behoorll
jke voldoening, ten einde daarnaar,
volgens den Vrede van Gent, de stad en het eiland te laten komen onder het bestuur
van den Prins, als 'sKonings Stadhouder, mitsgaders fe verklaren, dat de W ethouder-

schappen alsdan bereid zi
jn te ontvangen en te gehoorzamen de bevelen van denPrins-''
Na veelvuldige onderhandelingen, en toen het Duitsche krl
jgsvolk, op lastvan den
Raad van State, Goes verlaten had, welks burgers reeds vöörlang bi
j de Algemeene
Staten daarop hadden aangedrongen, werd de voldoening door oaAxzz en de gevolmagtigden der stad den twee en twintigsten van Lentemaand te Middelburg ge-

sloten en geteekend. Goes bedong ))vrt
je uitoefening van de Roomsche godsdienst;
dat de Prins geen kri
jgsvolk in de stad en heteiland zou leggen dan ten koste van
lletGemeene Land,metvoorkennis en bewilligingderstedeli
jkeRegering,ennietdanin
tt
jd van nood;datvoortslletbestuurvan hetli
jfstraFell
jkenburgerli
jkregt,hetregtsgebied,en dejaarli
jksche verandering derW ethouderschappen op den ouden voetbli
jven
moesten , volgens de voorregten, handvesten, keuren en gewoonten , welke de Prins

belooft stipteljk te handhaven en te beschermen; datde slad bevnjd zou zi
jn van te
dragen in de schulden,' vöôr dezen dag door de Staten van Ilolland en Zeeland ge-

maakt; dat zi
j zekere vri
jheid van verlofgelden zou genieten en eindeli
jk, dat er
eenige bepalingen , om trent haar aandeel in de gemeene middelen en lasten zouden

gemaaktworden (2).:,Op soortgelt
jke voorwaarden namen de stad en heteilandTltolen
den zeventienden van Grasmaand ook voldoening van den Prins,nadatzi
j zich reezs
(1)Resolut.v.fp#.bi
jïVACI:SAAR,D.Vll.b1.139.
(2)pz zoxGl,Besl.d.Stat.Gen.D.1.bl.114.D.1l.bl.62. Archivesde laecïdpld'orange,
T.V.p.485,487,536.v.p.splEGEs,Ilist.4.,
9c/J.
s; r.Goes,bl.224 235,26* 269.Bdlage
b1.395- 405.
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81 de tweeden dier maand metdeAlgemeene Staten vereenigd hadden (1). Hoe onbetlenkeli
jk veelzt
j van hetSpaanscheltri
jgsvolk geleden hadden, bli
jktuithun wanhopig
verzoek,in een ootmoedig smeekschriftvan Vl
jftienhonderd drie en zeventig aan ALBA,
))dat aangezien het htm volstreklonmogelt
jk waslanger de gevergdedien. aan Zt
jne
l%jesteitte volbrengen,zi
j evenwel,om alleste doen watin huq vermogen was,verKoehten , dat van '
,
sKpninp '
wege binnen Tholen en e tl- e plaatsea van het eiland,
eenen gev/magtigde m ogt gezonden wnrden, welke al lzunne tilbare gœ deren zou op.

sch,rijven. Zj waxn wel le vreden, datmen 4ie in hetopenbaRrverkocht, bqhalve
hetgee
# n noodig was tot gebruik van de soldaten; en dat men de gelden, daarvan kom ende, ender deze laatsten verdeelde, mits de ingezetenen daardoor van verdere lasten

van lletknjgsvllk ontheven zouden zi
jn (2).,'
Inmiddels haddeu de Utrechtschen, op aansporing d,er Staten van Ilolland en Zee-

land, bi
j de Algemeene Staten ernstig aangedrongen, hen van de Spaansche bezetting
op llet slot Vredenburg te bevri
jden.Niet ongegrond washunne vrees voor deze kri
jgsbende, wellte den een en twintigsten van W intermaand onder raAwcssco vEhx.
&.
xllzs

n'Avxx,A in de stad rukte en verscheidene huizen in brand stalt,doch door(leburgeri
j,
xnet behulp van de Duitsche soldaten, naar het kasteel werd teruggedreven, hetgeen

Utrecltt voor het lot van Antwerpen bewaarde. Om zich voortaan tegen dergeli
jke
aanvallen te verzekeren , werden terstond doeltreFende m aatregelen genomen, verscheitlene huizen, naar den kantvan Vredenburg , van schietgaten voorzien, hunne binnen-

muren hier en daar doorgeslagen, om de gemeenschap snel en gemakkeli
jlt te maken,
kettingen en zeilen over de straten gespannen, en deze laatste opgegraven, beKhanst
en m et geschut beplant, dat nevens kruid en kogels, uit Ilblland werd aangevoerd.

Ondertusschen veroorzaakte het hevig vuur der Spanjaarden groole schade aan gebouwen, lterlten en torens in de stad, doch werd niet minder hevig door het geschut der
burgers beantwoord. De bezetting bleef op het slot, ontlanks de belofte van oox zaw,

laaar van daartezullenverwi
jderen.HxzxgEszelfkwam te Utrech't, om inpersoondewerltzaamhetlen tegen het kasteel te besturen,metuitdrukltelx
jken lastvan de Algemeene
Staten, geene middelen onbeproefd te laten, Vredenburg in bezitte nemen. Ht
j verklaarde dan ook,))er nietvan te zullen scheiden, xôlr lli
j er met Gods hulp zt
jn wil
van ;ou hebben-'' Eerlang echterbj nox zAx ontboden,droeg hj den GraafvanBossu
niet alleen '
het '
bevel op over het kri
jgsvolk, maar ook over Gelderland en o'
verkjssel. Bossv, aangespoord door de Staten van Gelderland, ging m et zooveel beleid en

(1)5z J0xGz,Besl.d.Stat.Fen.D.1I.b1.192,256. BoR,Hist.d.A1#+1. Oorl.9.1.B.X.
b1, 809.

(2)LTffdePapierotder stad :p::,aangehaald bijv.p.splzut,Sidf.d.Scfid/.bl.176.
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kracht te werk,dat weldra de sanjaarden,van alle kanwnbeslolenenN legeed,husne15
1581
76uitvallen moesten suken. nen zesben van sprokkeu aand o gon hijdegrachten om be
kae elte d- pen en zich Dt bxs schieten gereed fe Mak- ,lœn êesavondsdeY aansche Bevelheba r door een tromslager den wensch te kenna N f,iù onderhandekAg

tetreden. Vi
jfdxgeo later werd de AereenkomstgetroFo ,en den elfden van Sprokw
kelx and trokken de Spanjavden, honded vjftigoàn sterkymd vmuwen,kinderen#
wapenen en goederen , = ar zonder lrommehlag of vliegende vx ndels, uit het ka/eel

naar het Cvthuizerklooster aan de Fec/lf, van waar zl
j, na eenige dagen rust, over
Krimpen naar Breda en voorts naar Antwerpen geleid werden. Xen wil, dat in

het beleg slechtsvier Spanjaarden sneuvelden en acht gekwetst werden. De Spaanscbe
bezettingen van de kasteelen te Vialten en Culemborg trokken toen insgell
jks, en,zoo
ezegd werd, op last van nox zA> naar Antwerpen. Bossr liet terstond Vredenburg
door een honderdtal burgers bezetten onder bevel van den Schout, den Burgemeester

RsvwzvEl,T en den Hopman cohwErxsvAw xzsszr, welke in ztjne handendeneedaiegden , hetkasteel voor den Raad van State en de Algem eene Staten , in naam des K o-

nings,te zullen bewaren en het,zoomin alsdekri
jgs-en mondbehoeften#die er op
gevonden werden, aan iemand dan op llunnen last over te leveren. Tot nakoming
van dit alles verbonden zich de Statén van de Stad en het Land van Utrecht, en elk

van hen in het bi
jzonder, onder verpligting van hunne personen en goederen, waar
ook gelegen. De Hoplieden der acht burgervaandels met hunne m anschappen bezwoe-

ren insgelt
jksde gemaakte voorwaarden (1).
De vreugde der Utrechtschen over de ontruiming van hetkasteeldoordeSpanjaarden
zou volkomen geweest zi
jn,indien zj zich tevens van de Duitsche benden hadden
kunnen ontslaan , welke onder den Overste vkw TAXBEROIIEX in de stad lagen. Vôör

deze behoorli
jk afbetaald waren, wasaan haar vertrek niette denken. Versclleidene
pogingen werden daartoe in llet werk gesteld, en hetis waarschi
jnli
jk, datmen toen
op nieuw de toevlugt nam tot den AartsbisKhop , wiens zilverwerk , ter waarde van
twintig duizend gulden, geleend en verpand werd. Xen was reeds zoo ver gevorderd ,

(1)Resolut.r.II0lt.bi
jAVAGSNAAR,D.#11.b1.135.nx zoxGz,Besl.d.Stat.G>.D.ll.b1.113.
Archives de la slaison d'Orange,T. V. p. 597. BowoAx , Onuitg. z
%zf/c/;. D. 1. b1.249,253,255,
258,263,264,277,278,281,282,287- 292,294- 297,317,321- 329,341.D.11.b1.19- 22,
26, 36, 37, 45--49,51, 54,55,57,58,75--79,89--95,119,120,172--182. Msxoocx,
Ilist. d. 1. guerre de Fl. Liv. XV1,
ll. P' 360- 362. CAMPANA, della guerra diFiandra,T.1.
XTIT, Chron.d.#pll.
P. 179 verso. cuAppuvs, Ilist. &#n. #.1. g. d. Fl. L v.Y. p.228. I,z I'
T.ll. Liv. Xl. p. 327. DE TAssls, Comment. Lib. 111. p. 241. :oR, Ilist.d. Fe#erl. Oorl.D. 1.
B.X.bl.777- 781. v.METEREN, Ilist. d.Nederl.00rl. B.Vl. b1.124 verso. HOOFT, Nederl.
Ilist.B.XI.bl.491,492. v.Bosllvls,Geseh.t?.h.lr
ct
çf/el Vredenburg,bl.98- 161.
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1576- dat binnen vjf dagen aan Bossv dertig duizend gulden konden ter hand gesteld wor1581 d
en, waarop de soldaten terstond zouden aftrekken, terwi
jlmen beloofde,acht dagen
na hun vertrek 'nog negenduizend gulden . en twee maanden later de overige twintig-

duizend gulden te zullen afbetàlen. Xaareer deze vijfdagen verloopen waren,ontving m en berigt van de overeenkomst op den twaalfden van Sprokkelmaand door de

Staten metbox zAx getroFen,en nu waagde het Bossv niet,llet kri
jgsvolk weg tezenden, vöôr lli
j daartoe bevel van llooger hand ontvangen had. De Duitsche soldaten,
wier onderhoud den burgers hoe langer zoo ondrageli
jlter werd, verloren eindeli
jkhet
geduld. Xet geladen geweren, brandende lonten en den mond vol kogelsrukten zàj
den zeven en twintigsten van Grasmaand naar bet stadhuis op , om de Regering m et

geweld totbetaling te dwingen. Het gerucllthiervan bragtde schutterj in de wapenen, welke terstond het stadhuis en alle toegangen derwaarts bezette. W eldra stonden
op alle punten soldaten en burgers slagvaardig tegenover elltander. De Oversten vxx
'
rAxrzhouEx en de Hopman vlxcxzwBraou werdén op weg naar de Tolsteegpoort,door

welke zi
j meer vollt dachten binnen te laten, van'een hoop burgersaangehouden el'
l
gevangen op Vredenburg gebragt. Dit verspreidde zoo veel schrik onder de soldaten ,

dat zi
j afdeinsden; en toen des nachts eenige hunner Bevelhebbers door de burgers
van het bed geligt en naar het Kasteel gevoertl werden , zoclzten de meesten hun heil
in de vlugt. Xet den dag werd het vaanflel van TAMBERGHEN, dat nog op de Neudo

stand had gehouden,met de overige soldaten ter Katltarijnepoortuitgedreven. Nu be-

gonnen zi
j van verdrag te spreken,verlangden een gedeelte hunner achterstalligesoldi
j,
en dat de Hoplieden in vri
jheid gesteld wiertlen. Daar echter een hoop soldaten, terwi
jlmen onderhandelde,de voorstad bt
j de Tolsteegpoortin brand stak,deden deburgers eenen uitval, en een groot deel zetten de vlugtende Duitschers een goed eind wegs

acllterna,terwi
jl de overigen den brand bluschten.Hetkrt
jgsvolk,datin de mnstrelten
der stad gelegerd was, vertrok kortdaarop. Zes vaandels er van vermeesterden W '
t
jlê
èïjDkturstede,doch hunne poging, Vreeswjjk en Amersfoortte bemagtigen,misluk-te.
.

Het duurde tot in Zom ermaand eer de antlere steden en het platte land van Utrecht

geheel van de vreemde kri
jgsbenden bevri
jd waren;en eersttoen werden de gevangen
Hoplieden aan Bossr, op dicnsernstig aanhouden,overgeleverd (1). Hetkasteel Frcdenburg , welks sloping reeds in Louwmaand door de Algemeene Staten besloten en
den Graaf van Bossu bevolen, maar waaraan, om verscllillende redenen , geen gevolg

VCZCVCD was, werd van ti
jd tot ti
jd door de burgers zelve, wien het een doorn in de
(1)nzJOSGE,Besl.d.Stat. &>. D. ll. bl.211. BowpAx, Onuitg. Stukk. D.ll. bl.155,
156,160,sqq.277,282- 285, 303,374- 376. BoR, Hist. d. Nedevl. O0rl. D.1.B.X.bl.
799- 820. v.sosurls,Gesch.v.h.kasteel Yredenburg,bl,161- 165.
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Oogen was, afgebroken. De eerste hand daaraan 'sloeg de onverschrokkene echtgenoote 15761581
van den manhaften Burgerhopman en Schepen zAw aAmossz vAw rEExPrT, CATHARINA
pE szRcsEs '
rE> xsszwozrx,
zq in de wandeling,'
rszzx LzzxlyvT geheeten. Dezevrouw ,van
wier onversaagdheid onlangs nog een paar moedwillige Spaansche soldaten getuigen geweest waren, vroeg haren man, eens laat uit den Raad te buis komende, ))wat er

zoo lang te verhandelen was geweest?'.
' En op zi
jn antwoord,datmen beraadslaagde,
hoe llet kasteel weg te krt
jgen, maar er geen kans toe zag daar zich van alle zi
jden
zwarigheden opdeden,lzervatte zj:))W el,wel,weetgj,Xannen,daargeenemouwen
aan te zetten? Laat mt
j begaan, ik zalhetwel haastaaneenkanthelpen-'' Ondanksde
vermaning haars gemaals, zicll niet met het afbreken van 'sKonings sterkte te bemoei-

jen, hetgeen voor de stad bedenkeli
jk-e gevolgen kon hebben, maakte zj terstond
eenige van hare vriendinnen op, die gezamenli
jk methouweelen op de scboudersnaar
hetkasteeltogen,zi
j vooraan meteen blaauwen schorteldoek aan een ragstokgebonden.
Vredenburg naderende, ontzonk der overige vrouwen de moed, m aar Taxzx t-k voort,

en begon alleen de eerste steenen afte breken, waarin zij spoedig door het volk geholpen werd. Binnen weinig dagen was de sterkte zoo ver gesloopt, dat zi
j voor
geene verdediging meer geschikt was; doch hetliep nog aan totVi
jftienhonderd eenen
tachtig eerhetwerk geheelverrigtwas (1).
De ommekeer van zaken in Friesland en Groningen (;)noopte de Algemeene Staten, den Hoplieden en soldaten aldaar openli
jk dank te betuigen voor de bewezene
dienst, hen te vermanen in hunne goede gezindlzeid te volharden , en geen acht te

slaan op de bevelen van oox z.
&w,daarhi
j nog nieta1sLandvoogd ontvangen was en
ook als zoodanig niet zou ontvangen worden, vöör de Spanjaarden vertrokken waren
en hj in de Bevrediging metIlblland en Zeeland had toegestemd (5). Eerlang vereenigden zich Groningen en de ommetanden met de Algemeene Staten, welke daar-

tegen beloofden hun verzoek,omtrenthet slechten van het Groninger kasteel,bj den
Raad van State aan te dringen (é). Rz>>=>BExG wasdadeli
jk bi
j zi
jne komstte Groningen, aldaar en in de ommelanden a1s Stadhouder erkend geworden, hetgeen in
Friesland, door de tegenkanting van eenige Leden van het Hof, eerst ruim veertien

dagen latergeschiedde. Ingevolge zl
jn lastbrief,zond hj de gevangenen te Groningen
naar het kasteel van Leeuwarden, om aldaar in verzekerde bewaring gehouden te wor-

(1)Archivesde la Maison #'Orange,T.Y.p.598.v.sEvzRwfzcx,Uytnemendlt.d.rrpzfod&)
''
/f.
geslachts,bl.553,554. v.BosHuls,Gedcà.r.h.àc4/eel Yredenburg,bl.165- 209.

(2)ZieMervoor,bl.32.
(3)Dz zosGs,Besl.d.Stat.Gen.D.lI.bl.t,33,34.
(4)I,EJosGz,Besl.d.Stat.Gen.9.lI.bl.6,41,60.
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1576- .d0 .tçr nadere besG i
kking van.de',
H*ogq Regering.. De stdrkte kek.belfzk
jlwerd hem
1581
overgeleverd , en Hopman AELKE w xzwxxs, een Ommelander, t:t Bévelhebber er van
aangesteld. Groote bezorgdheid baarde hem ondertusschen de soldaten, welke & eigden

Groningen te plunderen, indien men hun de achterstallige soldi
j van ruim tweemaal
honderd duizend gulden, door anderen, doch te onregte, op zevenmaal honderd
tluizend gulden begroot,, niet voldeed. Deels donr overtuigen , deels door ,
bedreigen ,

deels door dwangmiddelen slaagde xzxxlwszso er eindeljk in,de gewenschte som uit
Groningen, de ommelanden, Friesland,en brentke bijeen te brengen. Van het zilverwerk des overledenqn Bisschops, der gevangene Hoplieden , en van deburgers,datin

betaling was aangenomen, werd in Groningen geld gemunten aan het kri
jgsvollt uitbetaald. De bezetting verliet omtrent het midden van Lentemaand de'stad, tot groote

vreugde der burgers, welke dit op de luidruchtigste wi
jze te kennen ,gaven. Xen
braste, lwelgde, tierde, en des avonds werd de geheele stad door eene menigte lan-

taarns qmloortsen verlichten vuurwerk afgestoken,waarbi
j men zoo onhandig te werk
ging, dat de St.Xartenstoren in brand geraaltte en merkeli
jk beschadigd werd. Acht
vaandels schutters werden vervolgens opgerigt,welke zich bij eede verbonden,nimmer
eene krjgsbezetting in de stad te dulden. Op-verzoek van R>:wwzxBzlo, bewilligden de Algemeene Staten en de Raad van State, dat het kastqel van Gtoningen om-

vergehaald wierd, waarbj ht
j en de burgers zooveel i
jver betoonden, dat zi
j zelfs
reizigersdwongen,hen in hetwerk te ondersteunen (1).
Xet veel plegtigheid was axwwzwBzlto den vierden van Lentemaand te Leeuwarden

ingehaald. De lchoonste dochters der burgers, op het fraaiste uitgedoscht, tra4en hem
te gem oet, de burgervaandels stonden onder het geweer, en dekanonnen werden gelost.

))De stad was vo1 gewoel, geri
j en gespeelvan vrouwen en kinderen, wantmenachtte,
datnu de slaverni
j wasafgeworpen-'' Twee dagen later werden dan ook van wege de
Staten van Friesland, of van het Platte land, scnELTo TJAARBA , MARTEN vA> bER
xxrsuEM , en rzxu TATXAwS naar Brussel gezonden, werwaarts men onlangsreedsKAREL

vA> xoohnx had afgevaardigd (2). Hun lastbrief hield in,datde Slaten van Frieslandjdatis oostergo en W estergo,))alti
jtlde gehoorzaamheid aan den Koning,ende
vaderlandsche wetten en geregtigheden in het oog gehouden hadden, niets anders zoe-

kende dan.hetbehoud van vrede en rust, en vermindering vanopbrengsten.Haddenztj
(1) charterb.r. Yriesl. D.111.b1.1085,1087,1089,1101,1104,1106,1109. FltEslwpw,
M emoriên, b1.23,24. B0R,Ilist.d.Nederl. 0prl.D.1.B.X.bl.783,784. v.METEREN,llist.
d.Nederl. Oorl.B. VI.bl.124 verso. scuoTAycs,Fr.Hist.B.XXl1.bl.7990 01,809. w lxszxzvs,cltron.r.Yriesl.B.XVl1I.bl.605- 608.
*

(2)ps zoxcz,Besl.d.Stat.cen.D.1.bl.107.
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voorheen .gekhagd over de zware heëngen, daar.de vorige Stadhouder en het Hof van 1576Fri
1581

esland,onder schijn #an hetkri
jgsvolk te bevredigen, 'sLànds àchatkist en hetvermogen der bt
jzondere personen hadden uitgejut, thansverzochten zj verligting van de
schatting, welke het Land nietdragen kon. Zi
j namen de Gentsche Bevrediging aan,
onder voorwaarde, dat men matigè belastingen :plegde, en doordezenieuweverbindtenis

'sLandsinkomsten en de bi
jzondere goederen nietvernielde. Voorts verzochten zi
j den
M gemeenen Staten, hun hetregtte vergunnen, den Landdag te mogen uitschri
jven,
zonder dit vooraf van het Hofte moeten verzoeken, hetwelk door zi
jne weigering en
hardnekkigheid menigmaal goede zaken , die geen uitstel gedoogden , verachterde. Dat
Hof had onlangs nog, tot groot nadeel van het Land, het deelnemea in de Gentsche
Bevrediging tegengewerkt, om het gewest onder den,moedwil der soldaten en de
hardvochtigheid van bx xoBLzs te houden. Door invloed van dat zelfde Hof waren de
ltasteelen , sterkten , en regtbanken met vreemdelingen bezet geworden: tegen de

overeenkomstmetKeizer KAREL eerti
jdsaangegaan. Daar nu de omstandighedeneenigzins veranderd waren , behgorde men inboorlingen aan het roer te zetten , de lasten
te verminderen , des Konings inkomsten ten behoeve van het Land te bezigen , en

vooral te zorgen, datdeBisschop (vàn Leeuwarden), die in allç.overdaad leefde,en
tegen de wetten en vri
jheden,ja,tegen dank vaneeniederhunwasopgedrongen,afgezet
wierd,en zjne geusutpeerde goederen totde kloosters terugkeerden,van welke zi
j genom en waren. Eenmaal belloorde men gestreng te handelen tegen hen, die 'stands
goederen, ambten , en waardigheden aan slechte of onveystandige lieden hadden toevertrouwd. Zoo waren over de grieteni
jen en drostschappen personen gesteld, aan welke

het Hof om booze feiten, verpligting had. Ten slotte verzpcht men, datde vi
jftig
duizend gulden, door eenige inwoners van de Bildt opgebragt, voor betaling in den

naasten termi
jn mogten .verstrekken, en dat de brieven der Algemeene Staten gerigt
wierden aan de Prelaten , Edelen, en Eigengeërfden, als Staten des Lands, met uitslui-

ting kan de steden (1).',
Rzwwze zzto liet afkoàdigen, dàt al wat de soldaten door geweld of bedreigingen
hadden afgeperst, opgeteekend en de opgave daarvan naar Brussel moestgezonden wor-

den, om hun,W deafbetaling,in rekening gebragtte worden. Vruchtelooshad hj
getracht, de geschillen tasschen oostergo en Zevenwolden met W estergo, over hetaan-

deelin de belastingen,te vereFenen (2). Thansverzochthi
jde Algemeene Staten,in
deze zaak te beslissen. oostergo en Zevenwolden begeerden namelt
jk ,datW estergotwee
(1)wl:sExlvs, chron. v. Yriesl. B.XV1ll, bl.608- 611..scnorAxvs, Fr. Hist.B.XXll.
b1.809,810.

(2)Chartcb.r.Yriesl.9.111.bl.1092-1102.

68

ALG EX EEN E G ESCH IED ENIS

1576- derde zou dragen in de kosten voor de afdeeling kri
jgsvolk van nz RoBrEs,terwi
jlde
1581 W
estergoërsbeweerden,datzt
j reedsmeerdan hun aandeeldaartoehadden opgebragt,
en debeideandereLandschappenmeerdanzi
jbehoordenoptebrengen,daardezesteedsvan
sterkere bezettingen voorzien geweest waren. Ook wilden zi
j, datmen nz RoBluzs met
do
zt
jne Hoplieden niet zou ontslaan, vôlr hi
j de gelden or hena entvangen, en de
maandeli
jksche soldi
j van vt
jftienduizend gulden verrekend had (1). Ditechterwas,
naar het oordeel van den Raad van State, geene voldoende reden, ona b. RoBLzs en de
zi
jnen langer in hechtenis te houden; ten eerste omdat, volgens de onlangs gesloten

overeenkomstmetoo> zAx, wederzi
jdsalle gevangenen moesten ontslagen worden; ten
tweede, dewi
jl de invri
jheidstelling van nz aosxass en de zi
jnen de voorwaarde was,
op welke de Spaansche soldaten den Graaf van lïgngond en de andere gekerkerden op
het kasteelvan Antwerpen zouden ontslaan ; en ten derde om dat men , wat het verant-

woorden derbewuste gelden betrof, altt
jd op de goederen van nz aosLEsverhaalmogt
zoeken, waartoe de Hooge Regering steedsnaar regt, rede en billi
jkheid de hand zou
leenen. Ernstig verzochtderhalve de Raad van State, in naam des Konings, den Sta-

ten van Frieslattd de genoemde gevangenen onverwijltl en ongehinderd aan den Heer
van Ilierges uitte leveren (2). Dit verzoek had niet de gewenschte uitwerking. Irnm ers veertien dagen later zonden de Algemeene Staten twee afgevaardigden naar Friesland, om op dezelfde gronden alsde Raad van St
ate, de bevri
jding van ns ItoBLzs te
bewerken, onder bedreiging, dat de Staten van Frkesland , ingeval van weigering, a1s

vi
janden van Koning en Vaderland zouden beschouwd worden. Tevens ontvingen ulzao>:s en RE>NEXBERG last, zonder uitstel al de gevangene Spanjaarden naar
Stockem op te zenden (5).Nu werd nz RosLzsmetzjne gade,kinderen , en hoplieden
aan Hzzaozs uitgeleverd. Overalwaar zl
j doortrokken kwam hetvolk op de been,om
hen te zien en te honen, 'sHemels regtvaardigheid dankende, dat de kwelgeesten van

hetLand ook eens in li
jden kwamen. Naar men verhaalt,had nz RoBrzs,nog gevangen zt
jnde, ltzwwzwBzlto aangeraden, als een onfeilbaar middel om in Friesland den
meester te epelen, der Friezen oneenigheden te voeden, ten einde de verschillende par-

hjen, die elkanderhaatten en vervolgden,den voet op den nek te zetten (1). W at
hiervan zi
j,hi
j moestzich uitdeNederlanden verwi
jderen;althans,ingevolge zt
jnaanzoek bi
j de Algemeene Staten,hun van zi
jn bestuur in Friesland rekenschap tegeven,
ten einde zich van de blaam 'te zuiveren,de gelden,onderzi
jnbeheer,kwali
jkbesteed
(1)scuoTAlvs,Fr.Ilist.B.XXII.bl.810.
(2) chartcboek t.Yriesl.D.111.bl.1108,1109.Debriefisvan den11vanLentemaand1577.
(3)oz zosGz,Besl.d.Stat.Gen.D.lI.bl.169,172,471* 75.
(4)scuoTAwrs,Fr.Kist.B.XXII.bl.810.
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te hebben, werd hem vergund nog eenigen ti
jd in hetLand te vertoeven. H1
j moest15
76h
1* 1
zich op 'sKonings uis te Mechelen,Lfin dat van Notre Dame de #cvî/begeven,en
zich, op eigen kosten , onder goede bewaking stellen. Zonder bewilliging der Staten
.

mogtniemand bi
j hem worden toegelaten dan de personen,welke hj volstrektnietkon
ontberen; ook moest hi
j beloven, onmiddelli
jk de Nederlanden te verlaten, wanneer
de Algemeene Staten ditzouden bevelen (1).
Ondertusschen had het Hof van Friesland den twaalfden van Lentemaand de Gentsche Bevrediging laten afkontligen , hetgeen reeds vroeger op onderscheidene plaatsen

geschied, doch doordatHofsteedsuitgesteld was(2). Daarop werd DoctorcuRzsvow:->:x,AEswsxA van wege deFriesche steden naarBrusselgezonden, om den Raadvan Stateen

Algemeene Staten te verklaren, ))dat zi
j de gemaakte overeenkomsten ter bevrediging aannam en , zich er mede vereenigden en wenschten , er in opgenom en te worden.

Zi
jn lastbrief was geteeltend den eersten van Grasmaand, en hetwerd hem vrl
jgelaten,
in deze zaak gerneenschappeli
jk met de drie afgevaardigden van hetplatteland,thanste
Brussel, ofop zich zelven tehandelen (5). Reedsden ti'
enden daamanvolgende werd
Friesland,behoudens zi
jne regten en voorregten,in de Unie opgçnomeu, mits de gewestelt
jke Staten in de lasten deelden,volgensden Gentschen Vrede endeovereenkomst
m et Do> JAN. Veertien dagen later, toen alle bezwaren uit den weg geruimd Waren>
verkreeg ArawsxA, als gevolmagtigde van Frieslqnd, zitting in de vergadering der Al-

gemeene Staten, nadat hj en de drie andere afgevaardigden den twee en twintigsten
van Grasmaand de Unievan Brusselgeteekend hadden (4).
Niettegenstaande de Algemeene Staten herhaalde malen, waarschl
jnljk op aanzoek
van het Hof van Friesland, den Graaf'van Bossu tot vervulling van het stadhouderschap in plaats van bz Rolrxs, den Raad van State hadden aanbevolen , en oo> zAx

zelfs,naarhetjchi
jnt,hem daartoe.bestemd had (5),bleefhzwwzxBzao echterin het
bewind en wist zich de genegenheid der Friezen te verwerven. Op een verzoekschrift

hunner Staten ter wegruiming van eenigegrieven, had hi
j onderanderen geantwoord,
dat hz
j ))'sLands voorregten, overeenkomsten en vrijheden zou handhaven en zich
daarnaar regelen ingevolge den last, hem reeds desaangaande door den Raad van State
en de Algemeene Staten gegeven ; voorts in zaken , het Land betreFende, den raad

(1)ps zoxcs, Besl. d.Stat.Gen.D.II.b1.208,221,222. Vgl. :oR Hist. d. Nederl. 0* /.
D.1.B.X.bl.784.

,

(2)sGHoTAwrs,Fr.Ilist.B.XXII.bl.810.
(3)chavtrb.r.Yriesl.D.111.bl.1114,1119,1120. Zie Mervoor,b1.66,W .
(4)ps zowu ,Besl.d.Stat.Gep.D.lI.bl.212,250,251. Unievan #nf::Jl,bl.IW ,168.
(5)p: J0>cs,Besl.d.Stat.Gen.9.lI.bl.163,164,175,193. FaEslpGw,Memoriën,b1
,.26.
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15
76- van,diegenen inwinnen,.welke 'svolkswelvaartb
eopgen,terwi
jlhi
jzou trachten de ge1581 b
>
relten,voor zoo ver zt
) in de regtspleging mogten bestaan,met overleg vandenVoorzitteren de Raden desHofs,te verhelpen (1).''Hj stelde,in naam desKoningsender
Algemeehe Staten, Friezen aan tot Bevelhebbers over de kasteelen te Leeuwarden, Kar-

lingen en Stavoren, in welke laatste stad ht
j den vjfden van Bloeimaand onder het
gejuich en gejubeldesvolks werd ontvangen, geheel anders dan bj een intogt van
l)E aosszs plagt te geschieden, ))daar ieder een, voor hem gruwende, vzrliep op

hetgerucht,dat hi
j komen zou.'' Yan ti
jd tot tt
jtl keerden nu ook de '
ballingen
en uitgewekenen terugw, De W aalsche benden, welke begonnen temuiten (2), werden afbetaa'
ld en weggezonden. De vreugde over deze wending van zaken werd door
eene geweldige inbraak der zee vernietigd, welke den een en twintigsten van Zom er-

maand geheel Friesland, behalve de Vi
jf Deelen, die door den Slaclttedi
jk beschut waren , onder water zette. Een groot aantal menschen en veeverdronk.Degeheele

z'
omerwas',Mvenmate koud9 en metbezorgdheid zag men de toekomstte gemoet(5).
Korten ti
jd vôör het'sluiten der Unie van Brussel, wasde Graafvan Aremberg,
die zich op lk'
stvan Bow aAw naar Duitscltland begaf, om den Keizer en de Rjksvorsten, naar het geruchtliep,tegen deNederlanders te stemm en,dooreen Staatschen Hopm an ,welke met honderd dertig ruiters in Lim burg lag, opgeligtgeworden doch weldra
weder losgelaten onder voorwaarde, zich binnen Brussel te5 stellen , wanneer men met
pol aA> niet konde overeenkomen. Do> aA> had dit ten hoogste euvel èpgenomen en
den Staten voorgew-orpen , ))dat deze inhechtenisneming tjdensde wapenschorsing geschied WaSy om welke trouwens de Utrechtschen zich insgeli
jks weinig bekommerdcn,
r

j er
daarzi
j het kasteel Vredenburg belegerden en beschoten.'' ))Dit alles,''voegde hi
bj, ))strektmeer om den oorlog dan den vrede en de eensgezindheid te bevorderen,
tot welk doel hi
j door den Koning was gezonden; ook konde hi
j zi
jne verwondering niet ontveinzen over het wantrouwen der Staten in een personaadje van zi
jtl
rang, en die het zoo welmet den Lande meende-'' Hem werd geantwoord,))dathj,
wat het kasteel van Utrecltt '
en andere plaatsen betrof, kwali
jk onderrigt was. De
Spanjaarden immershadden,ondanksden wapenstilstand,heteerstvl
jandeli
jkheden gepleegd; zt
j waren uit Vredenburg in de stad gevallen, welke zi
j een zelfde 1ota1s
Antwerpen hadden toegedacht, doch teruggeslagen-'' Kort daarna, den eersten van

Louwmaand, waren zj metvi
jftien vaandelsvoetvolk, vier kornetten ruiteri
j en drie
(1)Charterb.p.Yriesl.D.111.bl.1110- 1114.
(2)5E zoxGz,Besl.d.Stat.Gen.D.II.bl.304.
(3)FRzslwoA,Monorikn, bl.25. scHoTAyvs, Fr.Ilist. B.XXII. b1.810,811. onTaoF, Verà.
#. jYatervl.bl.542.
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stukken geschut uit Av
ntwerpen, op het zoogenaamX Tolltnis, tegen over St. Bernard 1576aan de '
Sclteldef.op Ter,Bu.
rcht.en .anttqre sterktea in 4en.4mtrek aangerukt,'doch m et
verlies van veertig doode.
n ,en twqe- of drie honderd gewonden tqruggekeerd...
o ok plun.

w

de:den en brandschatten zi
j in Limburg. Om hieraan perk te.sjellen, trokken den
tienden van Louwmaand zeventien vaandels Schotsch voetvolk en vier honderd Duitsche

ruitersbj Lniltover de Maas.Zi
j geraak-ten spoedig in een hevig gevechtmetd.
eSI. jaarden, zeventien kornetten ruiters en zeshonderd muskettiers sterk, welke.tweemaal
den aanval hervaften, doch met groot verlies moesten aftrekken. Dageli
jks hadden
er schermutselingen plaats, en de Staatschen ontvingen steeds uit Luilc krijgs- en
mondbehoi
eften (1).
Do> zAw wendde zich totdeKeizerli
jkegezantenmeteeneklagtewegenshetkrijgsvolk,
datmen,zi
jnsondanks,over deMaasllad gezonden,enoveranderevp
''andeli
jkebedri
jvenin
hettegenwoordig ti
jdsgewricht. Hi
j verzochthun, bi
j de Staten te,bewerken, dat dit
kri
jgsvolk uit Limburg opontboden en naar elders verplaatst wierd. ))Xi
jne bedoe- t) v
ling,''zeide hi
j, ))is nietsanders',dan door hetvertrek va.
n de Spanjaarden en andere'ma
Xoaund
Av.

gepaste middelen, het vuur der beroeringen te blusschen en den vrede in de Nederlan- 1577

den ,te herstellen'
. De Staten moestea mi
j daarin ondersteunen en alle beletselen,
zoo;veel mogeli
jk,trachten uitden weg teruimen',in.stede van.mi
j te tergen. En
zoo jzi
j al eens een goeden uitslag van zaken, aan welken ik echter nietwanhoop,
mogten betwi
jfelen, ishetimmersnog altoosti
jd genoeg, hetslotvan Utrecktte beleggen, dat van Limburg te bezesten, en voorts te verrigten,wat zi
j meenen niette
mogen nalaten. Dat zi
j toch mi
jn misnoegen over de komst van het kri
jgsvolk in
Limburg niettoeschri
jven aan,.
de begeerte,mi
jzelye aldaar te legeren,nochvermoeden#
dat ik het kasteel van Utrecltt hulp zal bieden. Voor dit laatste bestaat hoegenaamd

geen bewi
js; en watheteerste betreft,verzekert hen,dat.ik slechts begeer,datmen,
zoo lang wi
j in onderhandeling zi
jn,, alle vp
''an4eli
jkheden, zelfs den schi
jn er van,
iretmi
jde-'' Hi
j eindigt metden wensch,dat deS.
taten hpm geene gegrondereden mogeen
ande
r
en
teB geven,
we: in te slaan en die maatregelen tq nemen, welke hi
j
))het meest zou bevinden te behopren tot onderschraging van het gezag en de dienst

des Konings, hetgeqn hi
j niet zou kunnen laten, na zoo vele pogingen te h,ebben
aangewend, de Staten en Landen te voldoen, waardoor hi
j hoopte door,God en de
wereld onschuldig gehouden te worden aan de moei
jelt
jkheden en onheilen9 welke
mogten volgen (2).'' HetKeizerli
jk gezantschap,in W intermaand laastleden te Mar(1):ONDAX,Onuitg.Stukk.D.1.bl.316,317. 9.ll.bl.23 (m),54 56.v.nAsszlzT,Stukk.
r.#.Yaderl.#ïdf.D.111.b1.109,110.

(2)BoypAx,Onuitg.z
Wzfà/c.D.ll.bl.23-26-
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1576- clte en Famine aangekomen, bestond uit de volgende personen: rlrlps, Vri
jheer te
1581 W

j hetKeizerli
jk geregtshof; Mr. Awos.oAxsxz, Bi
jzitter van
k
jnnenburg, Voorzitter bi

het Kamergerigt te Spiers, een uitstekend regtsgeleerde en den Duitschen I>Al>lylAwus

bi
jgenaamd; L.Tohhylyr
rzrs,achtereenvolgend Kanunnik te Luik,Aartsdeken van Braband, geesteli
jk Stedehoudervan hetbisdom Luik, en laterBisschop van Antwerpen;
sxcorAvs vow woxzsvhlAb ofwoxœluAb,beide laatsten waarschi
jnli
jk afgevaardigd doorden
Bisschopvan Luik;w zhwHxl,Heerte Gim niclt,Drostvan Gulik ,en Mr.zoutx Low zsxww,

een zi
jner raden, vertegenwoordigersvan den Hertog van Gulik (1). zi
jantwoordden
reeds des anderendaags uit Iluy, dat drie hunner ambtgenooten naar Brussel vertrok-

ken waren, om van de Staten te verzoeken,hetbewuste kri
jgsvollk terug te roepen enallekwaadvermoeden ter zi
jde te stellen.Terwi
jlzi
j den uitslag daarvanafwachtten,vermaanden zi
j bo> zAw,den vrede te bespoedigen,welkealgemeen gewenschtwerdendie
een einde aan de rampen des oorlogs zou maken. Ook de Keizer drong daarop aan en

had hun nadrukkelt
jk bevolen,dien metallen vli
jtte bevorderen, nietsleclztsten behoeve van hetgezag des Konings, maar ))mede tot verzekering van het geheele Chris-

tenri
jk, uit oorzake van de nadeelen, welke sommige leden en onderdanen van het
Duitsche Rt
jk gqleden hadden door de onbeschoftheden (insolentiën), in W ijn- en
Slagtmaand laatstleden in de Nederlanden gepleegd (;).'' De Keizerljkeafgevaardigden te Brussel hadden insgeli
jks den Algemeenen Staten den wensch hunsmeesterste
kennen gegeven,al het mogeli
jlte aan te wenden,den vrede en de eendragtin deATederlanden te herstellen (5). Nadrukkeljkerhad eenige dagen te voren deEngelsche
afgezant, sbw Ahb uohszv , aan nox zkw verklaard, ))hoezeer >:LIZ&BE'
rU begeerde,

datde Landvoogd '
den vrede tusschen de Algemeene Staten en de Spanjaarden,en wel
op dien voet zou bewerken, dat de Spaansche soldaten de Nederlanden verlieten; gebeprde dit niet, en bleven de Staten hun woord getrouw , niet van Heer te verwisselen , welken God hun gegeven had , dan zou hen de Koningin zoo wel met geld als

volk ondersteunen, niet om oorlog tevoeren tegen Zi
jne Katholi
jke Xajesteit, maar
tegen de Spanjaarden-'' Hohszv gaf hiervan kennisaan de Algemeene Statenentevens,
dat wanneer ))zi
j de verschuldigde gehoorzaamheid aan den Koning nietuithetoog
verloren, of de
trouw schonden,welke zi
j hunnen Heerverpligtwaren,noch iets van
#
hem vorderden stri
jdigmetdepligtvangoedeonderdanen,EuzxBz'
ru altt
qdgereedzou zi
jn,
hunne vrijheid en aloudevoorregten tehandhaventegen allen,welkewenschenoftrachten
(1)Archives de la eci,
çpa #'orange,T.V.p.608. Bolt,Hist.d.Nederl.0orl.D.1.B.X.
bl.770,775. :OAIIAM, Omtitg.Stukk.D.lI.bl.51,52.

(2)aowpAx,Onuitg.z
&flâ/s.D.ll.bl.51 53.
(3) Bowoa
kx,Onuitg.&tf/;/;.D.1.bl.320.
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mogten, zulke eerlt
jke en getrouwe onderdanen te onderdrukken.'' De Staten danltten 11
55
78
61
den gezantvoor zt
jnemededeeling,vereerden hem een verguldenbeker ter waardevan
vijfhonderd Karelsguldens,en betuilen schrifteljk hunne erkenteli
jkheidvoordegeuite
gevoelens van welwillendlzeid aan de Koningin en den Graafvan Leicester, welkelaatste, 10v.
Louwnaarmen vernam , had aangeboden in persoon over le komen, om hen ie ondersteu-ma
and

De Prins van oranje werd tevens verzocht, de Engelsche schepen, welke bj 1577
Alttweryen waren aangehouden,wedervri
j te laten doorgaan (1). ELIZ-&BZ'rU bepaalde
neD.

zich niet slechts tot beloven. Eerlang bragt de Heer van Swevegltem uit Engeland , 15 v.
zoo in gem unt als ongemunt goud en zilver, niet alleen de verzochte en vroeger toe- m
Louw-

aand.

gestane twintig duizend Pond Sterling (2), maarook het berigt, dat nog eene som
van vi
jftig duizend Pond Sserling zou volgen tegen behoorljken waarborg #an de Staten, haar binnen den ti
jd van zesraaanden, doch zonder rente,terug te geven,))alles onder voorwaarde, dat m en geene verandering in de gods
dienst zou brenjen
noch van de versclzuldigde gehxrzaamheid aan den Koning afwi
jken (5).b' De Algemeene Staten gaven der Koningin hiervan de verzekering en dat))zi
j hen alti
jd
voor alle ienst gereed zou vinden, inzonderheid wat de punten betrof, welke
zi
j wenschte dat in den vrede, dien men hoopte eerlang te treFen , begrepen 18v.
zouden worden en welke reeds den afgevaardigden waren aanbevolen die nu voor ma
Louwand
,

.

de laatste maal met de Leden van den Raad van State 'zich naar no> zAw bega#Cn 4 om een einde aan zoo vele rampen te maken of zi
jn eindbesluit te vernemen (1).': Hieruit bli
jkt,'dat de Algemeene Staten XLIZABSTH geraadpleegd hebben,

eer zj de onderhandelingen met now aAx voortzetteden. Hun w'as int'
usschèn een
ultvoerig vertoog gezonden,hetwelk nadrukkeljk de redenen ontvouwde,waarom do
haniel.wjze v
an denbenoemden Landvoo/

#elenxhoogstverdachtvoorkwam. Devoor-

naamstedaarvan waren:1@.'sKoningsgxdkeujng overhetgedrag van sAwcso p'AvzrA,
nz xrxnA en van de overige Spanjaarden,,welke men uità
'etLand wilde verwijderd
hebben,hetgeen vxups als weérspannigheid beschouwde en waaroverlzj nietzou nalaten de uiterste wraak te nemen tegen allen, die er zich eenigzins in gemengd had-

den; ten bewi
jze hiervoor strekten degenen, welke in de verledene onlusten betrokQen geweest waren, ofschoon hj er toen voor geen Siende gedeelte zoo veel reden
#-

(1)pz zowcz, Besl. d. Stat. Gen. D, lI. b1.3,5,10, 14,422,425,426,428. :owlux,
ûnuitg.K xàk.D.1.bl.320. '

(2)ZieAiervoor,bl.33,34.
9,
(3)zowpAx, Onuitg. ffvkk. D. 1. bl.321. oz zoxGz,Best.d.S/cf. Gen.D.1l.b1. 18,1.
,

23,427. v. xxTglœw,Bist.d.Ae#el.@el,5.3/1.bl.127.

,

(4)pxzowGz,Besl.d.#uf.Gel.,
D.IL bl.427.
11 D:Ew, 6 -Sw K.

10
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15
15
78
61 Loccasie)toehatl, a1shi
jthansvermeenttehebben.'' 2@. De zekerheid,datde Koning,terwi
jlht
j den Xarkgraafvan Ilavrd naar deNederlanden met de schoone hoop
op vrede terugzond, zich dagelt
jks ten oorlog voorbereidde. ALowzo ovTlEus was
daarovermetnzM.
vzn.
&.endeSpaansche Kri
jgsbevelhebbers alhierin briefwisseling getreden en er zoo ver medegevorderd, dat hi
j zich aan een geloofwaardig persoon,
die aan hetHof van Spatl
je verkeerde, liet ontvallen dat ))binnen één jaar de
Staten der Nederlanden tot zulk een toestand zouden gebragt worden, dat z1
j voor
den Landvoogd me'
t gevouwen handen op de ltnieën zouden vallen, en zonder de

minste tegenspraak alles aannemen, wat ht
j van hen begeerde,ja,zelfs hetuur verwenschen,waarin zi
j zich tegen hetopleggen en invorderen van den Tienden Penning
gekant hadden. ))Al dit duidt aan,'' zegt het vertoog, ))dat de Koning voortaan
m eent deze Landen $e besturen non tantum manu regia, sed potius tyvannica, en zon-

der.denraatl of de toestemming der Staten te begeeren of Qp eenige wi
jze af te
wachten-''5o.De onderstelling, hieruitals van zelve voortvloei
jende, dat nox zakx,
opgevoed in hoogheiden hoovaardi
jenvaneen lastbrief in zulk een geestvoorzien,niet
alleen door alle middelen za1 trachten de Spanjaartlen lzier te onderschragen, maar
ook,zoomogelt
jk,hetLandin eeuwigeslaverni
jtebrengen enhetgezag der Staten en
vanden adel te fnuiken,ja,henzelve gelleeluit te roel
jen, om alle gelegenheid te
benemen, dat het volk andermaal opsta ofmiddelen hebbe der dwingelandt
j weêrstand te bieden,welke deSpanjaarden alti
jd voornemenszi
jn uitte oefenen. é0. De
J
AN,
ondersclzepte brieven van oox
het duistere en dubbelzinnige zi
jner'voorslagen,
zoowel,alszj'n dralen en uitstellen in zakenvanzoo veelbelang als de tegenwoordige,
niettegenstaapde men hem verzekering genoeg heeft gegeven omtrent dehandhaving tler

Roomsch-n tholi
jke godsdienst,en vanbehoorli
jke onderdanigbeid aan den Koning.5@.
zi
g'n hardnekkig weigeren, de Spanjaarden weg te zenden, in weerwilnietalleen van
de ernstige vertoogen der Staten, als zi
jnde dit de eerste voorwaarde om tot vrede te
geraken , m aar zelfs ondanks de vermaningen van vreemde Xogendheden , zoo als de

Koningin vanEngeland en eenigeDuitscheVorsten,zich naar der Staten even redeli
jlke
als regtvaardige begeerte te voegen. Hieruit kan men indedaad niets anders opmaken ,

dan datht
jvan denKoning daartoe geenlastheeft,maarintegendeel,de vreemde qoldaten hier te houden. Het uitzigt, dat hi
j nu en dan op hun vertrelt gegeven heeft,
is alleen geschied om ti
jd tewinnen,de Staten in onzekerheid te houden,en sommige
vanllenmiddelerwi
jlvoorzich in tenemen,om tebeterzijn doeltebereilten.Xen kan
derhalye van zi
jne woorden en beloften niets goeds, maar veeleer een geheelen oorlog
verwachten, waartegen in ti
jdsmoetvoorzien worden. 6o.Het verzoek van nox zAx
om tlen Hvervan Iliergesmetdrieduizend man tot.li
jfwacht. Immers,zoohi
jwaarlt
jk de Staten vertrouwde, geli
jk ht
q hierdoor wil te kennen geven, moest hj zich
te hunner bescheidenheid gesteld, aan hen de keuze zi
jnerYfwachtovergelaten, en
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eene gi
jzelaars daarenboven gevorderd hebben. lngeval'hj deze laatsten begeerde,1576st h1
j niet op de eerste aandringen, aangezien hj zich met de gt
jzelaars 1581
alleen, lieden van hoogen rang, tot verzekering van zi
jn persoon behoorde te vreden
te stellen, ofschoon eigenli
jk noch heteen noch het ander noodig zou zijn,indien hi
j
waarlt
jk te goeder trouw handelde. Xen kan hieruit niets anders aqeiden, dan dat
llj bedoelt en hoopt, van Hly:ztlzs en zi
jn volk voordeel te trekken; en hi
j za1 dit
ongetwi
jfeldwanneer hi
j hen in eene van de voornaamste steden vanBraband,Mecltelen
misschien, mogt leggen, van welke h1
j zich alzoo zonder slag of stoot meester zal
zien. Ondersteund door de Spaansche en andere benden, welke hi
j gereed heeft,
zal hi
j oolt ligteli
jk zi
jn voet in.Brussel kunnen zetten# hetgeen zi
jn voornaamdoel moet zi
jn. Geschiedt dit, dan kan hi
j rekenen, binnen kort heer
te zi
jn van de meeste andere steden en sterkten, ten minste van die, welke
buiten Ilolland en Zeeland liggen. Xaar eens gesteld, dat hi
j dit niet zoo onmiddelli
jlt bedoelde, en. men van den Heer van Ilierges, tegen llet gemeen
gevoelen aan, niets te vreezen had, dan mag men toch aannemep, dat hi
j dezen
m oe

v

gpkozen heeft, om dea lo4p vtll zakeh pp nieuw te ver
tragea , wekne
i
.

.

.

dat

'

mvwqls voee- t'met zj'n kolk nid .
kan optrekken,:dewi
jl hi
j het'niet W'
ee: eu
ook niet betaald heeft. ))'
W ie uit dit alles niet ziet of merltt, dat bi
j te kwader trouw handelt, die is blind van verstand en zal nietwi
js worden dan wanneer
het kalf verdronlten is-'' 1o. En ten slotte, het trouwloos gedrag van oox zA> ,in

Grenqda, zoo als algemeen beltend is, en later op Sardinië toont, dat hi
j woord
noch gelofte, hoe plegtig ook bezworen, weette houden wanneer hi
j de bovenhand
gekregen heeft; en dat hl
j, even a1s de meeste Vorsten, doordrongen is xan de
spreuk van cssa.
h , dat ))zoo het regt ooit geschonden mag worden , het ter zake
'

van heerschappi
j geschonden worde.'' Hierbi
j voege men nog den bekenden regel,
dat men ))den ketters geen woord behoeftte houden,'' welken de Spanjaarden zonder
twl
jfel op onsin het algemeen toepassen, omdatwi
j metden Prins van oranje onderhandeld hebben en, overeenkomstig de Gentsche Bevrediging, met hem in goede ver-

standhouding leven (1).
Dit vertoog en een berigtvan den Prinsvan oranje,dat de Spanjaarden te Antwerpcl zich van eene groote menigte koren voorzagen, lletgeen nietaanduidde, dat zi
j
spoedig dachten te verlrekken,bleven nietzonderinvloed op de Algemeene Staten(:).
Zt
j bragten now JAx onder het oog, dat z1
j hem geenszins vri
jheid gegeven hadden,
zclf de gi
jzelaars te kiezen, en dat z1
j de personen, door hem daartoe gekozeù, niet
(1):tIwDAM,Onuitg.z
%zlàâ.D.II.b1.27--39.
(2)Correspondance deGulstAvxn le Tccffttrz?e,T.111.p.179.
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1576-- konden ontberen (1); zj zouden andere benoemen van minder aanzienll
jken rang,
1581
maar toch van belang genoeg in (
len Lande. Ook konden zi
j hem , om velerleire-

denen,den Heer van Ilierges niet tot Bevelhebber zi
jner lt
jfwachtzenden;betzou
derhalve hetbqstzi
jn,dat.hi
jmeteen even groot getalpersonen alshunne gemagtigden, doch ongewapend,naarIluy kwame. Voorts verzochten zi
j hem ,zoo het vertrek
der Spanjaarden om gegronde redenen nog eenigen ti
jd moestvertmagd worden, het
kasteelvan Antwerpen en de stad Lier in hunne handen te stellen,daar zi
j anders de
wapenen niet konden nederleggen en zieh genoodzaakt zouden zien, de beide plaat-

sen met geweld te nemen. Tevens zonden zt
j hem een afschrift van de Unie.tlcl
Brussel (2). Dox z-ix, welke teeds uxzaozs had'ontboden,die zich echter op last
der Algemeene Staten naar Brussel had begeven om hun nader bevel af te wach-

ten (5), bemerkte hieruit, datde Nederlanders op verre na zoo onnoozelnietwaren,
als men hen in Spanje en in Italië afscllilderde én hetgeen den Hertog van Alba,
toen hi
j herwaarts toog, de bedreiging had ontlokt, dat hj lten in #uzlAIc boter ezè
m ellg zptf sm oren. Hi
j zag integendeelnu duideli
jk in,dathi
jmet de meeste omzigtigbeid m oest te 'werk g% n, zo@ hi
j zj'n doelbereiken wilde. De vertoogen van
.

,

:

q: gezanten de: Keizer: en der Konlngin - Engeland tot vrede, * bem rkte lastbrief van den Koning , wellte alles langs den weg van onderhandelingen wildeten einde

brengen, de weinige hulp, die ht
j zich van de Spaansche soldaten konde beloven,
daar zI
j alom genoegzaam ingesloten gehouden werden, en bovenal de aanzienlt
jke
knjgsmagt der Staten weêrhielden hem , van openbaar geweld gebruik te maken. Hi
j
cordeelde het derhalve raadzaam , zich inschikkeli
jk te betoonen, de Staten vertrouwen voor zich in te boezemen, twist en tweedragtonder hen uitte stropi
jen,en hen
allengs aan zich te onderperpen. En hierin,meent men, zou hi
j ongetwi
jfeltl geslaagd
zi
jn,indien zi
jn geduld hem nietzoo dikwi
jlsbegeven had,waardoorhi
j vaak in drift
enonbezonnen zi
jnegeheimebedoeling openbaarde(1).Hoeditzi
j,nox zAw nam genoegen in den voorslag der Algem eene Staten ,welke van bunnen kant den vrede verlang-

den,om van hetSpaansche krt
jgsvolk Gvmjd te worden, hetgeen men moesttrachten
le bewerken, al ware hetook dat niet in allesderLanden vri
jheden en voorregtes
voldaan wierden ; had* m en later weder lust in tlen oorlog,,dan zott men dien na het

vertrek der Spanjaarden metveelmeer voordeel kunnen hervatten, en aan aanleiding

(1)Zielliervoor,bl.52.
(2)v.METEREN,Hist.d.Nederl.pxl.B.VI.bI.127 verso.
(3)BoxoAx,onuitg.,
%u/c&.9.II.bl.20.
(4)v.METEaE,,Ilint.d.A'
e#er*l.Oorl.B.YI.bl,
.1,
28.
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6daartce zou betgewis niet ontbreken (1). Is het.te verwonderen, dat bi
en
ove
r
ee
nkoms
t
e
n
t
us
s
che
n
no>
z
A>
en
wantrouwen en veinzeri
j de onderhandelingen
de staten vruchteloos waren, en slechts de bestaande spanning vermeerderden? De Gel-

derscke afgevaardigden teBrusselmeldden om dien ti
jd hunnen meesters, datnow zA>,
toen zi
j hem de onderschepte brieven voorbielden, antwoordde: ))dathj als een goed
soldaatgehandeld had, dewgl de Staten niet verzuimden zich dageljksmetkrjgsvolk
te sterken-'' Zi
j voegden hierbi
j:))uitallen handel en omstandigheden dunkt ons, dat
no> zAx en de spanjaarden met hun vertrek het futzelboek zoeken, en men de
wapenen zalmoeten opvatten (2).'' Op verzoek der Algemeene Staten aan den.Raad
van State,om terstond de krjgsbenden in Bvaband bt
jeen te rukken, werden de voet-

knechten en ruilersuit Utrecltt,Geldo'land,en van eldersontboden (5).
Dr.ELBERTUS Lzowlwcs en Dr. EREBERIK BOTEMER , naar die ewesten afgevaardigd,

om de soldaten door geheele of gedeelteljlte betaling te bevredigen en dan weg
te zenden, waren insgeli
jks gemagtigd, den Prinsa
van oranje te verzoeken, voor het
oogenblik de wapenen neder te leggen en de vl
jandeli
jkheden tegen Ilaarlem , Amsterdam , Sc/lppzl/lprcl en eenige andere steden en plaatsen in Ilolland te staken , welke

herhaalde malen te Brusselgeklaagd hadden, datzt
j alsopenbare vi
janden behandeld
en mishandeld werden, niettegenstaande zj openlt
jk den wensch te kennen gaven,
zich m et de Algemeene Staten te vereenigen en in de Gentsche Bevrediging opgehomen te worden. De beide afgevaardigden moesten derhalve traclzten, den Prins tot

andere gedachten te brengen, en hem en den Staten van Ilolland alle redelt
jkp voldoening geven (1). - Meenden eenigeHollandsche plaatsen, zich b1
j de Algemeene
Staten over ohAxzz te m oeten beklagen, onderscheidene Brabandsche en Vlaamsche

stedçn wendden tot hem hare klagte over de Hooge Regering. Hi
j zond uit dien
hoofde de Heeren van Ilautain en van M ansart naar Brussel, en wel bepaal- 17 v.
deli
jk naar den Graaf van Lalaing, den Seneschal van .Ilenegouwen, den Burggraaf Lo
uwa
raaan
van Gent, xoxTzoxv, Hézz, vERsEELE, wovzrrzs, pz Grxxzs, en pz LA xovvz. 1577

In de eerste plaats moesten zi
j dezen verklaren, dat de liefde tot het gemeenschappeli
jk Vaderland den Prins noopte, hen op het behoud, de bescherming en de
bevri
jding daarvan thans inzonderheid opmerkzaam te maken, dewi
jlhi
j ontwi
jfelbare
berigten ontvangen had van de groote kri
jgstoerustingen van po> z-ix in Duitschland,
(1)v.xrTy:Rl
:x,Ihst.d.Nederl.Oorl.I$.Y1.bl 128.
t
(2)BONDAAI,Onuitg.Stukk.D.lI.b1.47.
(3)BowoAx,Onuitg.#/u&i.D.1.bl.321.
(4)pE Joycs, Besl. d. Stat. Gelt.D.1l.bl.19. Corremondance de cumLx
kvxs le Tcrftur4ey
T.111.p. 180. Bqxpz
kx, onuitg. Stulêk.D. 1.b1. 321.
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76- Frankrkjk, Lotltaringen en elders. In de tweede plaats moesten zi
j hun onder het
1581
oog brengen, dat verscheidene burgers uit Brussel, Gent en andere steden over het
slechte beheer van zaken klaagtlen, en datm en niets anders zocht dan laen ter slagt-

bank tebrengen, weswege zi
j den raal van den Prinshadden ingeroepen,die echter
vooraf het gevoelen van de Algemeene Staten daarover wilde vernemen. Hunne grieven

waren: 1@. dat zi
j geen vertrouwen konden stellen in vele Overheidspersonen en
Pensionarissen, welke zitting hadden ter Algemeene Statenvergadering, omdat.deze nog
geheel in den geest waren van hen, die den aanhang des Hertogs van Alba en der

Spanjaarden onderschraagd lladden. 2@. datde zaken van den eenen dag totden anderen uitgesteld en geschorst werden, hetgeen niet anders dan tot hun geheel verderf

en ondergang zou uitloopen,daar men duideli
jk zag,dat door dit uitstellen ellte gelegenheid, iets goeds te verrigten, vruchteloos voorbi
jging, niettegenstaande het Lantl
door het kri
jgsvolk opgeteerd werd en nox ztw zich versterkte, om hen onverwachts
en met éénen slag te treFen. 5o. dat er in alle steden lieden omliepen, die het
volk door groote beloften trachtten te overreden, van de Staten te scheiden en zich
bi
j nox zxx te voegen, met bedreigingen tegen degenen, die den Staten en der

vrt
jheid des Vaderlands getrouw wilden bli
jven. 4o.dat zi
j veel zagen ebeuren,hetgeen noodwendig ter kennis der Algemeene Staten moest kom en, m aar geheim en bedeltt gelzouden werd, waaruitniets anders kon opgemaakt worden , dan dat men op
slechten voet voortging. 5o. dat het gerucht liep , hoe eenigen groote beloften gedaan

waren, sommigen zelfs reeds jaargelden ontvangen lladtlen, om hetarme landvolk en
de burgers der steden te helpen bedriegen. 6o.datmenin een ti
jd,waarin zulkegroote
en gewigtige zaken te behandelen waren, een goed aantal van hen, welke dezç
m oesten leiden , zich aan drinken zag overgeven en den dag nutteloos doorbrengen. 7o.

dat ter Statenvergadering groote ongeregeldheid en ongelt
jltheid heerschten in het regt
van stemmen, daar eene enkele stad,zoo alsMecltelen,Bi
jssel en andere,die als afzonderll
jke gewesten geteld werden, even zoo veel stem hadden a1s Vlqanderen,Bra-

band, #pJJcs# en andere gewesten, die volsteden waren. 8o. dat zi
j in velen eene
groote besluiteloosheid en wankelmoedigheid bespeurden, hetgeen ten laatste den geheelen ondergang van het arme Land moest bewerken , te m eer daar men ontwaarde,

dat zi
j, die zich hetmeeste gehecht aan hetVaderland en de vri
jheid er van getoond
hadden, nu teruggetroklten, vaneen gescheiden , en als overgelaten waren aan degenade

hunner beni
jders en vàjanden,waaruit hetvolk voorspelde watdie van de gemeente,
welke er zich dieper in gemengd hadden,te wachten hadden. 9o. datmen duideljlk
bespeurde, dat de (Gentsche) Bevrediging niet onderhouden werd en men, tegen
alle beloften aan,steedsnog voortging metnox zAw te handelen,ja, zelfszi
jnebevelen
ontving,alsof ht
j reeds voor Algemeen Landvoogd erltend en .verklaard ware geworden,
ofschoon hi
j van al wat hem was voorgelegd,nog niets had nageltomen en men zelfs
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men, in naam der Staten , belooftl en1 zoo dikwerf bekrachtigd had en op welk de
genoemde Bevrediging gegrond, gebouwd en gevestigd was. ))Dit alles en m eer nog,''
gaat 'sPrinsen berigtschriftvoort, ))brengtdeburgersderwi
jze'inverbazingenverwarring,

datzi
j nietweten,welk besluitte nemen. '
W aarschi
jnli
jk zullen zi
j eindeli
jk,om hun
leven, goederen , vrouwen en ltinderen te redden en als uit wanhoop , op eigen gezag de wapens opvatten, ofzich aan de zi
jdevan box zAx scharen; want, overtuigd

tlat zj antlers alti
jd tussclzen hemel en aarde blt
jven zweven, slechts den tloodslag
afwachtende, zullen zij liever parti
j kiezen dan langer in deze angst en weifeling verkeeren, uit welke zi
j niets dan een zekeren ondergang te wachten hebben. - Xen lette ondertusschen we1 op , welke zwarighetlen en wanorde er te vree-

zen zi
jn, wanneer men het arme vollt in dien rampzaligen toestand laat, uit
welken niets anders dan eene schrikkeli
jlte verwoesting van ons Vaderland te verwachten is. En wanneer men zich de onregtvaardighetlen en wreedheden, ten

ti
jde des Hertogs van Alba en zi
jns opvolgers gepleegd, herinnert en ziet, dat
men thans op het punt staat, in dezelfde ongelegenheid te geraken, kan men de
vrees en bekomm ernis van het arme volk niet vreemd vinden en dat lzet begeert,
zich in ti
ltls daartegen te voorzien, om er niet andermaal in te vallen. - En,

waarli
jk,ellt edeltlenkend hart moet zich de terneêrgeslagene menigte àantrekken en
alles aanwenden haar te vertroosten , te helpen, te raden , en hare zaak met zoo

veel warmte en nadruk omhelzen, dat zi
j uit deze onrust, verbazing en wanhoop gerake, tot rust en kalmte terqgkeere, hare belangen aan mannen, hier*

voor geschikt en berekend, geheel toevertrouwe en geene besluiten neme, welke,

zeo wel van de eene als de andere zi
jdc, noodlottige gevolgen moeten hebben.
De Prins heeft derhalve afgevaardigden naar de Algemeene Staten gezonden, om

hun dit alles levendig en in zoo vele bjzonderheden a1s mogeli
jk voor oogen
te stellen, en hen tevens minzaam aan lzunne verpligting jegens het Vaderlantl
en z
ich zelven te llerinneren, opdat zi
j er ernstig over nadenken, spoedig
doeltreFende middelen beramen, en deze zonder uitstel of vertraging ten uitvoer leggen. Hi
j za1 hen llierin naar al zi
jn vermogen ondersteunen, zoo ook de
.

Staten van

Ilollaltd en Zeeland, die geheel gestemd zi
jn en besloten hebben, de
Gentsclle Bevrediging in alle punten, llqe ook genaamd, stipteli
jk na te komen,
zonder er tegen te llandelen of te dulden , dat men er in eenig opzigt van af-

'

wt
jke. Indien de Graaf van Lalaing en de overige opgenoemde Heeren, hetzl
j
gezamenli
jk, hetzi
j elk op zich.zelven, eenige hulpmiddelen voorstellen, door welke
men de zaken op een gpeden veet mogt kunnen brengen, zullen de afgçvaardigden, of een van hen, hem daarvan terstond komen onderrigten, opdat men
die, na mededeeling ,. spoedig in werking kunne brengen. Xaar zoo de ge-
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1576- m elde Heeren voor het oogenblik geene m iddelen willen of kunnen aan de hand ge1581

ven, en begeeren daarover zi
jn gevoelen te vernemen, zullen de afgevaardigden
hun het volgende verklaren : dat de Prins door vele en onderscheidene personen,
die het wel meenen m et het volk , uitgenoodigd en dringend is verzocht gewor*
.
den , zi
gne toestem ming te geven , dat m en van de voornaam ste personen , die thans

aan het bestuur en in den Raad van State zi
jn, zich verzekerde als van lieden,
welke m en in het algemeen vermoedt, dat den voortgang van de goede zaak verhin-

deren en belemmeren, en die toonen in geheime verstandhouding te zi
jn met no>
zAw,ofkwalijk gezind voor devrl
jheid desYaderlands,of niet berekerld,om zakenvan
zoo veel gewigt te leiden, maar dat de Prins daartoe nooit verlof heeft willen geven,

dewi
jl hi
j voor nog grootere wanorde vreesde en ook nietkon beoordeelen, wat er in
waarheid aan was. lndien echter de genoemde Heeren m ogten goedvinden zelve ditte

verrigten,alti
jd ondervoorwaarde dat den verzekerden personen geen kwaad wedervare
en zi
jalleen zoo lang in hechtenis bli
jven, tot eene betere orde van zaken is gevestigd, laat de Prins zulks aan hunne bescheitlpnheid over, betuigende, wat

hem betreft, dat hi
j op dit oogenblik geen beter en krachtiger middel kent tegen
de bewuste bezwaren (dan dit), wanneer nameli
jk de Heeren het voegzaam vinden,
anders niet.
Zoo zi
j dit niet goedkeuren en evenwel geen ander middel
weten aan dè hand te geven, welk het bekende kwaad zou ltunnen genezen, moeten de afgevaardigden hun vertoonen, dat aangezien al deze zwarigheden met eene

menigte andere, die ons van nabi
j volgen, uit de overeenkomsten en onderhandelinen met Do> zAN zi
jn voortgesproten, het onmogeli
jk is, die uit den weg te ruimen
of te herstellen zonder ten eenenm ale deze onderhandelingen af te breken, onherroem -

li
jk te besluiten hem nimmer weder te hooren,in welk opzigt ook,en diegenen voor
vi
janden van hetVaderland te houden,welke methem of metiemand van zi
jnentwege in gemeenscllap treden vôôrde Spanjaarden uithetLand vertrokken zjn,de
(Gentsche) Bevrediging toegestemd, bekrachtigd en in alle punten ten uitvoer is gev
legd, de handelingen (Jcfcf)derStaten goedgekeurd, en de voorregten hersteld zjn.
En daar alle overeenkomsten en verbindtenissen, voorheen aangegaan, naar lzetzelfde

doel streven, zoo zullen (deafgevaardigden)bj den Graafvan Lalaing en de andere
Heeren aandringen , zich in dezen m et den Prins en de Staten van Ilblland en Zee-

land te vereenigen, en datelk van hen zich van de gewesten en steden zi
jns gebiMs
en van de Edelen zt
jnsgevolgsverzekere (se Jlfreung c/lcdcup Jprf),terwi
jlzijvasteli
jk mogen staat maken, dat Gelderland, Friesland, en Groningen zich bj hen zullen
voegen.De afgevaardigdenmoeten doorallemogehjke middelen trachtqn,van hen dese
wege verzekering in schriftofanderzinsteontvangen (1).''
(1)correspondance de GU1st&vM: le Tccffsfrne,T.111.p.181- 187.

D ES V AD ERLAND S.
Vöör 'sPrinsen gelastigden Brusset kondèn bereiken , hadden de Algemeene Staten 1576d
1581
en Abt van St. Gislain, den Aartsdeken Bvcuo AYT'
I'
A , de Heeren van Champignk,
van Mberbeelc, van Swevegltem , en den Pensionaris Anorv vAw xzzvxzaxx benoemd , 18v.
Iuoa
uwzich m et de Leden van den Raad van State naar now zAw in de stad Kuy te be- ma
nd

geven (1). Tevens besloten zt
j, den Heer van Bassinghem en den Prelaat van 1577
M enhoven, welke buiten hun last waren opgeligt, op vrl
je voeten te stellen en de
aanranders in regten te vervolgen, om de kwade gevolgen te voorkomen, die uit

deze daad van geweld konden voortvloei
jen; een bewjs, welke ongeregeldheden
er gepleegd Averden en hoe de klenz der Regering verlanad was (2). Ook werd

'

met tee
stemming van den Raad van State het xolgende formulier van eed vastgeç
steld voor degenen, welke, overeenkomstig de Gentsche Bevrediging , in de Neder-

landen terugkeerden: ))lk beloof en zweer, datik den Koning, als Heer dezer ErfNederlanden, getrouw zal zi
jn onder het bewind van den Raad van State, door
Zi
jne Xajesteit gemagtigd, mitsgaders de Staten der genoemde Landen; dat ilk
deze Staten met goed en bloed zal bi
jstaan ter onderhouding hunner oude
voorregten, regten, gebruiken en vri
jhedenr en die handhaven tot bevordering
en welvaart van de bewuste Landen, zonder op eenige wi
jze eenige inbreuk of

schending (daarvan) te gedoogen; dat ik.insgeli
jks met al mi
jne magt helpen en
trachten zal, de Spanjaarden en andere vreemdelingen, bedervers en ontvolkers van
den .Lande, met hunne aanhangers te verdri
jven en te verjagen, en zorgen dat zi
j
(er) uit blt
jven; dat ik voorts mj voegen en gedragen zal naar den inhoud der

'

Bevrediging binnen Gent aangenomen en gesloten den achtsten van Slagtmaand laatst-

leden, zonder daartegen te handelen met woorden ofmet werken, middelli
jk ofonxniddelli
jk (5).''
Dow zAw had den afgevaardigden der Algemeene Staten brieven van vri
jgeleide verlcend en de verzekering gegeven, dat men hen vier dagen na hunne komst te Kuy,

ongehinderd en onverletvandaarzou laten verlrekken (4). Hun wasnameli
jk die beperkte tjdruimte gesteld, binne: welke de onderhandeling volstrekt ten einde moest
gebragt worden, om oo> zA> de gelegenheid af te sni
jden, door allerleibedenkingen
en haarkloveri
jen de zaak op tuil te houden (5). Zi
j kwamen den twintigsten van
(1)r0a,Hist.d.Nederl.Oorl.D.1.B.X.bl.771.
(2)pz JosGx,Besl.d.Stat.Gen.D.lI.bl.23,24.
(3)BowoAx, Onuitg.stukk.D.II.bl.79--83.
(4):ONDAX,Onuitg.Stukk.D-ll.bl.60.
(5)BoxnAx, Onuitg. Stukk. D.I1. bl. 84, 97. os zesG:, Besl. d. St. Gen. D. ll. bl.429.
correspondanee de GclLsAcxs le Taciturne,T.111,p.190.
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1576- Louwm aand te Nam en en, na ontvangst der verzochte brieven van veiligheid van den
1581 Bi
sschop van Luilt en der Regering van Iluy, den tweeen twintigsten daaraanvolgende,

en po> zA> een uur na hen, in de laatstgenoemde stad aan (1). Desanderendaags
werd de eerste bi
jeenkomst gehouden. HetberigtschriftderStaatschegevolrnagtigden
hield in, datzi
j op hettoetreden totde Gentsche Bevrediging, welke nietsin stri
jd
met de verschuldigde gehonrzaamheid aan den Koning bevatte, en op hetverwi
jderen
der Spaansche benden overland,dewi
jlde togt overzeevelebezwaren opleverde,moesten aandringen; dat zoodra deze vertrokken waren, ook het vreemde kri
jgsvolk in
Staatsche dienst uitde Nederlanden wegr zonden zou worden ; dat zoo er sprake kwame

van de verplil ng der Staten, de.spaansche soldaten en de met hen vereenigde Duitschers te betalen, zj moesten verklaren, dat men daaraan in het minste niet dacht:
eerstens, dewi
jl de Staten al de beden, aan den Koning toegestaan, en nog meer opgebragt hadden zoo tot onderhoud van hetkrjgsvolk alsanderzins; ten tweede, omdat
deSpanjaarden nietin dienstzi
jnvan deStaten;enten derde,dewi
jlzi
jverklaardwaren
voor m uiters, en zichzelve ten deele in Aalst:etaald, verscheidenesteden en dorpen van
lzet,luand geplunderd en gebrandschat% en de weleer rt
jke steden Antwerpen en Maastricltt verwoest hadden.. Ui
thunne rooveri
jen,brandschattingen,afpersingen en kneve.

lari
jen hadden zj veel meer geld getrokken dan hun achterstallig loon bedroeg; en
zoo verre was het af, dat de Staten meenen zouden verpligt te zi
jn ditaan te zuiveren, dat zj veeleer naar rede oordeelden, datZt
jne Hoogheid en Zi
jne Xajesteittle
vreemde soldaten niet alleen moesten noodzaken terug te geven wat zi
j zoo buitensporig
gerobfd hadden , maar hen ook naar verdienste voor de gepleegde en aangewezene mis-

dri
jven en snoodlleden straFen. Daarenboven waren doorde opgenoemde verwoestingen
denStaten de middelen ontnomen,om debetaling teverschaFen diezi
jvroeger welaangeboden haddqn, nuar door de Spanjaarden wasafgewezen,welke dezethans, zoo zj
haartoenookhadden aangenomen,doorhunne schromelijke wanbedrijven,om welkezi
j
voor oproerlingen tegen den Koning verklaard waren, toch verbeurd zouden hebben.Dezelfde redenen golden ook tegen dcDuitschers, hunne m edepligtigen,die in verscheidene

opzigten hunnen bestelbrief en deinstellingen (statuten)desRi
jksderwjze overtreden
hadden,datzi
j in den Ri
jksban en voorschelmen en meinëedigen ienden verklaardte
worden.- lngevalhetden afgevaardigden onmogelt
jk ware, box J&x te bewegen, de
Spanjaarden.en hunne aanhangers zonder eenige betalingtelatenvertrekken,xmoestenzi
*j
hem ,bjwi
jzevanvrj
twilligegiftofgeschenk,eenesom vanhondertlduizendkroonen,e1k
vanveertigstuivers(patards),aanbieden,geljlkdeStaten (onlangs?)terBli
jdeInkomstevan

deKoningin van Span'e (AwwArczloostenri
jk?)gedaanhadden,om dieterstondtebetalen
(1)BosoAx,Onuita.&tf/;à.D.lI.bl.59. B0a,Ilist.d.#e#:rl.0,1.9.1.B.X.bl.771.
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zoodra Zi
jne Hoogheid in het'bewind derNederlanden erkend zouYijn,ondervoorwaarde11
55
78
C-1
npgtans,dath:
j binnen twintig dagen.nàdeovereenkomstdeSpanjaardendeedvertrekken.
Yoorts moesten zt
j deuitwisseling der''wederzi
jdscbe gevangenen zonder.lœgeld bedingen
en voornamelt
jk aandringen,datde GraafvanBurenin devoordeelen derGentsclzeBevrediging zou deelen en herwaartsgezonden worden,om zi
l@ne goederen ongestoord te ge
hnieten.
'

Alogtnow JAw breedervoldoeningbegeeren omtrentdehandhavingderRoomsch-Katholjke
godsdiensten de gehoorzaamhèid aan denKoning in de toekomst,dan moesten,zi
j hem
een echt afschri
'ft van de Unie van Brussel aanbieden , welke den besten waarborg in

ditopzigtopleverde. Eindeli
jk,indien na alle mogelt
jke pogingen in het werk gesteld
en de tusschenkomst der Leden l'an den Raad van State, van den Prins-Bisschop van
Luik, en van de gezanten des Keizers en des Hertogs van Gulik ingeroepen te hebben y oo> JA> tot dit een en ander niet mogtYesluiten, moesten de afgevaardigden ,

a1szi
jhem tothetnaarkomen zi
jner beloften vermaand en tevens verzekerd hadden,
dat zi
j de llunne zouden llouden,voor God en de wereld betuigen, dat ))hetaan hen
niet had gehaperd, en zi
j onschuldig waren aan albetgeen hieruitmogtvoorlspruiten
totondienstvan God,van den Koning,en totverderfvan hetLand (12.':
Denzelfden dag, op welken de onderhandelingen te Iluy werden geopend, zonden de aav.
Heeren van Ilavrd, Lalaing, Fresin, Berseele, en ffgzc den Heer van Bloeyere naar LOqW-

m aandt

den Prinsvan oranjemet een afschriftvan dezen lastbrief. Z1
j gaven hem insgeljkste 1577
kennen, dat ditllet laatste gezantschap naar Box ztw zi
jn zoude; en daar deze hoogst
waarschi
jnli
jk in hetvertrek der'
wsImnj
.aarden .
niet'zou bewilligen,dewi
jllli
j door aldit
onderhandelen slechts ti
jd zocllt te winnen, om intusschen eenige Staatsleden voor
zich te stemmen en tFist en tweedragt onderhen te zaai
jen, zoo hadden de Algemeene Staten eenparig besloten, den Prins van oranje na verloop der vier bepaalde
dagen uit te noodigen, zich met hen op bunne vergadering te vereenigen. Van dit

besluitgaven de bovengenoemde vi
jfHeeren hem voorloopig berigt, als ook van hetgeen zi
j zelve afzonderlz
jk, en onder kennisgeving aan den Hertog van Aarscltot,beraamd hadden. Tot zi
jne zekerheid zouden zl
j hem het kasteel en de stad Gent
als mede bendermonde openen, en er naar zt
jn goeddunken bezetting in leggen
van zi
jne eigenesoldaten of van anderen-' In Brusselen elders zou hi
j, mede naar
zi
jne keuze, van eene li
jfwachtvoorzien worden.. Voortsbeloofden en bezworen zi
j,
dat niets tegen zjn persoon zou ondernomen worden, dat zt
j ditbeletten en hem tot
hun laatsten droppel bloeds wreken zouden.Sasvan Gent zou versterkt, en voorts alles

gedaanworden,wathi
j naarbilli
jkheid verlangen kon en zi
j bi
jmagtewarenvoorzi
jne
(1)pz J0sGE,Besl.d.St.Gen.D.lI.bl.429- 433.:ospAx,Onuitg.Slzfââ.D.1l.bl.84 89.
Verkortbi
j :0RtHist.d.Are#erl.Oorl.D.1.:.X.bl.771.
11+
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81 veiligheid en zekerheid te verrigten. Daartegen moesthjhun en denAlgemeenenStatep
beloven , dat door noch van wege hem iets ondernomen wierd tegen deRoomscb-Ka-

tlloli
jke godsdienst, maar die haar aanrandden of beleeigden door hem voorbeeldigj
als verstoordersvan deopenbare rust,zouden gestraftworden. Op die voorwaarden wensch-

ten zi
j, dat hethem behagen mogt, zich vooreerst naar Gent te begeven, waar
hem eenige der genoemde Heeren onmiddellt
jk na verloop der bewuste vierdagen
zouden opwachten. Brozvzhz moest llem , ten slotte, op het nadrukkeli
jkste veor
oogen houden, hoe noodig het ware, zoo voor hem als voor hen en het Vaderland,

dat zi
j met raad en daad en op alle mogeljke wl
jze elkander ondersteunden, en
dat meh de gelegenheid, die zich thans aanbood en welke waarschl
jnli
jk de voornaamste en laatste zi
jn zou, niet moestveronachtzamen, daar hiervan het behoud de:
Vaderlands ongetwi
jfeld afhing (1). De Prins, wien zi
jin een afzonderli
jk schrl
jven
nog nader aanspoorden, hen met zi
jne tegenwoordigheid te onderschragen, zond
Broza-xax terug, welke hun in zjn naam geluk moestwenschen, dat de Algemeene
Statengezindwaren deonderhandelingen metoow zA> aftebreken;henvoortsvan zjne
26v liefde voor het gemeenschappeli
jk Vaderland verzekeren en dat hi
j uit dien hoofde
Louw-beslotenhad naarBrusseltekomen,hoezeerhi
j zelf,om de groote en zwaarwigtigezaken
m aand
.

j5n in Ilolland en Zeeland, veeleer van elders ondersteuning behoefde dan deze aan anderen

verleenen konde. Hnnne welwillendheid en toegenegenheid alleen waren,watzi
jn persoon betrof,voor hem genoegzame waarborgen, maar aangezien hi
j naar ambt, eed
en pligt inzonderheid gehouden was voor de belangen van #-olland en Zeeland te

waken, zoo moest hj vôör zt
jn vertrek deze gewesten kunnen geruststellen, dathj
te allen ti
jde wanneer de nood het vorderde derwaarts konde terugkeeren. Derhalve verzocht h1
j,opdat hem de wegen naar den kant van Antwerpen nietafgesloten
of benomen mogten worden,dat ook de stad Ilulstin zt
jne handen gesteld wierd,om
alti
jd den weg naar Zeeland voor qich open te hebben. Ten slotle moest Bxzozvzhz
hen verzekeren, dat hi
j noch iemand, over welke hi
j te gebieden had, iets zou verrigten tothoon ofnadeelderRoomsch-Katholi
jke godsdienst,mitshem ook de uitoefening zgnergodsdienstin zt
jn lluisvrl
jgelaten wierd (2).
Den dag te voren waren afgevaardigden van Ilblland en Zeeland ter Algemeene Statenvergadering verschenen en hadden, na het onderkoek hunner geloofsbrieven , aldaar

zitting genomen (5). Intusschen stonden de gemagtigden te Iluy op hetgeheelaannemen derGentscheBevrediging, waartoe box zA> , evenmin als tot het wegzenden der
.

(1)Correspoltdance dcGUILLAUME lc Taciturne,T.111.p.189- 191.
(2)Correspondance& (IIJZI.Z,AUMEle Taeiturne,T.111.p.195- 199,201.
(3)pL zoytùs,Besl.d.Stat.:c4.D.Il.bl.35.
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Spanjaarden,genegen was.Dithlt
jktonmiskenbaaruitdevoorwaarden, op welke hi
jin1576b
eide bewilligen wilde,doch waarvan de onredeljkheid en ongepastheid de afgevaar- 1581
digden der Staten ontvouwden, die er geen ander doel in zagen dan om de zaken te

rekken (1). ln hun gevoelen deelden nietalleen de Leden van den Raad van Slate,
die hen verzelden, maar ook de Keizerli
jlte gezanten, welke no> JAx vruchteloosvermaanden, de Gentsche Bevrediging aan te nemen daar hi
j geene reden had ditte
weigeren , sinds de gegeven verzekeringen der Staten ten opzigte van het behoud der

Roomsch-Katholl
jke godsdiensten dergehoorzaamheid aan den Koning; zi
j ten minste
betuigden,datzj Lierin geene zwarigheid zouden vinden wanneer zj in zi
jne plaats
waren. De afgevaardigden dienden toen bi
j nox zA> de volgende verklaring in:
))De Algemeene Staten der Nederlanden, toebehoorende den Koning, llunnen natuur-

li
jken Heer, door hunne gevolmagtigden op verscheidene plaatsen bi
j ZjneHoogheid,
den Heere box au van opt
ç/e/lr'
lj/c, alle naarstigheid aangewend hebbende, om een
einde aan de rampen der Nedevlanden te maken ter eere Gods en ter behoudenis

van de behoorll
jke gehoorzaamheid aan den Koning, hebben ons, hunne gemagtigden , tot UweHoogheid in deze stad van Iluy gezonden met last, alle middelen te be-

proeven,geli
jk wi
j gedaan hebben,om U te bewegen,den Vrede,met den Prins van
oranje en de Staten van Kolland en Zeeland nevenshunne bondgenooten te Gent gesloten, aan te nemen, nadien men door geluigschriften van Bisschoppen, geestell
jken
enanderen , Uwe Hoogheid verzekerd heeft, dat deRoomsch-Katlzoli
jke godsdienstdaarin
nietwerd beleedigd,'en de Raad van State U behoorli
jk genoegen heett gegeven ten
opzigte van hetgezag desKonings. En daarzj ook UweHoogheid verzocht hebben
.

de Spaansche soldaten, zoo te voet als te paard, en andere vreemdelingen , hunne

aanhangers,naarbelofte weg te zenden,terwi
jlzj tevens aanboden,al de beloften van
hunnentwege gedaan te vervullen, zoo verklaren zi
j bi
j dezen voor God en menschen,
Hee
r
en
den
e
er
waa
r
di
gen
en doorluchtigen Prins-Bisschop
in tegenwoortligheid van Xi
jne
van Luik, de Keizerli
jke en Guliksche gezanten, % de Leden van den Raad van
State, te weten; den Hertog van Aarscltot, den Heer van Bassingltem , den Voorzitter sAslov'
r, den Raadsheer roxx, den Heer van Indewelde, en den Heer van
Grebbendottk, Algem een Scbalmeester,dat het aan ben niet gelegen heeh of ligt, dat

dezaak metgeen gewenschten uitslag isbekroond geworden,en datzi
j zich onschuldig houden aan alles wat er uit voortspruiten mag tot nadeelvan God, ondienst van

denKoning,en verderfvan hetLand (;).''
Do> zAx verloornu alle geduld en riep verbolgen uit,))datzi
j,diemetzulke ver(1)BoR,#fz/.d.Nederl.Jprf.D.1.:.X.bl.771-774.
(2)B0R,Ilist.d.Nederl.Oorl.D.1.B,X.
,bl.776,777.
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6- klar
'in
'g
Oen s
*'ewap
Aend kwamen,geenen zin hadden tot een vergeli
jk te komen,hetgeen
hem 'om hunnentwille speet. Zi
J. mogten wel toezien en niet de wapenen tegen hunnen '
Landsheer opvatten , betgeen hun den vloek der gelleele wereld op den hals moest
lzalen. Nimm er zou de K oning zulk eene wederspannigheid ongestraft laten,maar daar-

toe al zi
jnemagt, die nietgering was, bezigen. En wathem betrof,hi
j zou in dit
geschilhet zwaard brepgen,niet het zi
jne, maar desKonings,en den fels
.ten kri
jg
voeten waarvan men ooit hoorde gewagen. Al:hetonheil, hieruitri
jzende, zou den
Staten tewl
jten zi
jn-'' Xet deze hooge woorden werd de zitting opgeheva ,en de
vgemagtigden namen hun afscheid, om 'sanderen daags naar Brussel te vertrekken.

Dox za
tx zag echter spoedig in, dat zt
qn toorn hem te ver gedreven had, en gaf
gèhoor aan de voorstellen van den Bisschop van Luilc en anderen. Omtrent middernacht bragt deze Geesteli
jke, verzeld door Pater yRzoozo , den Raad van State
en de gemagtigden bi
jeen,wien hi
j een eigenhandig briefje van nox JAx toonde van
dezen inhoud: lk neem aan en keur goed den Yrede tusschen de Staten en den Prins

van oranje aangegaan,mitsdaarin niets zi
j tegen de Roomsch-Katholi
jke godsdiensten
het gezag des Konings, en op de voorwaarden in mt
jn laatste geschrift uitgedrukt-''
Nog dienzelfden nacht verspreidde zich het gerucht hiervan door de stad en verwekte

algemeene bli
jtlscllap. Toen de afgevaardigden des morgens reisvaardig:waren, verzt
j van den Raad van State, dat nox zAx hen gaarne nog eens spreken
maand wilde, en h1
j,behalve in den Vrede van Gent, ook in hetvertrekken der Spanjaarden
1577 te land llad bewilligd. DeBisschop van Lyik en deKeizerli
jlte gezanten toonden hun
echter slechts een briefje van zi
jne hand, waarbj hi
j alleen verklaardé:))volkomen
tot de Gentsche Bevrediging zi
'
jne toestemming te geven, daar hem uit de getuigschriften van de Bissclloppen, hoogescholen, en anderen gebleken was, dat zj niet
streed tegen de Roomsch-Katholjke godsdienst, en de Raad van State,de Bisschop
van Luik, en 'sKeizers gezanten bem verzekerd hadden, dat zi
j mede nietsbevatte
tegen deaclltbaarheid desKoninjs-''Niettemin begaven zt
j zich bi
j oo>zAx,betuigden
27 v.
Louw- namen

bem voor zoo verre hun dank , en drukten hem nogmaals op het hart, ook in het

wegzenden van de Spanjaarden over land te bewilligen. Ditlaatsteliethi
jonbeantwoord;
dochwatden vredebetrof,gafhi
jop,))datzjhem zekerljkdaarvoorwe1behoordentebedanken alsvoordehoogsteweldaad,diezl
jvanZi
jneXajesteitkondenontvangen,temeer
omdatdieVrede na zijn vertrek uitSpanje gesloten was en hi
j, zonder lastvan den
Koning, dien uithoofde van den nootl en drang der omstandigheden ha; aangenom en.

Ditallesverdiendewel,datzi
j zich erkentelt
jk voegden naardepunten,welkehi
jhad
voorgesteld-'' De afgevaardigde
#n beloofden*
.
' alzoo de bepaalde tt
jd van vier dagen om
.

teonderhandelen verstreken was,aanhunneXeestersvan alleseen getrouw verslag televeren,

namen van oox zAx afscheid,en lieten aan deKeizerlt
jke gezanten over,bj hem het
vertrek der Spanjaarden te land te bewerken, zonder dat de Staten verpligt zouden
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zi
jn,vooraf de achlerstallige soltlj
l aan te iuiveren (t). Zj gaven den dertigsten van15
15
781
6Louwmaand berigt van den loop en uitslag hunner zending aan de Algemeene Staten ,
welke twee dagen te voren den Raad van State hadden .uitgenoodigd, allen , zoo geeste-

li
jken'alswereldli
jken,zoo adelli
jken alsonadelli
jken,die weigerden de UnievanBrusselen den Vrede van Gentte onderteekenen,vooroproerlingen en vjandenvanKoning
en Yaderland te verklaren. Het is ons niet geblelten , of aan'dit verzoek , hetwelk

meerdan eensherhaald werd,isvoldaan geworden (2).
De Keizerli
jke gezanten verzuimden middelerwi
jl niels, oox zAw tot inwilliging
onbe
s
l
i
s
t
e
der nog
punten over te llalen. Ht
j wierp de schuld op de Staten, ))dat de
zaken nog nietten volle waren vereFend. Zt
j toch moesten aan hunne gemagtigden of
nooit volkomen last gegeven, of deze llem steet
ls overschreden hebben, daar zi
j alti
jd geweigerd hadden goed te keuren wat hi
j >et hen was overeengekomen. Ztj
dienden te wetell,welke personen zi
j zonden en.wien zi
j hunne zaken toevertrouwden;
en waren de afgevaardigden hunnen last niet te buiten gegaan, dan was het eene ligtzinnigheid in de Staten , zoo onbedacht voor nul en van geener waarde te verklaren

watbesloten was-'' Bovenal beklaagde hi
j zich,datz1
j zoosterk op hetvertrek der
Spanjaarden te lantl aantlrongen, daar nogtans hunne gezanten op de zamenkomst in
Luœem burg toegestemd hadden, dat ))dit over zee zou plaats hebben , hetgeen ook de

dienstdesKoningsvereischte (5).'' Xen meentechter, datnietditlaatste, maar het
geheime plan tegen Engeland de beweegreden was, waarom bol zAx op dit puntbleef

aanhouden, terwi
jl de Staten er zich tegen verzetten uit vrees, dathi
j metde vloot
Zeelqnd zou overrompelen (1).
W ien oox zAx door deze en dergeli
jke redenen ook mogt belezen, oaAwzz voorzeker niet. ))Dat toch de Keizerli
jke gezanten,'' schreef de Prins aan zAx vatz
Nassau, ))de Algemeene Staten tot hun pligt aansporen, en deze zich niet door de
trouwlooze woorden van oox zAw laten misleiden, die slechts doelt, hen in het einde

te bedriegen,ofschoon h1
j thans gelzeelhettegenovergestelde wiltoonen.Hetis geenszins zi
jn plan de Gentsche Bevrediging te onderhouden, veel minder nog de Spanjaarden weg te zenden, met welke hj in de naauwste verstandhouding leeft,
zoo als men dageli
jks uit ondersclzepte brieven als anderzins bespeurt. Yan al de
(1)oz zoscz,Besl.d.St.Gen.D.ll.b1.47. v.HwssslzT,Stukken r.d.Fc#erl.Ilist.D.111.
bl.118,119. :0R,Ilist.d.Nederl. Oprl.D .1.B.X.bl.774,775.HooFT,Nederl.#ïdl.B.X1.
131.193,494.

(2)ox zoxGz,Besl.d.Stat.Gen.D.1l.bl.45,47,64,88.
(3)s0a,Ilist.d.A:d:rJ.Oorl.D.1.B.X.b1.785.
(I)B0a,Ilist.d.Nederl.oorl.D.1.B.X.bl.775. Vgl.hiervoor,b1.10,44.

88

ALG EX EENE G ESCH IED ENIS

15
17
56
81 schoone beloften,bi
j zi
jnekomstgedaan,heefthi
jzelfsdegeringstenietvervuld,maar
om de zaken op de lange baan te schuiven, begeerd in onderhandeling te treden ,
nu eens m et eenige van de Heeren , dan met sommige afgevaardigden der Algemeene
Staten, en later m et die van den Raad van .state. Allen zi
jn echteronverrigter zake
en zonder eenig bepaald besluit teruggekeerd, maar niet zonder bedreigingen , hun

met de groote middelen, over welke hi
j zegt te kunnen beschikken, eenen zwaren
kri
jg aan te doen, wanneer zi
j zich niet.willen onderwerpen aan hetgeen hi
j van
'sKoningswege zalbevelen (1).''- Toen het'sKeizersgezanten geluktwas,now JAw
neder te zetten en de zaken op een tameli
jken voet te brengen;begavenzi
jzich nevens
30 v. den Bisschop van Luik en o'
rvAvzo oowzxoa naar Brussel, om metde staten over

1
-Ot'wdde nog onbesliste punten in een vergeli
jk te treden (2). Opdatde komstdesPrinsen
n'aan
1577 van oranje llet werk des vredes fietmogtbelemmeren, verzochten zi
j hem schrifteltjk,de reis naar Brussel uitte stellen (5). Ook schenen de Staten zelve nietgezind,die te verhaasten (4). De Prinsantwoordde den Keizerli
jken gezanten,na hun
de belangen van het mishandelde Nederland ernstig op het hart gedrukt te hebben,

dat h1
j hun, wat zi
jne reis naar Brussel betrof, niet mogtverbergen,in ditopzigt
naar het goeddunken der Staten te zullen handelen, ))daar hi
j steeds en altijd getoond
heeft en toonen zal, voor hetVaderland en ten behoeve van deze zoo geheel regtvaar-

dige Christeli
jke zaak al zi
jn vermogen op hetspel te zetten en geene gevaren daarbt
j
te ontzien (5).'' lnmiddelshad hi
j den Algemeenen Staten,door hetzenden van een
schepten brief van ALoxzo nE vAaoAs, van een verraderli
jken aanslag tegen
2 v. onder
Sprokpgczlèpzc/l kennis gegeven. Zi
j konden daaruit ontwaren, dat ))het plan der
kelm. nsfferf
Spanjaarden was, den oorlog voort te zetten, zich meer en meer te versterken,
en hun de middelen te ontnemen,door welke zi
j later boven hen de overhand konden
behouden. Daartoe dient.hun grooteli
jks,'' gaat hi
j voort, ))aldat dralen en talmen,
want wi
j moeten verzekerd zi
jn, dat zi
j alleen beoogen ons te bedriegen, wat
nox zAx en anderen daartegen ook mogen beweren.'' Uitmedeli
jden met ))hetarme
land en volk,'' vermaande hi
j hen toch te goeder ure op hunne hoede te zi
jn,opdat
zl
j niet onverwachts overvallen wierdenj de wereld zou de schuld van alde rampen,
welke daaruit onvermi
jdeli
jk voortvloeiden, op hen werpen. Ten slotte meldde hi
j
hen, dat de vjand ook hetoog op bouay geworpen had, welks bezetting zeer ge(1)hrchiresdela Ycfq
vpêzd'orange,T.V.p.617.
(2)Archivesde la Xcidp'zdborange,T.V.p.612.S0R,Ili
.st.d.1::.1.Oorl.D.1.B.X.bl.785,
(3)Arehivesde la Maison #'orange,T.V.p.606,612.
(4)Archives de la Maison d'orange,T.V.p.609.
(5)Archivesde la Jfaf#pn d'orange,T.V.p.614-617.
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ving was (1). De Algemeene staten waren reeds uit'sffcr/ppczlôpdc/lzelf van den11
55
7681
beraamden aanslag onderrigt geworden , en hadden den Raad van State als ook den

Prins van oranjeverzocht, zonder uitstelkrt
jgsbenden derwaartste zenden (2). Of-Spr
3rok.
v.
schoon dit alles de hoop op eene gewenschte schiklking, naar bet scheen, nog meer kelyyt
.

znoest verwi
jderen,verkregen ecllter de vre.
delievende gevoelens thans de overhand,het- 1577
geen ongetwi
jfeld.aan de tusscllenkomst der Keizerli
jke gezanten, wellte den eersten
van Sprok-kelmaand ter statenvergadering waren binnengeleid , m oet toegeschreven wor-

1
tlen (5). Bij meerderheid van stemmen werd aldaar besloten, zicb naarhet vertoog 5 ..
van den Raad van State te gedragen. Dit hield in, ))dat men aan oox JAI
prok
: tweemaal Sku
llj.
honëerd duizend kroonen , door hem verzocht, zou voorschieten om de Spaanscl
ae sol-

datea te kunnen wegzenden. Tot waarborg der teruggave stelde hi
j,onderanderen,zi
jn
eigen persoon en alzi
jne goederen,waarvan hethuisraad alleen, onlangs aangekomen,
de
ge
vor
deide som ïeli
in waarde aan
jk was. Daarenboven zou hi
j zich niet uit #c
Nederlanden verwi
jderen,vôôrdeze gelden uit Spanje terugbetaald waren.W anneer dit
ecbter, tegen alle verwachting aan, niet mogt gebeuren , dan zou de Raad ,van State,
welke volmagt had van den Koning, ten behoeve des Lands voor aclatmaal honderd

duizend ltrooneb aan domeingoederen te verkoopen,de Staten schadeloosstellen (1).''
Dit besluit werd genomen onder uitdruklkeli
jk beding,dat de ))Prins van orall
je van
alles,watmetoox zAx onderllandeld was, onderrigt en hem verzocht zou worden, zi
jn
geveelen vôôr heteindsluiten van den vrede mede te deelen; datde Spanjaarden al de
k-rijgsbehoeften zouden achterlaten; dat de Graaf van Buren in vrl'heid gesteld wierd,
nietalleen om dat dit was overeenkomstig de Gentsche Bevrediging, maar ook dewi
jl
hi
j, tegen de regten en voorregten van Braband en der hoogeschool van Leuve,
tt
aan, uit het Land was weggevoerd; en eindeli
jk, dat het punt omtrent de herstelling in ambten en waardigheden,die aan eenigen ontnomen waren, zou verbli
jven aan
de vergadering derAlgemeene Staten,volgens den VredevanGentbi
jeenteroepen(5).''
'

De Heer van W illerval, Xr.pAvsvs Bvvs, en Dr. Awn. GAII,L werden afgevaardigd,

om den Prins van oranje daarvan kennis te geven en hem te verzoeken, ))den 7 v.
rokStaten van zi
jn goeden raad te dienen, en wanneer hi
j begreep, dat de overeenge-'Sp
kelm.
'

komene vredesvoorwaarden ten nutte van het Land konden strekken , zich naar hun

(1)Correspondance de crlsrAcxn le Taeiturne,T.111.p.204.
(2)pz zoxGr,Besl.d.Stat.&:n.D.11.bl.57.
(3)pz zowGz,Besl.d.Stat.Gen.D.II.bl.52. Gaoxw v.pnlxsTsnza in de Archives de laMai,01%#'Orange.T.y.p.617.
'

(I)pz JoxGz,pesl-?4.Stat.'&ea.D .II.b1.437< 40.
(5)pz zowGz,Besl.d.&/.Got.D.II.bl.'59.
..
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81 berigt (advies)te voegen (1).', Bcvs oordeelde, datde overeenkomst,zoo hetheette
(quasi), getrogen was,en men slechtshetgevoelen van den Prins verlangde,om op
hem den haat van oow zAx en de schuld van het verbreken des vredes te kunnen
werpen. W ILLERVAL veronderstelde, dat de toegevendheid der staten ten aanzien van
Box JA> strekte, om dezen te verschalken, daar hunne bedoeli
ng was,dat hi
j zonder

eenige kri
jgsmagtte Leuven ofteBrusselzou komen, en zoo hi
j ditweigerde, niet
verdermethem te handelen (2). Hoe ditzi
j,zekeris, datdienzelfden dag de PrinsBisschop van Luik, de Keizerli
jke gezanten,en de Raad van State in de vergadering
der Algem eene Staten het vredesontwerp m et nox ziw bragten, hetwelk eenparig werd
goedgekeurd. Xen gelastte tevens den. Hertog van Aarscltot,nox zAx onder zt
jne bescherming te nem en en hem uit te noodigen, naar Leuven of Brusselte komen. De

GriKer der Staten moest bj eede beloven, geen afschriftvan dit vredesontwerp af te
geven, vöör het door Zi
jne Hoogheid bekrachtigd was (5). Te Marcb'e en Famine
lzv. teekende now zAx het verdrag, waarin hi
j eenige onbelangri
jke wi
jzigingen gemaakt
Sprok-h d
kelm. a ,welke de staten goedkeurden. Ernstig drong hi
jbi
j hen,daarzi
jnog steedshet
1577 antwoord van oaAwzz wilden inwachten , tot het sluiten der overeenkomst aan, en in
dien geest spraken ook de'Prins-Bisschop van Luik en de gezanten van den K eizer

en den Hertog van Gulik. Er had eenebt
jzondere zamenkomst plaatsvan den Raad
van State en eenige afgevaardigden der Algem eene Staten , welke oordeelde, dat

men den Prins van oranje van de onderhandelingen niet onderrigt had,om die goed
te keuren, maar opdat hi
j zou weten wat er omging, en het derhalve nietnoodig was zi
jn antwoord af te wachten. Eindeli
jk werd9 doch na veel moeite en na
vele bedenkingen, door de Algemeene Staten het verdrag aangenomen en, onder

17v den naam van Eeuwig Gebod (edikt), plegtig van de pui van het stadlmis te
Skper
k-Brusselden volke verkondigd (é). Dezakelt
jke inhoud daarvan komthierop neêr: In.
lo
m.
.

naam des Konings belooft no> zA> al het vroeger gebeurde te vergeten en als onge-

schied te beschouwen;hi
j neemtdeGentscbeBevrediging aan en verklaartdeAlgemeene
Staten bi
jeen te zullen roepen op de wjze als daarin isomschreven;alle vreemde soldaten van dep Koning zullen de Nederlanden verlaten en er ook niet in terugkeeren

of doorandere vervangen worden,tenzi
j bi
j een buitenlandschen oorlog en dan nog
(1)pzzowGz, Besl.d.St.&e9;.D.lI.bl.60,64,441- 443. correspondance de GCILLAI/MS le
Taeiturne, T. 111. p. 204, 212.

(2)Arehivendela Maison d'orange,T.V.p.619,620.
(3)pz zowGR,Besl.d.St.Gen.D.lI.b1.67.
(4)bz zoxGz,'Besl. d.St.G&;.D.ll.bl.91,92j93,444. Correspondanne de GIJILLAUMZ lo
Taciturne,T.111.p.XLV,XLYI,212- 219.
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metinwilligingderAlgemeene Staten;hetvertrek vanhetvreemde krjgsvolk,metuit-15
7*
1581
zondering van deDuitsche benden, zal binnen veertig dagen plaats hebben ; de Duitsche

soldaten zullen vertrekken alsde Algemeene Suten hun de achterstalDge soldj uitbetaald, of zich m et hen ten dezen verstaan hebben; in de vestingen , steden en overal

eldersmoeten alle mond- en krt
jgsbehoeften, geschut en veldtuig achterbljven en aan
inboorlingen der Nederlanden overgeleverd worden; de schade, door devreemdesoldaten

aangerigt, zal naar regt en billr
jkheid onderzocht en opgemaakt, en de Overste of
Hopman, welke geweldenari
jen gepleegd heeft9 ter verantwoording geroepen worden;
de wederzi
jdsche gevangenen worden zonder losgeld geslaakt, doch de Graafvan Buren
zalzjne vri
jheid nieterlangen, vöör dePrins,zjn vader, heeftnagekomen wat de
aanstaande vergadering der Algemeene Staten hem zal opleggen ; over de herstelling der
personen, die ten gevolge der beroerten hunne posten , ambten en waardigheden verloren hebben ,za1doordezevergadering worden beslist; alleregten ,voorregten ,gebruiken
en gewoonten der Nederlanden zullen hersteld, en daarnaar zal voortaan gehandeld wor-

den.- DeStaten beloven van hunnen kant,hetRoomsch-Katholjke geloofen het gezag
des Konings overal te handhaven en niets daartegen te bestaan ; alle verbindtenissen ,tot
hunne zekerheid en bescherm ing metvreemde Xogendheden aangegaan,teverbreken ;het

krt
jgsvolk,doorhen geworven,uithetLandteverwi
jderen en tebeletten,datdergeli
jke
benden er weder ingebragt worden; ter betaling van 'sKonings soldaten, de Duitschers
uitgezonderd, zesmaal honderd duizend pond van veertig groot te verschaFen ; de Duit-

sche benden zoo spoedig mogeli
jk te vreden te stellen,waartoe zoo welno> zAwalsde
Keizerlt
jke gezanten hun in zoo verre de bellulpzame hand zullen bieden, datzj al
hun gezag en invloed zullen bezigen, om de soldaten tot billi
jke eischen en tot het
spoedig verlaten des Lands te bewegen; voorts beloven nog de Staten , na hel vertrek

tler Spanjaarden, Italianen en Bourgondiërs, no> zA> te erkennen alsLandvoogd der
Nederlanden, zonder dat daardoor evenwel inbreuk gem aakt worde op het Gentsche

Verdrag; alle toekomstige Landvoogden en Koninkli
jke ambtenaren in de Nederlanden zullen gehouden zjn het onderbavige verdrag te bezweren; alle verkoopen,
bezettingen van renten, verzekeringen en leeningen, tjdens de beroerten gedaan, en
al de zoodanige, welke bj besluit der Staten nog gedaan mogten worden, zullen
worden goedgekeurd, inzonderheid die betrekkeli
jk de Koningin van Engeland; ein.

*

delilk, dit verdrag zal ten eeuwigen dage geldig zi
l.n en bli
l.ven door de onderteeke-

ning van now zAx, van den Prins-Bisschop van Luik, deKeizerli
jke gezanten,en de
gemagtigden der Steen (1).

(1)Hctoorspronkeljkestuk, in deFransche taalopgesteld,bevindtzich op 'sRz
jksArchiel'te
':Ilage. Eene Latjnsche vertaling er van wordt gevonden bi
j px TAssls,Comment.Lib.111.
12*

9â
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lndien m en teregt heeft aangemerkt, dat de Unie van Brussel, welke de Nederlandsche gewesten naauwer aan elkander strengelde en te midden dezer onderhandelingen tot

stand kwam ,voornamelt
jk tendoelhad,oox zAw de noodzakelt
qkheid tedeen begri
jpen
van toetegeven (1),dan wasdatdoelbereiktgeworden.Terstond ontvouwden deAlgemeene Staten in een geschriftaan den Prinsvan oranje de redenen, welke hen genoopt
hadden,vôôr de ontvangstvan zt
jn antwoord,hetyerdrag metooxzAxte teekenen,waaraan zich echter de afgevaartligden van Ilelland en Zeeland onttrokken hadden; sT..
&x,-

oEoowos had zelfs onmiddelli
jk, na lzet sluiten daarvan,de vergadering verlaten (2).
Zi
j zonden hem daarenboven swzvzguzx en vAw xzEl'Ky:ztxx,om deze redenen mondeling nader toe te licllten,welke voornamelt
jlt daarop gegrond waren:1o.dat,alleswel
gewikt en gewogen,in ditVerdrag niets gevonden werd,hetwelk nietgrooteli
jksstrekte
totwelzt
jn, nut, voordeel en rust van hetLand, ofniet overeenkomstig was metden
raad, Vroeger door den Prinszelven gegeven. 2o.datbi
j ditVerdrag de Gentsclze Bevrediging volkomen goedgekeurd, aangenomen en beltrachtigd, en derhalve ook in het

bi
jeenroepen derAlgemeeneStaten,geli
jltdaarbi
j bepaald is,toegestemd werd,in Jvier
vergadering mer alle opkomende zaken za1kunnen regelen, en aanvullen watbj den
Vrede van Gentover hethoofd gezien is. 5o.dathetwegzenden derSpaansche en andere

vreemde soldaten, het llandhaven der vrijheden en voorregten, het slaken van den
Graaf-van Buren, en vele andere gunstige voorwaarden ongetwi
jfeld 'sPrinsen goedkeuring zouden wegdragen. 4o. dat de Staten een oog in het zeil zouden houden en

op hunne hoede zi
jn alsin ti
jtlvan openbaren krl
jg, tothetYerdrag geheelten uitvoer was gelegd. 5o. dat box zAx zich in handen der Staten zou stellen , en niet den

titel of rang van Landvoogd aannemen, vôör h1
j alles, in het Verdrag bepaald, had
nagekomen, terwi
jl intusschen het hoog gezag, zoo alstotnu toe, bi
j den Raad van
State zou berusten. 6o.dat ditVerdrag insgeli
jks door den Koning b'
ekrachtigd, geteelkend en gezegeld zou worden. En 7o.dat het volk, alom netelig over dit dralen en

reltken, ongetwt
jfeld in beweging zou geraken, wanneer de Staten langer llet onderw
teekenen en afkondigen van het Verdrag uitstelden-'' Ondanks deze redenen, ondanks

het herhaald ernstig en nadrukkeli
jk aanhouden van den Prins-Bisschop van Luik, de
Keizerlt
jke gezanten en den gebeimschri
jver Escovzbo, zulk eene belangri
jke zaak
niet te vertragen, en zulk eene gunstige gelegenheid, den vrede te herstellen , niet te

p. 247-2565 en eene Hollandsche bl
j :0R, Ilist. d.Nederl.Oorl.D.1.B.X,bl.786- 789.
v. METERE., Ilist. d. Nederl. 0pr!. B. VI. bl. 128- 130. tlovl'
noEvz, Chron. r. 11011.9.ll.
bl.129- 132. Zie ook Mzwpocz,Hist.d.1.g.de FI.Liv.XVIlI.p.362- 369.

(1) BORGSZT,plllrlppl 11 etla Belgique,p.99.
(2)Correspondance de CvII,tAVM/ le Taciturne,T.111.p.242.
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verwaarloozen, zouden echter de Staten welligt de zaak nog langer slepende gehouden 1576hebben in de hoop , spoedig 'sPrinsen gevoelen daarover in te winnen , indien nietden 1581
zestienden der loopende maand Bucno vAw AVTTA, door hen naar Gent gezonden, des

nachts met een schri
jven van wlLrEhvAx,teruggekeerd ware en dithun besluit geheel
sepaald hadde. Immers vernamen zi
j toen,dat ohixzE,geli
jk trouwens zeernatuurli
jk
was, over eene zaak van zulk een hoog belang eerst de Staten van Ilolland en Zee-

land wilde raadplegen,maar datdeze nog niet bi
jeengekomen waren, waarmede,naar
hun oordeel, nog een geruimen ti
jd zoude verloopen. Ook begrepen zi
j niet,datde

Staten van Ilblland en Zeeland,jewi
jldeze een genoegzaam getalafgevaardigden te
Brusselhadden,die bij alle besluiten tegenwoordig geweestwaren en,krachtensh.unne
lastbrieven , hun gevoelen uitgebragt hadden of konden hebben en voldoende gemagtigd

waren, behoefden bi
jeengeroepen te worden, hetgeem eene te groote vertraging en te
lang oponthoud zou veroorzaken. Daarenboven bragten hun de gezanten des Keizers

en van nox zA> tlaans nadrultkeli
jker dan ooitonder het oog,dat verder uitstellen hun
))de regtvaardige ongenade van God, van den Keizer, van de Koningin van Engeland,

van de Ri
jksvorsten, en van alde andere Xogendheden der Christenheid, die alle tot
vrede vermaanden, zou verwekken,'' zoo dat zi
j het niet waagden langerden alrmeenen wensch te weêrstreven (19. Hieruit verklAart zich he, plotseling omwenden
der Sàten, waarover men zich verwonderd heeft(;);des morgens toch beàloten zij
nog bi
j meerderheid van stemmen, 'sPrinsen antwoord af te wachten vöör zi
j het
Verdrag bekrachtigden,en gingen echter daartoe desnachtsreedsover (5).
.

Het slechte weder had de Staten van Ilblland verlzinderd, zich vöör den avond van

den zeventienden van Sprokkelmaand te Middelburg bi
j den Prins van oranje te bevinden (4). Nogtans werd den tweeden dag daarna aan wzLLzav&L een schrifteli
jk S1p9rov
.
kantwoord overhandigd en daarin verklaard: ))dat het den Prin: van oranje en den kelln.
Staten van Ilblland en Zeeland voorkwam , dat door de hun voorgelegde vredes- 1577
voorwaarden met nox zAx het doel der Algemeene Staten , de Gentsche Bevrediging
te bevestigen , niet bereikt zou worden. Daarin toch werd aan de bevoegde personen

de vri
jheid ontnomen, de Algemeene Staten bi
jeen te roepen,en deze laatsten werden
er aan ongewone eeden in onderworpen. Xen beloofde, wel is waar, 'stands vrjheden
.

en voorregten te handhaven, maar schond die echter door het langer gevangen houden

(1)Correspondance de crlLsAvxrle Taeiturne,T.111.p.212-221.
(2)t
moxx v.PRISSTERER,in de Areldvesdela Ycgpl d'Orange,T.V.p.619.
(3)DE zoxcE,Besl.d.Stat.Gen.D.lI.bl.92,93.
(4)Corre.
vondancc deGvlsl-wuxz le Taciturne,T.111.p.223,224.
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1576- van den Graaf van Buren. Vreemd was het ook ten behoeve van een hoop eerlooze
1581
d
klaard waren

flelten, die voor vl
janden des Yaderlan s ver

, nu nog gelzen op te bren-

ïen niet alleen, maar hun ook toe te staan , de geroofde goederen mede te ne-

men. Voorts streedt het tegen alle regt en billt
jkheid, dat geen enkel woord gerept
werd van de verpligting aan de Koningin van Engeland en den Hertog van Anjou,
welke, toen het gevaar dreigde, de m eeste bereidvaardigheid hadden getoond , hen uit

de slaverni
j te verlossen. Zi
j vonden er ook veelminderzekerheid in dan hun bij
het Yerdrag van Breda was aangeboden, en even weinig waarborg voor de overige
gewesten , aangezien er geen woord van het slechter, der kasteelen in gesproken
werd. Er was daarenboven, over het gebeel, nog veel op deze voorwaarden aan

te merken, die, naar hun gevoelen, in overi
jling waren ontworpen en uit welke
men weinig goeds te wachten llad. Het eenige goede dat zi
j er in vonoen was,
dat men ten minste van de onderdrukkers bevri
jd zou worden. W at hun betrof,
zt
j zouden zich niet alleen aan den Gentschen Vrede houden, maar zelfs, ten
einde het vertrek der vreemdelingen en de herstelling van 'sLands voorregten te
a spoedigen , de hun tpegezondene voorwaarden onderteekenen, m its de Algemeene
1

sut:n hun .
de scbrifteli
jke verzekering gaven, alle verdere verstandhouding en onu
derbandeling met oo> zA> aftebreken, wanneerde Spanjaarden ten bestemden tjde
het Land niet ruimden; deze, bj gebreke daarvan, met gewéld van wapenen te
verdri
jven; en zelfs na hetvertrek der vreemde benden, pow aA.
w niet alsLandvoogd
te erkennen,vöôr allepunten, stri
jdig met'sLandsgeregtigheden, verbeterd en hersteld zouden zjn (1).'*
Inmiddels had de Raad van State andermaal bi
j den Prins op de slaking van
ozraxo en andere gevangenen, die in zi
jne magt waren, aangedrongen. Ook verzocht men hem , eenige afgevaardigden uit Kolland naar Brussel te zenden, om m et
de Algemeene Staten over het regelen der m unt te beraadslagen; voorts het oog op
24 v.
sprok-Nieuwpoort te houden, wegensdeFransche uitgewekenen, die er zich mogten vestigen,
k
el77
m. en de inwoners van Ilaarlem overeenkomstig den Gentschen Vrede te behandelen. De
15
Prins zond daarop ozx,hzo met twee andere gevangenen naarBrussel, en steldeden Raad

van State ten aanzien van Nieuwpoortgerust(2). Om dien ti
jd waren swxvzouzx en
vAx xzzTKxhxz van hunne zending naar ohAxzz teruggekeerd,en gaven daarvan verslag
ter Algemeene Statenvergadering. BetreFende het verdrag met no> JA> had de Prins

(1) Correspondaneede cvlstArxz le Taeiturne,T.111.p.225- 232.:0R,Hist.d.Nederl.Oorl.
D. 1. B. X. bl. 790- 792. v.METEREX,Ilist. d.Nederl. Oovl.B.VI.bl. 130. HOOFT,Nederl.
Hist.B.xII.bl.497.

(2) CorrespondancedecvlttArxz le Tccïfsfrgle,T.111.p.233- 241.
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hun verklaard, dat hi
j en de Staten van Ilblland en Zeeland er verscheidene groote1576--

bezwaren in vonden, vooral ))omdatmen er geen 'zekeren waarborg in vond voor het 2
17
581
v.

nakomen der voorwaarden, en vermoedde dat de Spanjaarden niet zouden vertrekken,Sprokkelm .

aangezien deleesteZuid-Nederlanders(lapluspartdeceulœ depardeça)van zulk een 1sw
aard en natuur waren,dat zi
j terstond de rampen vergaten, die zj geleden hadden,en
zich op hun gemak zetten. De voornaamsten onder hen , die in grootaanzien stonden

en in hetHoog Bewind zaten, vreesde men, zouden de eersten zi
jn,die zich lieten
overlzalen en trachten zouden now zAw te believen, den Staten en goeden onderdanen

den voette ligten (suppediter),en hunne voorregten, regten en vri
jheden te vernietigen, deels uit heerschzucht, gierigheid en behaagzucht, deels uit vrees en weifeling,

zoo als men zulks ten ti
jde derHertogin van Parma, desHertogsvan Alba,en des
Groot-Kommandeurs gezien had. lmm ers zag men reeds, hoe eenigen begonnen zich

in de gunst van now zAx te dringen,vöôr hi
j nog tot hetHoogBewind was toegelaten;
wat moest men dus niet van llen verwachten en vreezen, wanneer hi
j eens daartoe
geraakt was? Xen m oest daarenboven a1s een vasten regel aannem en , dat een Vorst

nooit het ongeli
jk vergeet, welk hi
j meent dat hem is aangedaan, en slechts het
gunstige uur afwacht, om er zich over te wreken; men behoefde tot overtuiging daar-

van alleen een blik op de twaalflaatstejaren te werpen. Xen diende derhalve welte
overwegen , of men van nox zAx minder te verwachten had. Hetwas pligt, alles aan
h.

te wenden, om zich tegen de toekomst te verzekeren, opdat de Koning noch zi
jne
opvolgers inbreuk konden m aken op de voorregten, welke men thans beloofde te on-

derhouden en te handhaven; want de wi1 om die te verkrachten, zou den Spanjaarden nooitontbreken (;).>'
Er is gevraagd, waarom de Prins over het sluiten van hetVerdrag met no> zA> zoo
uiterst misnoegd was (5)? ))W anneer men zicN zi
jne vrees herinnert,'' zegt men,

))had hi
j veelmeer reden,erte vreden overtezln. Immersweinigdagen te voren was
hj nog bezorgd geweest,datdeGentscheBevrediging geheelterzjde gesteld zou worden. Het schl
jnt, dat de.Algemeene Staten bezwaarll
jk langer hunne toestemming
in hetVerdrag konden weigeren, zonder het verwi
jt van hardnekkigheid op zich te
laden. Hetwantrouwen had,ten minste voqr een groot gedeelte,zjne bron in enkele
vooronderstellingen. Erwasveelbll
jk van goeden wilin den aard der'aanbiedingen van
oox zAx en in zi
jn aandringen,om de gemoederen te verzoenen. H1
j hield deSpànjaarden in toom , en trachtte te herstellen hetgeen zi
jmisdaan hadden. Zekervermaande hi
j
(1)ozzoxGz,Besl.d.&cf.cen.D.II..b1.115,116,446< 48.
(2)Zieztjn briefaan zAx van Nassau van den 24 v.Sprokkelmaand 1577,in de Archivesge
la A ci:pn d'Orange9T.V.p.632,633.
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1576- hen,zic'
h te allen ti
jde metdewapenenvaardig tehouden,maar gafeenevoldoendever15,
S1 kl
,
.
aringvanditbevel(1).- Hi
Jdaarentegen had zich nietveelop deStaten te beroemen.
Hoe meer hi
j inwilligde,hoe buitensporiger hunne eischen werden;en zelfs,toen alles
bemiddeld scheen,beweerden zi
j,dathunneafgevaardigden tevergegaa
'nwaren. Hun
voorwendsel van vi
jandell
jkheden aan den kant derSpanjaarden was te minder geldig, daar de Staten te Utreckt en elders zich nietnaauwgezet van vi
jandeli
jke daden
onthielden (2).- Daarenboven, watwilde men meer? oow zAs willigde allesin.Hetvertrek der Spanjaarden? Hi
jhad ersindszi
jne komstin toegestemd.- Hun vertrek over land? Hi
j onderwierp er zich aan in weerwilder moei
jelijklaeden, welke
zich aanboden , en ondanks het onvoegzam e van het terugtrekken 'der Staten , wellte

in den togt over zee bewilligd hadden.- De Vrede van Gent? Hi
j beslootdien aan
te nemen.- Hetbi
jeenroepen der Algemeene Staten? Hi
j aarzelde niet dit te beloVen. De Raad van State, die, ofschoon hij zich somti
jdstegenover den Prins van
oranje stelde, zich echter niet zeer parti
jdig voor now zAx betoonde, gispte echter
het gedrag der Algemeene Staten te zjnen opzigte. Xen twist
te slechts nog over één
punt,nameli
jk het betalen der soldaten,die men wilde wegzenden, hetwelk de Raad
van State oordeelde, dat geene wezenli
jke beweegreden tot versclailzi
jn mogt. ))))Tot
deze betaling niet te willen bi
jdragen, was den vrede onmogell
qk malten, want oox
.

IAw had noch -'
de middelen om de soldaten te voldoen, noch hen onbetaald weg te

.

zenden. Xen zou zich daardoor in eenen stri
jd wiltlkelen, die veelmeer zou'kosten
dan de nu aangebodene vrede ... en ten slotte toch geene andere vruclzt zou voort-

brengen. Allen zoutlen de schuld op de Staten werpen, daar zi
j, welke den oorlog
willen, of dreigen dien te zullen voeren, we1niet zoo ontblootvan geld moeten zi
jn,
dat zi
j geene kans zien, eene goede som aan te bieden om totden vrede te geraken.'''' Xen bespeurt duideli
jk, dat de Raad van State oordeelt, dat nox JA> aanv
spraak heeftop eene meer opregte medewerking,kiesche behandeling,en achting. Hj
vermaa t de Staten: ))))hun verstand niet te laten benevelen door een gevoel over de
verledene en geledene rampen;maarintegendeel aan aldeellende,bezwaren en onheilen
des aM en volks een eindetemalken,doorzich naar de begeerte van bowzAw tevoegen-''''

Hi
j wenscht dat men ))))Zi
jne Hoogheid steeds in goede stemming jegens de Staten
houde zoo als billi
jk en voegzaam is ten aanzien van een man, welke door den
Koning gezonden en totOpperlandvoogdbestemdis.''''Hijvordert datdeStaten, ))))niet
alleen uit hoofde hunner aanbiedingen , maar oolt pligtshalve betoonen getrouwe onder-

danen en leenmannen tewillen ziin en bli
jven,nietslechtsdoorwoorden,maar ook dool'
(1)Zie hiervoor,bl.77;
(2)Vgl.hiervoor,bl.70,71.
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daden-''',- W ilmen anderegetuigenissen? rAworzvschri
jh :))))hierin komen allenover-11
55
78
61
een, dat de Staten bi
jna alwat zi
j begeerden van den Koning van Spanjeverkregen
hebben''''@). Eindelijk,en ditzalzonder twi
jfelvoldoende zi
jn,erkennen dePrinsen
de Staten van Ilblland en Zeeland , ))))dat oox aAx aan de Algemeene Staten niet
alleen de goedkeuring derGentscheBevredigingtoestond, maarook genoegzaam alhetgeen

zj verlangden''''(#).Naar gewoonte echtermaakten zi
j daafuitde gevolgtrekking,dat
))))zoodalligeplotselinge zachtmoedigheid nietuitzi
jn aardkondevoortkomen;''''maarzi
j
erkennen toeh het feit.

W aarop hadden dus de Staten , den vredeverwerpende, zicll

kunnen gronden? Er bli
jft geeneanderebeweegreden over, dan hetgebrek aan voldoenden waarborg. Xaar dezen gaven zt
j zich zelven; want zi
j wilden nox J&w niet
als Landvoogd erkennen, vôör de Spanjaarden wezenli
jlt hetLa d verlaten hadden.
Wi
j zouden dus niet geheel de volgende plaats uit het Verdedigschri? van oltxzE
durven onderschri
jven, alwaar van hen, welke aan den vrede arbeidden, gezegd
wordt: )))hun haat tegen dit arme volk was zoo groot; zi
j waren zoo gewend degenen
te ondersteunen, welke uwe voorregten verkrachtten; de dwingelandi
j te diencn was
k* ls wilde zwi
jnen, schuimbeklzun derwi
jze tot eene tweede natuur eworden, datZJa
kende van woede, zich zelve stortten in de zwi
jnspriet van hetbloeddorstig hart van
.

now zAx.''''

Xoet men , zonder deze wat te hevige uitdrukkingen goed te keuren,

evenwel aannemen, dat de Algemeene Staten de regten van den Prins en der zi
jnen
miskend hebben? Ongetwi
jfeld beha delen zi
j hem op eene weinig betameli
jke wi
jze.
Zi
j zenden hem afgevaardigden, zi
j vragen zi
jn gevoelen,en vötsr hi
j ditheeftkunnen
geven, sluiten zi
j hetverdrag (1). De Keizerli
jlte gezanten hadden aan den woordenstri
jd een einde gemaakt. Zi
j wisten, dat hetplan des Prinsen met hun vredelievend
doelniet strookte; de wensch,zi
jne komstnaarBrusselte voorkomen, zelfs niet zi
jnen
raad in te wachten,iseenehuldeaan zi
jnewonderbare heerschappi
j overde gemoederen. Maarwaserin dcze wi
jze van overhaasthandelen,schending van eeneeigenli
jlke overeenkomst? Verpligtte het Verdrag van Gentde zeventien gewesten, niets te
sluiten dan m et algemeene toestemming? - De Prins had reeds op deze verpligting

aangedrongen. Later beklaagt ht
j zich, dat de andere gewesten ))))met nox zA> zt
jn
overeengekomen tegen zi
jn raad en dien der Staten van Ilblland en Zeeland, en tegen
hunnen eed op de Gentsche Bevrediging afgelegd-'''' Nogtans ishetmoei
jeli
jk aan te
nemen, dat te Gent de vjftien gewesten zich verpligt hebben, den Landvoogd, door
den Koning gezonden , niet te erkennen, zoo lang het llunnen nieuwen bondgenooten

(c)Epist.Secret.1.285.
(:):oR,Hist.d.Aret/erl.oorl.D.1.B.X.b1.829.
(1)Xen vergeli
jke ondertusschen Mervoor,bl.92.
JI DE:L. 6 STrK.
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1576- behaagde, er een Teto tusschen te stellen. - De Prins kantte zich tegen hetelfdepunt
1581

van hetEeuwig Gebod, welk hetonderhouden der Roomsch-Katholi
jke godsdienstbetrof. Ondertusschen schi
jnt het, dat men, eenmaal de Unie van Brussel,niettegenstaande eene dergeli
jke bepaling, onderteekend hebbende, het Eeuwig Gebod onder
dezelfde voorbehouding konde teekenen; en dit te veiliger, daar m en er in de allereerste plaats de handhaving der Gentsche Bevrediging in aantrof, door welke de Pro-

testanten veelverworven hadden (1).- De Prinsroeptuit:))))Zi
j zullen zeggen:w1
j
hebben nox zAw doen beloven,de Spanjaarden weg te zenden;even als of.onzegeheele
overeenkomst en verbindtenis alleen op ditééne puntberustte. Xoesten zi
j niet, vôôr
hetverdrag te'sluiten, mi
j in mi
jn bewind, in mi
jne goederen, en in hetbezitmi
jns
zoons hersteld hebben !'''' - Laat ons echter aanm erken, dat het vertrek der Span-

jaarden indedaad hethoofdpunt was;dat nox zAw ziclz verpligthad,den Prins in zi
jne
goederen te herstellen en te zorgen, dathem zi
jn zoon teruggegeven wierd; datonoverkomeli
jke zwarigheden beletten, dit onmiddelli
jk ten uitvoer te brengen, en dat
'sPrinsen plannen nog vri
j twi
jfelaclztig waren, om nietteaarzelen,zi
jnelkrachten te
verm eerderen en zich van zulk een kostbaar onderpand, als de Graaf van Buren, te

ontdoen. - W at hier ook van zi
j, de Prins had, behalve deze grieven, andere en
meer wezenli
jke redenen, om het Eeuwig Gebod af te lkeuren. Ht
j wilde den vrede
niet, zoo min voor de Nederlanden in het algem een, a1s voor Ilblland en Zeeland in

het bi
jzonder. Hi
j wantrouwde nox zAx, en evenzeerde Nederlandsche Grooten (2).
lnzonderheid voorzag hi
j, dat het uitzigt,in de Nederlaktden de kerkhervorming voort
te planten en te bevestigen, zou verdwi
jnen. De Landvoogd zou zich tegen dergeli
jlke
ontwerpen verzetten,te zamen metde Geestelt
jkheid,denAdelen deOverheidspersonen.
Voor Ilblland en Zeeland washet gevaar grooter, zekcrder, onmiddelli
jker. Hetverdrag eenmaal gesloten, zou men hen van nabi
j dringen; de weg voor Dow zAx was
gebaand. Hi
j had zich rondborstig en zeer onbewimpeld te dien opzigte verklaard.Hj
rekende, dat de vi
jftien gewesten in de Algemeene Statenvergadering alhetmogeli
jke
zouden beproeven, ))))binnen Ilolland en Zeeland de Roomsch-ltatholi
jlke godsdienst
in haar geheel te herstellen, in dier voege, dat onze Heilige Vader de Paus en Zi
jne
jkegodsdienst, het
(1)BORGNET naerkt daartegen aan, datten opzigte van de Roomsch-Katholi
Eeuwig Gebod verder ging dan deUni
e van Brussel. Immersbi
jhetelfde puntvan datGebod,
%
)#hadden zich de Staten verbonden, overal ltet Katholicismus te handhaven ; en deze beschikking
scheen eene bedreiging tegen de staten van Holland en Zeeland te bcvatten , welke de Roomsclle
godsdienst reeds hadden afgeschaft. Op het strengste genom en , konde m en er ook eene aanranding in zien van de bevelen , welke, volgens den Gentschen Vrede, voor de toekomstige verga-

dering derAlgemeene Staten zouden bewaard bli
jven.'' pulslppu 11 etla Belgique,p.101.
(2)Ziehiervoor,bl.35,en op verscheiden andereplaatsen.
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Xajesteit daarover voldaan zouden zi
jn. En indien het geviel, dat zulks nietin der11
57
6581
minne kon geschieden , zoo dat het weder noodig wierd, door geweld te dwingen, dan

zouden de Staten der vi
jftien gewesten beloven en zich verbinden, zich daartoe telaten
gebruiken @).''''- Xen begri
jpt, datsindsdien ti
jd de Prinszich welwachtte,een
zoo geregelden loop van zaken te wensclzen. Hij had nietsverzuimd, de onderhandelingen te verhinderen en den vrede te voorkomen. Xen vindt eene zeer naïve bekentenis van deze staatkunde in den brief, in welken de Heeren van Ilautain en Mansard ,

na van de oorlogzuchtige stemming van eenige Heeren gesproken te hebben, er bi
j
voegen: ))W i
j kunnen niet anders dan een goeden uitslag daarvan verwachten; en
wanneer het ook van dien kant niet gelukte, is er zeer gegronde hoop , dat dit van

eene andere zjde zal slagen, wantde Spanjaarden zeggen openlijk, dat zi
j nietzulleu
vertrekken (1).
''
llet onparti
jdig en omstandig verhaalvan de onderhandelingen met nox zA> en wat
daarop betrekking had, staaftde meer of mindere juistheid dezer redeneringen. Tegen
overhaar verdient eene bi
jzondere aantlachthetvertoog van sT.Al.xlyroownz aan oAspAx
scnx'
rz,Heer van Grobbendonk,ongetwi
jfeld onder invloed,denkeli
jk zelfs op lastvan
oRu zE geschreven , en een der merkwaardigste voortbrengselen, welke uit de pen van

xAltxxx gevloeid zi
jn. GRoBszwoowx had getracht den Prins te overtuigen, dat het
opgevatte wantrouwen tegen yqLxps en box zkx kwali
jk gegrond was, en datde Koning opregteli
jk besloten had, in het bestuur der Nederlanden de gestrengheid door
goedertierenheid .te vervangçn. De bedenkingen van sT. Al,
xl>:tlowoz daartegen aan-

gevoerd, verspreiden een groot licht over 'sPrinsen handelwi
jze in dit belangri
jlt
ti
jdsgewricht, en verdienen alzoo hier opgenomen te worden. ))lk kan in de eerste
plaats nietbegri
jpen,'' zegt de Schri
jver,))hoe gi
j kuntbeweren,dathetwantrouwen,
welk tusschen 'sLands Staten en now zA> bestond, kwali
jk gegrond was. Het komt,
integendeel, velen voor, dat indien de Staten de zaken naar eisch , en niet naar het

overi
jld verlangen, een einde aan de onlusten te zien,wilden behandelen, zi
j nox zAx
openli
jk voor vijand moesten verklaren, daar uit al zt
jne daden duidelj.k bli
jktjdat
hij, den last volgende welken hi
j van den Koning ontvangen heeft, zich alti
jd aan de
zi
jtle der Spanjaarden, die gebannen en voor muiters verklaard waren, gehouden en
hunne daden heeft goedgekeurd en bekrachtigd, zoo niet elke in hetbi
jzonder, 1an
toch over het algemeen, daar hi
j de oorlogsverklaring en de vjandigheid, welke zi
j
den Staten getoond hebben , heeA goedgevonden. -

V 'anneer men de brieven des

Konings.aan de Leden van den Raad (van StAte), aan bi
jzondere Spanjaarden, en in+>

(J)BoR,Hist.d.Nederl.Oorl.D.1.B.X.bl.772.
(1)GRorx v.pnlysl'
sala,in dehrchivesde la Ycïon d'orcppe,T.V.p.626-632.
15*
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- zonderheid aan pz arlbA Reschreven toen hi
j pox zAx uit Spanje afzond) en bo-

.

venal die van den geheimschri
gver cn-xs, AxuuoRxos en verscheidene andere verge-

li
jkt, zal men duideli
jk ontwaren, datde Koning en zi
jn geheele Raatlde genoemde
Spanjaarden voordebeste dienaarsZi
jnerXajesteithouden,en hun nietsmeerteharte
gaat dan derzelverwelzi
jn en behoud. Ten gevolge daarvan heeftde Koning,bi
j ecn
bjzonderen brief, hun verlof en vrjheid gegeven, ingevalvan vredebreult len cas dc
''
pplpc?zlclfl en na overleg met pE auzoA, tegen de Staten oorlog tevoeren en alle
tladen van vi
jandeli
jkheid teplegen, waaruitelk man van gezond verstand eene oem
keuring ziet van het verwoesten 'van Maastricltt, Antwerpen en van de andere steden ,
burgten en dorpen, (lie zt
j geplunderd, vernield en verbrand hebben. En opdat men

niet denke, dat de Koning sedertvan denkwi
jze veranderd is, heeftoox JAw aan nz
hvsoA en xowrzsoocA geschreven, dat, indien der Staten volk naderbi
j kwam , zi
j
het zooveel kwaad moesten 'doen als zi
j konden. Ook lleeftmen berigten, zoo wel
uit buitscltland a1s Franlcr%jk en kngeland, datin Spazjie openlt
jk vreugdevuren Z4J*n
ontstoken over de rampzalige verwoesting van Antwerpezt. W athiervan zi
j, zoo veel
is zeker,datbox zAx geschreven heeft, dathi
j zeer wel gelooft,datmen hetvernielen van Antwo.
pen niet vermi
jden konde en zich deswege ook niet behoeft te verontschuldigen; waaruit bli
jkt, dat hi
j deze ramp alsregtvaardig, billi
jk en noodzalteli
jlc
beschouwt, en derhalve als eene dienst den Koning aangenaam . Xaar wat m eer is, de
Koning zelf wenschte den Spaanschen soldaten gelulc met het vernielen van Tirlemottt

(F#'
fJ9'
np94#) en verheugde er zich over,beloofde hun b.elooning, dewi
jl zi
j zoo wel
gehandeld hadden , en verm aande llen het kasteel van Gent, door de Staten op lastvan
tlen Raad van State belegerd,ter hulp te snellen en allen, die er zich voor bevonden ,

in de pan te hakken.- Voortsis duideli
jlk,dat de Koning en ooN zAx metPEKrEDA
en de andere Opperhoofden dermuitelingen,door cl
jfers en andere geheime middelen,
eene zeer naauwe briefwisseling voeren en alttjd gevoerd lzebben; zelfs heeftmen gezien, dat de Spanjaarden teallen ti
jdezonderpaspoortofschutbrieftotenvanllep (ooxz.
&s)
ïekomen zi
jn; dat de Kouing hun beveelt, niet alleen voor de Algemeepe Staten,
maar zelfs voor den Raad van State, zi
jne meening en besluitomtrentde sterkten en
de betaling (1) der'Spaansche soldaten gebeim te houden, en dat bow zAx, volgens
zi
jn uitdrukk-eli
jken last, hun raad en gevoelen in alles wat ziclz voordoet steeds gevolgd heeft en nog volgt. Evenzeer bljkt duideli
jk, dat zi
j wederlkqerig nietsdoen,
buiten bijzondere voorkennis en toestemming van den Koning en van nox z&x. Laatsteli
jk nog te Il'
uy hebben alzi
jne handelingen envoorstellenonwMersprekeli
jkgetoond,
dat hi
j zich hield aan de zi
jde derSpanjaarden, verklpyle vi
janden van de Staten;
(1)Xisscken maetmen hierlezeapartement(vertrek)in stede vanpayement(betaling).
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i
j niets zoo 11
57
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zorgvuldig edongen heeft dan devoldoening en bevrediging derSpaanschesoldaten ,tewier

behoeve hi
j een weinig te voren op schrifthad gegeven,dat,dewi
jlzi
j nietandersdan
over zee en door de Duitschers verzeld wilden vertrekken, men noodzak-eli
jk daarover
moestheenstappen. Hierin heefthi
j zich geenszins gedragen als regter,en mindernog
alsbemiddelaar,maarveeleeralstegenpartt
jderStaten,aangezienhi
jandersdezaak tegunste
van hem,die het regt aan zl
qne zt
jde had, moestbehandeld,endenanderenveroordeeld
hebben. Xaar integendeel, in allesen overalllet gedrag der Spanjaarden goedkeurende, en hun alle voldoening en bevrediging verschaFende, heefthj steeds ten aanzien
der Staten het woord Vergiïenis gebezigd, en daardoor bli
jkbaar te kennen gegeven,
dat hj hen hield voor oproerlingen en Xajesteitsclzenders, aan wellken ecllter de Koning, door zi
jne aangeboren goedheid en zachtaardigheid, vergiflknis schonk. Sedert
lleeft hi
j1 op raad der Keizerli
jk-e gezanten,hetwoortl Vergifeltis in Vergetellteid veranderd; maar in het woordenboek van xAculAvzLu hebben beide woorden eene geli
jke
beteekenis;overigens heefthi
j alti
jd getoond dat,ten opzigteder Gentsche Bevrediging,
hi
j begreep, dat door hen Xajesteitschennis gepleegd was. lk kan derhalve niet begri
jpen, hoe gi
j het wantrouwen ,als kwali
jk gegrond veroordeelt, daar integendeel
veeleer de laauwheid Vlegme) der Nederlanders te veroordeelen is, die dus koelbloedig van zoo vele en ZOO duideli
jke redenen tot wantrouwen geen gebruik gemaakt
hebben tegen een man,die zoo bli
jkbaar de zi
jde hunner gezworen vi
janden en tegenstanders gehouden heeft en nog houdt.
De tweede reden door u aangevoerd is, dat
de Koning van raad en besluit is veranderd en voortaan door goedertierenheid wil re-

geren. Zekerli
jlkyindien zulks zoo ware en alle daden ditmeteen opslag van het oog
toonden , hetgeen het geval niet is, zou men er dit gevolg uit kunnen trelkken: dat,

zoo hi
j thans veranderd is, hi
j nog wel eensweder kan veranderen, en dit te waarschi
jnli
jker, dewi
jl llet veel gemakkeli
jker is tot zi
jn gewonen aard terug te lteeren,
#

wanneer men er van afgeweken is, dan de gewoonte te verlaten aan welke m en zich

alti
jd gehouden hceft, om eene nieuwe te omhelzen; de gewoonte toch, zoo a1s gi
j
weet, is eene tweede natuur, voornameli
jk in zaken van staat, die op lange en ri
jpe

beraadslagingen gegrond zi
jn en in wellte alle veranderingen, zelfs wanneer zi
j ten
beste strekk-en, gewoonli
jk groote en gevaarlt
jke scllokken na zich slep*en. Dat nu het
bewindvoeren door gestrengheid en geweld hem gewoonte en natuurli
jk geweest is,
jlt begrepen heeft,
bekent gi
j zelf wanneer gt
j zegt, dat hi
j na vele vertoogen eindeli
ge
ha
nde
ld had. Nu kan
nietlanger zoo te moeten handelen alsht
j totlleden toe altt
jd
ik indetlaad niet zien, dat eenige vertoogen in dit opzigt veel gebaat hebben tot op
het vertrek van oox zAx uit Spanje en het geheel voltooi
jen van zl
jn lastbrief. Im-

mers, men ltan uit de brieven des Konings opmaken, dathi
j last gehad heeft, het
Land tot eene geheele onderwerping te brengen , door welke m iddelen ook ; op dood
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n leven kri
jg te voeren metden Prins van oranje en de Staten van Ilelland en Zeeland; en ondertusschen m et de andere
Heeren geveinsd te handelen,tothi
jeenegoede
gelegenheid zou hebben,zl
jne plannen uitte voeren. Ditnu iszekernietandersdan
de gewone wi
jze,op welke hi
j altjd totop hettegenwoordig oogenblik toe gehandeld
heeft; en ik bevroed niet, welke vertoogen , sinds het vertrek van oox zAx, tot hem

metzooveelnadruk en welsprekendheid kunnen gerigt zi
jn,ten ware door oox zAw of
de Spanjaarden zelven;maar ook ditis nietwaarschi
jnli
jlt,dewi
jl zi
j klaar genoeg door
daden het gevoelen, hetwelk zi
j daaromtrent koesteren, bewezen hebben.- Gi
j voert
maede aan, datde Koning bevonden heeft, hoe kwali
jk men hem heeftgeraden, den
weg des gewelds in te slaan, en hi
j uit dien hoofde veranderd zou zi
jn. Xaar ook
hierin zie ik geene groote waarschi
jnli
jkheid; want zoo hi
j,naar mi
jn bescheiden oordeel,bevonden had,datmen hem vroeger kwali
jk- had geraden,zou hi
jvanraadslieden
veranderd,ofraad bj mannen van hettegenovergestelde gevoelen gezocht,oftenminste
door daden eenig bewi
js van berouw gegeven hebben, dat hij kwaden raad gevolgd
had. Hiervan echter zietmen nog geen hetminste bli
jlt. Hoppzacs,de eenigeman in
.

den Raad, die hem gezonden raad konde geven , is inmiddels gestorven, en God geve,

niet op de wi
jze a1s M>:RGEX en xowTzoxv; de Hertog van Alba heeftmeer dan ooit
invloed; de andere Spaansche Raadslieden hebben blt
jkbaar reden gehad noch gezien,
om van gevoelen te veranderen, daar allen eenparig de daden van s&xcHo B'&VILA en

zi
jne medepligtigen hoog geprezen en verheven hebben, ten ware gi
j misschien oordeelde, dat de getuigenissen der geesteli
jken en doctoren alhier, ten aanzien van de
godsdienst, en die van den Raad van State,ten aanzien van het gezag desKonings,tlen

geheelen Raad vanSpanje totandere gedachte gebragthadtlen. Xaar ik kan dit,openhartig gesproken, niet gelooven,noch zelfs denlten,datgi
j hetgelooft.lmmers,ik houd
mi
jovertuigd,datgt
jmi
jzulttoestemmen,datdeSpanjaarden nooitzooveelgezag hechten
zullen aan hetgevoelen van lie*den van zulkeen stempelalswaarvoorzi
jdeNederlanders
houden,en datzt
j,watde godsdienstbetreft, onze geesteli
jken en godgeleerden voorte
onbeschaafdeChristenen en tebesmetmethetLutheranismusbeschouwen,om bi
j ben den
indruk van de doctoren in de godgeleerdheid en van deSpa= scheInquisitieuitte wisschen;

zelfswerpen zi
j hjna evenveel,zoo nietmeer,de schuld derNederlandscheberoeringen
op de geesteli
jkln a1s op iemand anders. En wat den Raad van State aangaat,gj zelf
weet, dat die Raad van State, welke deze getuigenis heeft afgelegd, door den K oning
niet is goedgekeurd. Immers de voornaamste er van , nz XUEII.<, was er uitgesloten,
andere leden waren ofgevangen genomen , of bevreesd geworden ,of ten minste zonder

invloed. Zi
j die erin bleven waren de Hertog van Aarsckot,reedsdoor den briefdes
Konings veroordeeld,en zi
jne aanhangers,ofdegenen welke,zonderbeveldesKonings,
uitden Geheimen Raad in den Raad van State zitting genom en hadden. Erisalzoo geene

reden ofscht
jn van te gelooyen,dathun gevoelen en hunne etuigenisdenKoningofzi
jn
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Raad overtuigd hebben, dat men hun vroeger kwali
jk geraden had. = Xaar gj voert1576aan , dat wegens den uitslag der zaken ,>'ILIPs genoodzaakt is geworden m et zaclltheid 1581

teregeren. W aarlt
jk,isditzoo,dan ishi
j gedwongen goedertieren. Nu weetg1
j,hoe
geweld ofdwang en m inzaamheid met elkander gepaard gaan. Een leeuw zal zich wel

genoodzaakt zien gedwee te zi
jn,wanneer hj in het hok stevig geketend en gekneveld
is, en zalditdoor gebaren of liefkozingen, zoo veel hi
j vermag, te kennen geven ;
maar ik zou dengenen kwalt
jk beraden achten, die zicll onder zi
jne klaauwen stelde
in het vaste vertrouwen, dat hi
j door geweld, mak en vreedzaam geworden was.
Daarbi
jynaar het mi
j voorkomt, is er bewi
js noch reden, welke krachtiger toteene
tegenovergestelde gevolgtrekking zou leiden; de Koningen toch vergeten nooit de belee-

digingen,hun aangedaan. Daarom heeftde wl
jze stLoxo zeerwelgezegd,datdetoorn
des Konings de bode is van den dood; en hoe grooter de beleediging, hoe grooter
ook de verbolgenheid en de zucht naar wraak. Nu kan m en ter wereld eenen Koning

geene grootere beleediging aandoen, dan hem zoo ver te brengen, dathi
j,door zjne
eigene onderdanen gedwongen, ondanks ziclz zelven goedertieren moet zi
jn. En indien reedsbi
jzondere personen afgeperstebeloften voornulen vangeenerwaardehouden,
watmoeten wi
j oordeelen van een Spaanschen Koning,in zooveelgrootheidenmajesteit
opgevoed? Zullen wi
j denken, dat hi
j zich zoo ver zallalen leiden ofdwïngen,het
eweld te verlaten, om de goedertierenheid te omhelzen tegen degenen, welke hem de

grootste beleediging,die hi
j ooitontvangen kan, hebben aangedaan? Gi
j zegt, dat gi
j
daarvan zeltere berigten uit Spanje,en onderscheidene andere bewi
jzen ontvangenhebt;
maar ik bid u, denkt gi
j, dat het eenen Koning van Spanje moeite kost, dergelt
jke
berigten, naar hem goeddunkten hi
j raadzaam oordeelt ter uitvoering zt
jner plannen,
te verspreiden,wanneerdaarenboven zelfszi
jn geheeleRaadin zi
jnengeestgestemdis? W ie
in FranlcrIjk en daarbuiten had niietgedacht,datKoning X.
&REL (de lxde)zt
jn woord
ten opzigte van den Admiraal (oE couowv), dien hi
j vader noemde, en van den
Koning van Navarre,wien hi
j zi
jne zuster ten lzuweli
jk gaf,ongeschonden zou gehouden hebben? En alle berigten,bi
jna de geheelewereld,kwamen hierin metelkander
overeen. Xaar ik laatde vreemden daar. ToontdeKoningvanSpanjezelfsnietduidell
jk,
door de brieven in ci
jferschriftaan bz xvznA,-dat zi
jn eigen Raad hetdoelvanhetgeen
bi
j voorgeeft niet kent, daar lai
j zoo zorgvuldig beveelt, dat men den Raad van
State gelzeel iets anders dan de waarheid zal te kennen geven ? En cu As,zjn geheimschri
jver,meldtaanozRVEBA,datmendenRaa/heerHolyl'zztvsgevoelenshadmedegedeeld
geheelin stri
jd metde waarheid,opdatmen nietaan de waarheid zoudetwjfelen,wat
er van de zaak was. En wi
j hebben van den beginne afde listen gezien, van welke
men door lluicbelachtige berigten en bedriegelt
jke afkondigingen, die echter door
-

'sKonings eigen hand en zegel bekrachtigd waren , heeft gebruik gemaakt, en welkp

bi
jhad (uitgevaardigd),om de diensten van den Prinsvan oranje,van de Graven van
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1578- Egknond en Ilborne,en van andereHeeren als (l1em) aangenaam tedoenvoorkomen.1581 lk zou hier nog eene menigte voorbeelden totstaving mi
jnerstellingkunnenbijbrengen,
zelfs van 'sKoningsvoorzaten,zoo wel uithet huis van oosteltrijk a1s van Beurgondiè'
en van Spanje, die de minste tegenkanting ofbeleediging van de zi
jde hunner onder-

danen zoo wel wisten te tuchtigen, dat zl
j aan hetnageslacht retlen gegeven hebben
te gelooven , dat hunne opvolgers nooit zoo zeer van hen zullen ontaarden, datzl
j
l
l
aa
r
on
a
ni
e
t
t
e
zich zouden laten dwingen, goedertieren en zachtmoedig te zi
jn.
uitvoerig te worden zalik alleen zeggen,dat indien men mi
j slechts een enkelvoorjzen, dat sindsde wereld de wereld is, ooiteen Koning, door
beeld weet aan te wi
zj-ne onderdanen gedwongen het geweld te verlaten en met goedertierenheid te regeren , ondanks ziih zelven met deze goedertierenlzeid volgehouden heeft, zal ik geloo-

'en, dat de Koning van Spanje al het verledene vergeten en voortaan zoo goedertieren en zachtmoedig zi
jn zal, a1s dit ooit een Koning op aarde geweest is.
Doch uwe redenen zelvedoen mi
jhettegenovergestelde gelooven,daar gi
j zegt, tlat
de Koning in aanmerking heeft genomen, dat noclz de toestand des Lands, omringd
door zoo vele magtige naburen , noch de m enigte van zoo vele sterke steden , noch

ook de aard der landzaten gedoogden, metde vroegere wi
jze van bestuur voortte
gaan. Zoo gi
j nu daaruitaneidt, dat hi
j van besluit of plan veranderen zal of veranderd is, en voortaan door goedertierenheid wil regeren, maak ik integendeel daaruit
op , dat, aangezien de Koning door tle uitkomst bevonden heeft, tlat de middelen,

welke lzi
j gebruikt heeft om tot zi
jn plan te geralken, niet doeltreFend geweest
zi
jn, hi
j vau middelen veranderen en andere zoeken, maar niet van zi
jn plan
afwi
jken zal. W ant hi
j heeft het gebrek in de middelen en niet in het plan
gevonden, hetgeen uit al zi
jne brieven en daden, en uit allen, van welke hi
j
zich in zi
jnen Raatl bedient, (duideli
jk bli
jkt) (1). Zi
jn doel isalti
jd hetzelfde,
maar de middelen zi
jn een weinig veranderd, overeenkomstig den raad van Lxskxozh,
dat waar de huid van den leeuw niet kan dienen, m en de lluid van den vos moet te

baat nemen. En, indedaad, gi
j ziet het uit de Landelingen van oox zAx. Het zou
immers te onnoozel zi
jn te gelooven, dat na te Iluy zoo openli
jk zi
jn gevoelen en dat
tles Konings, volgens zi
jn lastbrief, vobrgesteld te hebben, hi
j één dag later gelleel
van besluit zou veranderd zi
jn omtrent zA en van zoo grootbelang; ook zou hetin
hem eene te groote, te onverschoonli
jke weifelbaarheid verraden. Dus zoo gi
j alles
welnagaat, zultgt
j bevinden,datdemiddelen veranderd zi
jn en niethetdoel. Aanvankeljk wilde hi
jin hetgeheelnietde Bevrediging (van Gent) goedkeuren,tenware
hi
j zich de punten voorbehield,over welke hi
j berouw zou kunnen hebben,en welde
(1)De tekstmoethierdoorden afschri
jververminktgcworden zijn.
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twee voornaamste,nameli
jk:over de godsdiensten het gezag des Konings, gelt
jk mede15
761581
over de slaking desGraven van Buren. Doch toen hl
j daarna zag,dathl
j langsdien
weg zjn doel nietkonde bereiken, heeft hi
j een anderen gekozen, en verklaard, de
Bevrediging, wegens de ontvangene getuigenissen omtrent de beide genoemde punten ,

aàn te nemen en den Graaf van Buren te zullen ontslaan, zoodra de Prins van oranje
aan eene zaalt zal voldaan hebben, tlie van de Staten van Ilolland en Zeeland, niet

van dienYorstafhangt; zoodat bi
jindedaad alleen de huid en hetvelvan hetdierheeft
veranderd, maar steeds b1
j zi
jn eerste plan blt
jft. En, waarli
jk, de Koning heeftte
veelmoeiten en kosten gehad,tezeerzi
jn naam en geheelzt
jn staatop hetspelgezet,
om zoo ligten zoo spoedig,'buiten de eene ofandere dringendenoodzakeli
jltlleid,alles
op te geven en zich thans naar den wensch van 'sLands Staten te voegen, dat is: van
hunne welwillendheid af te hangen. lnt
lien hi
j van denaanvangafbedachtgeweestware,

deze Landen bi
j hun wettigen vorm vanbestuur,overeenkomstighunnevoorregten,regten
en vri
jheden,te laten, en nietzooveelmagten zoo vele millioenen kroonen (toteen
tegepovergesteld doel) gespild.
had,zou hier.
nogeenigeschjn voorzi
jn;maarthan,
q,,
nu
hi
jden voetnietkan terùgtrekken zonderzi
jn gczag en goedeà naam ,a1s'tware, ophet
/

schavot te brengen, om der geheele nakomelingschap tot voorbeeld te strekken van een

Vorst,die zich de wet door zi
jne onderdanen heeftlaten voorschri
jven,nu ishet,naar
mi
jn oordeel,eene groote dwaling te denken,dathi
j zi
jne plannen en zi
jn vorigbesluit
za1latenva
#ren,om een anderen vorm van bestuur,geheelin stri
jd met deneersten,te
omhelzen. Gi
j ziet, datde Koningen van Frankrl
jlc,welken sclzit
l
'
#n zi
j ook aangenomen,wellte openbare bevelen zi
j ook uitgevaardigd,welke schatten zi
j ookverkwist,en
hoe halstarrig zi
j ook hun staatte gronde gerigthebben, thans minder dan ooit eene
andere wi
jze van bestuur,hoe oolt genaamd, willen dulden dan die,welke zi
j voorheen
te vuur en te zwaard trachtten in te voeren. En zoo gi
j zegt,datde Koningvan Spanje,
uit lzoofde van t1e ligging dezer Landen tusschen zoo vele m agtige naburen , de m enigte en sterkte der steden, en den aard der landzaten, door eene dringende nood-

zakeli
jkheid gedreven wordt,antwoord ik,dathi
jditallesle voren wélgeweten heeft.
Nog Onlangs, toen ht
j de brieven aan ou RVEBA schreef, wist lli
j alles wat hi
j thans
weet omtrent de drie bovengenoemde bezwaren; maar lli
j denltt, dat bet hem ligt zal
vallen,alle zaken teregtte brengen;en aangezien h1
j ul-t de vorigemiddelen geenvoordeelheeftgetrokken,meent ht
j langsandere wegen eindeli
jk tot zl
jn doelte zullen geraken. lmmers, het enge bondgenootschap tusschen hem en den Koning van Franlcrk
jlc

Zal gemakkelt
jk de eerste zwarigheid, de magtige naburen nameli
jk, uitden weg ruimeD; (1e tweede, de menigte en sterkte der steden, zal insgeljks ligteljk verminderd
worden, zoodra oo> zxx maar eenmaal in de versterkte plaatsen en grensvestingen

ingehaald is; want hi
j zal voorts wel zorgen, dat de misslag van den Hertog van
Alba, de zeehavens van kasteelen en bezettingen onlblcot te laten, niet m eer te
11 DZEL. 6 STrK.
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1576-= vreezen zal zi
jn; en daar men gezien heeft, dat (de stetlen) te willen trotseren,
1581 y66r saen er kri
jgsmagt binnen had, groote oorzaak geweestis, ze geheel te verlie-

zen,zal hi
j zich zeer welnaar den wi1der inwoners weten te voegen, tothi
j hen ingesloten heeft.En wat de derde zwarigheid, den aard der landzaten,betreft, wees ver-

zekerd, dat deze hem nietzalverbinderen,alzi
jne plannen naar genoegenuittevoeren.
Gi
j zegtmi
j, datde Staten zoo goeden regelop allesstellen, dathj zl
jn wil
nietzalkunnen volbrengen. lk , integendeel, vrees, datoox zAx er zulken regel op zal
stellen , dat de Staten het niet meer wagen zullen te spreken , zelfs niet m eer als Sta-

ten zich te gedragen. En dit is indedaad ook meer waarschi
jnli
jlt; want indien de
da
t
oox
z
Ax
z
i
ch
zo
nde
rge
za
g
of
t
i
t
el
va
n
Landv
oogd te Luœemburg
Staten in den ti
jd
bevond,toen zi
j bi
jna alle steden en sterkten in handen hadden en volstrekt konden gebieden ,nooit geweten hebben goeden regel te stellen op een leger dat reeds te veldewas

en uit eigen beweging zich te hunner beschiltking gesteld had; indien zi
j nooit een
handvolSpanjaarden konden verslaan often Lande uitjagen, noch zelfs een schi
jn van
wi
s
t
en
t
e
bewa
r
e
n
,
zo/
a
t
hunne
ei
gene
s
o
l
dat
e
n
hun
mee
r
kwa
ad
ge,daan
krjgstucht
hebben dan wanneer zl
j vi
janden geweest wàren;'indien zi
j zelve open'li
jk en onbewimpeld verk-laren, dat het gebrek aan tucllt en geld hen gedrongen heeft in deze
overeenkom st m et nox JAw te treden , welke reden is er te denken, dat zi
j le-

kunnen Vormen, wanneer nox zAx als volstrektHeer binnen llet Land zal zi
jn,
ha
nd
e
n
e
n
a
l
d
e
be
z
e
t
l
i
n
g
e
n
o
n
d
e
r
z
i
j
n
e
e
d
e
p
t
e
z
i
j
ner
met al de sterkten in zi
jne
beschikking,om hen te breidelen?- Indien gi
j aanvoert, dat de Spanjaarden alsdan
jfelachtig is; en wanneer
uithetLand zullen zt
jn,antwoord ik, dat dit nog zeer twi
gers

dit ook reeds zeker en ten uitvoer gelegd ware, za1 men toch den Weg wel weten
langswelken zi
j vertrokken zi
jn,OnX hen weder terug te voeren als het noodig is. En
wanneer ook dit nietzoo zijn zou , zal m en imm ersDuitschers en 'W alen, Franscllen en
Vlamingers, en alle soorten van natiën in menigtevinden,gereed om dezegewesten in eene

veel hardere en ondmgeli
jkere slaverni
j dan ooit te storten. Ons op den Ttzrk te verlaten,is eene schrale en weinig gegronde hoop; wantde Turk kan zi
jne stri
jdkracllten
tegen deVenetianen,tegen andere Italianen,of tegendePersenwenden;ja,zelfsineenig
verbond of overeenkomst metSpanj'treden. En wanneer ditook niethet geval is, zal
men Welmiddel vinden,alsde nood hetvordert,vier- of vi
jfduizend soldaten tekunnen
ontberen,om de Nedevlanden niet in gevaar te brengen van verloren te gaan, en even-

welden Turk wecrstand te bieden;en hierop rekenen ook de spanjaarden.- Ik twi
jfel
a
l
dez
e
r
e
de
kave
l
i
ngen
s
l
ec
ht
s
gi
s
s
i
ngen
e
n
r
ede
ne
r
i
ngen
niet,ofgi
j'denktbi
j U zelven,dat
die,zoo als men zegt,in utramquepartem kunnen bestreden worden, en het beter
is een tegenwoordigen vredeteonlhelzen en hetwisselvallige dertoekomst te verbeiden,dan
@@

Z1
Jny

zich in een gewissen kri
jg te wikkelen en den uitslag daarvan,veelhagcheli
jker dan
de vrede, af te wachten. VùJr hierop te antwoorden , zal ik een woord zeggen ;indien
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wijdenken,datde uitslag van den kri
jg tegen bow zAx thans zoo twl
qfelachtig is,dat11
55
78
61
-hetbeter ware den vrede,totwelken prl
js ook,te koopen,dan eenjuk afteweren dat
nog niet op onze ichouders gelegd is, zoo mag men veilig besluiten,dat de oorlog nog

veelgevaarli
jker en onverstandiger in de toekomst zi
jn zal,wanneerwi
j hetreedsopgeworpen juk zouden willen afwerpen; wantzoo er thansweinig middelen zi
jn, om den
kri
jg te voeren, zullen er alsdan in het geheelgeene gevonden worden.- Xaar ilt
wil alle gissingen laten varen en tot betoogen overgaan. lk geloof, gt
j zult mi
j
toestaan, dat wanneer box zAx u bet bewind dezer Landen geheel en in zulken vorm

aanbood a1shetwas ten ti
jde van wi
jlen Keizer X-kltEL V ,niemandderStaten zichdaartegen zou willen ofdurven verzetten,aangezienzi
jzelveinalleverdragen,naarhetschi
jnt,
dezen voet en dien vorm op den voorgrond gesteld hebben ,en now zAx en den Koning

zelfsopenli
jk verklaren,datditook hunnebedoelingis.Ditisnietmeer gissing;hetisde
uitgedrulttewilenhetvastbesluitvan deeenezoowelalsvan deanderezi
jde.. Nu,bidik
u,neem eensin aanmerking doorwien en inwelken ti
jddebloedbevelen (plakaten),uit
welkealdeze rampenzi
jnvoortgevloeid,werden uitgevaardigd;waslletnietten ti
jde van
KeizerKAREL? En alde vervolgingen tegen de arme Hervormingsgezinden,zi
jn zi
j niet
van den tijd van Keizer xxhzx,? Xaar zwijgen wi
j van de godsdienst,daar de naam
alleen er van zoo gehaatis,datmen er niei van hooren wil. Gaan wi
j over tot het
staatkundige. W ie heeft hetkasteel van Gent en dat van Utrecltt gebouwd? ls het niet
Keizer KAREL?- Xen m oetduszeggen, dat nox zAx, ten gevolgevan dezen vrede,zoo
veel kasteelen zal kunnen bouwen a1s hem behaagt. En heeftnietK eizer KAKXL, wan-

neerhethem goeddacht,oorlog en vredegemaakt? Heefthi
jnietlegerstezeeenteland
geligt zonder voorkennis of toestemo ng der Staten ? Hetzelfde zaldus nox zAx, in naam

desKonings,ook kunnen doen. En heefthi
j (deKeizer)nietnaar goeddunken bekettingen in d,
e sterkten en grensvestingen gelegd? Xen zal dus lletzelfde aan oox zAx
moeten toestaan. En wanneer dit geschied is, bid ik u , welke middelen zullen deStaten

hebben, zich tegen zt
jne plannen te verzetten;ofwanneer zullen zi
j kunnen beletten,
dat htj niet bi
j den kop vatte degenen, die het hem behagen zal; of dat ht
j niet
late ophangen, onthoofden , of verbranden degenen, die het hem behagen zal, aan-

gezien Keizer K.
&r<EL dezelfde magt gehad heeft? En zullen wi
j denken,
. dat oox
zAx zal dulden, dat de Staten bevelen uitvaardigen omtrent hetgeen men in het oog

te houden heeft betrekkeli
jk de godsdienst, zoo als in de Gentscbe Bevrediging is
bepaald geworden? Za1 hi
j niet zeggen, dat de Staten ten ti
jde van Keizer XAZUL
dit niet gedaan hebben? Zoodat wij altt
jd in dezelfde zwarigheden zullen geraken,
en, geli
jk men zegt,van den wal in den sloot vallen. lk bid u toch,welken waarborg heeft men in dit verdrag bedongen? lk, voor mj, zie er hoegenaamd geenen
in:want indien de Algemeene Staten goedvinden,dat de Prinsvan oranje en deHervormingsgezinden uithetLand vertrekken (ofschoon ik welvertrouw,datdeHollanders
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1576- en Zeeuwen . wien deze zaak het naaste betreft, zich niet zoo spoedig daarnaar zullen
1581

'

.

gedragen); zoo het in het algemeen en eenparig als goed en noodzakeli
lk geoordeeld
wordt,datzl
jvertrekken,dan zaldePrinserzich naarmoeten gedragen; maarwie,bid
ik u,zalalsdanVlissingen en de anderezeehavensbewaren? Zalhetnietoox zA> zi
jn?
Zal hi
j er nietzulke Bevelhebbers en bezettingen in leggen als hem goeddunkt? En
za1 hi
j niet zooveelkri
jgsvolk over zee en over land kunnen invoeren, als hem belzaagt, zonder dat iemand zich er tegen kunne of durve verzetten? - Er scheelt

zoo veelaan,datdit verdrag met 5ox zAx te gunste van den Prins getroFen is,gelt
jk
gi
j hetschi
jntop te vatten, datik zou oordeelen, datzelfs de Gentsche Bevrcdiging
tot zi
jn groot nadeel, ja zelfs tol ondergang van al de Akderlanden zou strekken,
indiennietin de (aanstaande?)vri
jeen plegtigevergadering derAlgemeeneStaten,naar
'sLands oude gewoonten en gebruiken ,de meerderheid van stemmen tot niets zaldienen ,
en alzoo laet eene gewest door de andere niet zalkunnen benadeeld worden ,oolk niet in

de algemeene middelen der opbrengsten of beden, waarover elk gewestzi
jn verslag en
vrje stem zal uitbrengen. Er is immers geen twi
jfelaan,of box .
yAx zou gemakkel*
ijk
een middel vinden, de meerderheid van de stem men der Staten te winnen , om den
Prins en de Hervormden te veroordeelen, het Land van allen waarborg te beroo-

ven, en hetvoor alti
jd alle magtte ontnemen, ingevaltleze stemming bi
j meerderlzeid
niet regelregt streed met de regten, vri
jheden en gebruiken des Lands. Dit was
de reden waarona wi
j, toen men over de gezegde Bevrediging onderllandelde, eerst
wilden weten, of men now zAx of eenig ander Landvoogd, uit Spanje gezonden,
zou ontvangen, daar wi
j, zoo men zulks van plan was, geheel andere waarborgcn
zouden eisclzen dan ingeval wt
j alleen met devstaten te handelen hadden. Xaar
hoe heeft men de beloften gehouden , die men ons toen deed? lk laat dit aan

uwe eigene beoordeeling over. W atmi
j betreft,ik lkan nietbegri
jpen,dat deze vrede
ten voordeel strekt, ik zal niet zeggen van den Prins, maar zelfs van het Land, en

vind de redenen, welke gi
j aanvoert, van geen gewigt om mi
j totuw gevoelen over
te halen (1).',
M dtlelerwi
jl hadden de Algemeene Staten den Xarkgraafvan Ilavré en den Abt x)z
xAaorrEs.naar 5ow JAx gezonden, om hem voor het teekenen desVerdrags te danken;

en tevens den Keizerltjke gezanten verzekerd, dat de hem toegeslane som binnen den
bepaalden ti
jd zou verstrekt worden. Zl
j besloten t1e Duitsche soldaten te betalen en

eenige benden af te danken, maarevenwelkrijgsbehoeften aan te koopen (2). Veel
werd beloofd en bepaald, doch weinig of niets, uit gebrek aan geld,ten uitvoergebragt.

(1)CorrespondancedeCIIILLAUXE lc Taciturne,T.111.p.241- 257.
(2)DE zowGz,Besl.d.St.Gen.9.lI.bl,97,103,104,105,107,109,116,117.
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Alle pogingen, om door leeningen, opbrengsten en andere middelen in deze behoefte te 15761581
voorzien, m isltzkten over het geheel, en hieraan moetgedeeltell
jk de weinige kracht
-

en zelfstandigheid toegeschreven worden met welke de Algemeene Staten in dittl
jdperlk handelden (1). Evenwel verklaarden zj, in antwoord op het vertoog van den
Prins en der Staten van Ilolland en Zeeland van den negentienden van Sprokkelmaand ,

))dat alti
jd hunne bedoeling geweest was en alsnog is, met de daad de Bevrediging 1 y.

evan Gent te handhaven, en onder andere zaken ook te herstellen al wat bevonden mLeant
anrl

zalworden verrigt ofvoorgenomen te zi
jn tegen en buiten de voorregten, regten,vrij- 1577
lzeden en gewoonten der Nederlanden, zoo wel in het algemeen als in het bi
jzonder; dat zi
j met geweld van wapencn de Spaansche, Italiaansche en Bourgondische
soldaten zullen verdri
jven, naar luid van het voornoemde Verdrag,ingeval dit kri
jgsvollk binnen den bepaalden ti
jd niet werlkeli
jk, ingevolge het uitdruk-keli
jk bevel
van Zt
y'e lloogheid, vertrokken is, zonder verder in eenige handeling of overeenkomst te treden, om den aftogt der vreemde benden te vertragen. En aangezien

de gewesteli
jke Stadhouders, Opperhooftlen en Oversten van het kri
jgsvollk gehouden zi
jn zich daarnaar te regelen, zoo zal men lzun verzoeken, insgeli
jks llet besluit te onderteekenen , waarvan deze tegenwoordige akte is uitgevaardigd en welke,
op last van de Algemeene Staten , door hun griKer en dien van Braband is

geteekend (2).', De Prins van oranje en de Staten van Ilblland en Zeeland stelden zich daarmede niet te vreden. W el werd er in gesproken van het verdri
jven
der Spanjaarden met geweld, wanneer zi
j ten bepaalden ti
jde niet waren vertrokken, maar geenszins van de andere voorwaarde, op welke de Prins het Eeuwig Ge-

bod zou goedkeuren, nameli
jk, datde Algemeene Staten oox zix niet als Landvoogd
ontvangen zoutlen, vôör lai
j ))alle privilegiën realick gerestitueerd, ende 't gene
contrarie van dien gedaen was, geredintegreert had;'' hetgeen rroals rlllx, of-

schoon zeer gellecht aan den Prins, ))eene zware clausele'' noemde (5). ORAXJE
begeerde nog meer. Naar zi
jn gevoelen immers, moest men zich niet bepalen bi
j
de handhaving der aloude voorregten en vri
jheden alleen, maar, op hetvoetspoor der
voorvaderen in dergeli
jke omstandiglleden, zelfs nieuwe trachten te verwerven (4).
(1) pE zowt
)E, Besl. d.St. Gen. D. 11. b1. 126 (c), en op een grootaantalplaatsen vazz
bl. 105 284.

(2)Archivesdela Jftzit
çpozdtOrange,T.VI.p.7,8. BoR,Hist.d.Nederl.O0rl.D.1.B.X.
bl.792. vAxMcTzazx,JA,
ç/.d.Nedevl.oorl.B.VI.bl.130 verso. IXOOFT,Nederl.#f.
ç/.B.X1l.bl.499.

(3)aowoAx,Onuitg.#JtIi'
/c.D.l1.b1.153.
#
(4)Correspondance de GUISSAUME le Tccfftfrnc)T.111.p.226.Archives de la JfliTpnd'Orange,
T.Y.p.634.
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1576- Zulke eischen droegen den lkiem der weigering in zich, welke de Prins ongetwi
jfeld
.ygyj
ook beoogde,daar ht
j een verdrag met box zAx vreesde. Van den anderen kanttrachtten de Algemeene Staten met hem op een goeden voet te bljven, zo0 weluitzucht
voorden vrede,alsomdathi
jhun ten schrikbeeld konde strelkken tegen bow zAN, en
weder hun hoofdsteun worden bi
j het terugkeeren van het gevaar. Hierttitlaatzich
hunne overgroote erkenteli
jkheid jegens den Heer van W illerval verlklareny toen
deze een vredelievend antwoord van den Prinsmedebragt. En ohAxzz van zi
jne zijde,
kende zi
jne belangen te wel, om met hen den vrede te breken, en van daar zjne
verklaring, de Gentsche Bevrediging met alle kracht te zullen onderscllragen;terwijl
hj,bj alle betuiging van gematigdheid,evenwellaat doorschemeren,datllet hem aan
jfeld, was zi
tjn
geene middelen ontbreekt,zich te doen gelden (1). Groot, ongetwi
invloed op het volk. H1
j had in alde gewesten ontelbare aanhangers, en nietweinig
St
at
Leden derAlgemeene en waren hem genegen (2). ))SindsdeGentscheBevrediging
werd hij a1s de godspraak van het Land beschouwd, zoodat (le moel
jeli
jltste zaken
naar zi
jn ragd behandeld, en naar de aclltbaarheid van zi
jn gevoelen besloten werden (5).'' ))Hi
j is een man van zeldzame hoedanigheden,'' schreef in dien ti
jd de
Engelsche gezantw xxzsox, ))van groot gezag, algemeen bemind,buitengemeen schrander

in alle zaken, vri
j van alle aanmatiging of eigenwaan, en, watbovenal in hem lof
verdient, lai
j wordt door verlies noch tegenspoed ter nedergeslagen (1).9, llt
)j bleef
zi
jne taktiek tegen nox zAx volgen, voedde het wantrouwen, en versterkte het
kwaad vernaoeden tegen hem (5). Dat wantrouwen en kwaad vermoeden waren
zoo groot, ))en de geheugenis der rampen, door de Spanjaarden berokkend, was
zoo versch en verschrikkelt
jk, dat de Nederlanders, hoe grooter de aanbiedingen
van oow J&w werden, hoe meer z1
j oordeelden, die voor verdacht te moeten houden (6).'' ))De Gentsche Bevrediging bad de zeventien Nederlanden vereenigd; het
Eeuwig Gebod, door den Prins niet aaDgenom en, m aakte dien bantl weder los.

ln eenige opzigten van hem gescheiden, zich bi
jna tegen hem verklarende, maaltten de vi
jftien gewesten voortaan gemeene zaak met den nieuwen tandvoogd. Xen
(1)cltozs v.I'
RIXSTERER,in deArcltivesde la Jfciyp'zd'Orange,T.V.p.633-635.
(2)nz Twssls,comment.Lib.lY.p.263.
(3) :E>TIvoGI.
I0,Nederl.ffïdf.bl.256. STR&DA noem t OEASJE het Delphisch PrJàd! der Nederlanders.de #e!!t)Belg.Lib.IX.p.508.

(4)hrchivesde la Maison d'orcpge,T.Vl.p.LXXII.
(5)GltoEx v.pRlxsTzaElt,in dehrcltivesde la Jfcfq
spn d'orange,T.V.p.635.
(6)BzxTlvoGLlo,Nederl.Ilist.bl.255,256.
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xnoest dit verlies herstellen ; waken , afwachten, gelegenheden scheppen en er gebruik 15761581
van maken, en een geschikt oogenblik waarnemen , om al de Nederlanden rondom

zich en tegen boy zAx te vereenigen (1).,' Nooitmisschien heefthetstaatkundig genie van ohAszz met zooveel luister geschitterd als in dit ti
jdperk. ))zi
jn werkkring
breidt zich uit; hij bestuurt eene beslissende beweging voor de Christenheid; en de
toestand bereikt den top van verwarring, als het ware, om de scherpzinnigheid van

zi
jnen geest, de vastheid van zi
jn karakter,zi
jne onvergeli
jkeli
jke bekwaamheid,en de
verbazende verscheidenheid zjner hulpmiddelenvoor de wereld ten toon tespreiden (2).''
Inmiddels was oow zAx den vl
jfentwintigsten van Sprok-lkelmaand te Namen gekomen
en metgroète vreugde doorhetvolk ontvangen.Hi
j gelastteden Spanjaarden,zich gereed
te maken,binnen twintig dagen uitAntwerpen en de andere plaatsen te vertrekken (5).
Ook gafhi
jden Hertog van Aarsclteteene schriftelt
jkebelofte,datdeKoning deGentsche
Bevrediging en hetEeuwig Gebod zou bekrachtigen (1). Erliep een gerucht,hetwelk
latervalsch bevonden werd,datHertogERIK vanBrunswkjk metruitert
jnaardeNederlanden
in aantogtwas (5). Dit verhinderde evenwelniet, datvan wege de Algemeene Staten
de Abt van St. Gertrude, de Heeren van Ilezd en van Bercltem , en de griKer der
Staten van K enegeuwen, CARLIER , naar Leuven werden gezonden, om oox zAx te ver-

welkomen (6). Derwaartsspoedden zich ook meestaltle Grooten en de voortreffeljksten van den adel, om den aanstaanden Landvoogd te begroeten en zich zt
jner aan te
bevelen. Xet eene lj
lfwacht van slechts tachtig hellebaardiers onder den Hertog van 3 v.
.

.
.
Aarscltot, deed nox aA> zi
lne intrede in Leuven en werd zeer feesteli
lk ontvangen.Lentea

m aan

Hi
j verzuimde niets, om een gunstigen indruk bi
j het volk voor zich te verwekken 1577
en vrienden te winnen. Xet kwistige hand deelde hi
j ambten, waardigheden, jaarwedden, onder anderen eene van twee duizend kroonen aan den Heer van K ezê, Bevel-

llebber van Brussel, en andere gunstbewt
jzen uit,ontving even minzaam alsharteli
jk
talrjke gasten aan zi
jn ri
jk bezetten disch,ja,verscheen in persoon op de maalti
jden
der gilden,bezochtde wapenoefeningen en bi
jeenkomsten derschutteri
jen,schootmede
naar den papegaai, mengde zich b1
j openbare vermakeli
jkheden onder hetvolk, en
sprak gemeenzaam zoo met geringen als aanzienljken. Geen wonder,datde))beroemde
(1)GltoExv.PRINSTERER,in de Areltivesdela Maison #'Orangc,T.
'V.p.635.
(2)GROEN v.PRIXSTERER,in de Archivesdela Jfcgpn #7orangc,T.Vl.p.6.
(3)v.HwssEl,
T,Sttkk.'
p.#.Yaderl.Ilist.D.111.bl.139.
(4)nz zfayGz,Besl.d.Stat.Gen.D.lI.b1.119.
(5)v.HAsssc'
r,stukk.v.d.Yaderl.Hist.D.111.bl.140. pzzoNuz,Besl.d.St.Gen.1).1l.bl.492.

(6)os zoyGs,Besl.d.&.Gen.D.Il.b1.121.
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1570- en beminnelt
jke zoon van den Keizer,wiens gedachtenis den Nederlanders nog dierbaar
1581 was, de harten van burgers moest innemen , wellte nooit anders dan eene trotsche en

vernederende behandeling van den kant der Spanjaarden ondervonden hadden.'' Even-

wel ontbrak het niet aan de zulken,welke in ditallesnietsdan Sjaansche sluwheicl
zagen , en zich voorstelden, dat een man, zoo hooghartig als nox aAx, dit betoon van

nainzaamheid en inschikkeli
jkheid eenmaalduurgenoeg in rekening zou brengen (1).
Ondertusschen zond de Prins van oranje den Heer van Mansartnaar Brussel,en

6

vermoedelt
jk naardezelfde personen, totwelke llj hem vroegerhad afgevaardigd (2).

Y'
rent
e- Nadrukkeli
l'k dringt hi
J' bi
J' hen aan , maatregelen te nem en , om zich in veiligheid te

ma
15a
7nd
7 stellen tegen de wraak des Konings en zijner staatsdienaars,vôôr nox ,Ax alsLandvoogd
erkendwordt. Totdat einde raadthi
j aan:zamenwerlting en goede verstandhouding tusschen de AlgemeeneStaten,degewestelt
jlkeStadhouders,en deKrl
jgsbevelhebbers;tewalten tegen de listen en lagen der Spanjaarden,welke twisten tweedragtonderhenpogen
te zaai
jen en hen van ellkander te scheiden;de kasteelen te vernielen,ten minste naar
den kant der steden te ontmantelen, of er Bevelhebbers aan te stellen, op wier trouw
naen zich verlaten konde;het kasteel van Antwerpen, als hetgewigtigste, aan den Graaf

vanEgmond,HEz:,MERonl,ofBERSELE toe tevertrouwen,nietalleenomdatzi
jdeoutlste
Edelen vanBraband waren,maar bovenalwegens de diensten,welke zt
j hetVaderland,
terwederverkri
jgingzi
jnervri
jheid,bewezenhadden,terwi
jlmen daarenbovenverzekerdlton
zi
jn,datzi
j nooit met nox zAx zouden onderhandelen;eneindeli
jk,hetgezag derAlgenaeeneStaten ltrachtdadigtegen nox zAx en denRaadvanSlate tehandhaven,dewi
jldaarvan hetbehoud van 'sLandsToorregten,regten en vri
jkeden afhing.Immers,indien men
gedoogde, dat de Raad van State het gezag der Algem eene Staten fnuiltte, waar naar

hi
j zonder twi
jfel op alle wi
jze zal trachten, dan zou now zAw zeer gemalklteljlt
tot eene souvereine en volstrekte magt geralken door middel der Raadsleden, wellte llct

noch wagen zouden, hem in ietstegen te spreken, noch om de onafhankeli
jkheid of
llet gezag der Staten, op hetwelk zi
j zelfs nai
jverig waren, te onderschragen, zich
de ongunst zouden willen op den halshalen van hem , in wienseed zi
j allen stonden;
waardoorheteindeljlt pox zA> zou gelukken, niet slechtsde Algemeene Staten onder
het juk te brengen, maar ook den Raad van State, die hem in dat oppergebied
gezet en gevestigd had naar hetwellt de Spanjaarden streven, zoo als uit het berigt
(1) v. llAssEtT, Stukk. t/. #. Yaderl. Ilist. D. 111. b1.143. 5c 'rwssls, Comment,Lib.111.
p.257,258. HARAEUS,Annal.Brab.T.111.p. 253,254.STRAOA,de #:J!pBelg,Lib.,
IX.pa516cAxpAxA, della ptferrc di Fiandra, T.1.p.179. :ExTIv0GLIo, Nederl.ffgf.b1.260. cuAppuvsIlist. Gen. d. 1.g. d. Fl. Liv. Y. p.228. B0R,Ilist. d.Nederl.Oorl.D.1.B.X.b1.804.v.51:TcnEx,Ilist.d.Nederl. Oorl.B.YI.b1.130 verso. uOOFT,Nederl.Ilist.B.XlI.b1.500.

(2)ZieLiervoor,bl.77.
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6-van de RUEDA aAD den Koning duidelijk blijkt. Ten slotte vermaant hij dat de Al-157
1581
gem eene staten m et hem en de Staten van Ilolland en Zeeland zich in een naauw

verbond tegen noN zAw en de Spanjaarden vereenigen, deze laatsten, wanneer zi
j niet
op den bepaalden tijd zijn xertrokken, gewapenderhand verdrijven, en voortaan alle

onderhandeling metnow zAw afbreken (1).:,
Dox zAx begreep teregt, dat, ofschoon hi
j zich op een vredelievenden voetmetde
Algemeene Staten gesteld had,toch eigenli
jk niets was uitgerigt,zoo lang dePrins van
oranje het gezag van den Koning niet erkende. ))OxAxzz,'' schreefht
j aan lqxulps,
))is de stuurman van dit schip;hi
j alleen kan hetredden,oflatenvergaan. Degrootste
hinderpalen zouden uit den weg geruimd zi
jn, indien men hem voor zich konde winnen.'' Aanvankelijk was hi
j van plan geweest, hetwelk 'sKonings goedkeuring had
verworven, den Prins voor te stellen, zich van zi
jne ambten en waardigheden tert
behoeve van zi
jn zoon, den Graaf van Buren, te ontslaan en zicl
a naar Duitscltland
te begeven. Hl
j bemerkte echter spoedig,datoaAxzz daartoe niet te bewegen zou zi
jn.
Een dergeli
jk voorstel ware misschien eenige jaren vroeger aangenomen; maar het
nieuwe aanzien , welk de zaken gekregen hadden, en de wederkeerige verbindtenissen
tusschen de Staten der opgestane gewesten en den Prins, veroorloofden dezen laatsten

niet meer,aan een dergeli
jken voorslag gehoor te leenen.
Dow .
u x raadpleegde hierover te Leuven den Hertog van Aarsch,ot, en men besloot, Dr. LEowzxrs m et een brief van den Hertog naar den Prins te zenden. Om

meer kracht aan de zaak bi
j te zetten, wenschte now zAw zelf met xzzoxlwvs te
spreken, wien hi
j ernstig aanbeval, den Prins de gevaren en de bezwaren onder
het oog te brengen, aan welke hi
j (de Landvoogd) zich had blootgesteld, door
Spanje te verlaten om den vrede in de Nederlanden te herstellen; de gunstbewi
jzen,
welke ht
j voor deze gewesten van den Koning verworven had; wathj gedaan had,
om het tegenwoordig Verdrag te bewerken; en eindeli
jk zt
jn bepaald voornemen, dit
stipteli
jk op te volgen. LEoxzxrs moester bjvoegen, dat hetvertrek der Spanjaarden
zoo spoedig mogeli
jk zou plaats hebben; dat hetgeen box zAw in deze en in alle andere zaken beloofd had, verwezenli
jkt zou worden; dat, wel verre van daarin de
minste verandering te brengen, hi
j veeleer de wapens zou opvatten tegen elk, die
hem mogt verhinderen, zi
jne verpligtingen in dezen na te komen; en dat hi
j, tot
waarborg van zi
jn woord,zich in de magt der Staten gesteld had. Lzowzxrs moest
daarenboven den Prins te kennen geven ,dat deze thans in de gelegenheid was, den Ko-

ning eene dienst te bewi
jzen, ter belooning waarvan hi
j niet alleen vergiFenis voor
zi
jne overtredingen zou verwerven, maar zelfsde genade des Xonarchs en alde eer,
(1)Correnpondanee de cvlssAvxz le Taciturne,T.111.p.257-2* .
11 DEEb. 6 STvK.
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j alzoo de toekomst van zi
jn huiszou
1576- Welke hj zou kunnen verlangen, waardoor hi
1581 verzekeren; dat nox
zAx zi
jn gdede'
vriend zi
jn zou, en alszoodanig misschien meer
voor hem uitwerken dan hi
j vermoedd
'e., Daarby
'- moest hi
j den Prins voorhouden,
dat, aangezien de Koning aan de Staten had toegestaan wat zi
j begeerden, en'aan
hem wathi
j konde vorderen, hi
j zich voor Gotlnoch menschen zou kunnen verantwoorden wegens hetgeen hi
j gedaan had ofnog verrigten zou, indien hi
j in zi
jn tegenstand volhardde; elk zou alsdan teregt zich tegen hem weùden, en hi
j den ondergang van zi
jn huis berokkenen. Hi
j moest hem voorts verzekeren, datnow zAw niet
voornemens was de schreden van zi
jne voorgangers te volgen, maar alleen kwam om
vergiffenis te schenken , het verledene te doen vergeten, de regering in de Nederlanden
op den alouden voet te brengen , en er eenen vrede in te bestendigen, door welken

zt
j zich van de geledene rampen konden herstellen. Eindelt
jk moestht
j denPrinsherinneren,datindien hi
j om ditbewerken de wapenen had opgevat, hem geen beweeggrond overbleef, deze langer in handen te houden; dat hi
j derhalve moestbesluiten,
den vrede niet alleen te bewaren, maar ook in Ilblland en Zeeland de Roomsch-

Katholjke godsdienst en het gezag des Konings te herstellen; en dat, zoo hj nox
zA> wilde schrt
jven, hem een antwoord zou geworden, welk hem in allen deele zou
bevredigen.

Xen moet oox zAx het regtlaten wedervaren, dat hi
j in dezen te goedertrouw handelde. Een zi
jner brieven aan rxLxps in dien ti
jd geefter het bewi
js van. Nadat
bi
j er onbewimpeltl in verklaar; heeft, dat de Koning even zeer in de Nederlanden
verafjchuwd en veracht wordt, als m en er den Prins bemint en eerbiedigt, spreelkt

hi
j aldus over de zending van xzEoxzxvs: ))lk onderlzandel metden Prins, om hem
alle zekerheid te geven, want ik zie, dat het bestendigen van den vrede zoowel, als

het handhaven van de Roomsch-Katholl
jke godsdienst en van de gehoorzaamheid aan
Uwe Xajesteitin deze gewesten thans van hem afhangt. Ook zi
jn de zaken tot die
hoogte gekomen, dat men van den nood eene deugd moet m aken. Indien ohAwzz

aan mi
jne voorstellen het oor leent,zal ditniet anders dan op zeer voordeelige voorwaarden voor bem zi
jn: maar men pzpcf daarover lteenstappen, liever dan alles te
terîfczep-''
LEowlwvs vertrok den achtsten van Lentemaand uit Leuren en kwam drie dagen later

te.Middelburg aan, waarde Prins zich bevond, welke hem onmiddellt
jk bt
j zich ontbood. Lzoxzxvs overhandigde hem den brief des Hertogs van Aarscltnt, sprak vervolgens met hem in den geest der mondelinge bevelen van box zAN, en verzekerdej,

dat hem alle waarborgen zouden gegeven worden, welke hi
j voor de teruggave zijns
zoons en van zijne goederen en bezittingen verlangde. Hij verwittigde hem darenboven,datAAhscuom bereid was hem te bezoeken op zoodanige plaats a1s hij zelfhet
geschiktst zou oordeelen , nm over de punten in geschil m et hem te onderhandelen ;
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ja,datbox .
u x zelfswenschte,ondankshet Zevaar welk lzi
j zou kunnen loopen,zich11
55
78
:1
met hem mondeling te onderhouden.

De Prins antwoordde,dathj zjne Hoogheid zeernederig dankte voorde grooteen
tmgemeene toegenegenheid zoowel, alsvoor de goede bedoeling,welke hj tervestiging van de algemeene rust aan den dag legde; dath1
j hem ook,wat zi
jn persoon in
llet bi
jzonder betrof, voor zi
jne aanbiedingen dankbaar was; dat hi
j niets vuriger verlangde dan bem te dienen en het zi
jne toe te brengen, opdatde vrede gehandhaafd
wierd;dathethem zeer aangenaam zou zi
jn metden Hertog vanAarscltotteonderhandelen (1), en tevenszjneHoogheid schrifteli
jk tedanken, maardathi
j heteen noch
hetander mogtof konde doen buiten voorkennis van de Staten,naar wierraad hjzich%
in alle omstandigheden gedragen had;dat,zoo hi
j anders handelde,hi
j zich van verraad en geheim e vcrstandhouding verdacht zou m aken , en derhalve aan de bewuste

voorstellen een gevolg konde geven völr den vi
jf en twintigsten van Lentemaand,
wanneerde Staten van Kolland en Zeeland te bordrechtzouden bjeenkomen.
Na vele gesprekken hield rEoxzwvs den Prins voor, ))dat bow z-kx zonder eenige

kri
jgsmagt in de Akderlanden was gekomen, zich onder de bescherming des Hertogs van Aarscltot had gesteld, en zonder li
jfwacht, enkel op het woord van de
burgers en de studenten , te Leuven was versclzenen, al hetwellk van de opregt-

j vermaande den Prins minzaam , ))zulk eene
heid zi
jner bedoeling getuigde-'' Hi
gunstige gelegenheid niet te laten voorbi
jgaan, om zi
jn huisen geslachttegen alle
lotverwisselingen te waarborgen,'' en haalde ten slotte de voorbeelden aan van MA-

ltrrs, svxzx,A,zvucscEsAR en anderebewerkersvan burgeroorlogen. Bi
j hetweggaan
verzocht hj hem , ))toch ri
jpeli
jk na te denken over hetgeen llij hem had vnorgesteld,
en God aan te roepen, opdatHt
j hem ten goede mogt raden-'' ST.ALnztiowoz en
vAx nohp verklaarden desavonds aan rzowxxvs, dat zij hetaannemen der voorstellen,
zoo als zi
j daar lagen,voor den Prins zeer gevaarlt
jk hielden. Den volgenden dag
betuigde hem oaAwzz, dat ))hj God had aangeroepen, en voor den veiligsten weg
hield, boven alles den Staten, jegens welke hi
j alslzun dienaar verpligtingen had te
vervullen, van de zaak te verwittigen. H1
j kondenietvergeten,'' voegde lli
j erbi
j,
))wat den Graven van Egmond en Ilborne gebeurd was, noch de wi
jze op welke de
belofte der Hertogin van Parma aan de Verbondene Edelen geschonden was, noch

llet gedrag van den Koning van Frankrjjk tegen den Admiraal nx corxowz. Hj had
daarenboven berigten uit Spanje,Italig,Dultschland, en de Nederlanden,datmen be(1) Xen moet weten,dat korten ti
jd te voren de Prin:aan den Xertog den wensch had te
kennen gegeven , met hem te zamen komen, m aar dat AwRscHoT zich daarvan had verschx nd,

tot hi
j er door no> zAx toe gemagtigd zou zi
jn. Ditbljktuiteen briefvan Do>zA> aan den
Koning van den 22 van Sprokkelmaand 1577.
15*
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1576- sloten had , hem en de Staten van Ilolland en Zeeland te beoorlogen, welke gevolge-

1581 lj.k daartegen hunne maatregelen namen, te meer dewt
jl zj wisten,dateen Nuntius
van den Paus in deNederlandelt was geltomen , om een verbond tegen hen te sluiten-''
Iuzolzxcs antwoordde, ))dat nox zAx geheel anders van aard was dan de Koning van
Frankr%
jlcen deHertogvanAlba;dat er bovendien een grootverschilbestond tusschen de

gevallen, door hem aangevoerd,en het zt
qne,wantmen had volstrektgeenewaarborgen
gegevenaandenAdmiraal,ofaandeGravenvanEgmonden Iloorne,terwi
jlht
jintegendeel
verzekeringen zou ontvangen, die hem van alle ongerustheid zouden onthegen; datein-

deli
jk deberigten,van welke hijsprak,onnaauwkeurig waren-'' Ditonderhoudduurde
drie uren. De Prins en rEolxwrs zetten zich vervolgens aan tafel. Des namiddags liep

het gesprek voornameli
jk over de zaken van Amsterdam. Afgevaardigden van die stad
waren te Middelburg geltomen, geli
jlt ook >'ILIPs vAx bElt àl>rn Ex en de Heeren van
Saventhem en Sterrebelêe met een lastvan de Algemeene Stalen, en Lzoxlxus was hun
toegevoegd. De Prins gaf den afgevaardigden voldoening omtrent de punten, welke

den inhoud van hun berigtschrift uitmaakten. Na aEoop van den avondmaalti
jd,
kwam het gesprek weder op de zending van rloxzxcs. De Prins klaagde, dat ))de A1-

gemeeneStaten zich zoo gehaasthadden,om hetverdrag metbowzAw tesluiten;hi
jweews
er onderscheidene punten in aan, welke slechts het wantrouwen konden vermeerderen
en stof geven tot nieuwe verwikkelingen ; de verpligting, door de Staten aangega= ,

de Roomsch-Katholi
jke godsdienst te handhaven eu te doen handhaven, was bovenal in stri
jd met de Gentsche Bevrediging, welke dit punt aan eene toekomstige
vergadering der Algemeene Staten ter beslissing gesteld had-'' LEoxzwvs trachtte

vruchteloos deze bedenkingen te wederleggen. Hj nam den volgenden dag afscheid
13v. van den Prins, met wien hi
j zich, even als bt
j de vorige zamenkomsten, alleen
Lente-bevond,
maand
en hernieuwde zi
jne vermaningen. Doch osAxzs beweerde steeds, dat ))hi
j
1577 er vooraf den Staten van Ilblland kennis van moestgeven, indien hi
j zich a&n den
eenen kant niet wilde blootstellen, in het verderf gestort te worden, en aan den anderen kant, zich de verontwaardiging van diegenen op den hals te halen, welke mog-

ten vermoeden,dathi
j hen verraden had-'' tzowlxvs,wien hi
j een antwoord voor den
Hertog van Aarscltet medegaf, verzocht hem ten slotte te verklaren , ))of er op eene

schikking in detoekomstnog eenige waarschi
jnli
jkheid was;wathem zelven betrof,h1
j
had vele reizen ondernomen en een groot gedeelte zi
jns levens ter bevordering van den
vrede en der openbare rust doorgebragt, maar wilde er zich voortaan niet meer mede

moei
jen.'' DePrinsantwoordde,dat))hij,voor zich,geene hoop koesterde,datmen
elkander zou verstaano'' Hj noodigde echter u owlwcs uit, zick in Dordrecltttebevinden,wanneer de Staten aldaarzouden vergaderen (1).
,

(1)GACHARO,correspondance deculstAuxsle Taciturne,T.111.p.L-LX.
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bow zAx had zich een anderen uitslag van deze zending voorspeld, doch liet zich 1576hi
1581

erdoor niet ontmoedigen. Daar zl
jne erkenning a1s Landvoogd van het vertrek der
Spanjaarden afhing, trachtte hi
j dit zoo veel mogeljk te bespoedigen, en zond zi
jn
geheimschri
jver zscovzno naar het kasteel van Antwerpen, om de Spaansche Bevelhebbers over te halen, deze sterkte te ontruimen. Het kwam echter, over het ge-

heel,den Spanjaarden hard en onbilli
jk voor,dat zij steden en sterkten,met zoo '
veel
krachtinspanning gewonnen, nu op eens en ten believe der Nederlanders moesten ver-

laten. Velen onder hen hadden daarenboven een aantaljaren in de Nederlanden vertoefd, waren met vrouw en kinderen belast, bezaten er vaste goederen en waren er,
als 't ware, inheemsch geworden. Het ontbrak ook niet aan lieden, welke de
misnoegde gemoederen opruiden en vroegen : ))of dit nu de dank was voor hunnen
arbeid en het stoyten van hun bloed? of dit lzet loon was voor hunne uitgestane ver-

moei
jenissen en veelvuldige wonden? ln plaats van rust,was deondankbarevergetelheid
van hun eigen volk, de hoon der wereld, en de haat en vloek der Nederlanders huu
deel. De Franschen, ltalianen en alle andere volken zouden zeggen , dat Spaansche

f
krt
jgsbenden nergens te dulden waren. Immers,zestien jaren geleden had men,onder
het bewind van XAROARETIIA van oostenrkjk, de Spanjaarden uit de Nederlanden wegezonden, en nu werden zJ,
)* onder een anderen Bestuurder uit het Huis van oesten-

rk
p/d, er weder uitgejqagd,doch raetraeer schande dan toen. Desti
jds toch waren zij,
onder voorwendsel van den oorlog in Afrika en om de oude afdeeli
ngen voltallig te
maken, door den Koning opontboden; terwjl zi
j thans, bij een openbaar bevel,als
m uiters en vl
janden van den Koning en de Nederlanden, die zj' nogtans voor hun
,

Vorst bewaard en zich daardoor den haat der bevolking op den hals gehaald had-

den, verdreven werden, even als of de Spanjaarden en de vrede aldaar met elkander
nietkonden wonen (1).:' Het kostte dan ook Escouoo geene geringe moeite, vôör
h1
j in zjnen last slaagde. De Hertog van Aarscltot, door de Algemeene Staten tot
Burgvoogd van Antwerpen benoemd en met een berigtschrift van oox zA> voorzien,

kwam aan het hoofd van eene bende W alen en verzeld door de Keizerli
jke gezanten voor de poort van het kasteel. X ARTIN nz ovo , Luitenant van sAxcuo
II'AVII:A , die zelf zich daartoe niet wilde verledigen, trad ui
t tot over de valbrug,
welke achter hem werd opgehaald. AAhscuo'
r legde nu m et ontblooten hoofde, in
handen van lscovzno den volgenden eed af: Ilt, vxLIps vAw chov, Hertog van AardcApf, beloof en zweer bi
j God, bi
j de Xaagd XARIA, en op de vier Heilige Evan-

'

geliën, dit kasteel te zullen ontvangen, bewaren en houdèn te dienste van Zjne

XajateitKoning vxupsonzen Heer, en het, zonder zi
ln uitdrukkeli
jk bevel, aan nie(1)STRAPA,de 'ellaBelg,tib.IX.p.516,517.
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1576--xnand over te leveren dan aan hena zelven in persoon, aan zjne erven, ofnakomelin1581
gen.'# Hierop antwoordde Escovxoo:))Zoo gi
j nakomtwatgi
j zegt,dan helpe U God
en al Zjne Heiligen; zoo niet,dan hale U de duivelmetli
jfen ziel;''waarop eenige
26v. dez omstanders Am en zeiden. Dz oxo overhandigde nu den Hertog de sleutels van het
Lente-kasteel, de valbrug werd neêrgelaten, de poort geopend en AAascuoT trok binnen rnet
maand.

1577 vier vaandels W alen. De Spanjaarden ontruimden zoo wel de stad als het kasteel,
trokken naar Lier en voorts, met de Spaansche bezetting dier stad, naar Maastricltt,

alwaar zl
j zouden afbetaald worden. Behalve llunne bagaadjeen de geroofdekostbaarheden, voerden zj zes stukken geschut en de gevangene Heeren, EoMowb, cAphxs en
'

GollwxEs ,

m et zich. De vreugde der Antwerpsche bevolking over hunnen aftogt werd

echter merkeli
jk gematigd, daar zi
j voorloopig nog metde Duitschers, de medepligligen derSpanjaarden i
n hetplunderen derstad,bezwaard bleef (1).
Om dien ti
jd berigtte nox zAw, bij monde van o'
rTAvzo oowzAot, den Algemeenen
Staten, dathi
j, zoo uit Frankrk
jk en Engeland a1s van elders, wasgewaarschuwd,
hoe er een toeleg broeide, om hem van kant te helpen of gevangen naar La ApcAeîle
te voeren, waartoe zich eenige Franschen en Schotten hier te Lande verbonden hadden.
Faar zi
jn verzoek en op lastderAlgemeene Staten, onder wierhoede en bescherming

hj zich gesteld had, lietde Raad van State,op vermoeden,twee Edellieden van den
Hertog van Anjou,soxwzvEv cn Bzxaz
twohzvxLx.z,die zich teLeuvenbevonden,inhunne
woningen gestreng bewaken. Zi
j werden echterspoedigwederinvri
jheidgesteld,enwel,
naarhetschi
jbt,opverlangen ofmettoestemming vanpoxzA>zelven,wienmengeraadpleegd had,hoe met hen te handelen. Daar verder nopens dezen aanslag niets is uit.

gelekt,houden eenigen hetvoorzeerwaarschjnli
jk,datnoxztxzelfdienhaduitgedacht,
om eene sterkereli
jfwachtofmeerkri
jgsvolk te zi
jnerbeschikking tebekomen(2).De
zaak bli
jft echter nog steeds geheimzinnig. Het iswaar,erwordtverhaald, datna
regterli
jk onderzoek,))men daervannietbevonden heeftin 'tminstenochin 'tmeestey
dateenige apparentie scheen tebebben (5).'' Xaarmen weetwatonderzoek in zaken
van dien aard beteekent,vooralwanneererpersonen van invloed in betrokken zijn(1).
(1)px zoxcz,Besl.d.St.Gen.D.ll.bl.150,151,152,463. MEyD0cE,Ilist.d.1.g.deFl.
Liv. XVI1I.p.340. CAMPAXA, della gnerra di Fiandra, T.1.p.179 verso. IENTIVOGLIe,Nederl.
fffdf.bl.260,261. cHAppuvs,,Hist.Gen.d. 1. g.d.Fl.Liv.V. p.228,229. MzRlEus,hnnal.
#'
rc& T.111.p.354. BoR,Ilist.d.Nederl. Oorl. D .1.B.X.bl.805. v.METER':, Ilid.d.Ne4> 1. Oorl.B.V1.bl.130. Ho0FTyhTederl.#fdf.B.XII.bl.501.

(2)v.coavlx-wlzRsBlrzxv,de TccAffpj.Oorl.D.111.bl.75,76.
(3)lnR,Ilist.d.Nederl.Oorl.D.1.B.X.bl.805.
(4)GR0=xv.palxsTsarRyin dehrcltivesde la *cfw4 d,prJzlpe,T.VI.p.42.

D ES V A DER LA ND S.

119

*
,
En ditlaatste was hier het geval. De beide FranscheEdellieden waren in verstandhouding 157&met den Graaf van Lalaing, den Heer van Cltampigni, en eenige andere leden van de 1581
Staten. BowxzvET stond in betrekking metBrovsaz,deni
jverigenaanhangervanORA>JE.

Yan de Spaansche zijde verspreidde men, dathetplan van den Prins,die een aantal
krijgsvolk in de nabijheid van Leuven bijeen had,was uitgegaan,maar datbet op last
van Axzov moest uitgevoerd worden. De aanslag,naar hetschijnt,isnietgeheeluitde

luchtgegrepen; nox zAx althanstwijfeldeernietaan (1). Hetbli
jktechterniet,dat
de Prins er deel aan gehad heeft,ofschoon hij zeker van dergelijkeondernemingenniet
afkeerig was,getuigen zijn plan, zich in Yijftien honderd acht en zestig van den persoon des Hertogsvan Alba meester te maken,de poging van zijnbroederLoozwxzx ran
Nassau in Vijftien honderd drie en zeventig,om BE zty:or>:szxs onder weg op teligten,
en nog onlangs zijn raad, nox zxx in hechtenis te nemen. - W at den Hertog van
Aarscltoten de zijnen betreft, voor hen was de onderneming te stout; de Xarkgraaf
van Ilavrd en de Graaf van Alondoucet gaven er box JA> kennis van; en deAbtvan St.
Gertrude, ofschoon een vriend van oaAxzz, oordeelde, even als anderen, dat men door

de pijnbank de bekentenis van zulk eene zware misdaad moest afpersen, om haar te

straFen (2). Hoe'tzi
j, deAlgemeeneStaten,uitvreesdatde Hertog van Anhu den
hoon,zijnen gemagtigden aangedaan,ten hoogste euvelmogt opvatten,vaardigden den
Heervan Aubigny meteen briefvan verontschuldiging naarhem af (5).
Ondertusschen had de Prins-Bisschop van Luik, daar nu de vèede in deNederlanden,

geljk lli
jmeende,hersteld was,besloten naarzi
jn gebied terug te keeren (4). DeAlgemeene Staten ontvingen van den Hertog van Anjou,metwien zi
j ti
jdensdepnderhanflelingen m et oox zAw in betrekking gekomen waren , een briefvan gelukwensching over

lzetsluiten van hetVerdrag,endeverzekeringvanzi
jnewelwillendheidenondersteuning,
wanneerzt
j die ooitmogten behoeven(5).Ook KeizerRcnox,rgafhunzt
jnetevredenheid
ovcr den getroFen vrede schriftelt
jk te ltennen (6). DeBisschop van A3
>c,doorden
(1)pE zoscr,Besl.d.St.Gen.D.ll.b1.281,Mraar o0x JAs uitdrnhkeli
jk verklaart,datde
inhechtenisneming dcrFranscheEdellieden ))aestéfaictàson instanceettijuste cause-''
(2)CROEN v.PnI:STERER)in deArchivesdela Jfcgpn d'Orange,T.Vl.p.42.
(3)z)s zoxcs, Besl. d.Stat. Gen. D.lI. b1. 171, 172,173,17J, 181, 190,262,281,
468, 477, 483- 485. Arcltives de la Jflgpn d'orange, T.V1. p.42,76. Correspondance de
GITILLACME le Tccfftfrp:,T.111.p.285. :0R,#ïdl.#.Nederl. Oprl.9.1.B.X.b1.805. IIOO>>T,
Nederl. Sfdf.B.Xll.b1.500.

(4)Dr z05GE,Besl.d.k
%.Gen.D.lI.bl.148.
(5)I)z zoxcE,Besl.d.St.cen.D.ll.bl.71,94,144,456 458(6)Ds J05(
)n,Besl.d.&.Gen.9.II.b1.459.
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1576- Paus gezonden, om als middelaar in de Nederlandsche geschillen op tetreden, en die
1581
j k bragt

vijftigduizend dukaten metzc
, om de onder
neming van oox zAxtegenEngeland
te ondersteunen,wanneer hetspaansche krijgsvolk over zeekondevertrekken,betuigde
insgelt
jks de groote vreugde van den Heiligen Vader over hetvredesverdrag, totwelks
behoorli
jke uitvoering, de Paus zelfszi
jne diensten aanbood (1).Dox zAx maakte nu
ook geene zwarigheid, zich naar Brussel te begeven, mits de kri
jgsbezetting er uittrokke. De Algemeene Staten vertrouwden inmiddels zi
jn persoon aan de zorgen en
het toevoorzigt van den Xarkgraaf van Ilavrê en den Burggraaf van Gent, zoolang de

Hertog van Aarscltot zich te Antwerpen zou ophouden (:). Zt
j betuigden hem hun
dank, dat hj het kasteel van Antwerpen en de stad Lier van de Spaansche soldaten
verlosthad,en verzochten hem op diewi
jze ooltelderstehandelen (5). Op hun verlangen trok nu ohAwzz zjne oorlogsvaartuigen,welke voorAntwerpen postgevathadden,'
naar de Zeeuwsche stroom en terug met last, de vaart naar en van de Scltelde niet te

belemmeren. Daar tegen droegen zij den Raad van State op,denPrins,overeenkomstig
den Gentschen Vrede, weder in het bezit van de stad en het kasteel van Breda te stellen , behoudens de souvereiniteit des Konings. Doch rhwxclsco vEabroo,de Spaansche

Bevelhebber, had op last van BE RvznA hetkasteel, naar hetschi
jnt,aan de Duitsche
kri
jgsbezetting der stad onder den Overste >'
aowsBEhczw overgeleverd. Althans, de
Duitsche soldaten bleven nog eenige maanden m eester van Breda en van het slot, tot

grooten overlastderburgeri
j (1).
De Algem eene Staten ontvingen een tweeden brief van den Keizer, in welken ten
ernstigste werd aangedrongen, dat de voorwaarden, in het Eeuwig Gebod bepaald, ge-

28v. trouwelt
jk nagekomen wierden (5). De Bisschop van Luik en deKeizerli
jkegezanten

Ye
e-werden voor hunne bewezene diensten plegtig door hen bedankt (6). Aan oox zxx
man
at
nd
1577 werd een onderstand in geld toegestaan ,maar tevens te ltennen gegeven, dat men hem

(1) DE zoxcz, Besl. d. St. cen.D. ll.b1. 140, 143,144,151, 154. Corvespondancede
GUII-LAUMZ le ikcfftzrne,T.111.p.LVlI. (2).
(2)oz zowGz,Besl.d.St.Gen.D.ll.bl.141,142,143.
(3)ox zowcz,Benl.d.St.Gen.D.II.bl.167.hrchivesdelaMaison #:orange,T.571.p.20,
22. Correspondance de GVILIZAVMZ le Taeiturne,T.111.p. 269.

(4)hrchivesdela Maison d,Orange,T.Vl.p.18,21- 23,46-48,72,174.Corremondance
de ovlsLAvxE le Taciturne, T. 111. p. 266- 275. oz zoxGs, Besl. d. & . Gen.9.ll.bl.454.
AoR,llist.d.Nedcl. O:r!.D.1.B.X.bl.D 8.

(5)pEzoxcz,Besl.d.St.cen.9.11'
.bl.473.

(6)ox zescz,Besl.d.,
%.Got.9.II.bl.182;190.
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ep dit oogenblik niet in de hoM anigheid van Landvoogd in Brussel kon ontvangen ,1s76doch wel als Prins van den bloede en ab broeder des Konings, ofschoon ook dit 158l
niet vô6r bet aanstaande Paascbfeem Xen grondde zich in dezen op het zestiende
punt van het Eeuwig Gebz , waarin bepaald was, dat nox zAw vôlr het vehrek :0v.

der Spaansche benden nietalsLandvoogd zou erkend worden (1). Hj zelf getuigde,Le
emant
and
dat hi
j zich in Brussel wenschte, alleen om ))de Staten te meer van hetnakomen 1577
zi
jner beloften te overtuigen, en lm n, boven het gesloten Verdrag , nog alles toe
te staan, wat zt
j met rede verlangen en vragen konden; en dat zi
jn plan wasgeweest, vol vertrouwen, geheel alleen en zonder 1t
jfwacht te komen, opdat het volk
ook wederkeerig vertrouwen in hem mogt stellen (C).'' Uitlde brieven, door hem
en -zj'n geheimschrjver Escovzno om dien tt
jd aan den Koning van Spanjegedchreven, bljkt echter, dat hi
j verlangde, zich naar eene plaats te begeven, waar hj
veiliger kon zi
jn dan te Leuven, hetgeen m en hem , na den waren of vermeenden.
aanslag tegen zi
jn persoon, voorzeker uiet euvel duiden kan. Xaaruitdezebrieven
heeh men ook afgeleid, dat ))al de geloften, het schoone gelaat, en de gese ken van oox zA> niets anders waren dan geveinsdheid, ten einde den adel en het
volk in slaap te wiegen , om hen onvoorziens te overvallen ; en dat hetgeen er tegen

den Prins van oranje en de Staten van #pllcfl# en Zeeland in aangevonM e d,
gezochte voorwendseb waren, om de eenen van de anderen te scheiden , qn alzoo m et

de magt en middelen van de eene partj op de andere te xallen, om zich p> hand op alle te zamtn te wreken en hen le vnur en te zwaard uit te roei
jen (5).''
(1)bzzpxoz,Besl.d.&.Gen.D.1l.b1.185,187,189.
(2)correspondance deGrlstArx: le Taciturne,T.111.p.284,285.
(3):0R,Hist.d.Nedevl.Oarl.D.1.B.X.bl.842,welkehierslechtsdewoorden vertaaltvan
LZ PVTIT, Chvon. de ffpll. T. lI. p.337. ln dien geest is ook het gevoelen van cuwppvvs, Hist.
Geh. d. 1.g. de FI.Iaiv. Y. p. 234, van v. METERgN, Hist.d.Nederl. Oovl.B.VlI.bl.132
verso,en van HOOFT,Nederl.#ï.
çf.B.XlI.b1.517 over deze brieven, welkeassnvocslo,Nederl.
Hist.bl.270,en CAMPANA, della guerra di Fiandra,T.1.p.187,voor verdicht houden,zonder

eiter eenigen grond daarvoor op te geven. ))Zj bevatten verscheidene bl
jzonx
derheden,'?zegt
lEs'
rlvoGslo,))welke 5oz zAw metgrootereden verdachtzouden hebben kunnen maken,indien zj
zoo waarachtig geweest waren,alshj verzekerde,datzi
j valsch waren. De voornaamsteinhoud
er van was, dat hij den Koning vermaande,zich in deNederlanden doordeWapenen te doeu
gehoorzamenydewi
jllli
J
-op alle anderewi
jzen ziJ-n Zezag en achtbaarheid aldaar verliezen zou-''M. XETEREN, Ilist. d. 76#+ 1. 0@ 1. B.VI.bl. 132 xerso,zegt daarentegen :))deze brieven waren
alin cyFer geschreven ,m acr constelycken by den Heere van St. hldegonde ontcyFert,ende der:
A.B.C.gevonden,ende de Staten vertoont, in ghelyckformheyt van sillabe totsillabe, m'
et de
originalen , in der voegen , daj een yegelyck conde m ercken int uytleggen,datter geen bedrogh
J
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1576- Van den anderen kant daarentegen is beweerd, ))dat bow zAw in (leze brieven hel
1581

voorgeschreven stelselvan toegevendheid en goedertierenheid bli
jftvolgen, weliswaar
met tegenzin, maar met opregtheid. ))))Uwe Xajesteit,'''' zegt hi
j, ))))houde zich
verzekerd,dat indien geduld deze wonde genezen moet,zi
j genezen za1, ten ware ik,
door ml
jne natuur zoo veelgeweld aan te doen, ziek wierde, ofaangeboren genegenheid van den mensch, mt
j tot iets anders mogt dwingen. - lk heb mj opgeoFerd
en zal mi
j nog opoFeren voorden wildesKonings, terwi
jlik echterachtzalgeven,
dat het opvolgen van dien wilnietregtstreekstegen zi
jne dienst aandruischt-'' Do>
zA> beveelt de Spaansche Bevelhebbers xoxbaAoox, n'Avzx,A, xowvEsnocA, en vER-

nvoo den Koning aan. En waarom niet? Zi
j hadden getrouw gediend, en men kon
hun de ongeregeldlleden der muiters niet te last leggen. Hi
j beloofde, dat zi
j in
Lombard'
l
je de verschuldigde belooning zouden vinden; ht
j was dusvolslrektnietvan
plan, hen in de nabi
jheid te houden, opdatzi
j onverhoeds konden terugkeeren. Tegenwoordig, nu het vervoer van kri
jgsbenden zoo veelgemakkeli
jker isgeworden, is
Lombardzje nog vri
j ver afgelegen.
Hi
j vraagt zi
jn ontslag, juist omdat hi
j de
stemming der gem oM eren kent en daardoor weet, dat m en de ingeslagen wegen
.

mpet bli
jven bewandelen. ))))De zachtheitl vas eene vrouw of van een kind,'''' zegt
lli
j, ))1)zal ongeli
jk veel beter hier te pas komen.- Xjn gestelen mi
jne jeugd zi
jn
niet voor de werkeloosheid van ditbewind, of om diegenen te dulden, welke men er

zonder voordeel zalmoeten verdragen-''''- ))))Indien deKoning mi
j nietveroorlooft
te vertrekken, za1 ik totiets gedwongen worden,'''' schri
jfthi
jaan AxTono rEhxz,
))))dat ellk stof tot verwondering za1 geven-'''' En wat wilde hi
j hiermede zeggen?
EscovEoo leertonsdit, wanneer hi
j schri
jft: ))))Dox ztx is dertigjaren oud.... Ziet
hi
j, dat Uwe Xajesteit hem niet dien bi
jstand verleent, welken hi
j aangetoond heeft
noodig te hebben,dan zalhi
j vertrekken a1s Uwe Xajesteitdaaraan het minst zaldenken-'''' Do> zA> dringtaan op de noodzakelt
j,
kheid van zjn vertrek,in hetbelang
xan den Koning zelven. ))))Zi
jzullen (niet)begri
jpen,''''zegthi
j,))))datzi
jneXajesteit hun in goeden ernstvergiFenisgeschonken heeft ....W antdaar hun misdri
jfzeer
groot is,zoo dunkthun,datZi
jne Xajesteitditnietongestraftzallaten,en zi
j gelooven vast,datik die straFende engel xi
jn zal;de verzekering van oaAwzz en vanEngeland, welke eenparig waken,om het wantrouwen en de boosheid levendig te houden ,

noch faute in en was, ende waren ondcrtecckent met b0: zws's eyghen hant, van vele seer we1
bekent, cn ltamaels van Acm selven bekent en#e beleden, voor alle erclft
sdn allegerende, dat men
die gualycken t/
cr.
s/pnf, cn tcn erg.
g/e4 beduydc.'' 0ok sraz
tpw betwl
jfeldegeenszinsde echtheid
dezer brieven,maar zegt insgeli
jks,))datmen ereeneverkeerde uitlcgging aan heeftgegeven,''
de Bello Aclp,Lib.lX.p.526.

DES V ADER LA NDS.

1Q3

Arersterkt hen in dit gevoelcn-'''
' Hi
jroemtden Prinsniet, maarllàd hi
jreden hem 15
15
78
61
te roemen?
EscovEoo schi
jnt, ondanks zi
jn levendigen en scherpen toon, zich

ecllter ook naar 'sKonings bevelen te willen gedragen. Hj put zich uitin pogingen
om geld te bekomen, opdat de kri
jgsbenden hetLand kunnen verlaten; en oordeelt
zelfs, dat men ten aanzien van de godsdienstdgen moet ))))alhetgeen goedertierlt
jk

mogeli
jk za1zi
jn, om deze zaak metbetminste kwaad mogeli
jk testillen-''', Alleenlz
jk is hp
'- overtuigd, dat de stemming der landzaten ten slotte alle pogingen nutteloos
zal malten; hi
j vermaant hetgevalte voorzien, waar zachtheid tot nicts zal leiden;
en wil niel, dat de Koning bi
j eene gewaande zekerheid insluimere. ))))Uwe Xajesteit overlegge, water gedaan moet worden,ingevalle zl
j,God en Uwe Xajesteitveretende en wederkeerende tot de ketteri
j, het kwaad ten uitvoer willen brengen-''''
Uitsluitend pp soortgeli
jke mogeli
jkheden, door hem , het iswaar,alsnabi
j en onvermi
jdeli
jk beschouwd, hebben zi
jne hoog gewraakte uitdrukkingen belreklting over de
noodzakelijkheid, zich van de eilanden meester te malken en voordeelte ontleenen uit
de verdeeldheden tusschen de Roomsch-Katholijken en de Protestanten (1).
Bi
j dit verschil van gevoelen vordertde onparli
jdigheid,den zakell
jken inhoud dier
beruchte brieven en de plaatsen daaruit mede te deelen , welke den m eesten aanstoot
gegeven en het wantrouwen ten hoogste versterkt hebben , ten einde men in staat ge-

steld worde, een eigen oordeelte vellen (2). In den briefvan den zeven en twintigsten van Lentemaand beklaagt zich EscovEno bt
j den Koning,dath1
j zelfs ))geenreaal
op geloof (credit) heeftkunnen vinden,'' om het Spaansche krggsvolk te voldoen.
H1
j deelt voortsin hetgevoelen dergenen, welke wenschen, datde Koning den weg
der gestrengheid bleef bewandelen. ))Xaar,'' zegt hi
j, ))de last,hier een volk tevreden te stellen dat zoo ver van zi
jne zinneq is en in zulk eene groote menigte,
die niet tevreden zal zi
jn met raad ofwoorden (aan welke zi
j geene plaatsinruimt),
maakt mi
j verlegen, en slelt den Heer box zA> in gevaar zi
jne vri
jheid te verliezen,
daar dit volk eene kwade meening heeft en nieuwe oorzaken zoekt, om zich achter-

waarts te trekken en alles in onrust te brengen. Xen mag dit zien aan hetgeen zi
j
dezer dagen verrigt hebben. Xen zegt, dat de Graaf van Lalaing en cHAxpzoxz de

(1)GROEN v.PnlwsTxara,in deArchivesde la Jfcixn d'Orange,T.VI.p.53,54.
(2):oR geefteene volledigevertaling van dezebrieven in deIlid.d.Aederl.Oorl.D.1.B.X.
bl. 842* 58. De hoofdinheud er van wordt gevonden in ss PETIT, Chron. d.#plJ.T.lI.
p.335--337,v.METEMN,Hist.d.Fc#erl.oorl.5.VI.bl.133 verso,en s0oFT,Nedcl.Bist.B.

XlI.bl.517- 519. Zj waren doorazypmxvan Navarre,laterHrxomx1V,onderschept,en doo:
dca Heer nv pssssls aan den Prin: behandigd. Leven t/ca wlzaszx I, D. 111.bl.75. Het oor-

sprenkeli
jke Spaansch met eeneNederduitschevertalingwerd in 1577 te Alttwerpen door0.snvlvsuitgegevcn. vide svaxzwwlxnalect,p.xxxlll(c).
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1576- bewerkers daarvan zi
jn; en ditgeeftmj geen wonder, vermitszi
jhetminstgehouden
1581
zi
jn aan Uwe Xajesteit. Kortom , Heere, zi
j willen vri
j bli
jven en leven naar hun
oeddunken. En daarom zullen zi
j tevreden zi
jn, als de Turk Heer van den Lande
kon worden. Na den weg, dien zi
j inslaan, zal 'tde Prinsvan oranjezijn,wien
alles hetzelfde is. Hj heeft de havens gewonnen, wapent zich op nieuw, en versterkt zich, geljk ik aan Uwe Xajesteit geschreven heb; hj houdtook Amsterdam
belegerd, zoodat het zich in zi
jne handen zal moeten geven, hetgeen grootjammer
ge
zou zijn, daar deze stad zoo trouw gebleven is. De Stten llebben burgers op het
kasteel te Utrecltt gesteld, dus mag men rekenen , dat ook de Prins dit inheeft.
Daar derhalve, Heere, de zaken alzoo staan, en de Nederlanders bow zAx niet tot

Landvoogd willen ontvangen vöör de Spanjaarden, welke nog tot eenig redmiddel
konden strekken, geheel vertrokken zijn, zoo bevroedt Uwe Xajesteit, welke pt
jn
di
t
ons
m
o
et
en zorg
geven, en of hettotde dienstvan Uwe Xajesteitniet van pas
geweest zou zi
jn, indien men hier geld gehad hadde, om er een einde aan te maken
en hen uit te roeijen; men zal zien wat dit vertrouwen zalbaten (proâterenl.''ln een brief van den zesden van Grasmaand herhaalt BscovEoo dezelfde klagte over

gebrek aan geld. ))De Staten,'' zegt hj, ))hebben nietgegeven wat zj geven moesten, te weten:honderd vi
jftig duizend kroonen,en bewjzen geene hulp in iets,hoewel ik regt ter snede te Brussel geweest ben , om hun en ook den Raad van State
onder het oog te brengen, hoeveeler hun aan gelegen was, mi
j te helpen. Ik on-

derhield hen daarover zeer lang,maar zi
j beminnen zoo Eaauweli
jk Uwe Xajrsteit,dat
zj zich niet zeer kaasten zullen iets totstand te brengen; ook zie ik niemand,die
hen daartoe aanspoort; zoo veel te m eer is er ao gelegen, dat m en weder geloof

kri
jge bi
j de kooplieden.'' Tevensberigttehi
j den Koning,dathj-.,even alsBARLAVxoxT , nox zA> had afgeraden, zich naar Brusselte begeven, aangezien pdem eeningen

der inwonersten eenenmale bedorven zi
jn, geli
jk zi
j bewi
jzen door hunne woorden en
werken-''- Ook washi
j beducht,dat zi
j,welke bow zAx daartoe aanspoorden,zulks
deden ))opAt het tot nadeel mogt zi
jn en tegen de achtbaarheid zoowel van den
Koning,a1s van Zi
jneHoogheidxen datzi
j hierin den raad van den Prinsvan oranje
volgden, ten einde zi
j dit Land onder elkander mogten deelen-'' - ))Ik heb den
Staten voorgehouden,'' schrijfthi
jverder, ))datindien wi
j den oorlog gewenschthadden, wj hun geenszins Antwerpen en Lier geleverd, noch hun den Heer now.zA>
toevertrouwd zouden hebben; tevens verzekerde ik hen op nieuw , dat onze werken

hen (hun kwaad vermoeden) zouden logenstraFen. Van onzen kant zag degeheele
wereld reeds wat wi
j deden; en daar wi
j voor hun eigen welzt
jn handelden, waren
zi
j ook verpligtonste gelooven. Hierop hebben z1
j mi
j zeerbedanktvoorhetgeen ik
in het bi
jzonder tot hun voordeel verrigtte, en beloofd te doen alhetgeen z1
j vermogten. m armede ben ik in deze stad LAntwerpenj gekomen, maar'heb totnog tee

'
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verder niets uitgerigt. Nu, Heere, zal ik U zeggen, dat ik , zelfs niet in eenen enke- 1576-

len van hen, eenige woorden ofwerken zien kan, die mi
j hoop geven, dat dit volk
zich zal tevreden stellen, of volbrengen wat het beloofd heeft, want al wat m en ziet

en hoort loopt uit op vri
jheid van geweten. Hiervan kan Uwe Xajejteitzich verzekerd houden en tevens, dat het van noode iste doen alwatgoedertierli
jk mogeli
jk
zal zi
jn, om deze zaak, met het minste kwaad mogeli
jk, te stillen. Uwe Majesteit
overlegge, wat er gedaan moetworden, ingevalzij, God en Uwe Xajesteit vergetende
en wederkeerende tot de ketteri
j, het kwaad ten uitvoer willen brengen-'' Er is
iets, dat misschien alles weder (teregt'
?) zalbrengen,te weten: hunne bi
jzondere
eischen. Zi
j, immers, die gevangen waren, meenen dat zi
j verdienen wat den
anderen is gegeven geworden; en hierover zullen zi
j elkanderplukharen. lndien dit
zeker is, geli
jk ik geloof, zal de vri
jheid van geweten, op welke zi
j aandringen,
Uwer Xajesteit niet kwali
jk te pas komen, daarde eene parti
j bi
j Uwe Xajesteit zich
za1 voegen; en ,op deze wi
jze verdeeld zi
jnde, zullen wi
j te gemakkeli
jker meester
kunnen worden en den eenen door den anderen tuchtigen. Niets zou wenscheli
jker
zt
jn, dan wanneer men in Frankrqk het volk begeerde, dat nu vanhier vertrekt.
Uwe Xajesteit mag het ergste denken, en zich voorzien van hetgeen U zaldunken
noodig te zi
jn. Xaar Uwe Xajesteitwete,indien men daartoe moet komen, datmen
eenen anderen weg zal dienen in te slaan dan de Hertog van Alba en de Groot-Kom-

mandeur betreden hebben. Xen zal een kleinen hoop kri
jgsvolk, maar die goed is.
,
moeten bl
jeenbrengen, en zich niet bezwaren met de zoodanigen, welke verteeren
zonder dienst te doen, en die Uwe Xajesteit uitgeputhebben. Xen za1 binnen ,kort
zien,wat er van is,en UweMajesteit daarvan onderrigten. Uwe Majesteitdrage zorg,
Uw credit te behouden,want daardoor wullen wi
j veelherstellen. W atbow zAx
betreft, hi
j is dertig jaren oud; ik wil Uwer Xajesteitnietsbelooven, maar zeker is.,
dat wanneer hi
j ziet, dat Uwe Majesteit hem nietdien bijstand verleent, welken hj
herhaaldell
jk aangetoond heeh noodig te hebben, hi
j vertrekken zala1s Uwe Xajesteit
daarhetminst aan zaldenk-en.- lk verwittig Uwe Xajesteit,dat de zakennietzullen
genezen worden door zachte mkldelen, maar door vuur en bloedstorting, en dat men
,e
r daarom in voorzien moet-''
Dox zAw schreef den zevenden van Grasmaand aan
den Koning: )
)Ik kus de banden van Uwe Xajesteit, om Uwe tevredenheid over

hetgeen ik verrigtheb tot(zelfs)hetsluiten van den vredetoe. Uithetgeenikvroeger
geschreven heb en thans schri
jf, zal Uwe Xajesteit gezien hebben en ziea, wat er
voorgevallen en gebeurd is, en in welken staatde zaken zich bevinden. Gj moogtU
verzekerd houden, dat indien geduld deze wonde genezen moet, zi
j genezen zal, ten
ware ik, door .
mi
jne natuur zooveel geweld aan te doen, ziek wierde,.ofaangeboren
genegenheidvan den mensch,mi
j totietsandersmogtdwingen. Xaarik zie,dattot

v

.

.

nu toe dit geneesmiddel weinig uitwerking heeft, en weet niet, of het zulks in het
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1570- vervolg hebben zal. Xen zal dezen weg houden , aangezien er geen middel is eenen
1581 anderen in te slaan , en ook niets verzuimen, om de onheilen , welke er uit voorzien worden , af te wenden, en het goede, dat er nog niet uit is voortgevloeid, te

bevorderen (1). Hetgeen Escoupo besloten heeft, en de onderstand van geld, welken ik eisch, zi
jn de boofdmiddelen door welke ditligchaam moetgenezen worden.
Aldus kan ik niet nalaten Uwe Xajesteit nogmaals te bidden, dat men niet in gebreke bli
jve daaraan te voldoen.'' Voorts schrl
jfthj den Koning overhetaanstaande
vertrek der Spanjaarden en'de moeite, welke het hem gekost heeft, een Opperbevelhebber te bengemen om ben naar Italie te geleiden, waartoe ht
j eindelt
jk den
Graaf van Mansfeldt, in spi
jt van nz vAaoAs, gekozen heeft. ))SAwcno B'AVILA,
MONDRAGOX,MONTESDOCA,VERDUGO jPRANCISCO HERNANDEZ D'AVILA y3'Zegthi
j,XCX ZI1e
deren, welke bevel in deze Landen gevoerd hebben. zi
jn zeer kwali
jk tevreden,dat
zi
j hetmoeten verlaten zonderte weten, welke belooning hun en hunnen dienaarsten
deel zal vallen, en waarin zi
j een puntvan eer stellen. lk heb hen tevreden gesteld
met de verzekering, dat zi
j deze belooning in Lombardlje zullen vinden; en heb bevolen,dat ondertusschen,of zoo lang totUwe Xajesteitietaanders zalbevelen,hunne
gagiën zullen voortduren. Ik geef lliervan Uwe Xajesteitberigt, opdat Gj ditweten
moogt, terwi
jlik U tevens zoo vriendell
jlt mogelt
jk verzoek,voor deze mannen en het

u

andere kri
jgsvolk,waaroverik U metRonhxgo I)E I,A crwcuA gescllreven heb,(zorgte
dragen?),wantvoorwaardaaraan isveelgelegen totdedienstvanUweXajesteit-''v ))lk
wacht cvxcsA metzoo groote begeerte terug, datik mi
j zelfs verbeeld, dat hi
j reeds
hier moestzi
jn-'' - Hi
j dringt voorts ten ernstigste bj den Koning aan,te zergen dat
de soldaten betaald worden. Geschiedt ditniet, ))dan zullen zi
j zich zelven betalen,
da
t
z
i
ch
ni
et
z
a
1
ontzien uit te voeren,
svaar zi
J-maarkunnen;wantzi
jzi
jn een volk,
wat het Tggrgen/n3en heeft, M venalook em den tegenzin waarmede zi
j vertrekken.''
de
g
e
v
a
a
r
l
j
ke
g
e
v
o
l
ge
n
d
a
a
r
van onder het
Nadrukkeli
jk brengt hi
j hierop den Koning
oog. ))Derhalve bidde ik Uwe Xajesteit, mj eene goede somme gelds te verschaFen
en zoo spoedig mogeli
jk, want ik voorzie, dat ik anders in grooten lasten moeite
zal geraken. Xaar hëtzi
j hoe het wil, ik verzeker Uwe Xajesteit, datik dengenen
niet zal te loorstellen , die zich op mi
jn woord verlaten hebben,almoestik hunmt
jne
signaturein handen geven,nm ten aanzien mi
jnerverbindtenisnietin gebreke tebli
jven,hetgeen ook noodig isvoor de dienstvan Uwe Xajesteit.- W atdeonderwerping
en rustdezer Landen betreft,daarvan kan ik Uwe Xajesteitnog niet verzekeren,e'
ven
(1)Letterli
jk: nXen sa1 ook gcen neerstigheid laten tedoen, om den weg teondergaen den
engevallen die voorsien worden, .
en 't goed te beneerstlgen dathem noch niet en baert, sonder
'eeni
ge sake te sparen-''

'
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min, of men van den gesloten vrede de vrucht zal plukken, die m en daarvan,boopte.1570I

mmers de Prins van oranje gaatvoort, zich ontzagchelt
jk in Ilblland en Zeeland te
versterken;de Koningin van Enaeland ruithem ep en werktzeer,epdathj nietaanneme hetgeen m en overeesgekomen is, en biedthem tot dat einde al hare magt aan.

Hetgroolste gedeelle van den Lande ismethem ;eenigen om de liefde,welkezi
jhem
toedragen, anderen omdat zi
j van deze (van deSpanjaarden?) mkleid zi
jn geworden,
zoodat onder dit geheele volk, diegenen,, welke de genade, door Uwe Xajesteitverleend, wenschen te genieten , doch welke den kleinsten hoop uitmaken , zich laten

voorstaan, dat zi
j doen'al wat zi
j behooren, wanneer zi
j,die aannemen. Daarenboven
zi
jn zi
j nog zoo kleinmoedig,dat z'
i
j geen kenneli
jk bewi
jsdaanan geven zullen; en
indien zt
j ook al hun best willen doen, zal onder hen verwarring en twist'ontstaan zoodra de Spanjaardep vertroklken zi
jn, de eenen om mi
j in het bewind te
ontvangen, de anderen om zulkste beletten, en wel dewi
jlde eersten, geli
jk ik gezegd heb, geen hart in hetlt
jfhebben. Xogten de a'
nderen mi
j in hechtenis nemen,
dan zouden zi
j geheel den moed verliezen, en niemand zou zicll durven verroeren.
lk peins vast, hoe ik mi
j naareene veiligereplaatsdan deze (Leuven,
) begpven zal,
van waaruit ik in alle zaken zou.kunnen voorzien; want zoolang ik vri
j ben, op
welke wi
jze ook, meen ik, dat er nog menigeen zal zi
jn, die ten minste verklaren
wil, dat hi
j voor Uwe Xajesteitis, ten ware men mi
j ten eenemale met woorden en
gelaat mogt bedriegen. Ziedaar helgeen waarmede ik mi
j thans bezig houde, niets
verzuimende, om de harten te winnen en den Staten te verstaan te geveny wat hun
van noode is; maar tot nu toe is 't niet anders dan de stem eens roepende in de

woesti
jn. lk zalechter op dicn weg voortgaan, en Uwe Xajesteitvan den uitslag onderrigten-'' - Voorts schri
jft hi
j den Koning over hetbetalen der Duitsche soldaten,
ea hoe weinig hi
j llierin steun vindtbi
j de Staten. lti
J-beveelthem inzonderheid den
Graaf van Mansfeldt aan, ))een man,'' zegtht
j., ))die hier zi
jns geljken niet heeft.
Het isderhalve nietmeer'dan regtvaardig, en daarenboven ook noodzakeli
jk,datmen
hem te vriend houde. Ik verzoek dit van Uwe Xajesteit;want daar Gi@
jde kwaden
oe
de
n
beschenken,
beschenkt, opdat zi
j nieterger mogten worden, moet Gi
j ook de
opdat zi
j nog betermogten worden; anders zullen de eersten zich verhoovaardigen
en verheugen, ziende dat hunne boosheid hun voordeelig is; en de laatsten zullen ,
om het tegenovergestelde, den moed verliezen en aangespoord worden , de schreden van
diegenen te volgen, welke de overhand hebben tegen regt en rede. En aangezien dit

een puntisvan grootgewigt,zoo wensch ik,dewl
jlik ditaan dedienstUwerXajesteit
schuldig ben, datmen dengenen,die het waardig zi
jn,niet weigere hetgeendengenen
gegeven wordt,welke waardig zouden zt
jn,len voorbeelde van anderen gestraftteworden-'' - ))lk bid Uwe Xajesteit, zoo zeer a1s Uwe dienstvordert, datmen dit zoo
llaastmogeli
jk volbrenge,aangezien voor ditligchaam geen ander geneesmiddelis,,dan

1581

1:8
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15
17
50
81 er van af te sni
jden, wat er aan gekwetstis; en zullksmoet nu geschieden. Daarom
bidde ik erU op nieuw om ,wantindien men ermedein gebreke blj.ft,zalerniets
overeinde bli
jven; intusschen is grootelt
jks van noode, dat God den tegenwoordigen
staat helpe.'' - AwTowzo Pzhzz schreef hi
j op denzelfden dag: ))Ik ben zeerverheugd, datonze Xeestertevreden geweestismethetgeen men verrigtheeft;maarmj
verdriet zeer, dat wij van den vrede niet de vrucht plukken, welke men hoopte-''
Voortsdringthij aan op het zenden van geld,))want datis het zalte,waarmede deze
wonde moet genezen WOrden-'' ))Ik heb mij opgeoFerd en zalmijnog opoFeren
voor den wilZijner Xajesteit,terwijlik echter zaltoezien, dat het opvolgen van dien
wil niet regtstreeks tegen zijne dienstaandruischt. Daarom zal ik, zoo lang hier gevaar is, ofmijne tegenwoordigheid vereischt wordt,geen gebruikmakenvan denoorlof,
dien ik begeerd heb,al ware het ook, datmen mij dien vergunde. Xaar als hetgevaar voorbij is en ik de zaken, welke ik kan bevorderen, voltooitl heb, zou het
geenszins behoorli
jk zi
jn, dat men mij dat verlof weigerde. W ant zoo men dan den
ouden stijlin hetbestuur moestvolgen en dat,watdit volk begeerde,a1smetgeweld
m oest geschicden , zou de zachtheid van eene vrouw of van een kind ongeli
jk veel
G terhier te paskomen,dan die,welke ik mogt gebruiken,van wiens opregtlleid zi
j
zich nimmer zullen verzekerd houden (1). Daarom , gelijk ik zeg, zullen zij begri
jpen, dat Zijne Xajesteithun in goeden ernstvergeven heeft, en dathi
jde misdaden,
door hen bedreven, zal vergeten hebben, wanneer hij hun uitde oogen neemt een
m rsoon, tegen wien zij kwaad vermoeden koesteren, en hun eenen anderen zendt,
op wien zij geen argwaan hebben. W ant daar hunne misdaad zeer root is, zoo
dunkt hunydat Zijne Xajesteitdie niet ongestraft zal laten,en zj geloovenvast,datik
die straFende engelzt
jn zal;de verzekering van oaAwzx en Engeland,welke eenparig
waken , om het wantrouwen en de boosheid levendig te houden, bevestigt hen in dit

gevoelen. Mdus zoowel hierom ,als omdat ml
jn aard en mijnejeugd nietzi
jn voor
de werkeloosheid van dit bewind, of om diegenen te dulden , welke men er zonder

voordeel zal moeten verdragen, is bet zeer noodig, dat Zijne Xajesteitmij van hier
ontbiede. Geschiedt dit niet,dan zal ik in gebreke bljven aldatgeen (teverrigten)
daar ik toe gehouden ben, en dit zal leiden tot grooter gevaar dan er te voren ooit

geweest is. - lk wensch, dat men spoedig een besluit neme overeenkomstig ml
jne
a geerte, en mijbescheid zende; want, gelijk ik gezegd heb,ik zalvan den oorlof,
dien men mij geven zal, geen gebruik maken dan wanneer mijn persoon hier niet
meer van nutzijn zal; terwijlik u we1 wi1verzekeren,datik,alsmij die geweigerd
wordt, gedwongen zal zijn, ten einde niet in grooter ongeval te geraken, totiets.
(1)nW antnimmermeeren sallen sijhen vau mijversekerthoudem''
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dat elk stof tot verwondering za1 geven-''- ))Als het kri
jgsvolk uitden Lande zal1576trekken, indien ik dat kan bewerken ,'' meldt Escovzoo den achtsten van Gras- 1581

maand aan den Koning, ))zalmen duidelt
jk zien,watde bedoeling'van het volk hier
jheid
is. Dat Uwe Xajesteit het ergste voor zeker houde. Ten minste, men wi1 vri
&'
an geweten. Uwe Majesteit zie in ti
jds toe, wat in deze zaak'moet gedaan worden.'' - ))lk merk veel kwaads in de wijze van handelen bij dit volk. De Hertog
van Aarscltot was gisteren op een der schepen van den Prins van oranje de Scltelde
naar Vlaanderen overgestolten,oIn een zl
jnerdorpen,drie mi
jlen van hier(Antwerpen)
gelegen, te bezoeken. Toen hi
j terugkeerde werd hi
j door de geheele armade,wellke
in het kanaal ligt, begeleid. De Burggraaf van Gent was b1
j hem met den Heer
van Bersele. Xen heeftbi
j hetheen gaan en wederkeeren zoo geweldig geschoten,dat
de kooplieden en goede burgers bevreesd zi
jn geworden en vertrekken willen; en
deze stad zal den vt
jand geleverd worden, nadien z1
j God verlaat. Uwe Xajesteitgelieve op te merken, dat deze ongeregeldheden plaats hebben nu de Spanjaarden nog
in hetLand zi
jn;wat zal er gebeuren,wanneer zi
j er nietmeer zi
jn? Zoo deze zaak
door een wonderwerlt moet genezen worden, dan wordt het lzoog ti
jd; moet ditmet
handen en geweld gescllieden, datUwe Xajesteit dan in ti
jdsverschaFe wat noodig is.

svat mi
j betreft,ik zou er weinig zwarigheid in vinden, datzi
j tde Staatschen) de
plaatsenop hetvaste land inhielden;maarop de (Zeeuwsche)eilandenmoetmenletten,
hetgeen ik voormoei
jeli
jkerhoude dan hetfeitvan (deonderneming tegen) Engeland.
Zi
jn de eerste in onze magt, dan is het laatste dit ook, en om zulksuit te voeren is
een middelbaar geweld (matige kri
jgsmagt?) genoegzaam. Uwe Xajesteit denke niet,
dat ik dit zeg, om de onderneming van now ztx te bevorderen , die ik verre op den

achtergrond stel,maaromdat,geli
jk ik voorlang gezegd heb,UwerXajesteitgeenander
geneesmiddel overbli
jft,zoo alsde tjd heeftbewezen en te allen stondenogmeerbewjzen zal-'' Hoe men nu oolt over den inhoud dezer brieven denke, er bli
jkt,naar
ons inzien, zooveeluit,dat hetnakomen van het Eeuwig Gebod noch aan dezi
jdevan
nox zA>, noch aan die der staten waarli
jk ernst geweest is. W i
j kunnen derhalve
niet toestemmen, dat rzLlps en box z&w aan den vrede geloofden (1). De Koning
bekrachtigde, wel is waar, den zevenden van Grasmaand het Eeuwig Gebod, en de
kri
-j
gstoerustingen in Spanje werden gestagkt;maar de geheele regering van lplpll,sleert,

(1)caozx v.pnlxsTsREa,in deArcltivesdela Azcfzpn d,Orange,T.Vl.p.2. De aldaaraangevoerde woprden van GRwsvzlzsz en ozxoltswvbewi
jzen zulks, naar onsgevoelen,niet, maareenvoqdig,datde Koning den vredevan Gentbekrachtigd heeft,waaraan niemand twijfelt-Xen zou
erzelfs'xzitk> nen alleiden,datrlslps,ondankszich zelven,doorde noodzakelijkheidgedwongen,
fn Om D0N JAN te believen , daartoe WaS OvergegaRn.
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1576- dat de woorden en daden van dien Vorst geene waarborgen waren van hetgeen hi
j
1581

eigenli
jk beoogde'
.

Het vertrek der Spaansche, Italiaansclze en Bourgondische benden, thans te'Maas8 v. tricltt vereenigd , werd sleeds vertraagd. Openhartig betuigen de Algemeene Staten aan

Yr
15
a7
sm.
7 den rrins van oranje: ))Het hangt van on'
s alleen af, dat de-Spanjaarden nietvertrekken. Slechts met zeer groote moeite konden wj wisselbrieven voor de driemaal
hlnderd duizend gulden 'bekomen, welke binnen twee maanden te Genua m oeten

geleverd worden. Xaar nu eenige koopliéden de bl
jzondere schuldbekentenis van
sommige Staten en gewesten vorderen, trekken eenige afgevaardigden àich terug el1

wenden voôr,dat zi
jnietgemagtigd zi
jn, daarin toe te stemmen (1).....' Boven dat
alles ontbreken 'ons nog vier en vi
jftig duizend gulden .... Zie daar den voet,''op
welken wi
j ons tot onze groote smart bevinden. Vri
j kunnen Zi
jne Hoogheid noch
de Spanjaarden in waarheid beschuldigen, dat zi
j in gebreke gebleven zi
jn in het=
geen van hunne zi
jde beloofd is. Het is ons raadzaam voorgekomen, U hiervan te
verwittigen, opdat men U nietverkeerd onderrigte. W 1
j hopen, dat.Zijne Hoogheid
middel zal vinden, de bovengenoemdè zwarigheid uit den weg te ruimen, waartoe

wij hem tot heden wel jb'negen gevonden hebben (2).'' Dox zAw, wiens belangen
het vertrelt der Spanjaarden vorderden (5), schoot, om dit te verlzaasten, den Staten zeven en twintig duizend gulden voor (4). Eindeli
jk kwam men ook omtrent
de uitwlsseling der gevangenen overeen, hetgeen insgeli
jlts vele moei
jeli
jklzeden had
opgeleverd, vooral wegens nx ioBl-zj, wien de Friezen ongaarne op vri
je voeten stelden, vöôr hi
j rekenschap van zgn beheer had afgelegd (5). Xetgoede woorden en
beloften werden de Spaansche kri
jgsbevelhebberstevreden gesteld,die evenwel geenszins
lzun misnoegen ontveinsden, dàt zi
j de Nederlandelö op eene wi
jze mo
'esten verlaten,
welke hun eergevoel krenkte, en hetgeen zi
j als nadeèlig voor debelangen desKonings oordeelden. Xen verhaalt, dat sixcuo p'AvILA m et voorspellenden geest tegen
oo> zAx zich liet ontvallen: ))Uwe Hoogheid laat ons uit Nederland vertrekken;

maar bedenk, dat gt
j weldra gedwongen zult zi
jn, er kri
jgsvolk weder in te roepen-''
Eindelt
jk trok den zesen twintigsten van Grasmaand de eerste afdeeling derSpaanschc
(1)DeStaten van Gelderland,onderanderen,weigerden daartoe gelden bi
jtedragcn.orzosGr,
Bqsl.d.St.Got.D .1l.bl.234,236.

(2)DEzoyGr,Besl.d.St.Gen.D.II.b1.488,489.
(3)Ziehiervpor,.bl.117.
(4)aoR, Hist.d.#edel.Oorl..9..1.B:X'
.'bl.'
80:. STRADA,'
de #el!4Belg.Iuib-'lX.p.519,
ereektvan twèemaàlhonded duizcnd guldeh,hetgeen echternietwaarsihi
jnlj'
k i@.
(5)Lehiervoor,bl.68.
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soldaten uit M aastricltt OP; de overigen volgden den zeven en twintigsten en acht1576-

en twintigsten, en wçrden door Staatsche benden aldaar vervangen. Zi
j namen den

1581

weg naar Luœem burg en togen voorts naar Italië, waar de m eeste hun graf vonden.

Onbeschrl
jfeli
jk wasde vreugde der landzaten, daarnu verwezenli
jktwerd waaraan zi
j
steedsgetwi
jfeld hadden.Ennietzonderreden zagen zijzich gaarnevan dezestrl
jdlustige
gasten bevrt
jd, welke, zeker niet zonder grootspraak, zich berôemden, in de zes
maanden vôör'het sluiten van het Eeuwig Gebod, op de Staatschen zestig vaandels veroverd, meer dan twintig duizend man van llen verslagen , en zelfniet boven de zestig

man verloren te hebben. Xen zong, men juichte,men schreefafscheidsversen,onder
welke eenige echter een voorgevoel van het terugkeeren der gebate benden te kennen

gaven (1).
De aftogtder Spanjaarden onder hetopperbevel van xA>srEx,oT,baande bow zA> den Gr
29asvm..
weg naar Brussel. De Hertog van Aarschot,welke in zi
jn naam den Algemeenen Sta- j5n
ten daartoe een voorstel gedaan had, werd m et eenige anderen door hen afgevaardigd,
om den Landvoogd, vôôr zi
jne konlstte Brussel, sommige Punten , de bewindvoering
betreFende, voorte leggen (2). ))DaarZt
jneHoogheid,'' dus luidt hun berigtschrift,

))voorheen aan de Staten heeftverklaard,dathi
j hen .wenschtte bevredigen in hetgeen
onbehandel
d
mo
g
t
ge
b
l
e
v
e
n
z
i
j
n
,
s
t
e
l
l
e
n
z
j
hem ,in alle nederigheid,de volgende
DOg
punten voor: 1o.uit zi
jn gevolg alle vreemdelingen en hunneaanllangersteverwi
jderen,
van wier raad hi
j zich in het bewind der Nederlanden zou kunnen bedienen.:o.goe:
te vinden, daar de algemeene zaken der Nederlanden nog nietgeheelgeregeld zi
jn,
dat de tegenwoordige vergadering der Staten te Brusselzoo lang dure alszi
j raadzaam
zal oordeelen, om de zaken, voor welke zi
j bl
jeengekomen is,ongestoord afte doen,
x der afwachtingvan de aanstaande dagvaartderAlgemeene Staten,welke bepaald isbj
w

'

*

-

*

.

(1)Een van deze verejesishet volgende tweeregelige:
Boetica gens abiit: cur ploras Belgica*
? dicam ,
A quod in O non e:t litera ver:a, queror.

Wameli
jk in plaatsvan abiit(weggegaan)obiit(gestorven). MOOFT geelterdezevertalingvaa:
De Spanjaardszi
jn nu,dooR. W atschreitghy Neerlandsch zaat?
Ik kerm , omdat in steé van d'R , de T niet staat.Dg zoyGs, Benl.d.St. &e?z.D.lI.b1.264,266,478* 82,488--492,545. MEsnocE,IlLst.d.
g. #. Fl. Liv. XVl1I.p.339- 342. STRAPA,de B
llp Belg.Lib.IX.p.517- 520. CAMPM A,
. e
della pzferrc di Fiandra,T.1.p.180. :>:sl.
lvocsla,Nederl.rfdf.b1.261. cHApprvs,Hist. Gen.
d. 1. #. #. Fl. Liv. Y.P. 229. DE TAssls,comment.Lib.111.P.261. IARAEUy,Annal.Wrli.
T. 111. p. 254. 30R,Ilist.d.Nederl. O0rl.D.1.B.X.bl.806,807. v.METERIN,f1i#l.d.Nederl. Oorl.B. VI.bl. 130,131. HOOFT, Nederl.#ï&f.B.X1I. b1. 502, 503.

(2)D=zoiu ,'e:l.d.&.Gen.D.lI.bl.261,262,264.
12+

1576- den Vrede van Gent,door Zi
jne Hoogheid den twaalfden van Sprokkelmaand laatstleden
1581 b
ekraclltigd;terwi
jlmen lloopt,datZt
jneHoogheid hetbi
jeenroepen dezerVergadering
zoo veel mogeljk zal bespoedigen, en voorts ten uitvoer leggen, wat doorhaar bepaald en besloten zal wortlen. 5o. te bewilligen, dewi
jl de Staten vnldoende verklaard hebben, niets anders te bex gen dan de bevordering van de dienst van God,

het behoud van de Roomsch-ltatholt
jke godsdienst, handhaving van de verschuldigtle
gehoorzaamheid aan den K oning, en zicll tegen alle onderdrultking te'verzekeren en

te vri
jwaren, dat, terwi
jlde Nederlanden zich van de Spanjaarden, Duitschers en andere vreemde benden ontslaan, bet krtjgsvollt, thans in (Staatsche) dienst, ontlerde
aangestelde en aan te stellen Bevelhebbers blt
jve tot het afbetaald en afgedanlttltan
worden, waaromtrent zi
j (de Staten) berigten zullen, zoodra hunne geldmiddelen dit
gedoogen. 4o. te veroorloven, daar hj alde middelen en bevelen wettigt, welke de
Staten in de tegenwoordige zittingen zullen oordeelen ter ontlasting hunner renten

(deniers) gevorderd te worden, dat de gewesten totdat einde hunne bi
jzondere Slaten,
leden en gemeenten bi
jeenroepen, wanneer zi
j het goedvinden, zondergehouden te
zi
jn, op nieuw vergunning daartoe aan te vragen. ö9.de Vereeniging te erkennen
tusschen al de Staten aangegaan, en het bevel van den Raad van State uit dien

hoofde ten uitvoer te leggen. En 6Q.te verklaren,daar bi
j hettiende puntder gezegde Yereeniging Zi
jne Xajesteit beloofd heeft, te onderhouden en te doen onderhouden de voorregten,gebruiken,vri
jheden en oude gewoonten van al de landen,steden en slotvoogdi
jen, dathi
j, tot xneerder uitbreiding van het gezegde punt, vcrstaat
dat diegenen, wellke van deze voorregten beroofd of ontzet zi
jn geworden, er z/dp
facto en naar luid der gemelde Yereeniging in hersteld worden, zonder datelk van
hen afzonderljk daarin behoeve hersteld teworden.'' Dox zAx antwoorddenegendagen
daarna: 1o.dat hi
j,middelli
jk noch onmiddelli
jk,in het bestuur der Nedevlanden zich
van eenigen anderen raad zal bedienen , dan van dien der inboorlingen zelve, over-

eenkomstig het gemaakte Verdrag. .20. dathj goedvindt, om de dringende behoeften
in welke m en zonder hulp der Staten niet kan voorzien, dat lzunne vergadering te

Brussel op denzelfden voetvoortdure, vermits dit noodzalteli
jk is voor de dienst des
Konings en het welzi
jn des Lands, waartoe hi
j van zjnen kantalhetmogeli
jke zal
bt
jdragen. Evenwel verzochthi
j, om alle zwarigheden, welke uit hetdralen en rekken voortvloei
jen, te voorkomen en overbodige onkosten te sparen, datde afgevaardigden der Staten alles, zoo veelmogeli
jk isen op eene belloorlt
jke wi
jze kan geschieden, bespoedigen, opdat de aanstaande Algemeene Statenvergadering, doorZjne
Xajesteitbeloofd,bijeengeroepen kan worden,hetgeen hi
j (n0>zAw)grooteljkswenscbt.
5o. dat ht
j, wat het onderhouden van knjgsvolk tot het aangewezen doelbetreft,
den Staten alle voldoening wenscht te geven tot dienst van Zi
jne Xajesteit en tot
xeiligheid des Lands, doch daarovcr nader met de staten zal handelen. :o.dathj,
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overtuigd hoe noodig het is, dat, om de menigte van zaken , spoedig een goede on-1576.
derstand in geld verschaft worde, niets m eer wenscht dan dat dit onverwi
gld door alle 1581

gepaste middelen geschiede,waarin h1
j niet nalaten zal de Staten te ondersteunen. En
daar h1
j vertrouwt, dat zi
j het wettig gezag van den Opper-Landvoogd zullen onderschragen,zonder eenige nieuwigheden te dulden,welke datgezag kondenondermi
jnen,
acht hi
j Let billi
jk en regt, wanneer.de Statenvergadering (les Assemblezt te Brusset
hetraadzaam oordeelt,datde bi
jzondere Staten van elk gewestbi
jeenkomen,datzjer
hem van verwittigt, opdat hj hen daartoe onmiddellt
jk en op de gebruikell
jke wi
jze
oproepe. Hi
j verlangt oolt, datmen hem de middelen ter geldheKng openlegge, opdat de verwarring vermeden worde,welke zou kunnen voortkomen,wanneer elk zi
jne
lasten OP de schouders zi
jner naburen wilde werpen, geli
jk somti
jds gebeurd was; en
tevensom hen,totbeteren uitslag van zaken,met zi
jn gezag en raad te ondersteunen.
5o.dat hi
j,na de besprokene Vereeniging onderzochtte hebben,niets anders danzi
jne
goedkeuring kan schenken aan de punten er in vervat tot handhaving van de oude
Katholl
jke Apostolische Roomsche godsdienst en van de versclzuldigde gehoorzaam heitl
aan den Koning, totnakoming van de (Gentsche) Bevrediging,onderhouding van der

Landen voorregten, en het wegzenden der Spanjaarden. Dit laatste llad hij reeds bewerkten zou,naar zi
jn vermogen,even zoo metde overige punten lzandelen. Hiertoe
moesten evenwel de Staten ook van hunne zi
jde medewerken, terwi
jl hi
j genoegen
nam , dat het bevel van den Raad van State in dezen ten uitvoer gelegd wierd. 6o.
dat het Yerdrag in de handhaving en herstelling der zaken, door de Staten in hun

zesde punt vermeld, duidelt
jk heeftvoorzien, hetgeen hi
j stiptelijk, wezenli
jk, en in
de daad zal doen nakomen. Zoodra eenige gewesten, steden, of slotvoogdt
jen hem
te kennen geven, in welk opzigt hunne regten, gewoonten, instellingen, voorregten

of oude gebruiken geschonden zi
jn, zal hi
j, zonder verzuim , dit trachten te verhelpen (1).
Nog vöôrhetinzenden van ditantwoord,hield now JAw zi
jnen intogtte Brusselmet 1 v.
eene praal, welke men in de Nederlanden nooit te voren, zelfs niet bi
j 'sKoningsBloeilzt.
aanschouwd had.
inlzuldiging,
Hi
j zat op een fraai uitgedoschtpaard, met 'sPausen 1577
Legaat szoi, Bisschop van Bipa, aan de eene, en den Prins-Bisschop van Luik aan

de andere zi
jde;achterhem kwamen de Keizerll
jke gezanten,deHertogvanAarscltot,
en een stoet van Edelen m et hun gevolg, ten getale van wel drie duizend personen en
zeven honderd paarden. Een vergulden wagen met goudlaken bekleed, getrokken

door twee witte rossen, en versierd met de zinnebeelden van den vrede en van zi
jne
heilri
jke vrucht, den overvloed,reed hem vooruit. Zegqbogen en eerepoorten,in alle
(1)pc zoscE,Besl.d.St.Gen.D.lI.b1.547-551.
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1576- straten , welke hi
j paar hetstadhuis, waar de Staten hem opwachtten, moesldoorri
j1581 d
en , opgerigt en l
tunstig beschilderd, herinnerden hcm aan zijne roemri
jke feiten,
bovenal aan de overwinning bi
j Lepanto behaald. Uit de vensters der buizen, met

lkostbaar tapt
jtwerk behangen, bestrooiden prachtig gekleede vrouwen en maagden den
heldhaftigen Keizerszoon en zi
jn.ridderli
jk gevolg metbloemen en kransen. Bi
jna vier
en twintig honderd burgers kwam en hem , in statigen optogt, met hunne vaandels en
tambourins te gemoet. Het welluidende der speeltuigen en van het maatgezang, op

verscheidene plaatsen waar destoetvoorbi
jtrok aangeheven,werd verdoofdofafgewisseld
door de vreugdekreten des vnlks,welk langsde straten zwierde, het geluider klokken

het gebulder der kanonnen,hetroeren der trommels,en lletvrolt
jk geschal der trompetten. Er onthraken vreugdevuren noch openbare volltsvermakelt
jkheden. Zes duizend
soldaten, zoo te voetals te paard, toen in tle stad bt
jeen, verhoogden nietweinig de
plegtigheid. Dow zAx beantwoordde al deze eer- en vreugdebetooningen met een min-

zaam en opgeruimd gelaat,en'hi
j gevielder gemeente,))die gewoon isnaardenuiterltjken scht
jn de Vorsten te beoordeelen-'' Vzouvs: daarentegen, welke hem bi
jden
optogt in het oog kreeg, riep twl
jfelmoedig uit: ))Is datde Yorst, die onsden vrede
m oet brengen!'' De bejaarde staatsman zag zi
jn vermoeden niet verwezenli
jkt. Hi
j
overleed zeven dagen later in den ouderdom van zeventig jaren (1). In zi
jn verzet
*

tegen het invoeren van den Tienden Penning had hi
J. eene geestlkracht en eenen raoed

getoond, die hem anders zelden eigen waren en waardoor hi
j niet dien invloed op
den gang der zaken heeftuitgeoefend, welken men van zi
jne uitstekende'bekwaamheden en aanzienli
jke betrekkingen had mogen verwachten (2).
Den volgenden dag des m orgens le tien uren werden de Staten ten plegtigen ge-

hoore bi
j box zAx ontvangen. De Bisschop van Namen voerde hetwoordindeFransche
taal en verklaarde, lldat de Slaten niets beoogden dan hem alle mogeljke dienst en
de verschuldigde gehoorzaamheid te bewi
jzen-'' Des anderendaags besloten zi
j aan
llem de Bisschoppen van 'sllertogenbosck, Brugge, Iperen, en den verkoren Bisschop
van Atrecht, de Graven van Egmond, Aremberg , en Lalaing, de Heeren van Cltam-

(1)pz zowGz,Besl.d.St.Gen.D.ll.bl.267. STRADA,deWell:Belg.Iuib.1X.p.520. cAxPAN.
t,della gverrc diFi
'andra,T.1.p.180 verso. BExTzvoGtlo,Nederl.Jlgf.bl.261. cHApprfs,
Ilist. &Ja. #.1.g.d.Fl.Liv.Y.p.230. sz PE'
I'G ,chron.d.#p!î.T.lI.tiv.Xl.p.328. px
TAssls, comment.Lib.111.p.-261. MARu vs,hnnal.Brab.T.111.p.255. BoR,Iliet.d.Nederl.
Oprl. D .1.B.X.b1.811,812. v.MrTEazx,Ilist.d.Aeder/. 0orl.B.YI.bl.131. H00r'
r,7'ed> l.Hist.B.XlI.bl.507. :nRMAN,Analed.p.XXX.

(2)Vg1. hlg. Gesch d. Vc#erl.D.ll.St.lY.bl.154,155. St.V.bl.157,159,16J. 9e
zinsprcuk van vlctlcs was: Fïk mortalium Yigilia;hetleven der stervelingen îs waken.
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pigni, Ilievges, Croiselles, en Stracelle; en de Burgem eesters van Leuren en Antwerpen 1576af te vaardigen met verzoelt, ))het bewind op zich te nemen, in het vertrouwen , dat 1581

hi
j hetdubbele (duplicaat)van.zi
jnen last(commissie)zaloverleggen, en zi
jnebeloften
als oak de andere punten, in de (Gentsche) Bevrediging vervat, nakomen.'' Tevens
werd hl
j uitgenoodigd, den eed,zoo a1sdie doorde staten ontworpen was,afte leggen en gunstig op de voorstellen te antwoorden, welke hem door den Hertog van

Aarscltot te Leuven waren voorgelegd, en hierboven reeds met zz
jne aanmerkingen
door ons zi
jn opgegeven (1). Dox z-tx zal in dit e'en en ander bewilligd hebben.
Hj werd althans door de Algemeene Staten en den Raad van State voorLandvoogd
aangenomen. y)Datmen lliertoe overging,vöôr men tt
ïding had, dafde Spanjaarden
uit Luremburg vertrokken waren,'' schreven destjds de Utrechlsche afgevaardigden
te Bvussel aan hunne lastgevers, ))is uit zake dat eenige Heeren en ook de Raad

van State zich lieten dunken , dat overmits de kwade ordre, die onder de Staten
ehouden werd , de landen dageli
jks in groot verloop kwam en en n6g meer zouden
kom en wegens de menigte van soldaten,die zi
j op den hals hadden,ten ware dadeli
jk
hierin, door mitldel van geld, voorzien wierd. En aangezien de Staten daarin kwali
jk

met elk-ander konden overeenkomen, zou het gezag van Zi
jne Hoogheid daar veel in
kunnen uitrigten. Bovendien behoorde men Zi
jneHoogheid te believen en hem inzi
jne
waartligheid te erkennen, dewi
jl hi
j de Spanjaarden uit de sfeden had laten vertrekken (2).'' - Des morgens te halftièn uren begven zich de Algemeene Staten naar J v
het paleis. Nadatzij in de groote zaal ziclzgerangschikt hadden, verscheen no> a&x,Bl
1o
5e7i7
m.

uitgedoscht als Ridder van het Gulden Vlies, gaande tusschen den Nuntius en den
Bisschop van Luik, gevolgd door den Hertog van Aarscltot en den Graaf van Barlay-

mpzlf, die insgelt
jks lletridderteeken van hetGulden Vlies omhadden, de gewestelt
jke
Stadhouders, de Keizerli
jke en Kleefsche gezanten, en een groot aantalEdelen. Toen
pox zAx zich op zi
jn zetelgeplaatsthad,verzochthem dà He
'ervan Champigni,uit
'

naam der Algemeene Staten, het bewind te aanvaarden overeenkomstig het Verdrag van

de Bevrediging (tractaatwczldepaciftcatie)tusschen hem en de Staten aangegaan, en
tevens de voorstellen , hem onlangs aangeboden , goed te keuren. Dox zA> antwoordde,

ndathj voornemens was allestepl#er/lptf#czlwathi
j beloofd had, eù zich jegensde
staten alsbroeder,vriend,en makkerte gedragen;dathi
jalsChristendeGeestell
jkheid,
als Ridder den Adel, en als m ensch de Gemeente de hand boven hethoofd zou houden ,

en voorts alle zaken regelen toteer van God, totbehoud van de Katlzoli
jke Apostolische Roomsche Godsdienst, tot dienst van den Koning, en tot welvaart van het Land;

(1)DE JOXGE,Resl.4.St.Gelt.D.ll.bl.268,269,270,271.
(2)nospàx,onuitg.&tlââ.D.11.bl.29O,297.
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1576- dat hi
j te dien einde hetregtzou handhaven, en de voorregten, gewoonten en der1581 eli
l.ke onderhouden, verzoekende en j)egerende, dat m en dit zou gelooven en hem

vertrouwen.'' De Voorzitter sAsBov'
r verklaarde hierop, ))dat de Raad van State in

den aanstellingsbrief (commissie) van oox ztw niets gevonden had, dat eenige zwarigheid konde opleveren-'' De brief zelf werd nu voorgelezen, daarna het Verdrag

tusschen bow zAw en de Staten, en toen de eed, waarbi
j de Landvoogd moest belooven en zweren, al de punten, in het voornoemde Yerdrag begrepen, op te volgen.
Hierop legde b0> zz
vx de hand op een Evangelieboek en sprak metluider stemme;
'

Je le jure et maintiendrai. Na het ontvangen der gelukwenschen, begaf hi
j zich,
de
z
e
l
f
de
wl
j
z
e
a
l
s
h1
j
g
e
k
o
me
n
wa
s
e
n
do
o
r
d
e
Al
g
e
me
e
n
e
St
a
t
e
n
v
e
r
g
e
z
e
l
d
, naar
OP
de hofkapel, waar eene plegtige mis de Sczlc/p Spiritu gezongen en vervolgens het
Te beum laudamus aangeheven werd. Nu ontving hi
j van den Pauseli
jl
ten Nuntiusden
zegen , en hierm ede nam de plegtigheid een einde. ))God de Heere,'' Voegen de be-

rigtgevers er bi
j, ))wilhem geven den wilen de magt, om te volbrengen hetgeen lai
j
belooftlheeft,en den Staten insgeli
jks,om (zich)daarnaarte voegen (1)1',
Tl
jdens de onderhandelingen met box zAw, hadden de Algemeene Staten alde Gewesten,de stadhouders,Hooge Geestelt
jlten,Edelen en Sleden uitgenoodigd,den vrede
van Gen,t en de Unie van Brussel goed te keuren, te llezweren, te teekenen en te

bezegelen, waardoor zi
j meenden, de zaak der vri
jheid tegen alle mogeli
jke aanvallen
xan den aanstaanden Landvoogd genoegzaam te zullen waarborgen (2). De Hertog
van Aarschot had reeds vroeger getracht, den Prins mede tot het aannemen van het
Eeuwig Gebod over te halen, waaraan ohu zE geen gehoor geleend, maar te m eer op
bet nakomen der Gentsche Bevrediging aangedrongen , en op grond daarvan den Alge-

meenen Staten verzochthad, in het bezit zi
jner goederen in het Luœemburgsclte, in
het graafschap Cltiny en elders, waarmede men steeds draalde,hersteld te worden (5).
Met gunstiger uitslag hadden de Antwerpenaars op het slechten des kasteels aangehouden. De staten zonden althans de verzoekscllriften , daartoe ingediend , aan den Raad
van state, ten einde deze mogt zorgen, dat die sterkte naar de zl
jde der stad ont-

manteld, of in zulk een staat gebragt wierd, dat zi
j den handel nietkonde belemmeren, opdat de vreemde kooplieden de stad niet verlieten en buiten de Nederlandett

de stapelplaats hunner goederen vestigden (é). Regtvaardig en billjk waren de gronden , op welke het verzoek der Antwerpenaars steunde, wier huiveringwek-kend tafereet

(1)BONDAM,Onuitg.Sfvââ.9.ll.bl.296- 300.
(2) oz J0sGE,Besl.d.St.&:??.9.1l.bl.237,238,240,245.
(3)oE JowGs,Besl.d.stat.6e4.D.ll.b1.243,244,248(4)I)l Jozcr,Besl.d.st.6en.9.ll.bl.257,258.
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van de rampen, welke het kasteel hun berokkend had, het ernstig aanhouden van 1576,

158j

oaAwzz wettigde,deze steunselsderdwingelandt
j alom te vernietigen (1).
De Koning gafin een bi
jzonder schrjven aan de Staten van Vlaanderen,of wel aanBl
7 vh
unne afgevaardigden te Brussel, zi
jne ))hooge vreugde'' over het sluiten van het 1oe
57im.
7
Eeuwig Gebod te kennen, en dankte hen voor de diensten, hem in deze belangri
jke
zaak bewezen. Op denzelfden dag ontvingen de Staten van Braband een brief van

hun zaakgelastigde in Spanje BALTHASAR scuzTs, Heer van Ilbboken, in welken echter, ofschoon vier dagen later dan die van rzxzzps afgezonden, geene melding van

het Eeuwig Gebod gemaakt wordt (2). DeAlgemeene Staten besloten eenparig, gezanten naar den Koning van Spanje, den Paus, den Keizer, den Hertog van Anhu
en den Hertog van Gulik afte vaardigen,waarscht
jnli
jk om hen metde aannemingvan
nox JAw to@ Opperlandvoogd en den toestand des Lands bekend te maken. Ook verbon-

den zi
j zich, box zAx voldoenden waarborg te geven voor het krediet en de schuldbrieven, welke llj hun, ten bedrage van vi
jfmaal honderd duizend kroonen ter betaling van het Duitsche kri
jgsvolk, wilde verleenen. En toen hl
j hun kortdaarna tot
hetzelfde doel een geschenk van zestig duizend m nden Artois aanbood, en daarvoor

geene andere belooning eischte dan hunne toegenegenheid, ))van welke hi
j zich trouwens ten volle overtuigd hield,'' betuigden zi
j hem plegtig hunnen dank voor het
goede voorbeeld, bierdoor aan anderen gegeven. De Bisschop van Luik en de Keizer-

li
jke gezanten, welke zich tothun vertrek gereed maakten, werden overgehaald nog
eenige dagen te vertoeven, om door hun invloed, zoo mogeli
jk, de zaken met de
Duitsche soldaten te regelen (5).
Dox zAx was door den ongunstigen uitslag zjner .
onderhandelingen metden Prins'
van oranje nietafgeschriktgeworden, dieop nieuw aan te knoopen (4). Hi
jhoopte
uit 'sVorsten gemoed alle vrees en kwaad vermoeden te verwi
jderen, vooral wanneer
hj hem tot het houden van een mondgesprek kon overhalen. ))W iJ- leven niet in
eenen tijd,'' schreef lli
j den Koning, ))datmen op voorrang moetaanspraak maken,
of zich met hofgebruiken (punten van etiquette)ephouden; men moet'den staatdoor
alle mogell
jke middelen trachten te redden; in hetbehoud desLandsbestaathetware
gezag,de ware r%m , en &
*k ze
* geen anderen ,
weg zi
jn mndergang te voorkomen,
(1)pz zoxcs deeljin de'edl.d.&.Gen.D.II.bl.498- 544 de vertoogen derAmtwerpenaar;
mede,welke vele merkwaardigebdzonderheden bevatten.
(2)pz zowGs,Besl.d.St.&>.D.lI.bl.273,551-555.
(3)px zowGz, Besl. d. St.&>.D.II.b1.276,59,% 1 282,283,2* ,292. v.MAssrtT,
stukk.v.d.Vc* l.Ilist.D.111.bl.1O .

f4)Zie Mervoor,u.113- 111
11 DxxL. 6 STUK.
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15
1z
56
81
- dan dien man (den Prins)tewinnen (dere#vcfrl,welke zoo veelinvloed op hetvolk
uitoefent (1).,, uj overtuigde zich echter weldra, dat zjne hoop op weinig vaste
grondslagen rustte, en datoaAwzz, welverre van aan zjne verwachting te zullen beantwoorden, meer dan ooitverwi
jderd was,hetEeuwig Gebod te onderteekenen en de
waarborgen, die hi
j hem konde bieden,aan te nemen. Xaarsederthi
j alsLandvoogd
te Brussel was ontvangen, achtte hi
j zich.verpligt, den wensch desvolks te bevredigen en bi
j den Prinsnogéénen stap te beproeven. Hj stelde derhalve den Algemeenen Statqn voor, afgevaardigden van hunnen kant en van den zi
jnen aan oaAxzx te
zenden , om met hem al de punten te regelen, welke nog onbeslist gebleven wa-

ren (2). Hierop benoemden zi
j daartoe ohoBBlwpowK benevensDr.u oxlxrs,dieonlangs
van eene verga4ering der Slaten van Ilbllaad en Zeeland,te Dordz.eclttgellouden,was

teruggelteerd, alwaar hi
j op eene eenparige regeling van de munt en de gemcene
lasten aangehouden , en lzet terugtrekken van eenige schepen omtrent Antweipen en
op de M aas, alsm ede het afschaFen der verlnfgelden, doch dit laatste vruchteloos,

verzochtlzad (5). Dow zA> koos$otzi
jne vertegenwoordigersden Hertog vanAarschot,
de Heeren van Ilierges en van W illerral, den Keizerli
jken gezant Dr. OAILL, en
Aoox,v vA> XEETXERKE. De zamenkomsten hadden te Geertruidenberg plaats, waartoen
de dagvaart der Staten van Ilblland en Zeeland verlegd was. GaoBszwnoxK en Lzoxzlvs,

het eerste er aangekomen, hadden den volgenden dag'gelloor bi
j den Prins. Hun
13v. lastbrieflaield hoofdzakeli
jk in:))andermaalop het afschaFen derverlofgelden,op eene
Bloeim- l k
1577 get
j e regeling vap hetmuntwezen,op hetaannemen en bekrachtigen van hetEeuwig
Gebod, op de uitbetaling van honderd en vi
jftig duizend gulden, aan de Algemeene
staten bewilligd, en op nng eenig: punten van ondergeschikt belang aan te dringen-''

De Prins vevluaal'
dp, ))dat hi
j in alles vat regt en billjk was wilde voorzien, maar
buiten de Rfgpvgardigden ,
der Staten van Ilblland en Zeeland, welke hi
j heden verwachjte, niets konde heslissen; ht
j verznchthen derhalve den volgenden dag terug te
kom en-'' Zi
j troFen hem taqn aan met de Hollandsche en Zeeuwsclze gemagtigden sT.
ALDEGONDE, VAN NYEVELT, VAN DER MIJLEN, EONINGK en VOSBERGEN, en Ontvingen OP

hunne voorstellen tot anlwoord: y)dat 4e verlofgelden zouden afgeschaft worden, behqudens een m atig geleigeld t0t beyeiliging van de scheepvaart; dat men gemagtigden
.

zou zenden , om eenparigheid in het muntstelsel te brengen; dat de gçvorderde uit-

keering van honderd vjftig duizend gulden in nadere overweging zou genomen wortlen,maar dat men hetEeuwig Gebod niet konde aannemen, aangezien er bepalingen
(1)Correspondançe deGUISLAVME le Taniturne,T.IJ1.p.IZX (1).
(2)os JtlxcE,Be8l.d.&.Gen.D.lI.bl.271,274.
(3)Boa,Ilist.d.Nederl.Oprl.9,1.B.X bl.807-809. n00I'
T,.A'
ed.et'l..Ilist.B-Rll.b'
l,.
501.
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in vervatwaren, tegen welke men zich ook reedsverklaard had, die lt
jnregtstrede:11
55
78
61
metde oude Christelj
ike Apost6lische godsdienst,wélke dePrins en de Hollanders en 14v.
Zeeuwen bèleden (1).
Bloeim.
Eenigedagen laterkwamen de gezanten van nox zlw teGeertrùidenberg. M etoaosszxnowK 1577

en Lsoxzlvs,welke hun door de Algemeene Staten waren,toegevoegd,openden zi
jhunBl
2oe
0ivm..
last voor den Prins en de afgevaardigden van Ilblland en Zeeland. X>:EI'KU KZ voerde

heteersthetwoord. Hi
j betoogde ))de opregtheid en den zuiveren i
jvermetwelke box
JA>, nadat h1
j het bewind had aanvaard9 zi
jnebelofte wasnagekomen;de weldaad,
wellte hj den Lande door hetwegzenden der Spanjaarden bewezen had;hoe hi
j gezindwas,op den ingeslagen weg voortte gaan en te voltoojen wathi
j zoo welbegonnen had,om dezegewesten namelt
jk totden voormaligen vrede,bloeien welvaartterug
te brengen,van welke deregeringswjze zi
jner voorgangers en de onbeschoftheid der
vreemdelingen hen beroofd hadden;hoehi
j geheelanders en steedsmetoverleg enraad
der inboorlingen dacht te regeren en zoo als men bevinden zou ,dathetmeesthunnewelw
.
vaarten rust konde bevorderen; hoe regt en reden eisclzten, daar hi
J zich zoo genegen
en bereidwillig toonde, alles op een goeden voet van ware eendragt en vereeniging
*

te brengen, en hi
j lletLand reedsin beteren staat had gebral , dat ook de Prins van
oranje en de Staten van Ilblland en Zeeland geene zwarigheid van hunnen kant
m oesten maken, zich aan de rede en aan de gehoorzaamheid, den Koning verschuldigd,

te ondcrwerpen, alle wantrouwen en kwaad vermoeden te verwi
jderen, naar al hun
verm ogen de zoo lang gewenschte eendragt te bevorderçn, en zich met de overige

gewesten totéén ligchaam ,onderéénen Heertevereenigen,zoo alszi
j sindsoveroude
tjden geweest waren. Daar ecbter vele omstandigheden den scht
jn gaven, als of
zt
j den lust noch het voornemen hadden hiertoe te komen, ja zelfs alti
jd gescheiden en in eeuwig wantrouwen en oneenigheid wilden .bljven, zou het bovenal
noodig zjn, vöôr nox J'
AX verder ging methetgeo hi
j.begonnen was, ditte verhelPen. Uit dien hoofde moesten de Hollanders en Zeeuwen het verdrag te M arche ep

Faminegesloten, alsEeuwig Gebod bevestigd en laternog op uitdrukkeljken lastvan
ZjneXajesteitbekmchtigd, in hunne gewesten en stcden afkondigen, opdathetalgemeen en door elk aangenom en en goedgekeurd wierd, daar zoo lang dit niet geschied

was,hetséhi
jneù zou,alsofS
'olland en.Zeelandzich van'de anderen wilden gescheiden
llouden en niet âan deze algemeene Vereeniging .deel nèm en , welke toch het ware

en eenige middelwas,em hetLand te redden en te '
béhouden. Insgeli
jks zou gevora *'

txl,4à1. 437,459,460;
(1)GàcuxRo, cotrespondancedeGrltrArkt teA cifkrne, T..111.-p.'
2.
moxpAx,Onuitg.ffzf/c/s.D.11.bl.,326 (1),331,362 (3). ps u sss, commott.I-ib-'lsr. p.a6.
a0n,Hist.d.lre#œd.oorl.D.1.B.X.bl.814- 816. seoFz,Nederl.zzïdf.:.x.
ll.bl.508,509.
18+
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1576- derd worden,datz1
j hetversterken der steden en van andere plaatsen staakten, waar1581
mede zj thans niet alleen voortgingen, maar zelfs nieuwe versterkingen opwierpen,
hetgeen met vredesgezindheid scheen te stri
jden. Aangezien de een den ander nietvi
jandig was en er geen reden bestond tot wantrouwen , zoo was het niet noodig zich

tegen elkander te wapenen en te versterken, ten ware men mistrouwen wilde zaai
jen
en aan vermoedensvan vi
jandeli
jkheid plaatsgeven. Daar zi
j bovendiennietalleen dageljks nieuw geschut lieten gieten en zich van alle soorten van kri
jgsbehoeften voorzagen als of men nog in oorlog ware, maar ook de oude stukken, versierd met

'sKoningswapen, vergoten en er andere wapens op plaatsten,geheel in stri
jd metde
Gentsche Bevrediging, welke zegt: ))dat omtrent het teruggeven van 'sKonings ge-

schut, kri
jgsbehoeften, vestingen, schepen en dergeli
jlte door de Algemeene Vergadering der Staten nader bepaald en bevolen zal worden ,'' zoo wenschte oox JAN, dat

daartegen wierd voorzien en zi
j voortaan dergeli
jk gieten en hergieten nalieten. Evenzoo verlangde hl
j,datzi
j zich onthielden,geheime en afzonderli
jke verbonden en verbindtenissen met vreemde Vorsten of met de naburige landschappen aan te gaan ,

dewi
jl zulks niets anders dan wantrouwen lkon verweklken en stofleveren tot kwade
verstandhouding onderling, om niet te zeggen, dat het aandruischt tegen den pligt
der gehoorzaam heid, welke de onderdanen aan hunnen natuurl
ijken Vorstverschuldigd

zi
jn. Ten slotte was de begeerte van den Landvoogd, datzoo spoedig mogelt
jk de
Algem eene Statenvergadering gehouden wierd in den vorm als in de Gentsche Bevredi-

ging,welke hij bekrachtigd en beloofd had na te komen, was omscllreven; en dat
men hem te dien einde de middelen, den tl
jd en wat verder noodig was om ditte
verwezenli
jken,wilde opgeven-''
De Prins begaf zich hierop met de afgevaardigden der Staten van Ilolland en Zeeland
in een belendend vertrek. Toen hi
j na eene poos was teruggekeerd, drong ht
j aan,

dat ))men de voorgestelde punten, waaronder zeer belangrt
jke waren, schrifteljk zou
mededeelen, ten einde e1k in het bi
jzonder en na rl
jp beraad te kunnen beantwoorden
niet alleen, m aar ook, omdat mondelinge woorden naderhand, zoo wel van de eene

a1s andere zi
jde,verkeerd uitgelegd,ja, zelfs ontltend konden worden, geli
jk de ondervinding leerde. Imm ers trachtte men het zoo plegtig gesloten Verbond van Gent

nutteloos en onvruchtbaar te maken, door eenige punten, welke daarbj mondeling
beh= deld waren, in een geheelanderen zin op te vatten. Hl
q en de Staten van ffplland en Zeeland hadden derhalve besloten, voorta= slechts schrifteljk te onderbandelen.'' LzoMwrs bervatte, dat ))men hiertegen geene zwarigheden wilde opperen , maar

wenschte, dat de Prins en zi
jne Staten eerst, bi
j wi
jze van vriendschappeli
jk gesprek, hunne grieven te kennen gaven, opdat men beproeven mogt hen te bevredi-

gen, terwijl zi
j tevens voorstellen konden, wat zi
j tot hunne zekerheid ofwaarborg
uoodig oordeelden-'' -
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))Xaar,'' vraagde hierop de Prins, ))daar men niet nakomt wat zoo plegtig te Gent1576h
1581
beloofd, door de Staten in et algemeen en door verschciden Edelen en Steden in het

bi
jzonder meteede bevestigd,ja,door no> zAx en den Koning bekrachtigd is geworden,
welke hoop kan men bebben ,dat hetgeen men voortaan zal beloven , gehandhaafd en
gehouden zal worden?'' - Op de weinig afdoende redenen m et welke dit beantwoord

werd, verklaarde oaAxzz: ))dat aangezien men bt
j de Gentsche Bevrediging omtrent
die punten was overeengekomen,welke toen vastbepaald (appointés) konden worden,
ten einde met elkander in eendragt envriendschap te leven, terwijlde andere terbeslissing der aanstaande Algem eene Statenvergadering waren overgelaten, het niet m eer dan

billi
jk en gepastwas, eerst aan deze vastgesteldebepalingen te voldoen, en daarna de
overige in de genoemde Vergadering ter tafel te brengen, waar hi
j en de Staten van
Ilolland en Zeeland voornemens waren die punten voor te stellen, over welke men hen
thans reeds wilde hooren-''

))Xaar,'' werd hierop aangemerkt, ))terwi
jl men deze Vergadering afwacht, kunt
gt
j tocb opgeven, waarin gi
j u bezwaard gevoelt en wat gi
j tot waarborg verlal)j;t.''

))W i
j hebben niets op te geven,''hervatte de Prins, ))noch ons over iets te beklagen, mits men de voorwaarden der Bevrediging opvolge; want daar men te Gent is

overeengekomen, elkander naar de aldaar omschrevene wi
jze totop de genoemde Vergadering te onderschragen, zi
jn wi
j daarmede te vreden en zullen er ons aan houden
zonder eenigen anderen waarborg te verlangen, terwi
jlwi
j onsdaarenboven aan de gezegde Vergadering onderwerpen.''

))Xaar,''vroeg de Heer van Grobbendonk,))welken waarborg zult gl
j ons geven,dat
gj de Bevrediging zultnakomen?''
))W i
j zi
jn nietgehouden eenigen waarborg te geven,''antwoordde de Prins, ))want
het nakomen der Bevrediging brengtzelfzi
jnen waarborg metzich. Zt
j,immers,die
te Gent in naam der Algemeene Staten onderhandeld hebben en sinds door deze zjn
erkend geworden, hebben de punten, in hetaldaargesloten Verdrag vervat, voorgesteld als
gronden van voorloopigen waarborg totop de aanstaande AlgemeeneStatenvergadering; en

daarde eenen zeiden dus, de anderen zoo te willen handelen,zi
jn zi
j daaromtrentmet
elkander overeengekomen. Xen moet zich dus aan deze gronden houden en er zich
mede te vreden stellen , of noodwendig de Gentsche Bevrediging ontkennen en verbreken.

Letwelop,of gi
j haar aldan niet wilt erkennen. Indien gi
j haar wilthouden,moet
gi
j van uwen kant de punten, welke zi
j bevat, nakomen,geli
jk wi
j van onzen kant
stceds daartoe gereed geweest zi
jn; en zoo .op dit laatste tot heden toe iets mogt zi
jn
aan te merken,hetgeen wi
jniethopen,zi
jn wi
jbereid voldoening te geven-''
pGi
j wilt derhalve,'' zeide een der gezanten, ))nadat u al de steden tn plaatsen
van #pllJzl# en Zeeland in handen gesteld zijn, en men u het bewind over Utrechi

14:
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zullen hebben,dat gi
j de Bekrediging zulthouden?''
))xaar,,, hervatte dè Prins, ))indien wi
j haarnu reedshouden, wat*ilmen dan
meefvan ons,'
ofwelkeh wa:rborg zi
jn wi
j verpligtte geven?''
))Op deie wi
jze,'' bragten de anderen in hetmidden, ))zoudtgl
j,naalleswatgi
j
gevraagd hebt v:rkregen en u .daardoor meer dan ooit versterkt te hebben , ons den
oorlog ltunoen aandoen-''

))Den olrlog!''riep dePrinsuitk ))W atvreestgi
jtoch? W i
jzi
jn slechtseen hand
vol volk èen wcrm tegen den Koning van Span.'
e;'
en gi
j zi
jtvi
jftien gewesten tegen
tWee; wat hebt ZJ
)*te vreezen?''

>)W i
j hebben gezien,'' antwoordde een van hen, ))wat gi
j vermoogt,wanneer gi
j
meester van de zee zi
jt;achtu derhalve maar zoo ltlein en gering niet-''
ST.Al-ozooxnz nam hetwoord op. ))Nooithebben wi
j,'' zeide hi
j, ((den kri
jg dan
verdedigenderwi
jze gevoerd en ook nietanderskunnen voeren. Zoo wi
jdien aanvallend
voeren, moeten wi
j er eersttoe getergd worden, wantwi
j zullen nimmer (uiteigen
beweging)de andere gewesten aanvallen-''
))Afen weet wel höe dat gaat,'' riep een der gezanten uit; )
)en datgeen kri
jg verge
voe
r
d
wor
d
t,
di
e
ni
e
t
t
eve
ns
aa
nva
l
l
e
nd
wor
dt
;
dedigenderwi
jze
getuige onderanderen
het innemen van Geertruidenberg-''

)),Zi
jt verzekerd,'' hervatte men van de andere zi
jde, ))dat wanneer gi
j ons niet
aanvalt, wi
j u nimmer metde wapenen zullen aanranden-'' ))En wat Geertruidenberg
betreft,'' voegde vossEhozx er bi
j, ))die stad was een lid van Ilblland en onder het
bewind,ja, zelfseen eigendom van denPrins; zi
j is ook nietdoor geweldvan wapenen,
maar door loosheid en uitgebrek van waakzaamheid aan uwe zi
jde ingenomen-''
)De Gentsche Bevrediging ,'' viel oaAwzz in de reden, ))heeft llierin voor-

zien. Gj hebt gemeend, dat gi
j door de bepalingen er in vervat goed beschut
waart en geen anderen waarborg noodig hadt, zoo als ook indedaad het geval is,

terwjl gj hetoverige totde (aanstaande)Algemeene Statenvergaderinghebtuitgesteld;
gj moet u derhalve daarmede tevreden houden; immers, u den oorlog te verklaren
is zondér'grond en zonderschi
jn. Indien gj nietgeloofd lladt,daternietsvooru te
vr:ezèn whs,ioudtgt
j nietin gebreke gebleven zi
jn, waarborgen te vragen; maar gi
j
hebt gezien me1 wélke openhartigheid w1
j desti
jdsmet u omgingen, en hoe wi
j.
ons
gewest van kri
jgsvolk ontblootten om u te onderstéunen,zelfsvôôr de vrede ùog getloten waB. En ofschoon w1
ë reden hadden .
waarborgen te verzoéken, hebben mJ
'' dit
echter niet gedaan, omdat wj te goedertrouw metde staten handelden, doch duidelijk genoeg te kennen gegeveà.
,dkt,zoo wi
jmetden Koning ofmet.gelastigden van
zi
jnentwege moelten handelen.
, wi
j andere waarborgen zouden gevorderd '
hebben. Van
onzen kantisernooitsprake geweesteenigen waarborg te geven,daarvi
j geenemid-
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len hadden en ook nog niet hebben, x! aan te vallen , hetgeén èm trdùwehs ook niet1576.e

r4adzaàm ofbetameli
jk znu.zi
J'n-''.
))Om de waarheid te zeggen,'' zeide oaossxwpoxK, ))wi
j vertrpuwen wel, dat gi
j
onsden oorlog nietzultaandoen, maar zien niettemin, van den anderen kant, datgi
j
plom uwe godsdienst tracht te verbreiden vn u niet vergepoegt die alleen onder,u te
,

llandhaven, daar gij alle middelen in het werk stelt, haar in onzç gewesten te verspreiden. W elken waarborg nu zullen wi
j hebben,wanneeru istoegestaan alwat gi
j
verlangt, dat gt
j geene nieuwigheden op hetstuk van godsdienst, tegen de Gentsche
Bevrediging aan, zult invoeren?''

)),
De waarborg, welken wi
j zouden kunnen geven,''antwoordde de Prins, ))is,dat
wi
j indedaad de Bevrediging zullen nakomen, op welke w1
j beloofd hebben geene inbreuk te zullen maken noch ereenigenieuwigheid in te voeren. W i
j houden onsaan
hetgeen wi
j beloofd hebben-''
))Ditzi
jn slechts beloften,''zeide wzxaLEhvAr. ))Gi
j wilt,datmen uwe woordçn gelaove,maar aan de woorden en beloften van pox zxw ofvan onswiltgi
jnietgelooven-''
))Het is hier de vraag niet van gelooven of niet gelooven ,'' hervatte de Prins. ))Too

door bow zix en u de Bevrediging wordtgehandhaafd, zullen wi
j u gelooven ea uit
uwe daden bespeuren,dat gi
j op een goeden voet met ons wandelt;maar gi
j geeft ons
reden Van WantrouWcny Wanneer Wi
j zien, datgi
j uitvlugten zoektom deBevrediging,
in stri
jd met hetgeen gi
j beloofd hebt, nietna te komen onder voorwend.sel.van ons
andere punten totonzen waarborg voorte stellen,hetgeen aan de (toekomende)vqrgadering .
der Algemeene Staten moet overgelaten worden-''

))W i
j hebben ook punten,aangevoerd,'' merkte rzoxzwrs op, ))in welke gi
j de Bevrediging niet hebt nagekom en-''

))W i
j hebben u daaromtrent,''zeide vAw nzlt xxzruxx,))wat de hoofdpunten betreft,
voldoening gegeven en zi
jn bereid,u die,wa@de oyerige aangagt,insgqlt
jlts te geven,
hoewel er niet één is, op welk wi
j heteerstinbreuk gemaaktlzebben; want hetgeen
waar men ons van beschuldigd, hebben wi
jop hetvoorbeeld derGeptenaarsen naar
regterli
jke uitspraak (par sentenceFrpzlpzlclc) gedaan; '
zoo erderhalve schending plaats
heeft,komtzi
j van u,nietvan ens.''
))Xaar,''vraagde oaoBsEwnowx, ))hethoofdpuntderBevrediging wil,datgi
j u,ten
opzigte van de uiloefening uwer godsdienst,.aan deAlgemeeneSlaten onderwerpt; welke

verzekering hebben wi
j.
nu,,dat gl'dit zultnakopen, wvneer gi
j zult bevrepigd
be
geer
t
?'
'
zi
jn in alleswat gi
j
))En welke reden hebben wi
j u gegeven,'' was het vragend antwoor.
d van drp
Prins,))ons te wantrouwen,daar wi
j van onwen kantde Bevrediging'opgevolgdbebben?
Aapgezien .
wi
j nu eeùmaalhierin overeengekomen zi
jn, mocstgi
j u daarmede tevzeden
lzouden-'l

1581
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))Belooft gij dan,'' hervatte ohoBBssboxK, ))aan alles wat de Algemeene Staten,
zoo wel in dit als in de overige punten zullen bevelen ,u te onderwerpen,geli
jk gi
j,
volgensde Bevrediging,verpligtzi
jt?''
))Ik weet het niet,''hernam de Prins,))wantgj hebtreedsinbreuk op deBevrediging gemaakt en haar gelchonden,daar gt
l',zonder onze toestemming,een verdrag
metoo> zAx aangegaan,ja,hem zelfs voor Landvoogd erkend hebt-'g
))Gi
j zultderhalve.''ging GaoBBzxnolmx vragend voort, ))debeslissingderAlgemeene
Staten niet aannemen?''
))Dat zeg i
k niet,''was'sPrinsen antwoord;))hetzou welkunnen zi
jn,datwi
jdie

aannamen,maar het zou ook welnietkunnen zi
jn. W i
j zouden alsdan raadplegen en
overwegen, in hoe verre wl
j verpligt waren, er ons aan te onderwerpen, daar wi
j
niet meer in ons geheel zi
jn zoo a1s ten ti
jde van de eerste Verbindtenis te Gent
aangegaan.
))llaar raen za1 u in uw eheel llerstellen,'' zeide oRozBzwoowx.

j hebt ten eenenmale op de Bevre))Ditkuntgi
j niet,''hervatte de Prins,))wantgi
diging inbreuk gemaakt-''

))Derhalve,'' zeide xzzvxzhxx, ))kunnen wl
j nietsdoen,en gl
jwiltde Bevrediging
a1s gebeel verbroken beschouwen.''

))Nietwi
j,''hernam de Prins,))bebben haar verbroken,maar gi
j;en echter weigeren wi
j niet, er ons aan te houden, mits wi
j onze redenen kunnen aanvoeren en
zonder nadeel in ons gelzeel hersteld worden. Xaar gj hebt ons reeds veroordeeld
door uwe belofte aan po> zAx, de Roomsch-Katholjke godsdienst in alles en overal
te handhaven en van elk den eed te vorderen haar te onderhouden, zoo datwi
j niets
Tan de Algeraeene Staten te verwachten bebben dan geheel in het ongellk gesteld
te worden.

pGi
j zult dus niet,'' vraagde GaosBzxnoxx, ))ten opzigte van het uitoefenen der
godsdienst, u aan de uitspraak der Staten willen onderwerpen?''

))Zeker niet,'' was het antwoord; ))want om u de waarheid te zeggen, wij zien
datgi
jonswiltuitroeijen,en wi
j willen nietuitgeroeid worden-''
))Hol'' riep de Hertog van Aarscltot uit, ))niem and wi1 dit.'' Hetgeen ook de Heer
van Ilierges beaamde.

))Laat dit zoo zt
jn,'' hernam de Prins. ))W j hebben onsaan u te goedertrouw
onderworpen in de hoop, datgl
jalleen hetwelzjn desLandsin hetoog zoudthouden en op niets anders acht slaan dan op hetgeen nuttig en heilzaam was; en nu,

gaat gi
j ten wille van no> zAx u verpligten, de Roomsch-Katholt
jke godsdienst in
alles en overal te handhaven en te doen handhaven , maakt deswege een verbond ,

en vordertvan e1k eene dergelt
jkebelofte,dienietandersdan door onsuitte roejen
kan nagekomen worden.''
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))Nooitwasditde bedoeling van helgeen in datVerbond (hetEeuwigGebod)beloofd11
55
78
P1
is; men heeft er zelfs niet aan gedacht,'' zeide rxowzwcs; ))de Staten hebben zich
slechts daardoor meer van elkander willen verzekeren en getraclzt te verhinderen, dat

zi
j zich ontbonden-''
))Xaar,'' hernam de Prins, ))zi
j waren reeds door de Gentsche Bevrediging aan
elkander verbonden en we1 zoo eng, als het nieuwe Verbond dit ooit zou vermogen.''
Arnxoowpz toonde hierop aan, hoe onbill
i
jk hetwas,datterwi
jlaan hetVerdragvan
Gent, zoo plegtig gesloten en wellt men beloofd had door al de voornaam ste Edelen ,
Overheidspersonen en Ambtenaren te laten onderteekenen ,in ditopzigtnietsgedaan was,

men een nieuw Verbond,op raad en gezag van bt
jzonderepersonenaangegaan,doore1k
wildelatenteekenen en goedkeuren,omdater (uitsluitend)dehandhaving derRoomschKatholi
jke godsdienstin beloofd was. ))Hierdoor,''zeide hi
j, ))moetmen noodwendig,
of zich verdacht maken niet van de Roomsche godsdienst te zi
jn, of onze zaak bli
jkLaar zonder onderzoek veroordeelen-''
De gezanten verzekerden op nieuw ,datditnooithunnebedoeling geweestwas, en m en
eenegescbrevene verklaringdaarvan wilde geven. )Xaary''hervatten de anderen ,))daarom

zdtgi
j nietvan de verpligting van uw eed en belofte ontheven zi
jn, van welke gi
ju
noodwendig moetkwijten,wanneer gi
j door nox zAx totde vergadering der Algemeene
Staten geroepen wordt, of gi
j zi
jt meineedig niettegenstaande uwe verltlaring.''
Nu vatte ,'Dr. OAILIZ het woord op en zeide in het Lati
l'n, lldat hi
j, die de wet
gemaakt heeft, haar kan verbreken , en alzoo de Staten, die dit Verbond aangegaan
hadden, het naar goeddunken konden uitleggen en afschaFen.''

AroEoownz antwoordde, insgeljks in het Lati
jn, ))dat er een grootonderscheid was
tusschen eene weten eenen eed. Ht
j toch die een eed heeftafgelegd,kan erzichniet
van ontslaan, omdathi
j dien voor God afgelegd en den heiligen naam van God tot getuige en regter genomenheeft,terwijleenwetgever in eene bepaalde wetzelf regteris-''
Llowzwvs merkte hierop aan , ))dat in alle overeenkomsten en verdragen, wanneer de

eischer (stt
àulateur) den anderen van zi
jne belofte ontslaat, detoezegger (promettant)
ontslagen en ontlast is,ofschoon hj zich met eede verbontlen heeft-''
))Iets dergell
jks heeft hier geene plaats,'' hervatte Axz
llxt4owby:. ))Gj toch zi
jt hier
niets met ons of zelfs metbow zAw overeengekomen, waarvan wi
j u kunnen ontslaan,
maar hebt u , voor hel aangezigtvan God, bi
j dat Verbond verpligt te onderhouden
wat gj beloofd hebt. En wanneer men het zoo wi1 opvatten, dat wj metelkander
een.verdrag hebben aangegaan,dan nog kunnen wi
j nietgewaarborgd zi
jn tegen nadeelen,zoo als ons reedsberokkendwerden (encor ne'pvtlpzl: nous ed/r:pourtant#J/iklrês#u prejudice #:.
p'# donnê); want gt
j hebtde bedoeling en den wil van uw hart
te kennen gegeven; en zoo deze wil u bi
jbli
jft,kunt gij onze regters noch scheidsmannen zijn,daardie wilbli
jkbaarparti
jdigis.''
r
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Lzowyxvs beweerde,dat de (bewuste)belofte gedaan was ten aanzien der vl
jftien ge-

1581 westen en niet van Ilolland en Zeeland. Hierop werd door vosszaozx aangevoerd,

dat in de uitgevaardigde acte van bevrediging, van welke hi
j een afdruk bi
jzich
had, gelezen werd: in ende ptlercl, en voegde er bi
j: ))Zeker, sitacuissetis, nolt
##fJp:p,#flutPJf- pltilosoplto Juffobjectum),sed judices J1f9:cf'
f:.''
De gezanten hervatten, datditalleen van de gewesten aande overzi
jde(devi
jftiengewesten)verstaanwerd.De,
afgevaardigdenvanIlolland en Zeelaltdnogtansbegrepen,dathoedanigmen ditook verstond,lletalti
jd klaarblt
jkeljlt tothun nadeelstrekteenhetderhalve
billt
jknochredeljkwas,datzi
jzichaan hetoordeel(derAlgemeeneStaten) onderwierpen.
Nadatmen hierover nog eenigen ti
jd met elkander getwist had, werd op voorstel
van u oxxwvs besloten, dit geschil te laten rusten en te beproeven tot een verdrag te
geraken. Tot dat einde zou m en de punten , dien dag m ondeling voorgedragen ,schrif-

teli
jk behandelen, en insgeli
jksschrifteli
jlt op de vroegere, door Lzoxlxvs en oRoBBEwnolK voorgesteld, bi
j den Prins en de Staten van Ilolland en Zeeland nader terugkomen. Hierop ging de vergadering uiteen (1).
ORAxzz vermaande ondertusschen de Hollandsche en Zeeuwsche afgevaardigden ten

ernstigste en a1s hun hoogsten pligt, de voorregten en vrjheden desLands tegen bow
zAx en de zi
jnen, die slechts trachtten hetvolk in slaverni
j te dompelen,metkracht
Bl
23v. te handhaven (;). Eerlang dienden ohoBBzxoox. en rEoxzlvs een vertoog bi
jhen in,
oein'.
. h fd
1577 waarbj oo zalteli
jk op de uitbetaling derbekende honderd en vi
jftig duizend gulden
werd aangedrongen, om dietot ))de gemeene welvaart''te bezigen (5). De gezanten
van oox zAx hielden inzonderheid aan, dat ))de Prins, die nu verworven had wathi
j
zoo vurig begeerde, nameli
jk: herstelling in eer en goederen en hetvertrek der Spanjaarden, waarom hi
j de wapenen had opgevat, verklaren zou, of er nog iets aan
zjn verlangen en zekerheid ontbrak,opdatmen hem bevredigen mogte;dathetEeuwig
Gebod in Kolland, Zeeland, en de oorden met hen verbonden afgekondigd wierde;

en dat men alles achterwege liete, wat naar vt
jandeli
jkheden zweemde of mistrouwen
mogt verwekken, zoo alshet onderhouden van krt
jgsvolkj hetversterken van plaatsen,
hetsluitenvan verbindtenissen,voornamelt
jk metuitheemschen,en hetvergieten van het
geschut,hetwelk in zi
jn geheelbehoorde te bli
jventotophetbesluitderAlgemeeneStaten,
overden tt
jd van wierbi
jeenroeping men thansdiende te raadplegen (1).'% Den gezanten was gelast, wanneer de Staten van Ilollattd en Zeeland over de zaak van godsdienst

(1)Correspondaneede GUILLAUME le Taciturne,T.111.p.447-459.
(2)correspondancede GulLIzAuMz le Tccffttrne,T.111.p.459.
(3)BoR,Hist.d.Nederl.Oorl.D.1.B.X.b1.816,817.
(4)BOR, Hist. d. Nederl. Oprl.D. 1. B.X.b1.817. uooFT,Nederl.fA4l.B.Xll.bl.509.
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mogten spreken, zich daaromtrent niet uit te laten , maar hen naar de aanstaande Al-1576-

.

gemeene statenvergadering te verwi
jzen, op welke ditpunt, volgens de Gentsche Bevrediging, nader zou behandeld worden. Daarentegen moestene
uzj eischen,dat onmidtlelli
jk het bevelschriftwerd ingetrokken, den tweeden der loopende maand in Ilolland
cn Zeeland op naam des Konings en bi
j rade van den Prins van Oranje uitgevaardigd,
om de kerkeli
jke goederen in die gewesten te verkoopen en te vervreemden ten behoeve van de leeraars, bedienaren, sclloolmeesters en onderwi
jzers van de nieuwe
godsdienst; een besluit waarover nox JA> zich ten uiterste verbaasd llad, a1s zi
jnde
eene buitensporige, hoogst onregtvaardige, niette dulden daad en geheel in stri
jd met
het twintigste en een en twintigste punt der Gentsche Bevrediging (1). Het bli
jkt
eehter niet, dat aan dien last door de gezanten gevolg is gegeven. Er is althans geene
sprake van in het antwoord OP hunne voorstellen, waarin de Prins en de Staten ver-

klaarden, ))dat het hun onti
jdig voorkwam ,nieuwe verzekeringen te geven eer devoorwaarden van het Gentsche Verdrag vervuld waren, waardoor men het best hetwantrouwen kon uit den weg ruimen; dat het verschil tusschen de GentscheBevrediging en het
Eeuwig Gebod hen verhinderde, dit laatste op andere voorwaarden aan te nemen dan

zi
j in hun vertoog aan den Heer van W illerval,den acht entwintigstenvanW l
jnmaand
laatstleden , hadden uilgedrukt; dat de Algemeene Staten welbetuigd hadden , den Vrede

van Gent te zullen handhaven, alle inbreuk op de vri
jheden,voorregten en gewoonten
der Landen te beteren, en hetVerdrag door de Stadhouders en Krl
jgsbevelhebbers,als
gehnuden zi
jnde ziclldaarnaar te rigten,te latenteekenen,maardathetdaarbàjgebleven
en llet besluit niet uitgevoerd was; dat de Duitsche benden, die men verpligt was af te

danken,nog midden in het Land lagen;datde Prinsvan oranjeniethersteldwasin het
bezitzi
jner goederen,en zi
jn zoon,deGraafvanBuren,steedsgevangenwerdgebouden,
hetgeen nietalleen tegen den Vrede streed,maar ook tegen 'sLandsvri
jheden;dathem
enderscheidene plaatsen, begrepen onder het stadhouderscllap hem k'door den Koning
opgedragen, nog onthouden werden, en de Raad van State zelfs de Utrechtschen, die

genegen waren, zich wederonderzl
jn bewind tebegeven, daarin verhinderde; datde
veorregten en vri
jheden wel verre van onderhouden te worden, geli
jk men beloofd
lzad,op menigvuldige wijze verkrachtwerden; datde dagvaarten der Algemeene en der
Gewestelt
jke Staten aan de willekeur van nox zAw bleven onderworpen; dat men in de
andere landschappen den Hervormden niet veroorloofde te bljven wonen, zoo als 5'01genshetVerdrag van Gentmoestplaatshebben; datnow zAw,zonderhen (oaAxzz en
llet geheele lezenswaardige berigtschrift aan de gezanten wordt door GACHARD m edegedeeld, C0vreet?r#cnce de t
lvlsrAvsfz le Tccfftlrn:,T.111.p.438- 446.

(1)cAcHAao,correspondancede ctltsArxx leTaciturne,T.111.p.445,446.
19 +
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81 zjneStaten)daarintekennen,alsLandvoogdaangenomenen,tegendebepalingenteMarclte
enFamineovereengekomen,meteen gevolgvanSpanjaardenen ltalianeninBrusselontvanenwas;dataanzl
jnHofdagelt
jksveleliedenverkeerden,diezichkwali
jktegendewelvaart
des Lands geltweten hadden, zoodatalom hetgeruchtliep, dat hj met hen geheime
bedoelingen koesterde; en eindeljk,dathetonderteekenenvan hetnieuweYerdrag,hetgeen m en van hen eischte, indedaad eene nieuwe invoering van geloofsonderzoelt was,

veel wreeder dan het vorige,ja, zelfs dan hetSpaansche,hetwelkslechtsverdachtepersonen lietaantasten, terwi
jlde onderteekening van dit'Verbond deverpligting oplegde,
de Roomsche Katholi
jlte godsdienst te verdedigen-n' Ditantwoord werd, even als het
voorstel,schriftell
jk overgelegd. Eenige,en daaronderbelangrt
jltepunten,werden echter
ook mondeling behandeld. Bitter lietde Prins zich uit,datmen zt
jn znonnietslaakte,
welke tegen de voorregten des Lands en inzonderheid tegen die van de Hoogeschool te
Leuven was opgeligl,, hetgeen door Lzowzwvs zelven erkend werd. En toen men hierop ,

ironiscllgenoeg,aanvoerde,))datditalleen uitvaderli
jkegenegenheidvan(IenKoning geschiedwas,om hem en zi
jn zoonvooralle onheilen tevri
jwaren,''hervatte dePrins,))dat
hi
j dit bezwaarlt
jk gelooven konde, daarde Koning hem te zelfden ti
jl uit het Land
gebannen en zi
jne goederen verbeurd verklaard had-'' H1
j klaagde insgell
jks,dat hem ,
in weerwil der Gentsche Bevrediging, zi
jne hcerli
jk-heid Breda niet werd ingeruimtl.
De gezanten billi
jlkten ook deze klagte, maar merkten tevens op, dat llet den Koning
als Landslleer vri
jstond, steden zoo wel alskasteelen met kri
jgsvolk te bezetten, wanneer hem zulks goeddacht.'' ))In ti
jden van vrede en rustmoet een vassaaldit-gedooen,'' antwoordde ohAwzz, ))maar thans komt mi
j, als parti
j in dezen, Breda toe,
daar ik het uitdrukkell
jk bi
j de Staten bedongen heb.''Tegen zi
jne grieve,datUtrech't
niet onder zt
jn stadhouderlt
jk bewind teruggebragt werd, voerde men aan, ))dat de
Raad van State en de Raad van Mecltelen oordeelden, dat Utrecltt niet onder zt
jn
stadllouderli
jlt bewind behoorde, ofdatditalthans totde aanstaande Algemeene Statenvergadering onbeslist moest bli
jven-'' De Prins echter beweerde, ))dat deze zaalt
noch bi
j den Raad van State,noch bi
j den Raad van Mecltelen te huisbehoorde,aangezien hetbewind over Utrecltt hem insgeli
jlts door den Koning was opgedragen en
hi
j, naar luid van de Gentsche Bevrediging, weder in zi
jn vorig stalhouderlt
jk gev
an
al de
bied moest hersteld worden. Op zulk eene wi
jze zouden zi
j de uitvoering
Punten dier Bevrediging,welke hun nietbevielen,totop de aanstaandebl
jeenkomstder
Algemeene Staten kunnen verschuiven.'' - De gezanten beloofden van het een en ander
verslag te zullen geven. ORA>zz maakte hun voorts opmerkzaam op het afbreken der

kasteelen van Antwerpen,Utrechten Gent;doch zi
jbegrepen,dathetsleclztenderbeide
laatstgenoemde sterkten honend zou zt
jn voor de nagedachtenis van Keizer KAREL V ,
welke die gesticht had. ))U dunltt,'' zeide toen de Prins, ))dat ik wantrouwig ben ;

maar mi
j dunkt, dat gij een kwaad oog hebtop de stedelingen, en daarom aldusde
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zaak der kasteelen bepleit, welke gij tegen de vrijheden der steden denktte misbrui-1576k
1581
en-'' En als de gezanten hem hierop te gemoet voerden, ))dat hij door brieven
in Gelderland, Friesland en Utrecltt onrust scheen te zaaijen,'' hernam hij, ))dat
llij niets geschreven had, of hij wilde het gestand doen, daar allesslechtsneêrkwam
op aa bieding van zi
jne diensten totbevordering,der algemeene welvaart; hi
j zou hierraede voortgaan,daar zijn streven was,degeschondenevoorregtenenvrijhedenteherstellen,om het Land totzi
jn ouden bloeien voorspoed terugtebrengen-''Toendegezanten
llem ten slotte trachtten over te halen, eenige bijzondere voordeelen voor zich zelven
#

te eisclzen, daar nox zAx gezind was, alles in te willigen wat hem genoegen kon geven,

antwoordde hij,))dat hij boven allesbegeerde,dataan de bepalingen van de Gentsche
Bevrediging voldaan wierd. W ilde men hem daarna eenige andere gunstbewijzen, hij
zou die dankbaar aannemen , zoo het tot nut van den Lande strekken konde, daar

lzi
j alleen dit, niet zi
jn eigen belang zocht (1).'' W at debewuste honderd vijftig
duizend gultlen betrof,daarvan begrepen de Prinsen zi
jne Staten honderd duizend gulden aan de di
jkaadje van Zierikzee te moeten besteden; de overige vi
jftig duizend
zouden zt
j aan de Algemeene Staten, ter betaling der soldaten, uitkeeren. Hiermede
namen de onderhandelingen een einde, en de vergadering ging vriendschappeli
jk
uiteen (2). Den laatsten van Bloeimaand gaven oRoBBEwoowK en rEoxxwvs ter vergadering der Algem eene Staten verslag van hunne onderhandelingen te Geertruiden-

berg (59. Op denzelfden dag werd aldaar de lastbrief der gezanten van oo> JAw
bi
j den Prins en de Staten van Ilolland en Zeeland, van welksinhoud zj tot nu toe
onkundig wasgebleven,voorgelezen en deuitslag der zending medegedeeld ($.
Er is aangemerkt, ))dat de Prins zich niet zonder grond beltlaagde; men gaf laem

zi
jn zoon noch zt
jne goederen terug, en daardoor reden tot wantrouwen. En welke
waarborgen van zekerheid zou ht
j,na het afkondigen van het Eeuwig Gebod,gehad
hebben? Hi
j strekte echter,''meentmen, pzi
jne aanspraken zeer ver uit. De Raad
van State, bi
j voorbeeld, merkte met eenige rede aan, ))))datde Gentsche Bevrediging geene melding maakte van Utrecltt, en het wel zou kunnen betwist worden , of

dat gewestdaarinbegrepenwas-''''))DePrinshad,''gaatmenvoort, ))meerwezenli
jkebeweegredenen, ofschoon hi
j die niet openbaarde,voorzi
jneweigering.Voorhem wasniets
wenscheli
jkerdan hetstatus yup,en nietsmeertevreezendandeplegtigevereenigingder
AlgemeeneStaten. X en behoeft zicll derhalve niet te verwonderen , wanneer m en in de

(1)soR,#f.
çf.d.Nederl.Oorl.D.1.B.X.b1.817--819.HOOFT,Nederl.#9f.B.Xll.bl.510,511.
(2)Correspoltdancede GIJILLAUME lc Taciturne,T.111.p.464.
(3)Correspondance deGVILLAUMEle Taciturne,T.111.p.459- 464.
(4)BospAx,onuitg.Jftfài'.D.1I.bl.364-368.
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1576- wi
jze,op welke hj de hem gedane aanbiedingen beantwoordt,door nu eens de leven1581 di
gste aanzoeken weêrstand te bieden, dan eens de uitnoodigingen, om duideli
jk op te
geven wat ht
j begeert, te ontwi
jken,en dan wedermetedele ferheid e1k persoonlt
qk
voordeel af te wi
jzen, dcn wensch ziet doorschemeren, minder misschien om zi
jne
eigene grieven hersteld te zien, dan er zich van te bedienen, om de zaken in onze-

kerheid te houden (1).''
Xiddelerwl
jlhad ohAwzx in zeerbeleefdebewoordingen den eigenhandigen briefvan
Bl
2o4ev
. box zAx,aan hem gerigt,beantwoord en zich daarbi
j geluk gewenscht, datdeze Vorst
im .
jsn eene andere gedragslt
jn dan zi
jne voorgangers wilde volgen,daar lai
j z1h hetherstellen
van den vrede en de rust in deNederlanden alleen ten doel stelde. )
)Ook ik,''zegt hi
j,
))lzeb te allen ti
jde getracht, het welzi
jn, de rusten de veiligheid des armen volks te
bevorderen, en màjne eigene belangen daarbi
j uit het oog verloren, waarin ik
zal volharden zoo lang ik leef. Daarom verzoek ik nederig Uwe Hoogheid ,dit ins-

geli
jks a1s het eenige doel van al uwe daden te beschouwen, en te gelooven dat
in dit gevalik nietalleen zal trachten, mi
j naar al mi
jn vermogen van mi
jne verpligtingen te kwi
jten,maar zelfsmi
jn eigen leven noch iets dat in mi
jne geringe magt
is za1 sparen, om Uwe Hoogheid in dit heilig en lofwaardig werk te dienen en te

ondersteunen als een man, die zich alti
l.d geheel heeft toegewi
ejd aan de dienstvan
Zi
jne Xajesteit en aan hetwelzi
jn van zi
jn Vaderland. Zelfskan UweHoogheid zicl)
verzelterd houden, dat (alsdan)de Hollandersen Zeeuwen aan Zi
jne Xajesteit en Uwe
Hoogheid alle verschuldigde en wettige gehoorzaamheid zullen bewi
jzen, gelt
jk ook
van mi
jne zi
jde geschieden zal met al die trouw en bereidwilliglaeid, waartoe goede
leenmannen en onderdanen verpligt zi
jn-'' Ter bevestiging van de gevoelens,door nox
aAx geuit, en in antwoord op hetgeen door den Hertog van Aarsckoten zt
jne metlegezanten was voorgesteld, verzocht de Prins, dat de Gentsche Bevrediging in allen

deele ten uitvoer gelegd wierd. ))Geli
jk zi
j,'' zegt hi
j, ))de eerste stap geweestis,
om het arme verdrukte volk te bevri
jden, zoo bestaat ook het eenige middel, om den
top van den zoo vurig verlangden vrede te bereiken,.alleen in de opregte en wezen-

li
jke handhaving en hetgeheelnakomen van aldepunten,welke zi
jbevat(2).,'
Dit is zeker een gelzeelandere toon dan die, welken de Prins, naar de getuigenis
van oow zAw aan den Koning, tegen de gezanten te Geertruidenberg zou gevoerd heb-

ben, doch welke ons geheel in stri
jd schi
jntmetohwwzz's bekende voorzigtigheid en
behoedzaamheid. Htj zou zich nameljk aldaar tegen nzzagEs uitgelaten hebben, ))dat
m en het volk moest tevreden stellen; dat hetgeen men voor het volk deed duurzaam ,

(1)GltoEx vwNPRISSTERER,in dehrcltivesde la Maison #'Orange,%.Vl.p.8O.
(2)Correspondance decrftsàrxnle laciturne,T.111.p.289- 291.
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maardewilderKoningen voorbi
jgaand was.'' Aan A-ihscHoTzou hj verklaardhebben,15
15
78
01
))dalzoo men hem Utreclttniet onmiddelli
jk in handen stelde,hi
j het metgeweld zou
nemen.'' Hi
j ZOu hem daarenboven den raad gegeven hebben , ))niet op denK oning te
vertrouwen,Want zoo hi
j hetdeed,zou hi
jzi
jn hoofd in dewaagschaalstellentW athem
zelvenalthansbetrof,hi
j zou nimmerzulk eenvertrouwen koesteren,daar deKoninghem
dikmaalsbedrogen had; dat bovendien 'sKonings stelregel was: den kettersgeen woordte

houden;eindeli
jk,dathtjreedskaalhoofdigenkalvinist (calboy oalbanistalvasena1szood
anigwildesterven (1).*'Tweedagen daarnaschreefboxzAx aan rzxzlps:))Hetvolk hierB31
loev
.
i
im.
s,alshetware, door den Prinsbetooverd; zi
j beminnen,zi
jvreezenhem ,enbegeeren jsn
hem totHeer. Zi
j onderrigten hem van alles,en nemen geen besluit zonderzi
jnraad in
tewinnen-''Ditwasnietgelleelonjuist;en no> zAxhuldigdeinsgeli
jksdewaarheid,toen
lli
j later den Koning meldde:))De Prins heeftvan niemand ter wereld meerafkeerdan
van Uwe Xajesteit.'' Xaar zeker ging hi
j te ver,toen ht
j er deze vreesselt
jke woorden
bt
jvoegde: 3
)lndien h1
j het bloed van Uwe Xajesteitltondedrinken,ht
jzou hetdoen (2).':
Niet alleen bt
j oow zA>, maar oolt bi
j de Algemeene Staten drong de Prinsvan
oranje, weinige weken na de zamenkomsten te Geertruidenberg, in eenen hoogst belangri
jken briefandermaal op hetllandllaven derGentsche Bevredigingtenernstigsteaan,
waarbi
j bi
j te gell
jk zjn gedrag en datderStatenvanIlbllandtenopzigtevanAmsterdam
verdedigde. ))Er is niemand onder u,'' schreef hi
j,')welke nietziet en erkent,dat
de Yrede te Gent gesloten het eenige hulpmiddel geweest is tegen eene m enigte ramPCn en onheilen, welke ons arm Vaderland getroFen hebben, en waardoor tevens het

onverdragell
jkejuk dervreemde dwingelandl
j,hetwelk men onsen onzenakomelingen
voor alti
jd wilde opleggen, is afgewend. Xet welke opregtheid ren rondheid ik gehandeld,hoe vele moeiten en gevaren ik mi
j getroost,en hoezeer ik mi
jnevrienden en
broeders,almi
jne goederen en bezittingen,mi
jn goeden naam en het leven zelfs daarvoor in de waagschaal gesteld heb , is u allen niet minder bekend dan de bereidvaardigheid, goede trouw en standvastigheid, welke de Staten van Ilblland en Zeeland in
deze zaak betoond hebben, die met hun eigen ligchaam , leven en middelen de brug

gelegd hebben, overwelke men totzulk een bi
jzonder en wenschelz
jk goed gekomen is,
laetgeen trouwenszoo algemeenerkendwordt9dathetoverbodigzou zi
jndaarvantesprelten.
En niettemin daar eenigen, die voor het Vaderland weinig liefde gevoelen en slechts

in zi
jn ondergang tot hoogen staat en eere pogen te geraken, door listen en lagen
en slinksche wegen de oude twisten en burgeroorlogen trachten terug te brengen ,

(1)Brieven van den 28 en 29 van Bloeimaand aan den Koning. owcuAnn, correspondaneede
sulLsirxs le Taciturne,T.111.p.LXIII.(1,2). Zie ook STRAnA,de WellpBelg.Lib.lX.p.521.
(2)correspondancede culsswvx:& Taciturne,%.111.p.LXIII,LXIY.
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570- zouden deze weldaden, die wi
j uit de hand en door de gunstige beschikkingen Gods
1581
ontvangen hebben , spoedig verloren kunnen gaan. Daarom kan ik , zoo wel uit

pligt jegens het Vaderland a1s uit de genegenheid, welke ik alti
jd om u te dienen
gekoesterd heb en nog koester, niet nalaten, u m inzaam te verzoeken en ernstig te

vèrmanen, geli
jk ik u bi
jdezen verzoek en vermaan, dat, ofschoon alhetoverige,
hetzi
j door onverschilligheid, hetzi
j door den verblindenden luister van eenige ontleende kleuren, op den achtergrond en uituw gezigt en geheugen geraakte,gi
j ten
minste steeds het goede voor oogen gelieft te houden , welk het geheele Vaderland

door deze Bevrediging ontvangen heeft. W eet ook,gell
jk de waarheid is,dat evenals
de lloop , welke ieder voedde, deze gewesten tot den ouden vrede, bloei en voorspoed teruggebragt te zien, met deze Bevrediging begonnen is, er ook geen
ander m iddel ter wereld bestaat, dit goede en gelukkige begin tot een gewenscht
einde le brengen, dan haar in allen deele te onderhouden en ten uitvoer te leggen. Derhalve verzoek ik u, dat gi
j dit met dien ernst overweegt, wellken zulk

eene belangrijke zaak verdient, en daaraan eenmaal deugdeli
jk de hand wilt houtlen, opdat deze Bevrediging, zoo heilzaam voor het gansche Land en welke gij
zoo plegtig bezworen en zoo dikwerfbek-rachtigd hebl, eindelt
jk gelleel moge nageltomen worden, want tot nog toe schi
jnt het, dat wi
j er veeleer eene schaduw of
een schi
jnbeeld van hebben dan de waarheid en hetligchaam. Hierdoor vinden wi
j,in
het algem een, ons van de voornaamste vruchten er van beroofd , te weten : eene vaste
vereeniging, opregte vriendschap, en onderling vertrouwen. Immers nog op dit oogen-

blik,zoo als wi
j voor uwe afgevaardigtlen (tltolBzxoowK en Lzoxrxvsbreederuiteengezet
hebben, ziet m en niet, dat degoederen teruggegeven , de gewestcn vereenigd, devreem-

delingen,die zicllvoor de grootste vi
janden van hetVaderland verlklaardendegoederen
der landzaten geroofd en vernield hebben,vertrokken,de gevangenen in vrt
jheid gesteld, de ballingen toegelaten, de oude voorregten hersteld, en de inbreuken, daarop

gemaakt, afgeschaftzi
jn. Zelfsschi
jnt het, datmen weder listen en lagen zoekt,om
allengs het gezag der Staten te ondermi
jnen en de vreemdelingen tot aanzien te verheFen,welke toch de oorzaak en bronvan den algemeenen ondergang geweestzjn;ja,
men poogt de bloedbevelen, ter aake van godsdienst, op nieuw in werking te brenen en schavotten op te rigten , om het geweten der arme burgers te dwingen,

en alzoo weder die verderfeli
jke zaden van tweetlragt en scheuring uit te strooi
jen,
welke ons al de verledene rampen, ellenden en verwoestingen aangebragt hebben. Dit

alles, geli
jk gi
j gemakkelt
jk kuntnagaan në
xarde wjsheid, die Gotlu gegeven heeft,
kan slechts het wantrouwen vermeerderen en aan de eene en aan de andere zi
jde
groote beroeringen verwekken, zoodat het zeer te vreezen is, ten zi
j gi
j zorgt, dat
de Gentsche Vrede geheelworde nagekomen, dat wi
j in erger toestand zullen geraken
dan ooitte voren. Gj zultbovendien daardoor bi
j alle volken en in alle gewesten den
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roem en lofverliezen, welke gtjtlooruw heldhaftig en grootmoedig bedri
jfverworven1576hebt, te m eer a1s ziJ' zien, dat gi
j, na zulk een sclloon begin, eene zaalk onvol- 1S81
tooid laat,van welke al uw welzi
jn,behoud en vrjjheid afhangt,en gi
jde deur opent
voor degenen , die zich naderlland op u naar hun begeren zullen wreken en u en

uwer nakomelingschap een slavenjuk opleggen, veelonverdrageli
jker dan te voren. Zi
j
zullen niet anders kunnen oordeelen , dan dat al hetgeen tot nu toe door u verrigt is,

veeleer uiteenigen hartstogten kwali
jk gegrond ongeduld,dan uitweloverdachtenraad,
ware grootbeid van ziel, en een deugdzaam besluit, op regtvaardigheid en bil
ljkheid gegrond , is voortgevloeid. Hierdoor zal bi
j e1k de gunsten welwillendheid,die
men u tot heden heefttoegedragen, in haaten spotternj verlteeren,hetgeen gi
j kunt
voorkomen door de Gentsche Bevrediging stipteli
jk en in allen deele op te volgen,
waartoe ilk u andermaal minzaam en ernstig uitnoodig,en verzoek mi
j daaromtrentuw
gevoelen mede te deelen (1).:'
Om den zelfden tjd berigtte oltoBszwoowx den Prinsvan Oranje, dat de Algemeene
Staten , zoowel als de Landvoogd, steeds draalden, zicla over hetverhandeldete Geertrui-

denberg te verklaren. Tevenstrachtte hi
j hem te bewegen,hetwantrouwen tegen den
Koning en oox zAx af te leggen. ))lndien gi
j overweegt,''zegthi
j,))datde Koning,
onze m eester, na zulk een langen oorlog en zoo vele groote en nuttelooze kosten tot
de overtuiging is gekomen, dat m en hem slecht geraden heeft, om van de twee wegen van regeren den weg der gestrengheid boven dien van zachtheid te verkiezen ,

en hi
j derhalve eindeli
jk, hetzi
j uit noodzakeli
jkheid, hetzi
j door goddeli
jke ingeving,
van gevoelen veranderd is; wanneer gi
j bedenkt, dat nox zAx tot op dezen oogenblik
zoo wél aan de veranderde zienswi
-j
ze desKonings beantwoord,en zich zoodanignaarden
wensch der Staten gevoegd heeft,dat men hem met rede niet van eenige andere bedoe-

ling verdenken ltan;datlli
j ook geen ander kri
jgsvolk in dienstheeftdandatderStaten,
en alzoo,indien hi
jzelfsiets andersbeoogde,dit niet zou kunnenuitvoeren,moetditalles
uit uw hart het te groot wantrouwen bannen, hetwelk ons thanszoo nadeelig is. Daarom
verzoek ik nederig ,in plaats van zoo veel kwaad vermoeden tekoesteren ,veeleerte over-

wegen en teonderzoeken,of en in hoeverre gi
j moet en kuntvertrouwen,en de grens
daarvan zoo minmogeli
jk te beperken ten behoeve.van de algemeenerustenwelvaart,om
welke te bevorderen men alle eigenbelang,ja, desnoods, naar hetvoorbeeld van alle
groote mannen,zi
jn leven zelfs moetopoFeren. Gij zelfzijtdaarintotop dezenoogenblik
zoo weinig in gebreke gebleven, dat de wereld met ééne stem , aan u deweldaad van het

handhaven dervrijheden en voorregten desLandstoeschrijft. lk wensch , datdezevrij-

(1)Correspondance de GultsAuxz le Tacituvne,T.111.p.292-295. soR,Hist.d.Nederl.O:rl.
D.1.B.X.bl.829,830.
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*1
*' hezenenvoorregten,engevolgeljkhetvolk en Vaderland,nietverloren gaan ,hetgeen echter
gebeuren zal, wanneergàjaanleiding geeft,datonze rustineennieuwenkri
jgherschapen
wordt,hetgeenGodverhoede.'' Hieropbrengthi
jdenPrinsdenadeelige gevolgen ontlerhet
oog,welkeeenenieuwe vredebreuk voorhem en zl
jn geheeleh'uiskondehebben,terwjl
gewone
s
pr
e
uken te laten verleiden,dat men den
hi
j hem vermaant,))zich nietdx rde
Kntto.
s geczlwoerd f?e/loe/f te #> #el , en dat#e teorn #er Koni%gex olzfer/elïl: is;want
heteerste konde zeer wel verholpen worden doorhetgezag van den Paus,interposita Fde
publiea Imperatoris etprflcC/uvlImperii; en wat het hatste betreft, dit werd d> r
eene menigte voor% eklen, zoo uit de nieawec als ouder schiedenis, weêrsproken.''-

ORAxzE antwoordde, dat ))hi
j gaarne zx lang mogeli
jk het G sluit uit Brussel,omtrent het verhandelde te Geertruidenberg, zou afwachten , maar wenschte dat men begreep, dat alles waar hi
j had op aangM rongen slechts strekte om den vrede, de alge-

meene rust en 'svolks welvaartte bestendigen,e)1heteralzoo verre afwas,dat hi
jdoor
dgenbelang gedreven werd-'' ))Ik ben van uw gevoelen,'' gaat hj voort, ))dat
wantrouwen in de tegenwoordige omstandigheden voor om zeernadeelig is,en kan degenen niet toevallen , welke oordeelen, dat in allewelgeregelderegeringen,hetwantrouwen

alti
'- tottegenwigt of breidel tlem dwingelandi
tj moetblijven. Xaar gi
j zultmi
j toestemmen, datgeljk ertusschen ware vrienden goed vev-trouwen bestaat,er tusschen vi
janden niets dan wantrouwen bestaan kan; zoo men dit laatste wil wegnemen , moet men

eerstde vijandschap (wegnemen),welke erde oorzaak van is,en vrede maken. Vr*
derhalve alleen neemt het wantrouwen weg. En wi
j hebben een vrede niet minder
plegtig dan weldadig voor het geheele u nd onderling gesloln. Daarom , nu er over
het wegnem en van wantrouwen sprake is, moet > n beginnen m et dezen vrM.e m.t te

bn-en en alle lxaaGloRrijen aebterwege te laten;men moG toonen,flaternochvija'
Mschap, noch kwaad vermoeden bestaat, welke ons verhindert het verdrag , wederz#s
''.
au gegaan , op te volgen en te vervullen. Xaar tlum zien w!
7J inter ndeel aa>

uwe zi
jde zoo veel wu trouwen, dat men SiG '
een '
enkelpunt van dienvrede nakomt,
Ja,ex'dageli
jksmeer en meer inbrenk op maakt,alev hp
''nooitgvsloten,noitlw wo'

ren geweestware: want m et g'
roote m oeite zal nuuavan het œ rsk to1 '
hetlaatftepunteen
dat
v
an
uwe
n
kaat
enkel kunnen aapwijzen,
ruiterlijk enwezenl4
-k-opgevolgd is. Xen
Ghdt in àlle aapleiding tot haarke erp
''en en ne
ietige '
uitvlurlen , of geeft er sp-tsvinnir
itlqggingea aau.
,,
f)m miet le vervi len wat de ted.e gebieill en .
eM en pligt v- deren.,
(# .
zoekt uitMel, of welweigert rondwtg het na telt- en. M %'s houdtm en de bestuxn

(gewesten) in oneenigheid,de medereninbeshg,degevasgeoeninhechfmlis,devreemde
krtjgsbenden in het u nd, de kasteelen, ware nesten en toevlursoorden der dwingelandi
j, in stand, 'svollts voorregten in bedwang, de bloedbevelen, of ten minste de
uitwerking daarvan, in kracht, de burgers en inwoners der steden in ballingscha.
p , en

over hetgeheelalle Hervormingsgezinden in onverzoenli
jken haat. En .
wanneer wp
'-ons
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da
aroverbeklagen,wilmen van onsnieuwe waarborgen,datwj de punten zullen na-15
7>
k
1581
omen, welke eerst in de (aanstaande) Algemeene Vergadering der Staten moeten >handeld worden , alsof daarin niet reeds genoegzaam door de Gentsche G vrediging

voorzienware,aan welke wij van onzen kantin alleopzigtenvoldaan hebbenenvoldoen.
Xen verlangt,dat wijalle wantrouwen laten varen, terwi
jlmen door daden niet alleen
toont, dat men ons niet vertrouwt, maar zelfsniet wil,datwi
j in hen vertrouwen.
lmm ers, zoo wel door hun dralen , hunne uitvlugten en spitsvinnige verklaringen ,waar-

door zi
j het vervullen der Gentsche Bevrediging trachten te ontwijken, a1s door de
nieuwe waarborgen ,die zi
j van ons vorderen en onsvan hunnezi
jde aanbieden, geven
zi
j duideli
jk het weinig vertrouwen te kennen,welk zi
j in ons stellen. Evenzeertoont
de wl
l'ze, op welke zi
j mi
j en alde onzen behandelen, ons verbannende, onze goederen in bezit, onze personen in hechtenis houdende, en op ons ligchaamsstraFen toe-

passende,welke de bloedbevelen nietgestrenger zouden kunnen voorschrjven, lzoeveel
vertrouwen wj in hunne genegenheid voor ons kunnen en mogen stellen. Het schi
jnt
mj derhalve toe, dat men de bekende spreuken volstrekt niet moet verwerm n: dat
men den ffef/ep-.
: geen ''
tlooétf beltoep /: houdett,en dat de /pprpèdet.Arpzlfzlgczlonsterfeli#
l-lç ?,&. De eerstgenoemde toch wordt blijkbaar tegenwoordig nog bejvaarheid
door het voorbeeld der Gentsche Bevrediging, onlangs beloofd en bezworen, maar
niets minder dan nagekomen ; de andere steunt steeds op dezelfde gronden ,uit welke

zi
j haren oorsprong ontleend heeft. En daar de oorzaak tottoorn nog niet ophoudt,
iser geene groote waarsclli
jnljkheid, dat de uitwerking er van oplloude; wantwat
gi
j aanvoert, dat de noodzakelt
jkheid ofeene goddeli
jke ingeving het gevoelen van den
Koning zou veranderd llebben, iszoo verre van mt
j le overtuigen (gerust te stellen),
dat integendeel, indien ik vroegergeen wantrouwen hoegenaamd gevoed had,dezebewe-

ring ditin miQ
j zou opwekken,daar zi
j mi
j geen anderen grond van vertrouwen geeft,
dan dien, welke de ware bron isvan alle veinzeri
j, te weten:de noodzakelijkheid.
En wat de goddeli
jke ingeving aangaat,daar zi
j den menschen onbekend is kan men
over haar alleen naar de uitkomsten oordeelen , en zoo lang m en er geene andere
van ziet dan tot nu toe het geval geweest is, zalm en alti
jd reden hebben tetwi
jfelen,
of now .
r&x niet veeleer beantwoord heeft aan het besluit door den Koning genom en toen lli*
i hem herwaarts zond en aan nz RrEOA schreef m et de Nederlanders tot
#
betere gelegenheid te veinzen, dan aan eenige verandering van gevoelen sedert op-

gekomen, waarvan nog geene andere bli
jken zi
jn dan die, welke, naar uwe
ei'
e
n
get
ui
geni
s
g
, de noodz
akeli
jklleid heeft afgeperst. Xaar zoo wi
j indedaad
zien , dat men het kwade vermoeden en wantrouwen laat varen , welke men tegen

ons zonder oorzaak heeftopgevat, daar wj van onzen kant de Gentsche Bevrediging
opregthebben nagekomen, en men wezenli
jk en zonder uitvlugten te zoeken de nog

overige punten ten uitvoer legt, zullen wi
j niet alleen alle wantrouwen ter zjde
:0+

1ö6
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1576- stellen,maar ons ook in het overige zoo billi
jlt en gematigd betoonen,dat e1k zaler-

1581 kennen
. op geene wi
l
g.ze Iloegenaam(I een nieuwen oorlog willen bewerken.
, dat wi
-

W ederkeerig hopen wij, dat de Staten der vi
jftier,gewesten (niet zoo geheel vergeten
zullen), dat de groote moei
jeli
%
ikheden en gevaren, welke wi
j hier hebben uitgestaan,
door de genade en zegen vanGod deware middelengeweest zi
jn, door welkehetLand
in het algem een van de onverdrageli
ke tlwingelandi
j,onder welkehetgedrukt wertl,is
-j
bevri
jd*
œzgeworden, endat ztj onsalzoo den oorlog zullen aandoen noch dulden,dat men
.F

J
'begeren daarenboven niets dan in allen deele de Gentsche Beons dien aandoet. w i
.
vrediging te handhaven, welke door hen vastgesteltl en bezworen is. '
W anneer zi
j tot

kri
l'g'mogten besluiten,zou ditbellalve tle gewone rampen,wellke de oorlog alti
jd met
zich voert,nog llet lniddelzl
jn,hen van alhunne vri
jheden, regten en voorregten te
berooven,hen ten eenenmale te onderdrukken en tot li
jfeigenen en slaven te maken
van de bloedige dwingelandi
j der vreemdelingen en kwaadwilligen, tlaar diegenen,
welke steeds naar dit tloel gestreefd hebben ,ter wereld geen schooner middel zouden

wenschen of ltunnen wenschen, om hunne plannen te verwezenlijken en zich op
hen naar hartelust te wreken. lk verzoelt u tlerhalve dringend, zoo veel in u is te
zorgen, dat tle eenmaal genlaakte vrede ongeschonden bewaard en onderhouden, en

daardoor hetLand in zi
jn otltlen bloei en voorspoed hersteld worde.'' Ten slotte klaagt
de Prins, dat hem zi
jne goederen in Boîtl'
gottdië nog niet teruggegeven zi
jn, en
daarop zelfsweinig hoop is,t
lewi
jlmen erzoo vele zwarigheden tegen opwerpt(1).
Te m itlden dezer staatlkundige verwilkkelingen , werden oltAxaE's zorgen ler regeling
jlkell in Ilollatld en Zeeland
van binnenlantlsche zaken g'
evorderd. Onderscheidene di
.

waren in den vorigen krijg op vele plaatsen doorgestoken, en haddelk llaarenboven van
de stormenopheteinde des verloopen jaars geweldig geleden. De vrttchtbaarste streken
stonden onder water en leverden derlzalve geene inl
tomsten o1), terwi
jlmen nog g'rooter
verwoestingen vreesde. Om daarin tevoorzienwerdenaanl
zlerlteli
#jlkegeldeli'jkeopoFeringen
ïevorderd,en tlitbaarde gronte moei
.jeli
.
jkheden;de een trachtte zich m et zi
,
jnevoorregten te dekken, om iets ter bestri
jding der kosten bi
j te tlragen, de andere weigerde
den onvermogenden nabuurte ondersteunen;aan de eene zi
jde moesten bezuinigingen
gemaakt, aan de andere nieuwe belastingen opgelegd wortlen. Eintleli
jk gelultte het
aan de voorzigtiglleid, hetwijsbeleid en het groot gezag van oh-ixzs alle zwarigheden
te overwinnen. ?
)Xen zou het schier onmogeli
jk achten,'' zegt de waarheidlieventle soR , ))dat Ilollattd en Zeeland , welke een oorlog tegen den magtigsten Po-

tentaat van Eurepa zoo vele jaren op den llals gehad hadden,en daartloor derwi
jze
bedorven waren,dat er naauweli
jkséén kwartier onbesclpadigd was gebleven, of waar

(1)Correspoîkdaîtce de GtpllzluAtlxsle Fttcïtttrzlc 1'.111.p.297 307.
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de vi
jand niet in hetmidden gelegen llad, zoo datmen kwali
jk zonder gevaar van11
55
78
*1
de eene stad naar de andere konde komen, de landen op vele plaatsen woest en onbewoond, vele met de wateren bedekt, dorpen ,huizen, hoven verbrand en vernield,

de adeljke sloten ten platte lande meestalle verwoest, en daarbj hetonderhoud van
zoo vele kri
jgsbenden en oorlogschepen tothunne verdediging, het opbrengen van
aanzienli
jke sommen tot ondersteuning van hunne naburen, zoo groote kosten konden
bestri
jden a1s tothet herstellen en vernieuwen der di
jken noodig waren; evenwel is
tlat alles geschied,hoewel bezwaarli
jk, maar metzulk eene goedwilligbeid, dat het
wel te verwonderen en eettwige herinnering waardig is (1).:'
Toen men in
Rotland en Zeelawd i
jverig trachtte,zich tegen het water in veiligheid te stellen,steeg
dit in Friesland omtrent het midden van den Zomer, die buitengemeen koud en guur

was, zoo geweldig, dat het over het hoogste van den Bildtd%jk heenstreek ,waardoor
geheel bengevadeelonderliep, eenige m enschen en vele runderen verdronken , en het

afgemaaide hooiweg dreef, terwi
jl het andere, dat nog op den wortel stond, door
de ziltigheid van lzet water verbeten werd , en de huisman alle hoop op herstelling

verloor. De Slagtendjjk echter llield llet water tegen, waardoor tle Vjjf Deetep
vri
j bleven (2).
'oodra nox zA> hethoog bewind had aanvaard, poogde hi
j bovenal te toonen, hoe

zeer hem het handhaven tler Roomsch-Katholi
jke godsdienstte harte ging. Bt
j open
brieven van den drie en twintigsten van Bloeimaand had hi
j den Bisschoppen enKettermeesteren gelast, ))een wakend oog op hunne schapen te houden, hen door een
voorbeeldigen levenswandel te stichten en met goede leer te wapenen tegen deaanslagen

derverslindende wolven,welkezi
j naar de geesteli
jke regten en de kerkvergadering van
Trente moesten straFen, waartoe hun 'sKoningsmagt en de zi
jne, wanneer tle nood
hetvorderde, nietzou ontbreken. Voorts moesten zij den volke verkondigen,tlatmen
de vri
jheid, welke de Ketters uitstrooiden verworven te hebben, geenszins dacht te
dulden, maarhen, als verstoorders van de rustdesLands,daarvoorhoogeli
jk zou laten

boeten.'' Bi
jna hetzelfde werd den Voorzitters en Raden der gewesteli
jke geregtshoven
bevolen met bijvoeging, ))ernstig op alle Ketters acht te geven, die zich aan oproer,
wanorde, ergernis, of woorden mogtell schuldig maken , welke tot besmetting en verleitling der zielen strekten , en op hen de straFen toe te passen , op het krenken en verhintleren der gemeene welvaart gesteld.'' Terstond waren deze voorschriften ten strengste in werking gebragt. Reeds den dag na de uitvaardiging er van was te M ecltelen

zekere PXETER pAxxs, een burger van onberispeli
jken levenswandel, doch beschul(l) mm, lust. 't Nodml . Owl. ll L D . X . Q . 8lU

(2)sclloTAavs,Fr.Hist.B.XX1l.b1.811. OIJ'
rIlOF,Yvc/ertl.bl.542.
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11
6> 1 ipl eene vergadering van Hervormden in het dorpje Bollïeku bjgewoond te hebben,
ia den kerker geworpen. Hi
j G leed het feit, maar wei
,gerde hen te noemen,
die aldaar insgeli
jksgeweest waren,hetren de regters te meer verbittertle. Vruchtdoos beproefden dan ook eenige zi
jner bekenden bi
*j den Schout WILLEM bE
xszhm, Ridder en Heer van Boevekerken, de vrl'heid voor hem te verwerven. ))Hi
j
belloort,'' was hetantwoord, ))tot lzet volk dat zich om zjn geloof laat ophangen en
verbranden. Hi
j wilzi
jne ketteri
j niet verloœ henen; er is geen raad voor hem ; hi
j is
te haMnekkig. Ik voor mi
j, zou te wille van mj'n geloof mi
jn vinger in geene brandende kaars willen steken,en deze kerel zegt,dat hj zich liever levend willatenbraden dan het zi
jne verzaken. Er is dus geen raad voor hena (1).,, De Prins van
Oranje verzocht de regering van Mecltelen den beschuldigde, op grond der Gentsche
Bevrediging,te ontslaan en de oude tooneelen der dwingelalldi
j,bronnen van zoo veel
bloed en ellende, niet weder op te rigten. Xaar de Algem eene Staten gelastten, dat

men den gevangene,die eene ergerli
jke daad (acte .
çcJp#J!:?gze), het bi
jwonen eener
preek nameltjk, gepleegd had,als verstoorder van de openbare rustzou behandelen,en
1:v. den Prinsonder het oog brengen, ))dat,volgens de Gentsche Bevrediging,de vri
jheid

Zo
r-van geweten , behalve in H olland en Zeeland, in de Nederlanden alleen aan Hervormde
mame
and
1577 vlugtelingen , niet aan inboorlingen vergund werd ; en tlat, overeenkomstig die Bevredi-

ging,eene ergerli
jke daad genoeg was,zonder datzi
jopenbaarofltlaarbli
jkelijkbehoefde
gepleegd te zi
jn, aangezien de tekstdier Bevrediging hetwoord openllaal-ofklaarbl%
jZ1om5ver.- kelljk niet bevatte (2).'' ln overleg metoox zAw,welke zich toen in Meeltelenbemaand.Vond,Werd PA>Is ten dood verwezen en denzelfden dag in het openbaar onthoofd (5).
DenAlgemeenen Staten baarde ondertusschen hetafbetalen derDuitsclleltrtjgsbenden ,
waardePrinsvan Orahieten sterkste op aanhield,steedsgrootezorg,daarhet hunimmer

aan de benoodigde gelden ontbrak, en de Duitschers tot eene billtjke schikking zich
weinig genegen toonden (4). Na vele vergeefsche pogingen, hen daartoe te beween, verzochten zij box JAw, zich naar Mecltelen te begeven,om in persoon met
de Duitsche Oversten, tot dat einde aldaar bjeengekomen,te onderhandelen. Hi
j
(1)lolt,I'
Iist.d.i
Wederl.Oorl.D.1.B.l.bl..
$20.
(2)I)E JoxGx,Besl.d.St.Gen.l).11.bl.370,371.
(3)solt,Ilist.d.A'ederl.Oorl.D.1.B.X.bl.820.v.xErzltEx,Ilist.d.l'c#c?.
/. t?or/.B.J-lI.
b1. 133. IIOOFT, Nederl- Ilist.B..
XII.bl. 514, uril.n IIIIAFO'I
'
-woordeli
jk xtlgtiI1de llist.d.lleIorm.D.1.bl.590.
.

(4)I)E Josus, Besl. d. St. Gen. l). 11 f)p een groot aantalplaatsezl A,azzbl.202---367. Yg .
hiervoor, bl. 137. =0R, Hist. #. Nederl. oovl. D. 1. B. X . bl. 820 , 821. HOOFT, Nederl.f/ïdf.
B. Xll.bl. 512.
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bewilligde hierin op voorwaarde, ))dat terwi
jl hij op hun verzœk en te lzunnen be-11Y
mœ*
hoevenietsverzuimen zou,de zaken zoo spoedig mogeli
jk te regelen,zi
jp
''verig moesten trachten , de benoodigde gelden ter afdanking der Duitsche spklaten te vinden ;
voorts middelen te G ramen, om het overige krjgsvelk (gendarmerie) te ontslaap,

jk zieh de
over welks baldadigheden dageljks klagten werden aangeheven; en eindeli
stad Am sterdam aan te trekken , welke zoo veel leed om hare gehechtheid aan het

Roomsch-Katholjke geloof en getrouwheid aan tlen Koning, dat elk Ghristen haar
de behulpzam e hand moest bieden.'' - Na hunne dankbetuiging voor de groote ge-

negenheid, welke hj den Lande toedroeg, verzekerden hem de Algemeene 'Staten
bj monde van hun Grimer, )dat zi
j alti
jd,geli
jk totnu toe,den Koning en het
Roomsch-Katholijk geloof getrouw zouden bljven;dat zi
j,ten opzigte van Amsterdam ,
alles zouden verrigten, watgoeden en getrouwen.onderdanen betaamt; en eindeljk,
dat zj heden besloten hadden alhet kri
jgsvolk afte danken, behalve de beideafdelingen vanden Hertog van Aarscltot en van den Heer van Ckampigxi,die zoo lang de

Duitsche G nden niet vertrokken waren ,in dienst moesten bljven. Voortszouden zj
niets van gewigt zonder overleg met tlen Landvoogd uitvoeren, wien zi
j deswege verzoehten naar Brussel terug te keeren , zoodra de zaak met de Duitsche Oversten

geregeld zou zjn (1).:: Elders wordt verhaald, dat nox zAx, v66r zi
jn vertrek naar
Mecltelen,val)de Staten vergde, den Prins van oranje te beoorloogen, welke den
vrede door het kwellen der Amsterdammers geschonden had. ))Dit laatste inzonderheid

gaatmi
j zoo aan het hart,''zeide hi*
i
#,lzdat wanneer ik mi
jthans in Spanjeof in Italië
bevond, ik de reisherwaarts zou aannemen,alleen om de zaak van Amsterdam te verdedigen-'' Dit baarde groot nadenken. De Staten eeh.
ter antwoordden m eer niet dan
))dat men er eerstbeter ken.
nie van behoorde te nemen , en de rampen des oorlogs moest

ve- i
y'len, zoo lang erholp wasde geschillen in deeminne tevereGenen (;).''
Xen m eent, dat nox zAx dankbaae van de gelegenheid gebruik maakte, zich uit

Brnsszl te verwi
jderen, waar hethem in geenen deele Gviel (5). Hi
j had getra%t,
z/o vœl mogzli
jk,ten uitvœr te le> ep wat henl.
bi
j e t Eeuwig '
G bod,ùoe vernG rend vele bepalingen daarin ook vxrhem mogten zi
jn, was voorgochreven. Hi
j had
(le Spanjaarden laten vertrekken,de gevangenen ontslagen,zelfs eeMer dan dit van de
zijde der Stalen geschied wa:,geld en schuldbekentenissen aangeboden,.
om den aftog.
t
der buitsche benden te '
bespoedigen , het bevel over de kasteelen aan inboorlingen op-

gedragen ,van wier trouw hi
*
#
iniet eenmaal verzekerd was,zich zelven,ten bli
jke van
(1)pezoxcr,Besl.d.St.&ep.D.1l.bl.3* ,368.
(2)BoR,Hist.d.Nederl.Oorl.D.1.B.X.b1.821. Hooh''r,iNederl.Hist.B.Xl1.bl.512.
(3)STAADA,de BelloBelg.tib.1X.p.524-
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157* zi
jn vertrouwen, onbeschermd te midden eener gewapende bevolking begeven, die
1O 1 hem over bet gebeel weinig genegen was; hj had de grooten met voorkomenheid,
de geringen met minzaamheid behandeld; en echter, wel verre van hem voor ditalles

eryentelt
jk te zi
jn, betoonde men hem zelfs nietdie achting en dien eerbied,opwelke
hem zi
*
i
#n na
am .
A z
i
#j
n rang en zi
jne verdiensten aanspraak gaven (1). In zi
jne wi
jze
.

van handelen zagen velen niets dan enkele geveinsdheid; en om hem gelzaat en verdacht te maken werden allerlei geruchten verspreid. Zoo verhaalde men elkander, dat

hi
j een gedeelte der Spaansche benden in Luœemburg en in Bourgendie verborgen
bield,.terwi
jl het andere gedeelte zich naar Fraïtkri
jk en slechtsschi
jnbaarin dienst
der Ligue had begeven, om bi
j de eerste oproeping naar de Nederlanden terug te
kunnen keeren (:). Ht
j en die van zt
jnen rade waren dagelt
jlts aan de hateli
jkste
schotschriften, aan de onbeschaamdste verzoeken, en aan de grofste beleedigingen van

het Brusselsche gemeen blootgesteld, zonder dathi
j bj magte was, dit te straFen of
de schuldigen ter verantwoording te roepen. Eens toen hi
j van een feestmaal,hem
ter eere door de stedeljke Overbeid gegeven, terugkeerde, vielhetg'epeupelop zi
jne
li
jfwacht aan en dreef die, onder veel smaad en hoon, uiteen. Dit vergrijp bleef,
ondanks zi
jne klagte,ongestraft. De Heer van H'
ezé, Bevelhebber van Bl-ltssel,daarentegen,reed ongehinderd,trotsch en volzelfvertrouwen metzi
jnewacbtdoor de strateu
derstad, en ontving meer uiterli
jke bewi
jzen van eerbied en ontzag tlan deLandvoogd,
wien niet slechts de burgers, maar ook de Staten weinig bedacht waren , genoegen te

geven (5).Debesluitendezerlaatstenstrekten meerten voordeele vanohAwzEdanvanbox
zA>die hen vruchteloostothetllandhaven derRoomsch-Katholi
jkegodsdienstaanspoorde,
daar zj de Protestantsche Leeraars, door den Prins en de Staten van Holland en Zeeland uitgezonden,en de bi
jeenkomsten der Ketters oogluikend gedoogden. Diegenen
onder hen, welke gaarne in eenen anderen geest zouden gehandeld hebben , werden
uit vrees voor ohA>JE, en bovenal voor het volk van Brussel, medegesleept. W at dit

laatste betreft, hieropwerd sedertaan dezi
jde van now ,
TAwaangemerkt,))datde Staten
zich daarmedenietkonden verontschuldigen,dat het gçmeen van Brussel onstuimig hunne
vergadering indrong en hen met geweld noodzaakte, in vele zaken naar den boozen

wildes volks te besluiten,aangezien zi
j eene andere stad tot hunne bi
jeenltomstenkonden gekozen hebben, geli
jk men voorlang van hen verzochthad, waar zi
j vri
jer en
de burgers minder oproerig zouden geweest zi
in dan te Brîlssel'e;'' ))maar<.'' werd er bi
##
*i
#

(1)&-gl.GitoEx v.l:alwsr>iR>:n,in deArchivesdela Jfcfzop,d'f?rcowc,T.Vl.p.83 85,104.
(2)s'
rlxoA,de#eflpBelg.Lib.lX.p.522.
(3)scuE'
rl(Amment. in :URMAS:IAnalect.11.1.p.21,27. TAssls Centment..tib.lV.p.264.
IlxltA>:ps, Altnal.Wrc:. T. 111.p. 255. cAxpAwA , della guerra di Fïcn#rl , 1'
. 1. p. 182 , 183 ,
184. sElTlN'ouI,lo, Nederl. Hist.b1.261 266. :oa,Hist.d.Nederl. O0rl.D.1.B.X.bl.882.
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gevoegd, ))men bemerlkte wel, dat zi
j door de beloften, giften, listen en praltti
jken15
761581
van den Prins gewonnen en omgekochtwaren (1).', Doch nietalleen bezatnow zAx
naauwelt
jks eene schaduw van de magt hem toegekend, hi
j verkeerde zelfsin gevaar
leven of vri
jheid te verliezen, en wasmeermalen daarvoor gewaarschuwd. ln Bloeim aand , onder anderen , had hem eens tegen m iddernacht de Burggraaf van Gent

uitden slaap gewekt en bezworen, op zi
jne veiligheid bedachtte zi
jn, daar er een
aanslag tegen hem broeide. Nog onlangs was hem door den Hertog van Aarscltot hetzelfde verzekerd, en dat er een aanhang bestond, Contra-lannisten genoem d , die
zich door bi
jzondere kenteeltens onderscheidde (2). Xen verhaalt, dat de Prins van

oranje den Heer van St.Aldegonde naarBrusselzond,om ,ondersteund doorbE llzzi,
den Landvoogd metgeweld oflistnaar Zeeland te voeren,doch twi
jfelt,ofditwe1in
ernst gemeend geweest zi
j, en de Prins dit nietslechts laeeft.uitgestrooid,om now JA>
tot het een of ander wanhopend besluitte drt
jven ;zoo niet misschien deze zelf dien
aanslag heeft verdicht,om totoorlog te geralten (5). Zeker is,datoaAwzz verklaarde,
dathi
j aan dien toeleg geen deellaad,en alles door now aAx verzonnen was, om

zl
jne bi
jzondere oogmerken te bereiken (4). 'sPrinsen pogingen werden trouwens ook
niet vereischt, om den Landvoogd van oorlogzuchtige plannen te verdenken , daar deze

nietalleen aandrong,hem metdezelfdemagta1s zi
jne voorgangers bezeten hadden te
bekleeden, maar ook eene sterkere ljfwacht begeerde en daarenboven vorderde, dat
hem het opperbevel over de kri
jgsbenden wierd opgedragen. De Staten waren
verre af zi
jne eiscben in te willigen en nog minder gezind, hem de middelen te
verschaFen, den Prins van oralî
je met de wapenen aan te tasten. Onbeschroomd
verklaarden zelfs eenige van de aanzienlt
qkste hunner leden, ))dat zi
j om de godsdienst,
noch om eenige andere zaak ,het zwaard tegen den Prins en de Staten van Kolland

en Zeeland zouden opvatten;ja,dathetbeter was,in devl
jftien gewesten schade aan
de godsdienstte li
jden en daterhetgezag van.den Koning verloren.ging,dan zich

in een nieuwen kri
jg te wikkelen.(5).3'
(1):oR,Ilist.d.Nederl.Oorl.D.1.B.Xl.bl.886.
(2)v. D.IIAMMEN, Hist.de DON JUAN 1)z AUSTRIA,Lib.VI. p.303. CAMPANA, la guerra di
Fiandra. T. 1.p. 183, 184,185. BEsTIv0GtI0, Nederl. f19/- bl.255. scllE'
l'
l Comm .p.40.
poR,Hist.d.Nederl.Oorl.D.1.B.XI.b1.882,883.

(3)STRADA, de #ePp Belg. tib. lX. p. 524. zsxl'lvooslo,Nederl.S9/.bl.266. bz TAssls,
C- ment.Lib.lV.p.264- 269. HAILA>LnS,Annal.Wrcl.T.111.p.258 ,259.

(4)Arehives de 11 Maison #'Orange,T.VI.p.121. BURMANSUS,hnaleet. %.1.Praefat.P.
XL. sqq , treedt als verdediger van oRAwzs in dezen op.

(5)Zie hiervoor,bl.159. :0R,Ilist.d.Federl.oprl.D.1.B.XI.bl.886,% 7.v.MSTEREX,
Rist.d.ATederl. Oorl.B.411.bl.132 verso.
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zix, waren er nog andere omstandigheden,
1576-- Bèhalve de opgenoemdb eischen van box '
1581 welke aan hetkwaad vermoeden tegen hem voedselgaven. Aan zjn hofvoerden Gow-

zAoA en xscou oo den boventoon, van wier raad hi
j gicl
z uitsluitend bediende,ondanks de bepaling daartegen in het Eeuwig Gebod vervat en door hem bekrachtigd.

Nederlanders werden er zoo veel mogeli
jk uitverwijderd; en die weinigen van hen,
welke hl
j,om deleus,nu en dan raatlpleegde,zoo als de Graaf van Barlaymonten
zi
jne vier zonen, de Raadsheer Assowvzrxzz en Dx TAssxs waren, zooa1s men het
noemde, verspanjaard (geëspagnoleerd) en stonden in kwaden reuk bi
j de menigte.
Lieden van geringe afltomst,en onder hen die verspiedersten ti
jde van ALBA ,enmedepligtigen aan.de ramp van Antwerpen geweestwaren, plaatste hi
j in aanzienli
jke betrekkingen , en wettigde door dit een en ander het wantrouwen der Staten en de

minachting desvolks (1).
Het is zeker nietvreemd ,datnox zAx,omringd dooreenegewapende,overmoedige, en
dreigende bevolking , er ernstig aan dacht, zich'uit Brussel naar elders te begeven,

waar lai
j minder in zi
jne handelingen belemmerd wierd, en wanneer de nood het
vorderde,zich spoedig van gewapende hulp kon voorzien. Zoo hj bi
j zi
jne komst en
later indedaa; getracht heeft, de goede verstandhouding tusschen den Koning en

de Staten der Nederlanden te herstellen, peinsde bi
j echter sinds eenige weken over
een beslissenden slag (coup d'état),om zichmeerinvloed en gezag teverschaFen (2).
Een Spaanschgezlnd schri
jver verzekert, dat toen nox zkw zich in Brussel niet meer
veilig achtte,hi
j naar eenegeschikte plaatsbegon om te zien, uitwelkehi
j zich zoo
welwreken alsa
verdedigen konde (.5). Dp zaak der afbetaling ,met de.Duitsche Over.

sten in M echelen te '
regelen'
, bood hem èene ongezochte gelegenheid aan, zich

zonder.opzien te w
baren uitde hofstad te verwi
jderen. Totafdanking van hetinlandsche
kri
jgsvolk en dat des Prinsen van oranje waren reeds vroeger onderscheidene besluiten door de Staten uitgevaardigd,en gedeelteli
jlt ten uitvoer gelegd (4). Om de
Ditsche benden, wier aanzienli
jlte achterstallige soldi
j tlagelijks met eenige duizende
guldens vermeerderd werd (5),te kunnen bevredigen, beproefden zi
j om dezen ti
jd
eene leening van twee maal honderd duizend daalders, tegen zes ten honderd ,

(1)tr PRTIT,Chron.d.#p/l.,T.1I.Iziv.Xl,p.320.

(2)scHrTzComment.p.21,22,27.ConltsvltxàsxlAnalect.T.1.Fréfd/.P.XXXIY.(#).
(3)STRAPA,de #:llpBelg.Lib.1X.p.524.
(4)D= zpxcx,.Besl.d.'St.fcn.9.lI.op versckcidcnc plaatsea van bl.230 tot36J.
(5)nospAx?Onuitg.&uâ/k.D!111.bl,2,3.
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metHertog zvursvan Saksen tesluiten (1). Ook bevolmagtigden m)'dén Burgraaf15
15
78
61
van Gent, no> zAx's gezunt aa hdt'
.Engelsvh:'.
kof, voor hen bi
j'XEIZABETH..honderd duizend Pond Sterling voor eenige maanden te verwervdn z of, indien dit 12y.
Zom er-

mislukte, eene verlenging van den ti
jd dezr teruggave van de vroeger voorgesch
.otene lylaantt
geldsommen, wellte zi
j Seruggeeischt had,tebewerken (2). Dox zAx echter.yerboètl1577
zi
jn gezant, dien last.,uit te voeren. De Staten. beklaagden zich hieroxer grootelijks, en leidden er uit af, dat de Landvoogd niet gaarne de Duitsche 'kri
jgsbenden zag vertrekken (5). Hun besluit tot lzet heFen van een hoofdgeld van
alle inwoners der Nederlanden, zoo geesteli
jke a1s wereldli
jke,naar gelang van elks 1 v.
aa
nz
i
en
e
n
v
e
r
mo
ge
n
,
we
r
d
e
v
e
n
we
l
d
o
o
r
.
he
m
g
o
e
dgekeurd, en hi
j bood Hooim.
rangy
zelfs, uit eigen beweging, eene aanzienl
t
jke geldeli
jke bi
jdrage daartoe aan. De
Hooge Geesteli
jkbeid, den uitersten nood des Lands in aanmerking nemende, gaf
terstond en gewillig hare goedkeuring aan deze helng , zonder daartoe ))het verlof

van zt
jne Pauseli
jke Heiligheid te verzoeken , daar dit te veeltijd zou wegnemen,lletgeen hetgeheele bederf en den ondergang desLandszou na zich slepen (é).'' Niet
alde gewesteli
jke Staten waren metdien lofwaardigen ijver bezield; ten minste Gelderland en Utreclttbewilligden niet in deze belasting,aan welke,naar hetschijnt,
verdergeen gevolg isgegeven (3). Xiddelerwjlwasoox JAx teMecltelengekomen(6).
(1)DE zoxoz,Besl.d.St.Gcn.D.lI.b1.366.
(2)pz Jowcz,Besl.d.St.Gcn.D.II.b1.365,560- 564.
(3)Bzyl'
zvoclalo,Nederl.#ïdf.b1.264,265.v.METSIIEN,Ilist.d.Nederl.O0rl.B.V1I.bl.133.
(4)Boxpwx,Onuitg.Stukk.D.1ll,bl.1- 22. Alerkwaardig voorde geschiedenis xan hetbelastingstelselin Nederland is de ll
jstvan den taks,op welken elk gesteld werd. DeAartsbisschoppen ,de Hertogen , Hertoginnen, Prinsen en Princessen moesten elk /600; de sisschopm n, Xarkgraven , Xarkgravinnen,Graven en Gravinnen elk J300 ;de Abten en Abdissen, naar
gelang hunner inkomsten , xan J100 tot J400; de Baanderheeren en vrouwen elk J150,en
de mindere rangen naarevenredigheid opbrengen. Groothandelaars werden op J20, kleinhandelaars, winkeliers en ambachtslieden op eenige stuivers, en de houders van banken van leening

voor elke bank op /50 gesteld.
(5)BoxpAx,Onuitg.Atfàà.D.1lI,b1.33-40.
(6)v.METEREN,Ilist.d.Nederl.Ot)rl.B.V1l.bl.133 bepaaltden dagvan'sLandvoogdskomst

teMechelen den vi
jfden van Zomermaand. Den elfden dicrmaand echterbevond hi
j zich nog te
Bmtssel. ntzoxcz, Besl. d. St. G:1,. D. l1. b1. 367. LAwARIO mcldtonsjuister dathi
j den
dertienden van Zomermaand Brussel verliet (!c guerre di Fiandra, p.60). Hl
j voegter.deze
Njzonderheid bi
j, datp0x zAx eeneandere poort uittrok, omdat bi
j die, welkenaarMechelot
leidde, het gem een zam engescholen was, om hem op te ligten. Zie ook v.p. HAxxrx, m storia
#e p0x Jvax px Avsvmw,p.303.
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1576- Hier trad hi
j, wel is waar, in onderhandeling met de Duitsche Oversten, maar niet
1581 i

-

.

n den geestder Staten,en zi
lne dubbelhartigheid in ditopzigtwordt zelfs door zijne.

vrienden erkend (1). Hij trachtte in het geheim de Duitschers voorzich tewinnen
en tegen de St
aten in te nemen. Terwi
jl zi
j, het oor leenende aan zi
jne schoonklinkende woorden en beloften,dezen laatsten,wier billi
jkste voorslagen steedswaren
afgewezen,voorwaarden stelden,welke zi
j niet bi
j magte waren te vervullen en hep
alzoo in de uiterste verlegenheid bragten, zond hij EscovEpo rnet een brief naar
t)v. Brussel. Hierin betuigde bij pzijn leedwezen, dat zijno tusschenkomst zoo weinig
llooim'b tt
1577 aa e,maar verlklaarde tevens, dathi
j,welbevroedende datmen de vereischte geldep
nietkon bijeenbrengen,besloten had EscovEoo naar Spanje te zenden,om bij den
Koning op de benoodigde middelen ter afbetaling van het Duitsche ltrijgsvolk aan te
houden-''- De Staten waren hiermede zoodanig ingenomen, dat bij velen het vroeger
opgevatte mistrouwen tegen oow JAx geheel verdween, en zij besloten zscovEoo,
die niet verzuimde hoog op te geven van den wensclz zijns meesters, de rusten'
welvaart in de Nederlanden te herstellen, na zijne terugkomst eene jaarwedde van,
tWee duizend kroonen toe te leggen. Zi
j gaven hem een uitgebreiden brief aan den
Koning mede, in welken zi
j met bescheidene vri
jmoedigheid de gepleegde wanbetlri
jven der Spanjaarden openlegden, de beweegredenen van hunne eigene daden verschoonend ontvouwden,en 'sKonings ondersteuning tot afdanking derDuitschesoldaten ,

wellce de landzatenondrageli
jkkwelden,ootmoedigverzochten (;).EscovEnovertrok eerlang naar Spanje,doch werd er, ltort na zi
jne aankomst, verraderll
jk vermoord (5).
))De ware reden zi
jner zending,'' zegteen Spaanschgezind schrijver, ))wasden Koning volkom en met den staat van zaken in de Nederlanden bekend te maken , en llem

van de noodzakeli
jkheid te overluigen, dat nox zAx zich, zoo spoedig mogeli
jk,in
veiligheid stelde (4).'' 'sLandvoogds kwade trouw bli
jkt onwedersprekeli
jlt, wanneer
1
6
v
.
hi
de
n
Du
i
t
s
c
he
n
Ov
e
r
s
t
e
n
s
c
hr
i
j
f
t
:
)
)
I
k
ho
o
p
, da
Ilooim. 2
t gi
j u nog zult herinneren, wat
(1)scllE'
rlComment.p.22.Vgl.nvllhlAzsus,hnalect.T.1.Praef.p. XLYIII.
(2)cwAlpwwA, della guerra #ïFiandra,%.1.p.184. BExrlvoGlulo,Nederl.Hist.bl.265,266.
LE pzTlT, Chron.d.#pll.T.1l.Liv.XI.p.330,
, 331. cellAppuvs, Hist. &4,
97. d. 1. g.d. Fl. Liv.
%. p. 231, 232. I)E TAssls, comment.Iuib.lY.p.265. HAnwErs,oxnlèal.Brab.T.111.p.258.
s0a, ïlist. d.ATederl. OprJ.D.1.B.X.bl.821- 827. v.METEREN, Ilist.d. Ae#t+l. O0rl.B.Vll.
b1.133. HOOFT,Nederl.Hist.B.Xl1.b1.512- 515.

(3)TllcAscs,Ilist.suifemp-tib..LXIV.p.217.Lib.LXYI.p.276.HOOFT,Nederl.#fJf.B.XII.bl.520.
I'AwKZ,Fiirst.und VJ!/c.B.1.s.181 183.

(4)BExtlvocLlo,Nederl.#i.
çf. b1.266. Zieook den briefvan ooyJA> aan den overste Focxzn
of>>I;(;GT:a bi
j BoR,Ilist.d.Nederl.oorl.Da1.B.XI.b1.852.
'
y

z
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i
k met u te Mechelen (1) onderhandeld en hoeik u a=getoond heb, watg1
j aan de15
76di
1581
enst 'i
jnerXajesteitverpligtzijt. En hoewelik geenszins twi
jfel, datgi
jdeswege
noch in gebreke blt
jven,noch allesmetdie krachten datbeleid ten uitvoerzultbrengen, welke gi
jsteedsin de dienstdesKoningsbetoond hebt, zoo wildeik u echter#
aangezien het hooge belang van de zaak , dit op nieuw in het geheugen terugroepen ,

en u in naam des Koningsbevelen,onverwi
jld en zoo spoedig mogeli
jk alwattusschèn
ons besloten en bepaald is te volbrengen. Gt
j zultdan niet alleen handelen naar pligt
en eer, maar u ook daardoor de uitbetaling uwer soldi
j verzekeren, welke de Staten
u willen onthouden ,hetgeen gij noch ik mogen dultlen,dewi
jldesKoningsen ml
jne
bedoeling is, dat gi
j behoorli
jk betar
ald en beloond wordt.'' Eigenhandig voegde hij er
als naschriftbi
j: ))Gi
j weet wat ik u te Mechelen bevolen heb, en dat gi
j door
het uitvoeren daarvan aan uweverpligting jegensden Koning voldoen zultniet alleen9
maar zelfs uw leven en uwe soldi
j verzekeren. Daar hetplan der Staten is, u weg
.

te zenden en alles te ontnemen , ben ik gehouden u daarvan te onderrigten, zoo wel

totuwe als mi
jne eigene veiligheid. W 1
j moeten alzoo elkander ondersteunen en den
Koning deze dienst bewi
jzen, daar hi
j hetis, die u moet betalen, en ik degene ben,
welkein zi
jn naam ditmoet uitvoeren-'' Aan de Duitsche Hoplieden en soldatenteAntwerpen schreefhi
j:))Xi
jne vrienden. lk gedraag mt
j aan hetgeen uwe Oversten u
uitvoerig zullen mededeelen.Geloofthen en volhardt, zoo a1s gi
j verpligt zi
jt, in de
trouw aan den Koning',welken gi
j dient en die u zal betalen; ook hetzelfde zalik
t
loen als uw Generaal,vriend, en medesoldaat.'' Eene week later zond hi
j Jzaoxz
cvRzzs met geloofsbrieven aan de Duitsche Oversten. ))lk zend u hier,''schreefhi
j,
))cvxlzra, om u xneer in bi
jzonderheden open te leggen,watgi
j uit hem zultllooren.
En daar de teerling nu geworpen is,moetnoodzalteli
jk het ,pel voortgezetworden.
Om daarin wel te slagen,behoort men spoedig en met jver ten uitvoer te leggen
hetgeen wi
j zi
jn overeengekomen (2).'' Dit was niets minder dan zich van Antwerpen
te verzelkeren. De vier vaandels Duitschers, wellke aldaar lagen, zouden met nog

vier andere onder xohwEsxs VAX 1,E> ExwnEx versterkt worden, die gezamenli
jk en in
verstandhouding met Loozwzzm vAx Brozs vAw '
raEsLolo, den tijdelijken bevelhebber
van het kasteel,now zAx de stad in handen moesten spelen. Eene geli
jke taak werd
qan de Duitsche benden in Bergen pw Zoom , Breda, '.
çffcrfppclèpdc/è, Tkolen, Dez/ezl/cr, Kampen en Iloermond, met'betrekking tot die steden , opgedragen. De Graaf

van Barlaymont en zt
jne zonen ondersteunden hetplan van den Landvoogd,en twee
w

(1)Hierttit bli
jkt, dat D0N z&x zich reeds op dien ti
jd in destad Namen bevond. Vgl.
cuwppgvs, Hist. Gt
gz.d. 1.g. d. Fl. Liv. V.p.233.

(2)I,r PETIT,chron.d.#p#.T.l1.tiv.XI.p.330.:oR,Hist.d.Nedcrl.Oorl.D.1.B.XI.
b1.8i8,849.
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1576- van hunne '
vier afdeelingen W alen louden naar Autwerpen oprukken. Drie vaaqdels
1581 afbetaalde Duitsqhers', welke met paspoort uit Vlaqnderen togen, ontvingeu te Den,
derm onde .
bevel. tç.Jlli
,e gelyoorzapen ,.çn. zonden den lastbrief
J'yqu.r- d
.oçh.. Feigerden t

aan de Staten (1).
Inmiddelshad box zAx den Algemeenen Staten b1
j monde van den Heer van Grob/?el#ps/; verklaard, dat hi
j naar Brusselzou terugkeeren,om hen naarvermogen te
ondersteunen, zoodra de zaak m et de Duitsche Oversten op eenen voet gebragt was,

dat zi
jne tegenwoordigheid in Mecltelen nietxneer gevorderd werd. Daar echter vele
ltwade geruchten,))in weerwilderwaarheid en in spi
jtzi
jnergoedebedoeling,dielli
j
genoegzaam door daden betoond had,'' verspreid werden , om de Staten en het volk te

berneren, wenschte bi
j vooraf, om alle mistrouwen en vrees te verdri
jven,datnu,
daar toch de Spanjaarden en vreemdelingen vertrokken waren, alles mogt uit den
weg geruimd worden, wat voedsel aan die uitstrooisels konde geven. Tot dat einde

verlangde hi
j, datde Staten van Braband de afdeelingen van xoxosb, uxzé, Bzhszx,
z
en rLoxox, die hetplatte land deerli
jk aoiepen, zouden wegzenden, geljk met de
afdeelingen van andere gewesten geschied was; dat men een wakend oog zou werpen

op de woelzieke vreemdelingen en Ketters, welke waarschi
jnli
jk deze boosaardige verzinselsverspreidden,enlzen uitBrusselverwi
jderen;datdeAlgemeeneStatenvanhunne
zaken en besluiten aan niemand , behalye den wetggen afgevaardigden en onder eede
van geheimhouding, kennis zouden geven; dat zekere. .Franschman, die, onder

schi
jn van zaakwaarnemer (agent) des Prinsen van oralq-e, in de besluiten en geheimen der Staten deelde, geweerd wierd; begeerde oaxwzz een zoodanig per-

soon, dat hi
j dan daartoe een inlander koze en geen vreemdeling, wien het niet
veegde, zich met 'sLands zaken te moeijen of de geheimen van staatte weten; dat,
ten slotte, de Staten in alle voorkomende oxnstandigheden, bezwaren en twi
jfelingen
zich tot hem zouden wenden, geli
jk hi
j van zi
jnen kantook te hunnen opzigte handelen zou,en alle lastertaal, kwaadaardig uitleggen van goede daden en bedoelingen,en
valsche gerucllten tegen gaan, welke door onrustige geesten uitgestrooid werdell, om
het mistrouwen te vermeerderen en het u nd in gisting te houden. - Der Staten

antwoord was, dat zi
j box zAx aanspoorden, zoo spoedig mogeli
jk de zaak met de
Duitschers te vereFenen en zich dan terstond naar Brussel te begeven, om in vereeniging met hpn een einde aan den toestand dezer bedrukte Nederlanden te maken.

Ook zI
j Waren overtuigd, dat de nadeelige geruchten door k-waadwilligen werden verspreid, om de algemeene rustte storen, en we1 verre van dergell
jke lieden te dulden
(1)lzl PETIT, Cbron.d.#pll.T.11.tiv.Xl.p.331- 333. B0R, Hist. d.Nederl.Oprl.D.1.
B.XI.b1.849* 53.v.METIRES) llint.d.Nederl. Oorl.B.Yll.bl.133.
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of te beschermen,zouden zi
j de stedeli
jke Overheden aanschri
jven,hen in hét oog te11
55
78
61
houden,te achtervolgen,en ten voorbeeldevan anderen testraFen. 'Zj vertrouwden echter,
datde tegenwoordigheid des Landvoogds en de goede wil, welken hj zou toonen, aan
.

deze uitstrooisels van zelf een einde zouden maken. Op hun aandringen zou ,Braband,

geli
jk andere gewesten,reeds voorlang dekrl
jgsbenden weggezondenhebben,indien geldgebrek ,dit niet verhinderd had. Er was echter geen twi
jfelaan,ofmenzoudaartoeal
het mogelijlte beproeven, terwi
jl zij, van hunnen kant, niet minder ijverig waren,
hetarme volk van den overlast der soldaten te bevri
jden. Voortshadden z1
j reedsalle
eet
l
e
t
ot
ge
hei
mhoudi
ng verpligt
afgevaardigden,zelfs den geringsten hunner klerlken,bj
van hetgeen in hunne vergadering besloten werd, en zouden zorg dragen, dat niemand

aldaar werd toegelaten, die nietwettig door zi
jn gewestwas gezonden. Het was bezjden de waarheid,dat zi
j eenigen zaakwaarnemer van den Prinsvan oranje hunnebesluiten en gelleimen vertrouwd hadden;dikwerfhadden zi
jdeStaten vanHolland enZeeland verzocht, afgevaardigden te zenden, om met dezen te beraadslagen .en hun

te geree4er voldoening te kunnengeven in lletgeen de zakenvan hunnegewestenbetrof.

Eindell
jk was hun hoogste verlangen steeds geweest en nog, met den Landvoogd in
goede verstandhouding te leven, zich bi
j alle belangri
jlte gelegenheden en voorvallen
tot hem te wenden , en alle lasteringen, boosaardige uitstrooisels, en slinksche uitleg-

gingen van woorden en daden tegen te gaan. Xaar wederkeerig verzechten zi
j hem
ootm oedig en in alle opregtheid, geen oor te leenen of ligtvaardig geloof te hechten
aan al hetgeen hem overgebragt of ingeblazen mogt worden, noch ongeteekende aan-

Itlagten aan te nemen,en van zt
jn hofdiejenen te verwi
jderen, welke bj het volk
aanleiding totkwade vermoedenskonden geven (1).
Terwijl now a.A.
> zoo dubbelhartig te werk ging , werd tegen hem met geen beter
trouw gehandeld. Sinds zt
jne komstin deNederlanden stonden de Algemeene Staten
in betrekking metden Hertog van Anhu (2), wien zi
j zelfsnietongezind waren het
hoog bewind op tedragen (5). Daaroverin hetgeheim metden Graafvan Lalaing,
Bevelhebber van Valenciennes,en andere aanzienlt
jke Nederlanders ruggespraak tehouden, was het doel eener reis van XARGARETIIA van Fcîpf,
ç, Koningin van Navarre en

'sHertogs zuster, om dien tt
jd door Ilenegouwen naar Spa, onder voorwendselaldaar
de baden te gebruiken (1). Ondertùsschen had pox zA> de Graven van Mansfeldten
.7
7.
7Q

'

(1)s0n,Ilist.d.Ned.erl. Oorl.D.1.B.X.b1.827,828.
(2)BowpAx, Onuitg.Stukk.D.1.b1.261. pr zoxGn,Besl. d. St.Gen.D. lI.bl.352.
(3)HOOFT,Nederl.ffgf.B.X1I.b1.519.
(4)sExTlvocI-lo,Nederl. ffgf.b1.267,268.l100FT,Nederl. Hist.B. XlI.b1.519.- s'
rnwpA,
deBello fe/g.Lib.IX.p.525,vcrmoedtslechtseen bjoogmerk:))simp& hlsce aèaguisclï>
kl
nn latebat,''zegthi
j. Vgl.BrnxAyzrs?Anglect.%.1. Praefat.p.XXXVI (e).
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1576-- van Barlaymont, de een Stadhoudervan Luœembuvg, de ander van Namen,bi
j zich
1581 ontboden en hun den

neteligen toestand ontvouwd,in welken hi
j zich bevond. Iijne

en zscovzoo's onderschepte brieven waren voor weinige dagen ter kennis van deStaten

ekomen,enmaakten alom een ontzaggelijkenindruk.(1) BARI-AXXOwT oordeelde, dat
de Landvoogd zich van de stad en burg van Namen moestverzekeren; de doortogt naar

Luœemburg stond dan alti
jd voor hem open,en daar zou hi
j de stri
jdltrachten, welke
men toclz genoodzaakt zou zj
:n op nieuw naar Nederland te ontbieden, ongehinderd
kunnen ontvangen. XAxs>'zro1', ofschoon niet afkeerig van dit plan , merkte echter
teregt aan , )
)dat er geen twi
jfel was, of de uitvoering er van zou tot eene algem eene w apenkreet verstrekken, op welke alle Nederlanders terstond naar het zwaard

zouden gri
jpen. En wat zouden oRAwzE en zi
jn aanhang beter kunnen wenschen?''
voegde h1
j er bi
j. ))W elk eene vreugde zal het voor hen zi
jn, wanneer de Landvoogd de eerste is, die geweld bezigt? En hoe bezwaarli
jlk zal lzi
j zich kunnen
verontschuldigen? Daarenboven is het nog zeer te betwi
jfelen, of hi
j zich daarover
niet meer in Spanje dan in Nederland zalmoeten verantwoorden. ln elkç bewindvoering zi
jn rampen met het geluk vermengd, en onder de rampen is deze eene van
de grootste, dat de daden naar den uitslag beoordeeld worden-'' Het kwam hem der-

halve raadzamer voor, ))eerst de terugk-omst van Escovzno uitSpakt
je xnet 'sltonings
antwoord af te wachten, en inmiddels alle gevaarlijk-e ondernemingen en botsingen
zorgvuldig te, vermt
jden. Xen had reden op den bi
jstand van God, den Beschermer
van het goede, in deze zaak, welke bi
jna meer die van God dan des Itoningswas,
'

volkomen tehopen.''
Naar dezen verstandigen raad zou nox zAx misscllien de uitvoering van het plan, door BARLAVAXOXT voorgesteld , althans vooreerst opgegeven hebben, indien niet de komst der Koningin van Navarre hem eene gelegenheid had aangeboden, zich zonder opzien te baren naar Namen te begeven (2).

Daar deze Vorstin de schoonzusterwas van Koning >'zlz
lz:s, achtte hi
j het van zi
jnen
pligt, haar aan de grenzen des Lands te ontvangen en naar Spa te geleiden. Onder

zi
jn gevolg bevonden zich de Hertog van Aarscltot,de Graafvan Barlaymontmetzjne
vierzonen ,de Graaf van Reeulœ ,de Heeren van Grobbendonk en van Bassingltem ,en an-

dereaanzienli
jkeNederlandscheEdelen,diezichdaartoedeelsvrjwilligaangebodenhadden,
deelsdoor hem uitgenoodigd waren. Ook de Prinsvan Cltim ay lietzich hiertoe,doch met

moeite,overhalen en tevens,om hetkasteelvan Antwerpen,waar'l1jalsplaatsvervanger
zjnsvaders,denHertog van Aarsckot,hetbevelvoerde,ti
jdeljk aan LooEwlzK vAw Brols
vA> TRzsLoxo , die de belangen van den Landvoogd geheel was toegedaan , in handen

(1)Archives de la mcidp'zd'0rc0?#e,T.VI.p.114,115.Zieook,den brief van TltEssoyo aan
nox zAx,bijIIOR,.llist.d.Nederl.00rl.D.1.B.XI.bl.851.
(2)BEl'
rzvoGtlo,Nederl.#ïdf.b1.267.
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w
e

t
e stellen. Dox JAx hatl vöôrzi
jn vertrek uit Mecltelen in stilte aldaar, zoo we1als115581
76t
e Brussel,zt
jn huisraad,ja,zelfszl
jnwt
jnkeldertegeldegemaakt. TeNamen onthaalde
hl
j de Koningin op het feestelt
jkste. Den avond van hare aa komstwas de geheele
stad verlicht.Den volgenden morgen woonde zi
j demisbi
j,welkeopdeSpaanschewjze
mçt maatgezang en speeltuigen gehouden werd. Bi
j hetmiddagmaalzat nox zA> aan
eene afzonderll
jke tafel methaaralleen, en lietdoor ocTwvzo oowzAoA haarknielentl
den wi
jn toedienen. Desnamiddagswerd zi
j in eene sierli
jlte boot,omringd doorvaartuigen met zangers en speellieden, naar een eilandje in de #JJ.
&gevoerd en aldaar
in eene met bloemen en twi
jgen getooide zaal ontvangen, waar zang en snarenspel
elkander afwisselden zoo lang de avondmaalti
jtl daurde. Toen voegde men zich ten
dans, en keertle in den nacht weder stadwaarts. Desmorgens zette de Koningin de
reis voort, en werd tot aan haar vaartuig door den Landvoogd verzeld, welke haar
naar de Xarkgravin van Ilavrd te Iluy deed geleiden. Dadeljk daarop bragthj,onder

schi
jn van toebereidselen tot eene jagtparti
j, in de nabi
jheid van Namen een aantal
gewapend volk bi
jeen, en zond den Graaf van Barlaymont metzjne zonen, uxEhozs,
xEozx, xLovow, en HAul'
zxdxwsz naar het slot, om den Bevelhebber aAw vAx sora-

ooxnxE, Heer van Froymont, voor te houden, hoe gepast het zou zi
jn, hem in
het voorbi
jri
jden binnen te noodigen, om de sterkte te bezigtigen. Fpoxxox'
r bewilligt. Dox zix treedt in en bli
jft, terwi
jl men hem een ontbi
jt gereed maakt,
onder het verwulf van de poort in gesprek met BAalaA'
rxowT en zi
jne zonen, tot
eensklaps, op een gegeven teeken , eene in hinderlaag gelegene ruiterbende toe-

schiet. Ht
j en de zi
jnen zetten terstond hunne pistolen der arglooze wacht op de
G rst, welke zwicht en met de overige bezetting uit hel slot gejaagd wordt.
))Dit is de eerste dag mi
jner landvoogdi
j!'' roept box zAx vol vreugde uit toen
hj de sterkte in bezit neemt. Dadeli
jk verzamelt h1
j al de Edelen, die hem vergezelden, om zich heen en houdt hun voar, ))dat hi
j, te veel getergd door
de Staten, eindeli
jk alle geduld verloren had en voortaan stipt, overeenkomstig zt
jn
lastbrief, wilde gehoorzaamd worden. Zucht voor zelfbehoud had hem genoodzaakt, zich van het slot m eesler te maken, daar zoo wel te M eeltelen als te Brussel

zi
jn leven gedurig was bedreigd geworden, gelt
jlt uit onderscheidene, doch nietonbrieven, welke hi
j hun toonde, duidelt
jk bleek. Ht
j liethun ecllter de
vdje keuze, bt
j hem te bli
jven of tot de Staten terug te keeren, daar hj metde
tlienstvan onwilligen zich nietgeholpen vond-'' Velen verwijderden zichterstond;.anflerteekende

deren, en onder hen AARscno'
r e: cuxkAx , bleven afwachten, welken keer de zaken
nemen zouden. De ontroerde Namensche burgeri
j# welke voor het slot was zamengevloeid, werd m et woorden gestild. Daarop zond bo> zA> den Heer van Rassing/1em , om den Algemeenen staten van het gebeurde en wat hem daartoe genoopt had

kennis te geven, en dathj ))nietnaarBrusselzou wetlerkeeren,vôôrmen aan zl
jn
11 DZEL. 6 STrK.
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15
7* bevel,den Heer van Kezé en de burgeri
j aldaar te ontwapenen,voldaan had.Hjwilde
1581 i
n geenen deele den vrede breken , maar zelfs voortgaan, de Daitsche benden uit de

steden te verwl
jderen-''Voortskoosht
j een kri
jgsraad,voorzag zichvanlevensmiddelen,
en vaardigdebrieven afaan de gewesteli
jlte Staten,aan veleStedeù,Edelen enGeesteli
jken van aanzien, om deredenen van zi
jn gedrag te ontvouwen en zich teregtvaardigen (1). Den bevelhebberen deregeringvanNamenverzochthi
jschrifteli
jk,zichover
den stap , waartoe de belangen van de godsdienst en van den Koning, zoowel als het

behoud van zi
jn eigen leven, hem genoodzaakthadden,niette verontrusten,dien aan
geene slechte bedoeling toe te schrijven,en allen te straFen, welke daaromtrent kwade
geruchten verspreidden (29. Terstond verwittigde hij de Duitsche Oversten,dievanden
aanslag bewustgeweest wareny hetwelgelukken daarvan (5). Dewjlde onderneming
m islukken konde, lzad oo> JAw getracht, de gezagvoerders van andere plaatsen in dien

oortl voor zich te winnen. Pltitt
èpeville was door den Bevelhebber er van in zi
jne
handen gesteld; Cltarlemont en Eariënburg waren door uxzaozs bemagtigd, en Luzemburg was reeds ,in zt
jne magt. Zt
jn toeleg op Bergen fzzIlenegouwen werd doorde

waakzaamheid desGraven van Lalaing veri
jdeld (4).
(1)hrehives de la.
-Jfcïdpn d'orange,T.VI.p.113,114. v.p.HAMMEN,Hist.deD0NJrAX,
p.304.sraAnA,do #ell: Belg.Lib.lX.p.525.CAMPANA,della guerra di Fiandra,T.1.p.184,
185. LIXARIO, le guerrediFiandra,p.60,61. szxTzvoGrlo,Nederl.Ilist.bl.268,269. '
rlIrAsrs, Ilist. T.111.tib.LXIY. p.217,218. sE PETIT, Chron.d.11011.T.lI.p.332. cHAppcys,
Ilist. GJ4. d. 1. g. d. Fl. Iziv.Y.p.232,233. scuzTz Comment. p.23, 27- 29. Dz TAs:ls,
comment. Lib.IY.p.267- 269. uAaAxrs,hnnal.Brab.T.111.p.259,260. BOR.Ilist.d.ATederl. Oorl.D.1.B.X.bl.829. v.XZTERZ>,Ilist.d.Federl. Oorl.B.YlI.bl.133. HOOFT,#e-

derl.#9f.B.XlI.bl.515,516. nAaAl
rl;sen CAMPANA verhalen, doch zeeronwaarschi
jnhjk,dat
box zAx een schri
jven van deAlgemeeneStaten wasin handen gevallen, waarin zi
jderregering
van Namen gelastten,hem ia hechtenis tenemea,wegenszijae en Escovzoo'sbrieven aan den
Koning,die toea te huzmer kennis gekomen waren. Hi
j,Merover ontsteld,zou terstoud naar
Lu o burg de w(k genomen hebben,indien BARSAVMOXT llem nietaangeraden had,zich liever
van het slot m eester te m aken ,welks bevelhebber dea Koning niet ongenegen was.

(2)GACHARP,AnalectezSelgipcv
ç,p.348 (1). Xaardien briefmoetdeverrassing van hetzlot
te Namen vMrofop den drieen twiatigsten van Hooimaand plaatsgehadhebben. In eenschri
jven van den vijf en twintigstea diermaand,meldtD0xzAN aan de Duitsche Oversten ))dathij
gisteren morgen op het kasteel gekomen is-l) soR,.Ilist.d.Nederl. Oorl.D.1.B.Xl.bl.849.

fet(liedagteekening stemmen cok demeesteschri
jversovereen.
(3)s0a,Ilist.d.Nedcl.Oovl.D.1.B.XI.b1.849.
(4)hrchîven de 1. Maison d'Orange,T.Vl.p.113,114,117. DE TAssls,Comment.p.269.
usTlvoGklo)Nederl.#idf.bl.270. Ygl.v.p.vucx'
r)Ilist.d. Troubl.T.lI.p.399.
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De ti
jding van het vermeesteren van hetslotte Namen bragtalom de gemoederen11
5>1
76in beweging, en overalgingen kreten op overdetrouwloosheid en verraderj van den
u ndvoogd. Later echter heeftmen dit feitals door de noodzakeljkheid geboden voorgedragen en betoogd, datnox zAx slechtsbedoelde, demjlzi
jne vri
jheid en zi
jn leven
bedreigd werden, zich in veiligheid te stellen, zi
jn verloren gezag te herkrjgen, en
zich ten oorlog voor te bereiden, in gevalhi
j daartoe gedrongen werd; dathethem
a1s Landvoogd vri
jstond, al die kasteelen en sterkten te vermeesteren en te bezetten,
welke onder hetgebied desKoningsbehoorden; een regt,welk de Prins van oranjc
zelfs erkende; en dathetongeri
jmd istebeweren, dathi
j zi
jn plan,vöôrde uitvoering, den Algemeenen Staten moestmedegedeeld hebben. Yoorts wordtte zi
jner verontschuldiging bi
jgebragt, dat niet een van zi
jne vjanden ereene gewetenszaak van
maakte hem te misleiden, terwijlhetbovendien zeer natuurli
jk was, dat ht
j zich van
die beperkingen zocht te ontslaan, welke hem van alle zi
jden belemmerden (1).
W elke beweegreden nox JAw ook gedreven hebbe, zi
jne daad was ten hoogste gewaagd, en a1s zoodanig beschouwde haar ook de Heer van Grobbendonk, een zi
jner
opregtste vrienden, doch dien hi
j kort te voren met eenen lastnaar Brusselgezonden had, m aar wiens tegenwoordigheid en raad het volvoeren er van misschien

zouden voorkomen hebben (2). Ook mLxps gafer onmiddelll
jk zjn misnoegen over
te kennen (5). Aan de regering van Arnhem, en ongetwi
jfeld mede aan de andere
Nederlandsche gewesten en afzonderlt
jke steden, schreef hi
j: ))Onze beminde broeder

heeft ons onlangs gemeld, hoe de boosheid en onrust van zekere lieden ...:
heragenoodzaakt hadden,zi
jn persoon binnen Namen in veiligheid te stellen en om m et

te meer vri
jheid en zekerheid op het bestuur dezer Landen te kunnen letten, hetgeen ons zeer leed geweestis, omdat welligtditoorzaak kan zjn,datde zaken,die
zulk een goeden lteer genomen hadden, verachteren en verlengen (1).9
, De vrienden des vredes waren er door terneérgeslagen ; anderen daarentegen verbeugden er

zich over (5). ORAxzx noemde nox zAwsvermetelen stap eene dwaasheid (Jplfe), uit
welkehi
j echterwonderwelvoordeelwistte trekken (6). De Engelsche gezantschreef
(1)CROEN v.IIINSTERER, in deArchives de la Jfcizpn d,orange,T.V1.p.108- 112. v.cohvlx-wlERsnlTzxv,de Tcc/lfz
kj.eorl.D.111.b1.99- 101.
(2)scllzTlComment.p.27.
(3)scllE'
n comment. p.76. Alegoniat.deSEGA,aangekaald doornnxzj Fûrst.v.FJlk.B.1.
:.182.

(4):OXDAM,Onuitg.Stukken,D.111.bl.163-165.
(5)STRADA,de#e!& Belg.Lib.lX.p.525.
(6)hrchive&de la Jfcfl'
pn d,orange,T.Y1.p.141. 3:5TIT0GtI0,Nedrl.#9f.b1.W 0.
:;P
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1576- aan den Graaf van Leicester: ))de Prins is er ongem een verheugd over, vooral omdat
1581 hj den vrede steedsnagekomen is en nu erkend zal worden, dat oox zA> dien verbroken heeft, hetgeen strekken za1, om ohAxzz's onschuld open teleggen,enden Land-

voogd bj allen temeerin haattebrengen (1).,'
Zoodra de Algemeene Staten den Heervan Bassingltem gehoor; hadden, zonden zi
j
25 v. den Abt nx xwaorxzzs, sccuo vAx AXTTA, en den Heer vAx svlssz naar box zAw , om
llooim.

j5n hem onder het oog te brengen,))hoe weinig schi
jn de toeleg op zi
jn persoon had;de
brieven toch, welke dien mededeelden, waren ongeteekend. Kon hi
j de aanbrengers
en de aanleggers van het werk noemen, dan zou men een naauwkeurig onderzoek naar

de zaak instellen. Dringend verzochtmen hem naarBrussel terug tekeeren,waarlzi
j,
op bun woord en verzekering, zich veilig zou kunnen ophouden-'' Dow zAw toonde

zich hiervan welnietgeheelafkeerig,maarstelde deze voorwaarden: 1o.datbi
j,tot
onderschraging van zi
jn gezag en aanzien alsOpperlandvoogd, eeneli
jfwachtvan Nederlanders zou mogen nemen, zoo a1smen, naar uitwi
jzen der Gentsche Bevrediging,
bevinden zou te behooren totzekerheid van zl
jn persoon en gevolg,en om ongehinderd
te kunnen gaan en reizen werwaartshethem behaagde. :o. dat er geene bi
jzondere
Stadsbevelhebbers(Gouverneurs)in diesteden zouden zi
jn,waarzi
joudtjdsnietgeweest
waren.5o.datalle Stadsbevelhebbers,Oversten,Kolonels en kri
jgslieden van den Lande
voor hem moesten komen als zi
j ontboden wierden,en hem alshun Kapitein-Generaal
ehoorzamen. éo. dat hi
j a1s Opperlandvoogd zou mogen beschikken over alle ambten
en lasten, die zich zouden voordoen, ten ware zi
j tegen de bovengenoemde Bevrediging en de voorregten van den Lande streden. 5o. dat hem de ll
jst, welke de Staten
onlangs besloten hadden op te maken van allen, welke zi
j geschikthielden, hunne
virgaderingen bi
j te wonen,met den eersten zou gezonden worden,om te onderzoekcn, of er eenige personen op voorkwamen, welke verdacht waren van kwade diensten

te zullen bewi
jzen, of in de vergadering nietbehoorden te komen. En 6o.datmen,
in geval de Prins van oranje en de Staten van Ilolland en Zeeland zich niet stiptelt
jk hielden aan de bovengenoemtle Bevrediging, door hem , in naam des Konings,
en de Algemeene Staten aangenomen, voortaan alle verkeer en verstantlhouding met

hen zou afbreken, en zich bi
jhem (oox zAw)voegen, om den Prins,naardevoorschrevene Bevrediging, totrede te brengen.'' Hi
j drong op ditalles aan, ))opdatden
Koning weder de verscltuldigde gehoorzaamheid bewezen wierd, hetgeen de Staten aan

hem als Landvoogd beloofd hadden, en hj zelfdie achting en datgezag mogterhngen, welke andere Landvongden van den bloede, zt
qne voorzaten, bezeten hadden,
om alzoo deLanden in rusten vredetemogen regeren en besturen, geli
jk zi
jbegee(1)QusEx ESIZABETII,V.1l.p.60,aangehaald doorGROEX vAx pmssTnllEn in dt Arcltivesde lf4
Maisoltd'Orange,T.YI.p.LXIIlI.
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ren-'' In een bt
tjzonderen briefaan de Algemeene Staten, verontschuldigthi
j nogmaals11
5>1
76-zijn gedrag als een gevolg der noodzakelt
jkheid, totverzekering van zi
jn persoon en 22v.
tot behoud van het Land, hetgeen h1
j door bewi
l'zen tracht te staven. Nimm er, naar l1jOsOnim.
zi
*
i
#ne getuigenis, had hi
j eenig ander doel dan Gode wat Godes, en den Koning wat
des lLoningsAvastegeven geli
jk alzijne woorden en daden,welkehi
jopsomt,duideli
jk toonden. Maar onrustige geesten poogden hem door allerlei leugens en verdichtselen bi
j het gemeen hateli
jk te maken,waarin zi
jmaaralte zeergeslaagd waren.
Inzonderheid brengt h1
j tegen den Prinsvan oranje vele grieven in, even a1s tegen
de Hollandersen Zeeuwen,))die groote vijanden en vervolgersvanhetRoomsch-Katholi
jk geloof, en welke geene zaak meer te harte nemen dan dat geloof geheel uit te
roei
jen, ja, zich verstouten te zeggen, dat zoo door de Algemeene Staten bevolen
wierd,de Roomsch-Katholz
jke godsdienstte handhaven en te onderhouden,zj daaraan
niet zouden gehoorzamen-'' Daarenboven zonden zi
j hunne prekers rond,welke niets
dan kwaad en onrust stichtten. De Koning en hi
j hadden veel meer gedaan dan
waartoe zi
j gehouden waren; oaAwzz en de zi
jnen integendeelweinig of niets uitgevoerd van hetgeen door hen beloofd was. Ht
j verzekertde Staten, datzt
jne opregte
bedoeling is, ))alom en in alles te onderhouden de verdragen van Bevrediging, zonder

iets anderste begeeren dan hetbehoud van de oude opregte Roomsch-Katholi
jke godsdienst, op welke de Koning, geli
jk zt
jne voorzaten, ontvangen en bezworen is
geworden voor Prins en Heer van den Lande, en de Staten onder zi
jne bescherm ing en hoede genomen heeft, weshalve aan nienaand geoorloofd is, die godsdienst

te veranderen of te verstoren tegen zi
jnen wil (1).', Voorts dringt ht
j aan op de
verscbuldigde gehoorzaamheid aan den Koning, niet slechts door woorden , maar, en
bovenal, door daden te bewi
jzen zoo als vöôr de onlusten. Van zi
jn kantzalhi
jal
het verledene vergeten , zoo wel wat vôdr als na de Gentsche Bevrediging geschied is;

hj zal elk naar verdienste gunstbewi
jzen,maarook degenen,dievoortaan misdoen,
naar de regten , voorregten, gebruiken en gewoonten derLanden straFen , zondereenige
oogluiking of toegevendlleid, daar bi
j gebreke van gepaste uitoefening des regts,alles
hoe langer zoo m eer verloren zal gaan. lmmers, niet alleen geene regering, staat of

ri
jk, maar zelfs geen huisgezin kan behoorli
jk bestuurd worden zonder regt en zonder
gehoorzaamheid aan zi
jn hoofd en overste; want waar elk wil gebieden, kan niets
anders dan verwarring heerschen. Deswege wil hi
j gehoorzaamd worden in alles, wat
hi
j naar regt, rede en billijkheid voor 'sKonings dienst gebieden en bevelen zal.
))Xk'n wilen meening is,'' zegt hi
j,))'sKoningsbevelen te doen gehoorznmen,overeenkomstig (le (Gentsche) Bevreiging,zoo 'twelregten rede is; en ik ben verze-

%

(1)Ygl-hierbij A.
lg%G-cà.d.Vc#drl.9.ll.St.Jr.bl.98,99)100,439 (1).
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1sv6- kerd, datgi
jvan geen anderen wilofmeening zt
jt-'' Yoortsverklaarthl
j,in Names
1581 te zullen bIt
jyen tot hl
j hetbesluit der Staten zalvernomen hebben en allesvolbragt
is, wat hi
j begri
jpt, dat ))in zulke redelt
jke en billjke zaken gedaan moetworden-''
H1
j vermaant hen geen oor te leenen aan kwaadwilligen,maar zich naar den raad van
welgezinden te gedragen. W at hem betreft, hi
j heeft besloten meer den weg van
zachtmoedigheid en toegevendheid dan eenigen anderen te bewandelen, in de hoop.
dat m en hem eene reden geve, den tegenovergestelden weg in te slaan tot handhaving der gehoorzaamheid aan God en den Koning, en van dat aanzien en gezag, op

welke hj a1s Landvoogd aanspraak heeft. De Staten zouden ditvreemd noch kwaatl
vlnden,daar hj steedsgedaan llad en altl
jd zou doen,wathj verpligt was en beloofd
had;hi
j zou de Gentsche Bevrediging nakomen,daar hi
j even goed gezind a1sopregt,
en m eer vriend van het Vaderland was, dan velen , die er zich op beroem den-''

30v. In antwoord op ditalles herhaalden de Algemeene Staten, dat zi
j nooit van andere
1577 ge
,en ook nimmer zi
jn zouden,dan in de Roomsch-Katholt
jke
godsdienst en onder behoorlt
jke gehoorzaamheid aan den Koning te leven en te sterven;te zorgen,datbeide ongeschonden bewaard werden,en gevolgeli
jk het gezag van
zi
jne Hoogheid, ab vertegenwoordiger des Konings, zonder eenig mistrouwen of achterdenken te eerbiedigen. Zi
j mogten ecllter niet ontveinzen, dat niets eene zoo

llooim. dachten geweest waren

groote ontsteltenis en zoo veel wantrouwen konde baren , dan het overhaast vertrek

zijner Hoogheid naar zulk eene sterke plaats, buiten hunne voorkennis of die des
Raads van State. Andermaal wenschten zij de namen der aanbrengers van den
aanslag tegen zi
jn leven te kennen, om de misdadigers op te sporen en hen, ofde
beticllters, wanneer het bleek dat de zaak slechts een verzinsel was, voorbeeldig te

stralen. Zi
j namen overigens genoegen, dat zl
jne Hoogheid, s
boven de gewone
lz
jfwacht, nog zou hebben drie honderd busschieters, geboren Nederlanders, hem en
hun aangenaam , om zicllte begeven werwaarts hi
j verkoos, mitslli
j tot Bevelhebber
daarover den Graaf van Bessu, of den Heer van M ontt
'gny , van W illerval, van K ruiwfzlgczl, of van Noyelles aanstelde, die Hoplieden en Onderhoplieden zouden kiezen ,
den Staten aangenaam , en welke, even a1s de soldaten , m oesten zweren, den Landvoogd tegen elk te beschermen, en al de punten der Gentsche Bevrediging en van
het Eeuwig Gebod na te kom en, zonder te gedoogen , dat er iets gedaan of beproefd
wierd ten nadeele van den Landvoogd, of van de bi
jzondere zoo we1als de igemeene
jtaten. - De gestelde voorwaarden van nox zA> werden, in zoo verre xnen dit

konde, door hen,doch onder zekere bepalingen,die nietalti
jd van hun grootvertrouwen getuigden,ingewilligd. Voortsverzochten zi
jden Landvoogd,))zich in Bru'zeI bi
j hen te voegen, daar hun hoogste wensch wasin rusten vrede onder de gehoorzaamheid desKoningsen diensvertegenwoordigerte leven,en dathi
j deDuitsche
Kldaten zon spnedig mogeli
jk zou wegzenden, opdat terstond daarna de Algemeene
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Statenvergadering gehouden konde worden. Uit onderschepte brieven van Escovzoo en 15761581
anderen had men ontwaard, dat de inblazingen van vreemdelingen en de raad van
kwali
jkgezinden oorzaak van het heerschend mistrouwen en der wanorde waren. Einde-

j nogmaalsoox zAx,uitzijn gevolg allen te verbannen,tegen welke men
li
jk baden zi
teregt een kwaad verm oeden koesterde, en daarin Nederlandsche Edelen op te nemen ,
die te goeder naam en faam stonden.'' - De Graaf van Bossu , de Heer van Brusse,
en Aoox,v vAx xzsr
rxzaus werden tot het overbrengen van deze boodschap verkozen;

))niet zoo zeer, naarhetschl
jnt,'' zegtHoorT, ))opdatzi
j die verrigten zouden, als
om den Landvoogd stof in de oogen te werpen, en hem van het letten op der Staten

voornemen afte wenden (1).'' Naarluid van hun lastbrief, moesten zi
joow zAx van
der staten trouw en gehoorzaamheid op nieuw verzekeren , hem verzoeken , met de

daad de Gentsche Bevrediging na te komen en tot bewi
js daarvan in de eerste
plaats de Duitsche benden uit Antwerpen latep vertrekken, Thzsxuowo van lzet kasteel aldaar terug ontbieden, waar ht
j,stri
jdig met de Gentsche Bevrediging en de
voorregten van Braband, het bevel voerde, en den Hertog van Aarscltot, den eigen-

li
jken slotvoogd, derwaarts zenden; men vertrouwde, dat de Landvoogd daarin te
minder zwarigheid zou vinden, aangezien hi
j niet alleen van 'sHertogs getrouwheid
overtuigd, maar ook gehouden was hieraan gehoor te leenen, terkwi
jting van zjn
woord, gelofte en eed, de Gentsche Bevrediging te zullen handhaven , welke in dit

opzigtgeschonden werd. De vermeerdering zi
jnerljfwachten de eed, welke van het
kri
jgsvolk gevorderd wierd,moesten allen twi
jfelomtrentderStaten oprertheidbi
jhem
uit den weg ruimen. Voorts m oesten de afgevaardigden hem dringend uitnoodigen,

zich te Brussel bj hen te voegen, om ten allereerste de nog onafgedane punten der
Go tsche Bevrediging te voltoojen, ))tot instandhouding van hetheilig geloofen de
Roomsch-Katholt
jke godsdienst, de behoorli
jke gehoorzaamheid aan den Koning, en
van de rust en den vrede des Lands.''
De gevolmagtigden ontvouwden hun last in tegenwoordigheid van den Hertog van
Aarscltot, den Markgraaf van Ilavrê, de Graven van Aremberg, Boeuln en Frauguebourg, de Heeren van Froymont, Liques, en Grobbendonk, xssowvxrrz en yowK , en de 1 v.

Zeheimschri
jvers szhTz, scuxazaszao en u sssch. Dox zAw antwoordde: ))dat hem m0O
fSt
4aan
dergeli
jke vertoogen en voorstellen reeds dikwi
jls vôôr en nadat hi
j de landvoogdj 1577
had aanvaard gedaan waren-'' Op norschen toon herbaalde hi
j de bekende redenen, waarom hj zich in het bezit des kasteels van Namen gesteld had,en voegde
er bi
j, dat daar oaAxzz van dag tot dag overmoediger werd en zi
jne ))verdoemeIjke godsdienst'' meer en meer deed verspreiden,het hoog noodig was,dat >de
(1)Nedcl.#i:l.B.XII.b1.523.
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1576- Algemeene Staten zich met den Koning en diens Landvoogd vereenigden, zich van
1581 d
en Prins vervreemden , en eendragtig de wapenen opvatten , om hem te dwingen ,
de Gentsche Bevrediging na te komen en tevens te beletlen, dat door te veel geduld

en ll
jdzaamheid,de schadeen hetkwaad bi
j den dag toenamen.'' Hierop gafhi
j een
uitvoerig verslag van den smaad, den hoon, en de verguizing met welke m en de wel-

daden, door hem den Lande bewezen, en die hj herhaalde malen opsomde, beloond
lzad. Te vergeefs bragten de afgevaardigden in hetmidden: ))dat hetontjdig was,
thans, door het opvatten der wapenen, de Gentsche Bevrediging te verbreken ; en dat,

om de godsdiensten het gezag desKonings te bewaren,hetnoodig was haar stiptelt
jk
op te volgen; tot dat eintle m oest men eerst en vooral de Duitsche soldaten uit de Ne-

derlanden wegzenden,daarna de AlgemeeneStaten bjeenroepen,zich vervolgensrigten
naar de besluiten , welke door hen genomen wierden , en dan den Pyins van oranje
wanneer hi
j zich daartegen kantte of ze niet wilde eerbiedigen, zi
jn ongeli
jk onderhet
oog brengen.'' Dox zAx hield zich aan hetgeen hi
j gezegd hadenbegreep, ))datgoede
en getrouwe onderzaten veeleer het gezag van hunnen Koning m oesten handhaven dan

te gedoogen,dateen zi
jner vasallen,een Ketter,allengs zi
jne landen zichtoeëigende-''
Voorts hield hi
j zich verzekerd,dat de Prinszich nooitaan debesluiten der Staten
zou onderwerpen (1).
Terwi
jl de afgevaardigden zich nog op het slotte Namen bevonden, kwam de ti
jw
ding, dat het kasteel van Antwerpen voor de Staten verzeker; was. Dox zAw, welke
het tegenovergestelde verwachtte, werd er ten hoogste over ontsteld. Imm ers nog kort
'

te voren had hl
j zich onvoorzigtig tegen den Abtnz xAztoxzLxs laten ontvallen, ))dat
hj hetkasteelvan Antwerpen voorhetzi
jne hield;en hem geld,noch volkontbreken
zou (2).'' Deze wenk kondeslechtsdewaakzaamheid der Staten verdubbelen; en op
het berigt, datxohxELlsvAw nEx yrlxny:xmetDuitsch kri
jgsvolkopbevelvanboxJAxnaar
Antwerpen in aantogtwas, gelastten zi
j onmiddelli
jk den Heer van Champigny, welke
in Braband lag,hem den pasderwaartsafte sni
jden.Het gelukte den Heer nz vzas,
door cuAMvzoxx totdat einde afgezonden, vAy nzx zzyozx teverslaan,hetgeen men voor

het begin der openbare vijandelt
jkheden tegen oow zAw rekenen mag. Intusschen had
zich, dank zi
j de pogingen van den Heer van Liedekerken, tbans Bevelhebber van
Antwerpen,den stadsgeheimschri
jver wzLrzx xiltvzxx, en PowTrs I)z wou rrEs, Heer

(1)noa,Ilist.d. Fe#erl.Odrl.D.1.B.Xl.bl.835* 39. Vgl.scuzTxcomment.p.34- 36lszl'lvoGz.lo, Nedc l. #i.
#. bl.270. cAxpwxA,della pur a di Fiandra,T.1.p.185,186, 187caAppcvs, Ilid.&/4.d.1.g.d.Fl. Liv.Y. p.233,234. z.
x PETIT, Chron.d.f111.T.II.LivXI.p.334. HOOFT,Nederl.ffidf.B.Xll.bl.522,523.Lc en van wlslzrx l,D.111.bl.62- 70.

(2):0R,Ilist.d.Fe#œl.0prl.D,1.B.Xl.bl.839.nOOFT,Nederl.#fd/.B.Xl1.bl.522,523.
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van Bours, Hopman van een vaandel voetvollt op het kasteel, de bezetting aldaar, op 15761581

voorwaarde van gelleele voldoening der achterstallige soldi
j, voor de Staten verklaard.
Tazsroxo was metzi
jn vaandel, na een hardnekkig gevecht, gevangen genomen, en oo
1gs
vt.uit zi
jne papieren zi
jne verstandhouding metbox zAw kenbaar geworden. Dienzelfden maand
nacht nog gaf xAar
rxxzschriftelt
jk ltennis van het gebeurde aan de Algemeene Staten, 1577
aan de Staten van Braband, aan den Prinsvan oranje,wien hi
j van den toeleg verwittigd had, aan den Admiraal w xyurEx u x BLoxs vAx '
raEsroxo , aan de Zeeuwsche

steden, en aan .den Heer van Hautain, dooroaAwzs metkri
jgsvolltnaar Tltolen gezonden,wien hi
j verzocht,dadeli
jk metalzi
jne benden en vaartuigen naarAntwerpen
te komen.
Het om slaan van het slot bragt de stad in rep en roer. De Duitsche bezetting ,
vreezende dat het nu llaar zou gelden , bleef den geheelen nacht onder llet geweer

en trok den volgenden morgen naar de Meerbrug, waar zi
j zich in slagorde schaarde.
De burgeri
j snelde insgeli
jks in alleri
jl te wapen en hield de Duitschers in het oog,
die, in hunne stelling zich niet veilig achtende, naar de Nieuwstad trokken,waar zi
j
zich achter balen, balken, wagens, wolzakken en dergelt
jke verschansten. Ondertusscllen laat de Regering , door den Heer van Liedekerken op het kasteel ontboden ,

de toegangen naar de stad door de schutterj bezetten, om hun den terugpasaf te
sni
jden, en zendttevens gemagtigden,welke metde Oversten raowssERozw en rrooEzt
ofrocltzh in onderllandeling treden,die echtereen hoogen toon bli
jven voerenenzelfs
dreigen , m et geweld in de stad te zullen dringen. Op deze m are heeft elk niets dan
roof en moord en eene tweede woede voor oogen. Xen beeldt zich in, dat de Duitschers de bezettingen van Breda, 'dScr/pgczllpdc/l, en Bergen p' Zoom te llulp ontboden hebben , en het gerucht gaat, dat de Graaf van M egen en de Heer van Floyon
*

met hunne kri
jgsbenden in aantogtzi
jn. Eenigederaanzienli
jltstekooplieden begeven
zich naar het kasteel en verzoeken , ))dat men zich in der minne m et het vreemde

kri
jgsvolk mogt verstaan, al moest dit twee of drie tonnen gouds kosten; zi
j zouden
het geld leveren.'' Hierop worden andermaal gemagtigden naar de Nieuwstad gezonden

met last,honderd vi
jftig duizend gulden te bieden; de kassiersderkoopliedenmetgroote
zakken gelds, en eene menigte gewapende burgers vergezellen hen. Desoldaten,doorde
ltlinkende munt bekoord en aan den anderen kant door het gewapende geleide ontzag

ingeboezerad, naraen in hetaanbod genoegen, terwi
jlmen daarenboven beloofde,hun
schepen en wagenstot vervoer der bagaadje te verschaFen. De Oversten evenweltonnden zich minder gereed, het voorstel aan te nemen, ondanks het geschreeuw dersolda-

!en, ))dat zij er hen wel toe zullen dwingen.''- Reedsbegon de avond te vallen en
nog was men de zaak niet eens geworden, toen plotseling de ontbodene vloot van den

Heervan Ilautain,metveelkleurige vlaggen en wimpelsuitgedoscht, de Sclteldeopzeilt
en naderende een Paar kanonsltogels tegen de brug werpt, waardoor eenige soldaten
JI DEEL. 6 STrK.
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1576- gekwetst worden. Door schrik vermand, slaan de Duitschers onder het geroep : ))de
1581
,, j

Geuzen,de Geuzen zt
qn er! n alle rigtingen op de vlugt, zak en pak, ensommigen
zelfs de wapenen, achterlatende. Op weinigen na, die in het vlieden geveld werden ,

geraakten allen de stad uit,welke alzooeindeli
jk van eene bezetting bevri
jd werd,die
haar een taljaren gekweld had. HAUTAIX werd feesteli
jk ingehaald en door de stedeljke Regering met een gouden keten vereerd.. Onder de papierenderDuitscheOversten
vond men de brieven van nox zAw,waaruit middagklaar bleek,op welke wi
jze hjmet
@

hen te M ecltelen onderhandeld had. FaowsBERoxx was naar Breda, >'rtkoER naarBergen
op Zppm gevlugt. De gevangen TltEsLolo werd naar Brussel gevoerd en in hetBrood-

huisgekerkerd (1).
Op de ti
jding van hetgebeurde te Antwerpen,verlieten de meeste Edelen in hetgeheim Namen, en onderhen de Hertog van Aarschoten de Xarkgraafvan Havré (;).
Do> ztw was over den afvalder beide laatsten ten hoogsteverontwaardigd,daarzj hem
waarschijnli
jk zelfshxdden aangespoord, zich aan de voogdi
jder Staten te onttrekken,.
N

althans zeker de verrassing van het slot te Nam en goed en regtvaartlig gekeurtl, en beloofd hadtlen, den tandvoogd te zullen volgen en diegenen voor schelmen en verra-

derste verklaren, welke ditweigerden (5). Hi
j zond hen dan ook, zoodra men hun
vertrek gewaar werd, oTlwvzo oowzAoA met dertk of veertig ruiters achterna, me1
5 y. last,zegtmaen,hen levend ofdood terug te voeren (:). Zi
jontkwamen naarBrussety

O0gsticll de Prins van cltimay reeds bevond, en schaarden zich aan de zp
''fle der
m aand waar z

1577 Staten, die hen echteraanvankeli
jk wantrouwden ($. BARLAVXOXT met.zj'ne'
zonen,
(1)Arèhives de la Jfcgprl d'Orange, T. VI. p. 132.

HAXMEN , Hi
storia de Dox JUAN ,

p.,303 vérso. STRADA,de .
& & Belg.Lib..
IX.p.526,$27. CAMPANA,della guerra di Fiandra,
T. 1. p. 187, 188. sz PETIT, Chron. d. H011.T. ll. Liv. Xl.p.338. cHwppcvs, Ilist. &goz. #. 1.
g. d. Fl. Iziv. V. p. 235, 236. DE TAssls, Comment. Lib. 1V. p.270. HARAECS, Annal. Brab.
'
r.111. p. 261. B0a, Ilist. d.Nederl. o:rf. D. 1. B. XI. bl. 853- 855. v. METEIIZN, Ilist. d. Nederl. Oorl.B.Vll.bl.133,134. HOOFT,ATederl.Ilist.B.Xl1.bl.524- 527. pl zoxcuu, Gent.
JcdcA.D.1.bl.304. Levot'
rc'zwlsrEx 1,D.111.b1.76- 79.

(2)Areltiven de la Maison #'orange, T. VI. p.128,132. BIIAIIAM,Onuitg.Stukk.D.111.
b1.134.

.

(3)BoR,Ilist.d.Fe#erî.eoiî
l.D.1.B.XI.b1.888. Yg1.GRO/X v.pnlxsTzaEa, in de Archives
de la Jfcidp'z'd'orcnpe, T.V1. p. 142.

(4)lopoïxy'Onuitg.Stukk.D.'
111.bl.134. bE TAssrs,Comment.Lib.15'.p.272.
(5)swwGcz'
r,kpist.aangehaald doorcaozxv.emwsTzazn,in dexrchivesde laMaison#,Orange,
T.VI.p.143. Vâl.':Ex'
riv0GLIe,Nederl.#ïdf.b1.273. I,E PETIT,Cltrolt.d.#pll.T.'
11.Liv.X1.

p. 3
.39. cuwppvvs, Ilist. tM?;.à.1.g.d.Fl.Iziv.Y.p.236. v.METEREN,Hist.d.Nederl. O/rl.
B .111.bl.134. IIOOF'
T,Nederl.#ï.
#.B.X1l.bl.527.
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en de Graafvan Mansfeldtin L'
uœemburg waren de eenige Nederlandsche Edelen van115
5781
0aanzien, well
te oox zAw nog ter zt
jde stonden (1). De inhoud der ondersclzepte brieven aan den Koning, welke toen algemeen ruchtbaar werd, zal ongetwi
jfeld veler gemoederen van hem vervreemd hebben (2).
De Prins van oranje deed op dien ti
jd een togtdoor Ilblland, om zich met eigen
oogen te overtuigen, dat zi
jne beschikltingen omtrent de di
jken en het kri
jgswezen
werden nagekomen; voorts de gescllillen, hier en daar gerezen, door zi
jn aanzien bi
j
te leggen, en elk zoo veelmogeli
jk genoegen te geven. Verzeld door zi
jne gemalin
cuwarorrrx van Bourbon, bezochthijinzonderlleid desteden benoorden hetIJ, waar
Mj sinds jaren niet was geweest, zoowel uithoofde zi
jner menigvuldige bezigheden,
als ook , omdat de toegang naar het Noorder-h-wartier, zoo lang beide Ilaarlem en

Amsterdam in de handen der Spanjaarden waren,moei
jeli
jk, zelfs gevaarli
jk was. ln
Alkm aar, M edem blilc, Ilborn , Enlcltuizen ,en Edam , alom , zoo in dorpen als steden,

werd hi
j metonbeschri
jfell
jke geestdrift, ongehuicllelden eerbied, en innigeharteli
jkheid
ontvangen. Vader w lLLEx is gc/lpm e'l1 Vadev w xrxuEx is gekom en.
? was de vreugde-

kreet, welke overalwaar hi
j binnentoog zich deed hooren. Gelukkig, die hem mogt
genaken; gelulkkig, die een woord mogt opvangen van den man , wien m en naast God

als den eenigen redder en wreker van hetmishandelde Vatlerland beschouwde. W at hi
j
voorstelde behaagde; wat lai
j aanraadde werd gevolgd. Trouwens, geen Vorst bezat
ooit in hooger mate de kunst, lzarten te winnen a1swzyurxx van oranje; en teregtis
opgemerkt, dat hi
j ))door zi
jne minzaamheid,vriendeli
jkheid,en gemeenzaamheid den
Spanjaarden meer afbreuk deed dan door zi
jne legers.'' Men /lc:J/ iemand g0ed1ê00P ,
die pgl.
îslecltts eene groete àpsfgafhi
j gewoonlt
jlk dengenen tot antwoord,die llem over
deze heuschlzeid lastig vielen. Methetgrootste geduld hoorde hi
j elk, hoe gering van
rang of stand ook , ten einde toe aan; '
en een vriendell
jke glimlach speelde om zi
jne
lippen , wanneer de eenvoudige Noord-llollander hem kortaf: w rLx
uEx noemde (5).
Te Enlêltuizen ontving hi
j de ti
jding van de vermeestering van het kasteel te
Namen. OaAwzE, ))wiens snedigheitl van geest en behendigheid in het leiden der

zaken, zich alti
jd in de neteligste omstandigheden en in onvoorziene gebeurtenissen op
het schitterendste vertoonden,voorzag ligteli
jk de gevolgen,welke uit dezeonbezonnen
(1)Bxx'
rlvooLlo,Nederl.#idf.bl.273.
(2)CROEN v.PRIwSTERER,in de hrcltivesde la Maison #'Orcpp:,T.VI.p.142.
(3)BoR, Ilist. d. Nederl. tbrî.D. 1.B.Xl.bl.830. HoolpT,Nederl.Ilist.B.XlI.b1.527.
II00rn , bl.457. BRANDT, Hist.r. Enklt.bl.216, 217. Fraai wordt 'sPrinsen
togt geschilderd door szslzoo, Noord-llolland e9z de Apprg-flollcgz#er.
ç, bl.238- 240. Reedsin 1575
vzrlvs, Chron.

noemden de staten van Ilblland den Prins,in een besluitvanden25s'envanW z
jnmaand:))een4etrouwen Yader, Overste en Besclzerm er dezer landen-'' ;ie u x wux op wAGSXAAR,St.Yl.bl.54.
:5 *
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81 daad van den Landvoogd noodzakelt
jk moesten voortvloei
jen (1).': Dadelt
jlt schreefht
j
den Algemeenen Staten,datzj hunne stri
jdkrachten moesten bi
jeéntrekken en drieduizend Duitsche ruitersin dienst nemen,met wellte hethungemakkeli
jlkzouvallen, o@N
zAx uitNamen,zelfsuitLuœemburg,te verdrt
jven (2). Deze raad werd in den wind
geslagen,daarvelen nog nietaan hetbehoud van den '
vrede wanhoopten (5). Xen b'
edenke daarbi
j ook, dathetStaatsche kri
jgsvolk,hetwelk zich'degrofste baldadigheden
veroorloofde,van ti
jd totti
jd wasafgedankten weggezonden (1);datdebuitschersniet
te vertrouwen waren; dat men in groot geldgebrek verkeerde en de Nederlanden on-

der een zwaren schuldenlastgebuktgingen (5). lndien de voorzigtigheid van oxxwax
het niet verhinderd had, zouden ook de Staten van #pflcs# en Zeeland , ha het vei-

trek der Spanjaarden, hunne strl
jdmagt, welke in het begin desjaars uit vi
jftig vaan1

dels voetvolk , alle inboorlingen der Nederlanden, ter bewaking der voornaam stesteden ,

en uit vi
jftig gewapende schepen in de monden derrivieren bestond,welligt geheel
afgedanlkt hebben (6); thans hadden zi
j haar slechts op vi
jf en veertig vaandels,en
dertig oorlogsvaartuigen ingékrompen (7). Dit was genoegzaam , een eersten aanvâl
altlzans af te weren, en in geval van nood konde het leger spoedig weder vollallig
gemaakt worden. De Prins van oran,'c m ogt daarenboven op de ondersteuning der

Koningin van Engeland,'metwie hi
j in het gelleim onderhandelde,nietzonder grond
rekenen, wanneer oox zAx de Zuideli
jke gewesten tegen hem ten oorlog aanzette (8).
(1)sospwx,Onuitg.Stukk.D.111.bl.62 (1).
(2)aoR, Ilist. d. Nederl. O0rl. D. 1. B. X1. bl. 830. v. METEREN, Ilist.J. Nederl. Oorf.
B. V1l. bl. 136. Hiervan echter is geene sprake in 'sPrinsen brief van den 2 van Oogstm aand
'
>
o
uit Medemblik aan de Algemeene Staten gerigt, in welken 'hil
.huù slechts nadrakkeli
g
'
k aanspoort,
'
een krachtig besluit tegen oox zz
kx te nem en. Archives de la Jfcgpn dtOrcngc,T.Y1.p.121- 125.

ln een briefaan sT.AsoEcoxoE,diezich toen van zi
jnentwege teBrusselbevond,om opdengang
van zaken een wakend oog tehouden,wenschthi
j,datde Staten regelop hunne krjgs-en geldzaken stelden,en pox zAw,zooveelmogell
jk,in hetnaauw bragten. p.140,141.
(3)B0a,Ilist.d.Nederl.Oorl.D.1.B.XI.bl.830.
(4)ol zowGE, Besl. d.St.Gen.D.ll.bl.165,205,225,230,231,245,248. Archives de
la Maison #'Orange, T. Vl.p.52. v. HAsszr'
r, Stukk. r. d. Yaderl. Hist.D. 111. bl. 157 , 158.

(5)pz zoxGz, Besl. d. St. Geoz. D.1l. bl.236,287,305,315,317 enz. Yolgensbl.396
hedroeg die schuldenlast acht of negen millioenen gouds. lletisonsnietduideli
jk, wathier
ondèr '
nitillioenen gpt4#.
ç verstaan .
w ordt..

(6)'Aèchives'dc la Ycïdp'z'd'Orange,T.V1.p.61,62.
(7)loR,Ilist.d.Nederl.O0rl.D.1.B.Xl.b1.829.
(8)Arcltives dela Jféffw'zd'orangexT.Vl.p.1M -
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Hulp uitFranlcrI
jlcwasniet onwaarschjnli
jk,sinds scuoxzzao Koning HEwDRIK llI:ad 1576aangeraden, de onlusten in de Nederlanden te voeden en te trachten, oatwzz aan 1581

zi
jne zi
jdete trekken (1).
Niet vöör den zeventienden van Oogstmaand kwam de Prins uithetNoordev-Kwartier

te W oerden terug. Hier ontving hi
j een gezantschap van de drie Staten van Utreckten
tle uitnoodiging, hunne stad met een bezoek te vereeren,doch zonder gewapende li
jfwacht, in plaats waarvan men hem eene eerewacht van burgers aanbood; eene uitnoodiging, welke reeds eenige dagen te voren in het Kapittel beraadslaagd en aangeno-

men was geworden '(:). Het Sticht verkeerde sinds geruimen ti
jd in eenen vreemden
toestand. W ie ereigenli
jk Stadhouder Was wist niemand: oaAxzE, door den Koning
vôôr de onlusten benoemd; Bossv, sedert 'sPrinsen vertrek naar D uitscltland, door
den Raad van State aangesteld; of HxERol.
:s, welke den Graaf, na het verlies van
tlen slag op de Zuiderzee, was opgevolgd. De Prins beriep zich op het zesde en

zevende puntderGentsche Bevrediging, terwl
jlanderen ontkenden, dataldaar sprake
was van Utrecltt. Bossc en HIERGES schenen in deze netelige zaak ohAwzx te willen
believen en plaats voor hem te maken. Immers de Regering van Utrecht schreefin den

aanvang dezesjaars:))de Heer van Iliergeseerst,endaarnadeGraafvanBossuhebbenhet
bewind verlaten,waardoor wi
j,van hen vergeten,aan elk toteenroofenpri
js,naarhet
schi
jnt,gegeven worden.'' Zt
j gelastte haren afgevaardigden teBrussel,))vandenRaad
van State en de Algemeene Staten eene verklaring te verzoeken,wienzi
jalsStadhouder
behoorde te erkennen, zonder evenwel van harentwege een naam te noemen, om niet

den schi
jn te geven,datzt
j voor iemand parti
j koos-''EengrootgedeeltederUtrechtsche
geestelt
jkheid was tegen den Prins, die echter onderhetvolk een magtigen aanhang
telde, wellke nog aanmerkeli
jk versterkt werd,toen de Graaf van Bossu, na het ontruimen van Vredenbuvg door de Spanjaarden,de bewaking van datslot aan de burgers
toevertrouwde, vele van ohAxzE's tegenstanders daardoorontm oedigd werden, en een der
hevigste zelfs de stad verliet. Niettemin werd nog al de behendigheid van PAclzcs Bvxs,

doorden Prinsin Lentemaand naar Utreclttgezonden,tegen de verzettingsparti
j (ppppsitie) gevorderd. Het gelukte zi
jner onvermoeide pogingen,hetKapittelvan St.iczè
en de Staten van Utrecltt te bewegen, behoorli
jke Voldoening (satisfactie) van den
Prins te verzoeken, ))die, gelt
jk zijne aanhangersdreven, zoo min a1sde Staten van
Ilolland en Zeeland zou gedoogen, dat hetland van Utrecht aan zijn bewind onttrokken wierd.'' Hct volvoeren echter van diLplan vond tegenstantlbij de Algemeene Sta(1)Archivesdela Jfcfçpn d'Orange,T.VI.p.54-64.
(2)BosoAx,Oltuitg.dttf/ç/f.D.111.bl.137,147,1ô8. r0R, Ilist. d. zY:#cr/ 001-1.D.1.B. .X1.
b1.831.
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1576- ten en nog meer bij den Raad van State; ook moetmen erkennen,dat hunne be1581

weegredenen dehijnbaar zeer aannemelijk waren (1). OaAwzz bleef middelerwi
jlniet
in gebreke, door m inzame brieven zich in de genegenheid der Utrechtsèhen aan
te bevelen, hen van zi
jnen bi
jstand, zoo met raad als daad, te verzekeren','hun

verligting van lasten en bevordering hunner belangep te beloven, en krijgsvolk Ae
hunner beschikking aantebieden (2). Op de tz
jding van het innemen des kasteels
van Namen,bragthtjhun de lzooge noodzakeljkheid onder het oog, zich onderling
tegen de aanslagen van box zAx te beveiligen. Reeds had diens roekeloos bedrjf
aanleiding gegeven tot .
het verzoek der Hoplieden en burgerij van de .
stad Utrecltt
a:n de gewesteli
jke Staten,binnen zes of achtdagen het nemen van Voldoening van
den Prins ten einde te brengen, onder bedreiging, dat zi
j zelve anders de hand
aan het werk zouden slaan en die zaak geheelafdoen (5). Deze gunstige stemmin:
des volks en de hoop , veel vrucht van een bezoek in Utreclbt te zullen plukken ,

wogen zwaarder bi
j oatxzs dan de teedere bezorgdheid zi
jner gemalin en de raad
van anderen, zich in geene stad te vertrouwen, welke zich nog niet onder zi
jnè .
gehoorzaamheid begeven had en waar hi
j vele vijanden telde. Slechtsdoor zi
jn hofstoet
18v. verzeld, hield bp
'' zl
jn intdgt te Utrecltt. Bi
j het binnenrt
jden van de Tolsteegpoort
OOJst-vloog eene prop uit eeue'dér ligte
bu
s
s
e
n
,
we
l
ke
o
p
de
wa
llen te zi
jner eere gelost
m aand
1577 werden, tegen de ltoets. Doodeli
jk ontsteld viel tle Prinses lzaren gemaal om deq
lzals met de kreet: 0'
(/ zl
jn verraden! Naauweli
jks had hi
j lzaar gerust geste'kl,
toen nabi
j tle Reguliersbrug een meisje uit een venster voor..pi
ja .'i
jtuig dood nea
derviel. Terstond liet hi
j stilhouden, bezigtigde het ltind; pn gaf tlen bloedverwanten zi
jne innige deelneming te kennen. Ongehintlerd zette de Prins nu den togt
voort, en nam zi
jn intrek bi
j AORIAAw vAx zcvrzx,,Deken van St. Jan. llier werd
hi
j feesteli
jk ontvangen en heerli
jk onthaald. Dè onlangsopgerigte rederi
jkskamer begroette hem in een gedicht, waarin hi
j de tweede oAvlo genoemd wertl en van welk
elkeversâfdeeling (couplet) eindigde metde woortlen:
'

'

))W ees dan wellekom Prinse aller eere waardig,

))Die nooiten pl
jtbevonden bloedgierig noch hovaardig (4).''.
(1)sosoAx, Onuitg. S/ttâ/c.D. l1.b1.38,148,155,160,185- 209,211,218- 262,269,
273, 291, 294, 314, 333,349,372. Archives de la Jfétit
çp';d,Orànge,T.Vl.p.9- 12 ,17.
aoa, fff,
v/.#.Nederl. Oorl. D. 1. B. X. bl. 792- 795.

(2)Zie 7sPrinsen bricven,medegedeeld in de Kronyk van hetUtr.Ilist.Geklppfq
çcà,
.voor 1848,
bl.269- 272;en voor 1849,bl.326,327.

(3)noxowx,Onuitg.Stukk.D.111.b1.65.
(4)Xen vindt dit gedicht in zjn geheel in het Nieu &:t4#e3zLietboek,Amst.1616,D.lI.
b . 81,82.
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'sAnderendaags ging de Prins, van eenige regeringsleden en gewapende burgers ver-15761581
zeld,te voetdoor de stad,welke ht
j den volgenden dag verliet metdeovertuiging, dat

lf/rcc/lf zich eerlang weder onder zjn stadhouderlt
jk bewind zou begeven (1). Nog
vôôr zt
jn verlrek, hadden de Staten van dat gewestop nieuw den Algemeenen Staten
verzocht, Foldoening van hem te m ogen nemen , hetgeen toen bewilligtl was geworden. Veertien dagen later werden de ontworpene punten daarvan door hen , met

uitzondering van Amersfoort, goedgekeurd en den Prins voorgesteld. Na veel onderhandelens, werd het verdrag van Voldoening door oaAwzz den negenden van W jnmaand te Brussel, en door de Staten van Utrecltt, behalve Amersjbert, den laatsten
dier maand geteekend en bezegeld. Xr. rLohzs IIEERMAIZZ werd afgevaardigd, om llet

stuk door de Staten van Ilolland en Zeeland telaten bezegelen en onderteekenen (2).
Het bevatte in een en dertig punten de velgende voorwaarden:de Roomsch-Katholjke
godsdienstmoestongestoortl bli
jven; de Prins zou het regt hebben, te allen ti
jde met
zi
jn gevolg in de stad te komen,doclz zonder krl
jgsvolk,ten ware de brgeri
j hierloe
bewilligde; leeraars, tot het houden van Onroomsche oefeningen , zou lzi
j niet in
de stad mogen brengen; slechts Roomsch-Katholi
jken zoutlen metKerkeljke ambten
begiftigd,en de overige aanzienli
jkste posten nietdan bi
j goedvinden der Staten begeven worden; de Prius zou hetllandhaven dcrvoorregten en vri
jheden op zicllnemen,
en het regtsgebied des Aartsllisschops onverkort laten ; alleen m et bewilliging der

Staten zou in de stad bezetting worden gelegd;ook zoudenzi
j,naarhungoedtlunken,
het muntwezen regelen ; 'sKonings ambteparcn belzielden hunne betrekkingen , en de

Prinszou zich in hetSticktgeen grooter gezag aanmatigen, dan hi
j ervan oudshad
uitgeoefend; niet dan met bewilliging tles Konings, der Staten, of van t1e betrokkene

plaats zouden sterkten mogen aangelegd worden; eindeli
jk zou deze overeenkomst zoo
lang van kracht zi
jn als Utrecht onder den Prins ofdiensnakomelingen zou staan, of

.

zoo lang er, volgens den Gentschen Vrede, dien men in vollekrachtliet, geeneandere

regeling geraamd werd bi
j de Algemeene Staten-'' Op verzoek van den Prins, bezegelden de Staten van Ilblland en Zeeland dit verdrag; doch Bem mel, de Bomm eleren Tielerwaarden , bewerende dat vele punten er van met hunne landregten streden,

maakten er zwarigheid in, ofschoon zi
j zich gezind verklaarden, met hunne bondgenooten den algemeenen vl
jand weérstand te bieden (5).
OaAxzz's wenschen bepaalden zich nietbi
jdeherstelling in hetbewind zi
jnerstad(1)aoa,Ilist.d.Nederl.O0rl.D.1.B.X.b1.831.HOOFTjNederl.Ilist.S.XI1.b1.527,5M '.
(2)soxoAx, onuitg.kvtt/t/g.D.111.b1.147,152,158- 168,218,220,280--303,308--311.
lY. bl. 59. I)s JoxGs,Besl.d.St. Gen.D .II.bl.239,271j272.

(3)B0R,Ilist.d.Nederl.oorl.D.1.B.XI.b1.893.
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81 houderli
jke gewesten alleen. Onmiskenbaar was zjn doel, bovenalnade komstvan
bow zAx,de Noordelkjke Nederlanden met zich en Ilblland en Zeeland door een nader en naauwer verbond te vereenigen , om b1
j eene mogelt
jke ontbinding van de Algemeene Vereeniging te Gentgesloten, de groote zaak , voor welke hi
j streed, tegen

deSpanjaarden en Spaanschgezinden tekunnen handhaven (1). Van daarinLentemaand
zjn nadrukkeljk verzoek aan de Staten van Ilolland en Zeeland, den afgevaardigden
van Gelderland aldehulp en W stand te verleenen, welke z1
j van hen zouden begeeren ,aangezien ))van het behoud van Gelderland de welvaart van Ilolland grootendeels
afhing (2).,' Kort te voren hadden de ltanselier, Raden, en Rentmeesters desKonings
in Gelre en Zut
plten aan de eene zi
jde,en de burgers van Arnltem ,zoogeestelt
jkeals

wereldlt
jke,aan de andere,elkander gelofte en eed afgelegd,de een denanderteallen
tt
jde metraad en daad bi
jtestaan,tegen alleaanrandingmetgoedenbloedtebeschermen,
m et elkander te leven en te sterven , en zich onverwriltt aan deGentscheBevrediging te
llouden ; voorts geene verbindtenis ofverstandhouding metSpanjaardenaantegaan,en van
hen giften noch geschenken aan te nemen,zel
fs geene brieven afzonderli
jk vanooxaAw

ofvan zi
jnentwege te ontvangen,zonder deze aan elkander medetedeelen, en eindeli
jk
aan 'sLands vjanden niets te openbaren van betgeen bi
j het gewestverhandeld of besloten mogtworden (5). Hoewelde StadhoudernzzhoEsterstond nahetsluitenvanhet
Eeuwig Gebod,de Staten van Gelderland had uitgenoodigd (1),en er van hetgewestelëke Hof een bevelwasuitgegaan, bow zAx alsLandvoogd te erltennen (5),hadden
zi
j echter besloten, hetEeuwig Gebod nietaan te nemen en te verbieden,dat op den
Landdag of in de Landscbapsvergadering , diegenen wierden toegelaten, welke geweigerd

hadden of nog weigerden de Gentsche Bevrediging te onderteekenen (6). IllEhoEs,
welke zich bi
jnow .
11.> op lzetslotteNamen bevond, vermaande hen,nietste besluiten tegen de Roomsch-Katholi
jke godsdienst en de gehoorzaamheid aan den Koning,
van welke zi
j trouwensook nietgezind waren te sclleiden (7). Ditbeletteechterniet,
dat zi
j den vi
jfden van Oogstmaand op den Landdag te Nk
jmegen 'sPrinsen gezanten ,

.

w xsszx vA> zvlzwzx vAx xzzzvEL'
r en Xr. Lzowwlto cAssxBhoob, ten gehoorontvingen ,

.

(1)Zie ditbreedvoerig betoogd in stlwpwM'sBedevoering over de Unievan Utrecht, bl.84 en&.
(2)BONDAM,Onuitg.Stukk.D.ll.bl.183,184.Ygl.BoR,Ilist.d.Nedo.l.00rl.l).1.B.X.b1.811.
(3)v.llAsszl.'
r,Stukk.w.d.Vaderl.Hist.D.111.b1.111 113.
(4)v.Hwsszs'
r,Stukk.?
J.d.Yaderl.Hist.D.111.bl.136.
(5):ONDAX,Onuitg.Stukk.D.1I.bl.328.
(6)noxoAx,omtitg.t
%lzà/;.D.111.b1.26,27.
(7)noxoxx,Onuitg.Stukk.D.111.bl.40,105.
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wellte hun metkrachtvan redenen de hooge noodzakeli
jkheid trachtten aan te toonen,15
17
581
6zich in hettegenwoordig ti
jdsgewrichtmetoaAwzz, Ilolland, Zeeland en de naastliggende Landen tegen de ondernemingen van oox zAx te vereenigen, terwt
jlzi
jhun tevensallen bi
jstand terherkri
jging hunneraloudevoorregten en vri
jheden aanboden (1).
Mr. pAvx-vs Muvs drong mede op zulk eene nadere vereeniging der Noordeli
jke gewesten ernstig aan , te meer daar den Prins onlangs van wege den Koning en den Paus

of diens Nuntius ))zulke Wonderli
jke dingen waren voorgesteld, dat het ti
jd was,
aan goede vcrzekerdheid te denken (2).'' De Staten van Gelderland meenden hierop
vooreerstgeen ander antwoord te kunnen geven, dan dat z1
j de Gentsche Bevrediging
en de daarop gevolgdeUnie (van Brussel) stiptelt
jk zouden nakomen,en een nieuwen
binnenlandschen oorlog bi
j allempgeli
jkemiddelen pogen tevoorkomen(5).Om denzelfden ti
jd verzochten hun de afgevaardigden van Utrecltt,even alsde zaakgelastigden van
Groningen reeds vroeger, en beide ongetwi
jfeld op aansporing van ohAwzz,zich met
hen te vereenigen. Ten gevolge van het gebeurde te Namen en te Antwerpen beslo-

ten zi
j, zich enger aan Utrecltt, ovevt
jssel,Friesland en Groningen te sluiten,alti
jd
in overeenstemm ing met de Gentsche Bevrediging en de Brusselsche Unie, en vc r-

behoudens de Roomsch-Katholi
jke godsdienst en de gehoorzaamheid aan den ltoning.
Tîvee zaakgelastigden werden naar den Prins gezonden ter vereFening der geschillen

jftienhonoverBommel(4). Sinds die stad en de Tieler-qn Bommelerwaarden in Vi
jk Buren,
derd twee en zeventig zich voor oaAwzz verklaard hadden, waren zi
j, eli
als bondgenooten van Ilolland en Zeeland, wier zaak zi
j steeds getrouw aankleefden, beschouwd geworden , zelfs diltwerf a1s medeleden in de Statenvergadering dier
gewesten verschenen, en hadden zicll derhalve van de andere deelen van Gelderlcnd gescheiden. Na het sluiten der Gentsche Bevrediging en der Brusselsche Unie,
traclztten de overige Leden van Gelderland hen weder met zich te vereenigen, hetgeen tot naenigvuldige onderlzandelingen tusschen de Gelderschen aan de eene, en

tlen Prins met Bommel en de Tieler- en Bemmelerwaarden aan de andere zi
jde aanleiding gaf. De afgevaardigden bereikten hun doel niet, en er verliep zelfs nog een
aantal jaren, eer de hereeniging haar vollebeslag ontving (5). Xiddelerwi
jlhielden

(1)Zie dit hoogst ezcnswaardig betoog bj sospAx,Onuitg.Stukk.D.111.bl.94- 101. Vgl.
b1.49,63 (c),75.
(2)Ziezz
jn briefvan 27 van Hooimaand 1577,in deKronyk r.lt.lfidf.Gezelsclt.te Utreeht,
voor 1849,bl.405,406.

(3)soxoAx,onuitg.stubk.,D.111.bl.102-104.
(4)s0wI)Ax,Onuitg-mukk-,D.111.bl.85,88,91,92,105- 110,119- 122,123- 130.
(5):O>DAM,onuitg.,9flâà.D.111.b1.l27 (1).
11 DEEL. 6 STVK.
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17
&- de Staten van Gelderland debetrekking metOR&XJE levendig, wiensbjstand zi
j'dik581 w
erf, en nimmer te vergeefs, tegen de geweldenarl
jen der Duitsche soldaten onder
voraw xxrEh inriepen. Deze huurlingen, die zich voor nox .
TA> verklaard hadden, hiel-

den op hetvreesseli
jkstehuis, bi
jzonderin Boermond, beventer, Kampen en de omstreken. ln Deventer geraakte de burgeri
j derwi
jze tegen hen in beweging, dat zi
j
van nox aAx versterking verzochten,terwi
jlde Staten van Gelderland,naarhetschi
jnt,
besloten, m
et hulp van oaxxzE, hen van daar en uit Kampen m et kracht van wape.

nen te verdri
jven. Venlo verzette zich tegen hen; en de Algemeene Staten gelastten
den Heer van W ittenkorst,de burgerj van Roermonde in lzetverjagen dezer geweldenaars te ondersteunen. Op de Veluwe sloeg men naauwkeurig al hunne handelingen

gade,en Ilarderwî
jk en Elburg werden in staatvantegenweergebral.ORAwzEmaakte

van aldeze omstandigheden gebruik,zi
jn plan,Gelderland engermetIlbllandenZeeland te verbinden,xneer en meerder verwezenli
jking naderte brengen; enindelaatste
helft van Herfstmaand ltnoopten de Staten van Gelderland, ondanks de vermaning der
M gem eene Staten, zich door niemand van de Gentsche Bevrediging te laten aftreklken,

metzi
jne gezanten onderhandelingen aan, voornameli
jk ))om zich methem en de naburige gewesten te vereenigen tegen delistigeprakti
jken dervjanden (1).',
Het overrompelen van hetslotte Namen vervreemde insgeli
jksFriesland en Groninpe'l van nox .
u X. Zoodra hi
j er dezen gewesten kennis van had gegeven, ontwaakte
het wantrouwen; ook werd uit Bl.ussel boEx.l MZ&ATEXA vermaand, ))dat m en wel op

zi
jne hoede behoorde te zi
jn, om de herstelde vrjheid niet weder te verliezen-'' De
tjdell
jke StadlzouderRzwwExBzxto (2), door nox zAx naarMechelen ontboden,doch bi
j
wiens komst de Landvoogd reeds van daar vertrokken was, had terstontlnahetgebeurde
le Nangebn de zi
jde der Algemeene Staten geltozen,welke hem eerlang tot vasten Stadhouder over Friesland,Grpz
lfzeca,Drenthe,Twenteen Lingen aanstelden (5).Hetgerucht wilde, dat nox zAx tot die waardigheid oz RosLzs, welke tot nu toe in verze-

kerde bewaring was gebleven (4), bestemd en hem den lastgegeven had, Friesland
op nieuw te bezetten. Hoe dit zi
j,om dien ti
jd werd te Groningen rltAwçoxs MAVART,
voqrmalig Provoost onder nz RolLEs, in heclztenis genomen, en daar men brieven bi
j
(1):ospAx, Onuitg.Stukk.D.111.b1.155,183,189,196,198,222,227,230,237,256,
264,270,274. D.1V.b1.31,36.v.IlwssltT,Stukk.v.d.Yaderl.Ilist.D .111.b1.16J,166,
IW , 171,174, 176,183,184,185,186,188, 198,203- 205,206,218.

(2)Zie hiervoor,bl.31,65.
(3)Zjn aanstellingsbrief is gedagtcekend, den 3lsten van Oogstmaand, en te vinden in het
chartorb.v. Yriesl.D .111.bl.1150.

(4)Dx zoxGg,#e:l.d.&.cen.9.lI,bl.377,39J. Yg1.Mervfor,bl.68,69.
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he
m vond, welke het kwaad vermoeden tégen llem veràterkten, werd hiJ.op dè pl
qn-115
5781
6b
ank en tot de bekentenis gebragt, dat 5z xoBxœseerstdaagsmetvi
jftien vaandels
voetvolk en drie honderd ruitersin Fviesland zou vallen, om metbehulp zi
jneraanhangers,die nog talri
jk waren, zich in zi
jn stadhouderschap te herstellen. Xr.cEohl
w ssvswssRo , Raadsheer aan het Hof van Friesland, en z-tx xzpscux van Groningen,
die men van verstandhouding m et ns RoBLzs verdacht hield, werden door den Drossaard zAw u x xwvsxxss vAx w zzszsxA opgeligt; Mzpscuz werd naar Croningen gevoerd, en w xsvslssao op het slot te Leeuwarden gekerkerd. De Regering dier stad,
beducht dat men velen, onde: voorgeven dat zl
i' ns aoBrzs genegen waren , een
zelfde 1ot mogt bereiden , versterkte de wachten, waarop xwrrsswzs de bezetting van
het slot m et een vaandel voetvollt verm eerderde, hetgeen het wantrouwen verhoogde.
De bevolking geraakte in beweging en in het geweer, daar men uitstrooide, dat de
stad geplunderd zou worden. XATHZXES stelde echter de m enigte daarom trent gerust,
en zond zelfs een gedeelte der bezetting naar bokkum en oostmahern. R XE>K nExzxA, Grietman van Kellumerland, naar het schi
jnt der zaak van bz RosrEs in het
eheim toegedaan , verliet llierop oostmahorn, waar hi
j zich met eenig krjgsvolk

bevond, doch zontl zi
jn Onderhopman wlzBz vA> corr
rrx methonderd dertig man
naar het Vliet, eene voorstad van Leeuwavden. XATllzwzs liet, in weerwil der verm aning van ZAEwXENBERO uit Brussel, goede wacht te houden , door vAw oorTrx

ziclz zoo ver belezen, dat 11j hem op hetslot innam , waarvan deze zich spoedig
geheel meester maakte. De verbitterde burgeri
j greep op nieuw naar de wapenen en
zwoer, die niet te zullen nederleggen, noch te eten of te drinken vötsr het slot in

llare handen gesteld was. Daar geweld echter niet baatte, moest zi
j zich metvAx
oovvvx verstaan en zi
jn aftogt, welke den tweeden van Herfstmaand plaats had,
voor drie en dertig honderd gulden koopen. XtTnEwI:s bleef gevankeli
jk op het slot
achter, lletwelk de burgers bezetten en dadeli
jk geslechtzouden hebben,indien men
nietbegrepen hatl,eerstde terugkomstdes Stadhouderste moeten afwachten (1). Vier
dagen daarna bevond zich reeds ztzxwEwB&rlto te Leeuwarden,waar hj metgrootvreugtlebetoon wasontvangen. Ingevolge eene aanschri
jving der Algemeene Staten,erkenden
hem de afgevaardigden van Friesland op den Landdag aldaar, den derden van W jnm aand, voor Stadhouder en verklaartlen , zich aan de Gentsclze Bevrediging te zullen
bouden , in zoo verre zulks niet strekte ten nadeele van der Friezen voorregten en

(1) Charterb. r.Vrienl.D.111.b1.1175. ERESIZGA,Memoriën,b1.26--32. I,E I'ETIT,Chrolt.
de 11011. T.ll.Liv.Xl.p.340. B0a,Ilist.d.Nederl. Oorl. D.1. B.Xl.b1.869,870. scuo'
rxwcs,Fr.Hist.B.XXll.bl.811. HOOFT, Nederl.Hist.B.XlI.bl.531,532. v.METSREX,Hist.

d.Aederl.Oorl.B.VlI.b1.143,wiensverhaalechterevcn beknopta1sonjuistis.
:é*
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jheden,naar welke hi
j beloven moest hen te besturen,hetgeen door hem werd
aangenomen (1). Op denzelfden Landdag stelde men een Collegie aan van Gedeputeerde Stten , Waarvan GERARDUS JACOBI, Abt fan Klaqrlcamp , BOEKE MARTENA, SEERP
GALAMA , RX LIK HIDDEMA , ERASXUS DOUXA , en BAAITE IDZAAKDA de eerste leden
waren. H.un

last wasonderanderen en hoofdzakeli
jk, ))metden Stadhouder te ondersoeken, in welke opzigten 'sluands wetten, voorregten en vri
jheden gekrenktwaren,
en deze te herstellen en te handhaven ; voorts zich over bet geheel aan het Gentsche

Verbond te houden en te bevelen, wat zi
j dienstig oordeelden tot bevordering van
'slzands welvaart en vri
jheid. Zi
j zouden het toezigt hebben over de openbare werken,dt
jken,wegen,vaarten en sluizen; achtgeven op de ambtenaren en op alles wat
tot de hoogheid des Lands en van den Staatbehoorde. In belangrl
jke zaken, welke
de Stadhouder nietop zich nam te beslissen, moesten zj zich totden Raad van State,
de Algemeene Staten,ofelders wenden,om tusschen beide te treden,mitsnietinstri
jd
met de geregtigheden des Lands-'' Xen had hierin den raad des Prinsen van oranje
gevolgd, welke er m ede bedoelde llet bestuur van Friasland meer OP de leest van dat
van Ilolland te schoei
jen nietalleen,maar ook 'sKoningsregering aldaar te verzwak-

ken, wier klem voornameli
jk in de magtdes Hofs van Friesland bestond, welke hierdoor aanmerkeli
jk werd ingekrompen. DitHof beklaagde ziclzwelnadrukkelt
jk over
deze b'
eperking van gezag en invloed, maar MARTEXA en OALAMA inzonderheid sloegen

naauwlettend al zi
jne handelingen gade, opdat niets besloten en ondernomen wierde
ten nadeele van 'sLandsvoorregten en vri
jheden (2).
Belette de hoop op eene minneli
jke schil
tking,zoo wela1sgebrek aan middelen,de
Algemeene Staten,den wensch des Prinsen van oranjete bevredigen (5), ook oox
z&w was nietbi
j magte,onmiddelli
jlt de wapenen op tevatten,geli
jkhi
jonbewimpeldden
Duitschen Oversten verklaarde (é). Xen bleefderhalveontlerhandelen.Vandenkantdes
Landvoogds werd aangedrongen, dat, overeenkom stig de belofte der Algem eene staten,
k*
geen bt
jzondere stadsllevelhebberin Brusselofin eenigeanderestadzoudezjn,WaarZJ
te voren niet geweestwaren;dat alle kri
jgslieden,van welken rang ofaard ook,hem

%'olstrektelijk moesten gehoorzamen,en ))zich nietverroeren''zonderzi
jn bevela1shun
Kapitein-Generaal (5); dat elk ongehinderd metzi
jne goederen in en uitBrusselzou
mogen trekken; dat de Graaf van Bossu, of wicn llt
j andersdaartoe benoemde,voor
(1)Charterb.p.Wriesl.D.111.b1.1151,1152,1153- 1157,1175.
(2)scuoTAwus,Fr.Ilist.B.XXII.bl.812,813.
(3)Hiervoor,bl.180.
(4)BpR,Hist.d.Nederl.0prl.D.1.B.Xl.bl.851,852.
(5)Vgl.hiervoor,b1.171,174.
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Sladhouder van Friesland zou erkend worden; dat naauwkeurig diegenen gadegeslagen 157C1581
en , zonder uitzondering van persoon, naar verdienste gestraft wicrden , welke zich tegen

de Roomscfz-ltatholi
jke godsdienstvergrepen;datsT.Arosooxoz,v>mroxendergeli
jken,
die niets anders dan kwade diensten bewezen aan God en den Koning , niet langer veroorloofd wierden te Brussel onder de Staten of op andere plaatsen aldaar te verkeeren;
dat de afgevaardigden der Algemeene Staten , te Bvussel vergaderd, van daar moesten
vertrekken en zich te Leuvett vestigen ; dat den tandvoogd elk uitgeleverd wierde,

welke een renbode uit Spanje aanhield, of zich verstoutte de brieven des Konings
open te breken en teontct
jferen;datdebevolking van Brusselzich rustig moesthouden , en zich ontwapenen zoodra de Duitsclze en andere vreemde soldaten afgedankt waren; tlat de Algemeene Staten naar vermogen moesten zorg dragen , dat de Prins van

Oranjeen de Staten van Ilolland en Zeeland niet,geli
jk thansdageli
jkshetgevalwas,
tegen de Gentsche Bevrediging llandelden; dat men te dien einde, zoo welvan hunnenta1s van 'sLandvoogdswege, den Prins bevelen zoude, zonder uitstel het Eeuwig Gebod
en de bekrachtiging daarvan door den Koning te laten afkondigen , alle predikatien,
scholen, en godsdienstoefeningen van de nieuwe sekten in de steden Raarlem , SchoonFz/rczl en andere plaatsen te schorsen , welke sinds de Gentsche Bevrediging weder in

zt
jne handen gesteld waren, en de bezettingen weg te zenden,die hi
j,tegendeovereenkomst,daaringelegdhad;dathi
jvoorlszou nalatensterktenoptewerpen,maardaarentegen
tle vestingwerken afbreken,welke hi
j teZevenbergeneneldershadaangelegd,enNieuwlapprf en Nieuw-Kasteele teruggeven; dathi
j de kerken en kloosters,benevens hunne
goederen en ink-omsten,in den toestand zou herstellen,in welken zi
j vöör de Gentsche
Bevrediging waren;dathi
j zi
jneoorlogschepenvanvoorAmsterdam moestterugontbieden,
en den handel dier stad nocll te land noch tewaterbelemmeren; dat,indien de Prinsaan
dit en aan alles waartoe lli
J'gehouden en verpligtwas weigerde te voldoen,enduidelt
jk

zjne hardnekkigheid, oproerigheid, ongelzoorzaamheid en kwade bedoeling lietbli
jken , de Algemeene Staten zich tegen hem zouden verklaren en m et den Landvoogd,
als vertegenwoordiger des Konings, zich vereenigen, om hem te dwingen tot hetgeen

waartoe hi
j volgens de Gentsclle Bevrediging verpligt was; datm'
en voorlaan iu allesen
overal naar behooren den Landvoogd, even als zi
jne voorgangers, zou gehoorzamen,
zonder evenwel de Gentsche Bevrediging te overtreden;dat,eindelt
jk,in hetkasteelvan
Antwerpen hetkri
jgsvolk moest toegelaten worden,hetwelk de Landvoogd terbewaking
er van derwaarts zou zenden; en dat men den Heer van Treslong en de andere gevangenen zou uitleveren. W erd aan deze voorwaarden terstond en zonder uitstel door de

Algemeene Slaten voldaan, dan zou de Landvoogd van zi
jnen kantvoldoen alles wat
bj de Gentsclle Bevretliging overeengekomen, bevoorwaard,en beloofd was (1).'' De
(1)noa,Ilist.d.A-c#crl.Oot.
l.D.1.B.Xl.bl.839,840.
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>61 Heer van Grobbendonlç werd naar Brusselmetdeze voorstellen gezonden, die in zjn
oog vrq èJJJ/
ë/J c4 gematîgd waren, maar welke de Algemeene staten wat kard,
onredelqk en in z/r#d metdewpprgcczl#:verdragen oordeelden (1).
Het oponthoud te Marclte en Fam ine van m annen a1s Moxohioox, nz hosLss, vsa-

nvoo en nzlzltxo,diealleder zaak van nox zxx waren toegedaan (:),.en de ontdekte
briefwisselmetdeDuitsche Oversten moesten den twjfelaandevredelievendegezindheid
des Landvoogd: versterlten (5). Xen maakte dan oolt eerlang te Brusseloorlogstoebereidselen ofschoon van beide zgden steeds plegtig verklaard werd, dat men zich onverbrekelt
jk aan den Gentschen Vrede daclztte houden. De Graafvan Lalaing werd
tot Opperbevelhebber van het leger, de Burggraaf van Gent tot Opperbevelhebber der

yuitert
j, de Heer ps ooxorzs totOpperbevelhebber van het voetvolk, en tle Heer I,A
xoTTE tot Opperveldtuigmeester benoemd. D= cApaxs werd tot Overste aangesteld

over de vi
jf vaandels van de afdeeling van rraovow, welke, even a1s de gelzeele
afdeelingen van HzEaozs en MEoEx, tot de Staten waren overgegaan, terwi
jl de
Bevelhebbers zelve nox ztx bl
qbleven (4). De Prins van oranje vermeesterde middelerwi
jl in Zeeland eenige Spaansche schepen, welke onder anderen eene goede
hoeveelheid goud en zilvervoor box JAx medebragten (5). De Algemeene Staten
zonden den Heer van C1lt'llîllif
jlly met vt
jf vaandels voetvolk en honderd ruiters op
de Duitsche benden af. Zi
jn ridmeesler Erlis nq rrow bemagtigde het slot J'
Fovtte,
dat met veertig man bezetwas, die bi
jna alle over de ltling gejaagd werden. Een
der weinigen welke ontkwamen,bragt de tijding er van in Bergeltop Zp/rzzen tevens
*

groote verslagenheid onder de drie vaandels Dtzitschers, tlie er nlet ruooEx in bezet-

ting lagen. CsAxmoxv trok des nachts in de nabi
jheid dershad heen en wcder, onder
het steken dertrompetten en hetroeren der trommels, om te doen gelooven,dat zi
jne
kri
jgsmagt sterker was dan men vermoedde. Ilierin wertlhi
j doorzekeren JtxoB bs
vos, een burger van Bergen, ontlersteund, die des m orgens daar binnen kwam en

hoog opgaf van het aanrukkende talri
jke leger, hetwclk de muren van alle zi
jden
11v. tegell
jl
t dacht te bestormen, en van 'sPrinsen vloot, welke naderde. De Duitsche
OOa
gnsd
t-. benden,aan wie geen ti
jd van beraad gelaten wertl, gaven zich bj verdrag over. Het
ma
1577 eene vaandel, welk bi
j de plundering van Antwerpen tegenwoordig geweest was, zou
(1)scszTz Comment. p. 42. zosbàlf, Onuitg. Stukk. D.111. bl. 135. :0a,Ilist.d.#c#> l.
Oorl.D.1.B.Xl.b1.840.

(2)pz TAssls,Comment.tib.1V.p.272.
(3)saxpAx,Onuitg.Stukk.D.111.b1.135.
(4)sosoAx,Onuitg.f/tlââ.D.111.bl.140,141.
(5)hrchivesde la Jfcidpn d,Orange,T.VI.p.132.
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genade verwerven, mits het van al zl
jneachterstallige soldj afzag, den Overste 1v0-11
576
581
oEh , die getracht llad vermomd te ontkomen, uitleverde, en de wapenen afstond,

welke cHAsxpzonv echter,tegen een schrifteli
jk bewjsvan de genoemde kwi
jtschelding.
terugschonk. De twee andere vaandels, vroeger reeds in de stad in bezetting, ontvin-

gen eenig geld, terwl
jl de Staten voor de voldoening deroverige soldj op bepaalde
ti
jden borg bleven. Fvoosh werd eerst naar het slotSantecroy nabj Ant*erpen, en
van daarlaternaar Brusselvervoer; (1). ln vereeniging metden GraafvanHohenlo,
nam cuAxpzoxv nu Steenbergen en Tltolen insgelijks bi
j verdrag in, en kwam toen
voor ':Ilertogettboselk, waar vier vaandels van wi
jlen den Graaf van Eberstein lagen,
welkena langdurig onderhandelen en onderbilli
jke voorwaarden de stad ruimden (2).
Terwjl de Staten zich versterkten, trachtte oox aAw zich tegen hen te verzekeren.
In alleri
jl ontbood hi
j kri
jgsbenden uit Italiè', Frczl/fr'
tj/ç en Duitschland. Het gerucht zelfs wilde, dat er reedszeventig vaandels Spanjaarden, veertig vaandelsItalianen,achtduizend ruiters,en vi
jftien vaandelsBourgondiërsin aantogtwaren (5). Hj
sloeg ondertusschen den Staten eenen wapenstilstand voor totde Koning in zi
jne plaats,
ten minste wanneer zj'hem nietlangeralsLandvoogtlbegeerden, eenen anderen Prins
van den bloede zou benoemd hebben. Tevensverzochthi
j zi
jne en Escovloo'sonderschepte brieven terug, welker inhoud hi
j daardoor poogde te vergoelijken, dat zj
in een ti
jd geschreven waren, toen hi
j nog niet als Landvoogd erkend was; wat
Escovzoo geschreven had, mogt deze zelf verantwoorden. Voorts beluigde hi
j, dat
de weêrspannigheid der burgers en de krl
jgstoerustingen des Prinsen van oratqie hem
niet veroorloofd hadden, den aftogt der Duitsche soldaten te bespoedigen. ln antwoord

op ditschrl
jven, verklaarden de Algemeene Staten nogmaals, onder hetgezag des Konings, hun natuurll
jken Heer, en bi
jhetRoomsch-Katholjk geloofte zullen blz
jven;
datzi
j van hethervatten des oorlogs eenen afkeerhadden,maarevenwelaanhetbehoud
des vredes begonnen te twi
jfelen. Immers, terwijlzi
jbi
jna alhun knjgsvolk hadden

(1)Verkeerdelijk melden s0R, HOOFT en anderen, datde bezetting van Bergcn & Zoom zich
den 13den van oogstm aand overgaf. Uit ecn brief der afgevaardigden van Utrechtte Brusset

blz
jkt,datdittweedagen vroeger geschiedde.:0xoAx,Onuitg.&zf/sâ.D.111.b1.141.
(2)CAMPANA, della guerra di Fiandra,T.1.p.188. lxwTlsrocslo,Nederl.#ï:/.bl.272. Iar
PSTIT, chron. ;. Ilblt. T. lI. Liv. XI. p. 340. cHAppcvs,Ilist. GJ?7.#.1.g.d.Fl.Liv.V.
p.236,237. saaAzrs,hnnal.Brab.T.111.p.261,262. D= TAssls, comment.Izib.1Y.p.271.
:oR, Ilist. d. Arederl. Oorl. D. 1.B.XI.b1.855,856. v.xsTsnzx,Ilist.d. Nederl.Onrl. B.
V1I.b1.134. MooFT,Nederl.#9/.B.XlI.b1.528,529. v.HZURN,Ilist.r. 'sHertogenb.D.ll.
b1.97- 101. De stad werd nietvoor den zlstea van Herf#tmaand deor de guitschers ontrnlmd.

(3)sospAx,Onuita.stukk.D.111.bl.173.
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1576-- weggezonden, had de Landvoogd daarentegen vôör zi
jn vertrek naarNamen,(leDuitsche
1581
soldaten bjeenverzameld, vreemdelingen en anderen, welke 4en Lande niet genegen
*

waren,bj zich gehouden, en waren zi
jne brieven aan den Koning en aan de Duitsche
Oversten onderscheptgeworden. Zi
j vraagden lletderhalve hem zelven op hetgeweten
af, of zi
j reden hadden, zich overtuigd te houden,dathj de GentscheBevrediging
waarli
jk-wilde handhaven;ofzi
jin deze omstudigheden zich vri
jbevonden,denvrede
of den kri
jg te verkiezen; en of zi
j nietveeleer gedrongen werden, naar het regtder
natlmr, op zelfverdediging bedachtte zi
jn? ))Hetstaatnie'taan ons,'' dus eindigen
zi
j, ))Uwer Hoogheitl eenewette geven,noch mindervoor te schri
jven, ofhi
jzich
naar vrede of oorlog zal regelen ; de Gentsche Bevrediging, zoo plegtig door Uwe

Hoogheid bezworen en door den Koning bekrachtigd, wi
jstmeer dan genoeg den weg
aan,welken Uwe Hoogbeid behoort te bewandelen. W t
j van onzen kantbetuigen,de
Gentsche Bevrediging en de Brusselsche Unie van punt tot punt te zullen onderhouden en geenszins den Koning, onzen Heer, den oorlog aandoen of hem noodzaken, de
wapenen op te vatten ter verdediging van de dienst Gods, en de onderdanigheid hem

verschuldigd, welke wi
j, overeenltomstig de Unie door ons bezworen, nimmer zullen
tegenwerken, ten ware wi
j daartoe doorUwe Hoogheid genoodzaaktwierden,welke,
de wapenen opvattende, oorzaak zal zi
jn van den geheelen ondergang der godsdienst,
zoo als de scheiding der gewesten Ilbllaltd en Zeeland, tot ons zeer groot leedwezen,

welgenoeg bewezen lleeft (1).,'
Dox zAx had intusschen aan de bi
jzondere Gewesteli
jlte Staten, Bisschoppen, Raden
en Steden een uitvoerig schri
jven gerigt, waarin hi
j de bekende redenen ontvouwt,
welke hem genoopt hebben ,naar eene plaals van veiligheid voor zich om tezien; ver-

volgens de diensten opsomt,door hem den Lande bewezen,en aantoont,daîhi
jsteeds
zi
jne beloften isnagekomen,terwi
jlhetvalsche geruchten zl
jn,dathj den oorlogzou
willen en totdat einde, op zi
jn ontbieden,reeds Spaansche en ltaliaansche benden in
aantogt waren, al hetgeen door eenige woelzieke geeslen werd uitgeslrooill, die derust

en den vrede zochten te verstoren,welke hi
j metnadruk trachttebewaren.Ili
.
)
-betuigt,
dat hi
j van niets ter werelllmeerafkeer heeftdan van oorlog en zi
jn streven alleen
is: het Roomsch-Katholi
jke geloof, de gehoorzaamheid aan den Koning, en de Gentsche Bevrediging te handhaven, geli
jk hi
j meer dan eensaan de Algemeene Staten
had te kennen gegeven. Hi
j kan zt
jne verwontlering niet ontveinzen, dat zulk een
klein getalkwaljkgezinden zoo grooten invloed heeft, ))zoo vele eerli
jke,goede,voortreFeli
jke lieden, Kerkvoogtlcn, Geesteli
jken, Grooten, Edelen, wl
jze en .verstandige
ondérdanen en .
goéde Katholjken de wapenen te doen opvatten tegen hunneeigene
(1):0R,Hist.d.Nedevl.Oorl.D.1.B.Xl.b1.858..
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godsdienst en natuurli
jken Heer, tegen hunne vrienden, magen,V:derland en zich-115581
76zelven,hun eigen bloed en ingewand.- De oorlog,totwelken z1
j u willen aansporen,
moetongetwi
jfeld zi
jn, ôf tegen de Katboli
jke godsdienst,öftegen den Koning,onzen
Oversten Heer en natuurli
jken Prins, ôf tegen onzen persoon, waaruit men besluiten en oordeelen mag, dat gi
j veranderen wiltvan godsdienst, öf yan Heer, ôfvan
Landvoogd, öf van allen te zamen-'' Verandering van godsdienst zou de K oning evenmin dulden als verandering van Heer, en er met al de m iddelen , die hem God ver-

leendhad,tegen waken. Begeerdenzi
jeenanderenLandvoogd,hi
jzou,om denvredeniet
in de waagschaal te stellen, aan den Koning zi
jn ontslag verzoeken, op de wi
jze en
voorwaarden, welke hj reedsden Algemeenen Staten had te kennen gegeven. Ernstig
vermaant hj hen, zich door een hoop onruststokers, die den kri
jg willen en alzoo
hunne ergste vi
janden zi
jn, niet te laten misleiden en den Koning te noodzaken,
tegen zi
jn wilaan,maartothandllaving van de godsdiensten van zi
jn wettig gezag,
zoo wel als tot bescherming der goeden en tot tuchtiging der kwaden , de wapenen

op te vatten. Nadrukkeli
jk en welsprekend stelthi
j hun de gruwelen en ellende van
een binnenlandschen kri
jg voor oogen, wellten men, door elkander te verstaan,zoo
gemakkeljk kan voorkomen (1). Ten slotte hoopthi
j,))dat God verhoede,dat zulke
schoone en edele gewesten door de kwaadaardiglleid van eenige raddraai
jers in het
verderfgestortworden (2)!''- Namen waseen,zoo nietheteenige derNederlandsche
gewesten , dat zich hierop te gunste van nox zAw verklaarf
le, met wien het ))wilde
leven en sterven en zich verzetten tegen allen, die op de Gentsche Bevrediging en

Brusselsche Unie inbreuk mogten'maken (5).,, Ten bewi
jze van de opregtheid des
Landvoogds, wordt zi
jn brief aan de Keizerin bi
jgebragt, die eene dochter was van
KAREL V en geheelde belangen van hetKatholicismus en van Spanje toegedaan, voor

(1)Representez vous doncques devant les yeulx 1es saccagements des esglises, destruction et
se version de villes, ruine et desgat de pays, m eurdre d'hom mes, violations de femm es et ûlles,
servitude et oppression du peuple, cessation de mestiers, de m archandises et de tousarts, mesmes
la famine, la pestilence, et en somme l'ire de sieu sur totu. Voyez aussi l'insolence des soldats m al disciplinez; voyez leur inûdelité, considérez leur rapacité et oppression et voleries;
rememorez ce qu'ils prétendent leur estre deu, qu'il fault payer,le peu de m oyens qu'il y a de

trouver argent,etque la maliceestsiavantvenue,quelajusticeestparterre,etquelapopulace comm ande aux m agistrats,1e: m auvais aux bons;par ou se poeultapertementpreveoirquelle
gera la fm et yssue de cecy, sans oblier avec > elroy etm aistre vous avez à faire.

(2)GAcIIARo,hnalectes#elgïgved,p.354- 361. EeneHollandschevertaling van dien briefbj
.0R,Hist.d.Fe#a l. oorl.D.1.5.XI.bl.858- 860.

(3)GAcHzRo,Analect.Belg.p.361,363.
JI DzlL. 6 STvK.
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1576- wie hj derhalve zi
jne ware gevoelens nietbehoefde te verbergen. Hi
j geeftdaarin den
1581 ..
i
vrpen loop aan zj
ne verontwaardiging, maar zegtevenwel: ))Ik tloe alwatmogeli
jk
is, opdat men wederzi
jds de wapenen nederlegge, en elk aan zi
jne zi
jde vervulle,
waartoe hi
j gehouden is. Xaar daar hun eigen geweten llen beschuldigt, zoo koesteren zi
j wantrouwen .... God weet, hoe zeer ik zou wenscben hetuiterste te vermi
jden, maar ik weet niet, hoe dit aan te leggen m et liedeh, die zich zoo halsstarrig

en wederspannig toonen (1).'' W are vredesgezindheid,wat men ook mogezeggen,
ademt echter de volgende hartstogtelijke zinsnede in dien brief niet: ))De Staten zi
jn
zOo ver gekomeny datindien ik een weinig getoefd had,mi
jn persoon in veiligheid te
stellen, ik verloren zou geweest zi
jn te geli
jk met de godsdiensten de onderdaniglzeid aan zi
jne Xajesteit, hetgeen voorzeker het grootste kwaad isen he@verlies, dat
men onder alle andere het minst behoort te dulden. W antin waarheid, zj willen
hier noch hun God erltennen,noch hun Kûning gehoorzaam zi
jn, geli
jk zi
j behooren,
maar in alle zaken vri
jheid hebben, zoodat het deerli
jk iste zien, hoe zi
j te werk
gaan en met welke onbeschaamdheid en geringacllting zi
j zi
jne Xajesteit de genade vergelden, die hi
j hun bewezen heeft, en mj de moeiten, onwaardigheden
wel
ke
i
k
om
dit volk geleden heb. Uwe Xajesteit mag opmerken, hoe
en geFaren ,
Nveinig dat gebaat heeft; en nog trekken de ltwaden voordeel uit de gunst, die men

hun bewi
jst. In hetkort,zi
j beminnen en gehoorzamen in alle opzigten dcn allerverkeerdsten, weêrspannigsten , en tirannigsten Ketter, welke in de wereld is, name-

li
jk denvervloekten Prinsvan oranje; daarentegen verfoei
jen en onteeren zi
j den naam
en het bevel van hun natuurli
jken Vorst en Heer, zonder God te vreezen en zonder
achting ofschaamte voordemenschen (2).', Hetzi
jbo> zAw opregteli
jk ofnietopregtelijk getrachtlzebbe de zaken in derminne bi
j te leggen,bj zulkeenegemoedsstemming alsdezi
jne,en bi
j den schamperen toon der Staten,die dikwerf zi
jn priklkelbaar
gestel in toorn en woede moest ontvlammen , konden de onderhandelingen slechts de

klove tusschen beide partt
jen verwi
jden; en ofschoon hetwaar moge zi
jn, ))datnox
JA> van de eene bewilliging totde andere overging,eindeli
jkzelfs toestemde,Namen te
t
verlaten en allen te ontslaan,aan wellte hi
j betrekkingen en oorbaar van hetLandhad
opgedragen (5),'' heteenmaalgevestigd,en zekergansch nietongegrond wantrouwen
(1)GROEN v.pnlxsTzltER,in deArehives#ela Maison #'orange,T.VI.p.126.
(2)B0R,Ilist.d.Nederl.Oprl.D.1.B.XI.bl.852.
(3)GAOEN vAx PRINSTERER, in de Arcltivesdela Jfcfçpa d,Orange,T.Y1.p.126,127,165.
Vgl.daarbi
j scllE'
rxComment.p.55 sqq. v.HASSELT,stukk.r.#.Yaderl. fffd/. D.111.bl.168.
loxpAx, olkuitg. s'
/tf/t
-i'. D. 111.b1. 203, 206, 213- 217. v. METEREN,Ilint. d.Nederl. O0rl.B.
VlI.bl.13J. B0R,Ilist.d.Nederl.0ot.l. D.1. B.XI.bl.860 enz.
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jne 11
W581
6@P de beloften,verzekeringen en eeden van de Spaansche zjde wasmagtiger dan zi
toegevendheid en stelligste G tuigingen. De Staten G grepen zelfs, dat het nu te ver
gekomen was,nog langer op eene minnell
jke schikking methem tehopen,en beraadslaagden,eenen gezantnaar Spanje te zenden. Het lot vanszxtoswen Mon xov zweefde
ealk echter nog te levendig voor den geest, dan dat iemand die taak op zich zou geno-

men hebben. Zi
j werd derhalve den vierentwintigstenvanOogstmaandaaneengeschrih
toevertrouwd , hetwelk m en den achtsten van Herfstmaand aan den Koning zond met

eerbiedig verzoek, nox zA>,wiens trouwelooze handelwijze men nietontveinsde, doch
verschoonend aan den kwaden raad van zscovEno toeschreef, bevel tegeven , den Gent-

schen Vrede en de Unie van krusset te eerbiedigen; voorts zoo spoedig mogeli
jk een
anderen Landvoogd in zl
jne plaats te zenden,en ondertusschen aan den Raad van State
ltct beleid der regering op te dragen. Xen eindigde m et de verklarisg: ))niets anders

te begeeren dan te bli
jven bi
J' de oude en Katholi
jke godsdienst en onderdanigheid
aan den Koning,zoo a1smen den Keizer,zi
jnen vader,betoond had (1).''
Inmiddels hadden de burgers van Antwerpen den Staten verzocht, het kasteel,
dat hun zoo veel leeds gebaard had, te mogen slechten, altllans het gedeelte dat
naar de stad gckeerd was, en hierop te meer aangedrongen ,daar now zAx, naar men

wîlde,gezworen had,deze slerkte onder zi
jne magtterug te brengen,almoestditden
Koning eenige millioenen kosten. Het bewilligen in dit aanzoek wezd door de Staten

van Ilolland en Zeeland ter Algemeene Vergadering, waar zi
j juist, ondanks de
legenkanting der geestelt
jkheid,zitting en stem verkregen hadden,doorgedreven.Groot
was hierover de vreugde in Antwerpe.; alle dx rgestane ellende scheen vergeten ; de

stedeli
jke regering beschonk rjkeli
jk de Bevelhebbers en kende denHeervanBourseeen
aanzienlz
jk jaargeld toe. Juichende werd het werk der vernieling begonnen. Edelen,O2osst
8v.
burgers, vrouwen,zoo van aanzienli
jken als geringen stand,allen,lng en oud,zelfsmau
and
de Slotvoogd vAx LIEIIEKERK>:w leenden daartx de belzulpzame hand totdatde sterkte, 1577
,

aan den kant der stad,geheelmetden grond geli
jk gemaaktwas. Hetgehaatte standbeeld van ALBA (2), door x)z REorsszwsop lastdes'
Koningsomvergeworpen en verborgen, werd gevonden, schimpend langs de straten gesleepten verbri
jzeld. Eenige
stukken er van werden ab zegeteekenen in de huizen ten toon gesteld; de overige tot

geschuthergoten (5). Gn denzelfden tt
jd haalden ook de Gentenaars,metverlofderH1
vs.
erf
tmaand.

(1)Boa, Hi
..
#.#.Nederl.Ocl.D.1.B.XI.:1.8660 08. v.xzTxaxx Hist.d.Ae#>l.Oorl.
B.Vl1.b1.134,135 verso.

(2)Alg.Je,cà.#.Yadrl.D.1I.St.V.b1.157.
(3)hrehives de la Maison #'Orange,T.V1.p.139. STRASA,de#e!!oBclg.Lib.1X.p.531.
cwxpàzA, della ptfea c dl Fiandra,T.1.p.188 verso. >EsTIv0GtI0,Nedr l.#i:/.b1.272. '
zlv:3+
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1576- Algemeene Staten , hun kasteel omver, waarin de Antwerpenaars hen even wakker

1581 bi
jstonden, als zt
j deze geholpen hadden. Een geli
jk lot ondergingen met he'
Vredenburg te Utrecltt, de sloten te Rk
jssel. Valenciennes, Betltune en Atrecltt.
Het kasteel te Doornilg werd uit inschikkeli
jklleid jegens den Bevelhebber, diehet
bewoonde, en het slotte Kametnjk,welk onder hetDuitsche Ri
jk behoorde,gespaard,
doch dit laatste, dewi
jl bz Llcovzs, welke bow zAw was toegedaan, er het bevel voerde, door den Heer van Auœy vermeesterd en voor de ùStaten verzekerd.
De Graaf van Egmond bragt Staatsclle bezetting in de stad Lier, en nam er den

Schout met eenige regeringsleden in lzechtenis. Zonder den Prins van oranje of
de Staten van Ilblland te kennen, werd llet slot te Gouda door de burgeri
j 'geslecht. Xen meent, dat bi
j die gelegenheid de belangrjke boekverzameling, door
uoppzavs bt
j zi
jn vertrek naar Spanje aan zi
jn schoonzoon, den Burgvoogd vAx oEw
xxzsx, aldaar ter bewaring achtergelaten, niet zonder verlies van vele belangri
jke
stukken, de geschiedenis en den staat des Lands betreFende, is verstrooid en verloren

geraakt (1).
Na de overgave van ':Ilertegenbosclt togen cuAxpxowx en uouzxx,o voor Bl.eda, om

hetreedsvroegergenomen besluitderAlgemeene Staten ten uitvoerteleggen (2), en
sloten de stad van alle kanten in. De Overste rhowsBzaoEx,welke er met zes vaandels
Duitschers in bezetting lag, zontl eenen Hopman naar Namen om last van nox zAx.

De Hopman werd in het terugkeeren opgeligt en te Geertruidenberg bj den Prins
gebragt, welke door bedreigingen en beloften uit hem vernam , dat ht
j met een
briefje van box zAx aan rztoxsBEhtax belast was. Xen tornde dit uitzjn broeksband,
maakte met behoedzaamheid het zegeltje 1os en ontci
jferde het schrift,datin slechts
zes regeltjes eene vermaning bevatte, ))de stad nog zes weken, uiterli
jk twee maanden,te houden,onder verzek-ering,haar binnen dien ti
jd te zullen ontzetten-''Onmiddellt
jk lietde Prinsdoorden vermaarden boekdrukkerwzrzaEx szLvzrs, welkede hand

xxvs, Hist. :.f.T.111.Lib.XLVI. j.20. IZE PETIT,Cltron.d.Uoll.T.1l.Liv.Xl.p.340.
cllAppvvs,Hist. &Jzl.d.1.g.d.Fl.Liv.V.p.237. HARAEUS,hnnal.Brab.T.111.p.262. :0R,
Ilist. d.Nederl. Oprl. D.1.B.Xl. b1.855,856. v.xlrslœx,Hist.d.Nederl.0prl.B.VlI.b1.
136. IIQOFT,Nederl.lfïdf.B.Xll.bl.530.

(1)STRADA,de #e!lpBelgico,Lib.lX.p.532.cAxpAxx,della guerra diFiandra,T.1.p.188
verso. BENTIVOGLIO, Nederl. Hist. bl. 273. L= PETIT, cltron. d. J10!1.T.ll.Liv.Xl.p.340.
cuAppvvs, Ilist. G#n. #.1. g. d.Fl.tiv. Y.p.237. :oR, Hist.d.Nederl.Oprl.D.1.B.XI.b1.
855, 905. M. METEREN, Vidf.#. Nederl. 00rl.B.V1l.b1. 136. HOOFT, Nederl.ffi.
9/.B. Xll. b1.
531. v. wlzx OP 5vAczx&AR,St.Y1l.bl.55. lçaleez. de Yaderl.#idl.bl.291.

(2)Ziehicrvoor,bl.120.
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des Landvoogds volmaakt wist na te bootsen, een dergeli
jk briefje schrl
jven en onder-15
17
5*
81
teekenen,waarin >'aoxsBzhoxx gelastwerd,))de stad op de bestmogeli
jkevoorwaarden
over te geven, daarhi
j geen ontzettehopen had-'' Hetbriefjewordtmethetonbeschadigd gebleven zegeltje digtgemaakten den Hopman medegegeven,welke zich door
belofte van eene gouden keten, vier duizend gulden en dienst onder den Prins van

oranje had laten overhalen, het aan >'
hoxsBzaoxx ter hand te stellen en onderhet
volk uit te slrooi
jen,datlzulp verte zoeken was. Aan zi
jn woord getrouw,brengthi
j
de geheele stad in rep en roer, en de soldaten nemen den Overste gev'angen, wien zi
j
dreigende van misleiding en kwade trouw beschuldigen. DePrins laathun in deze opgewondene stemming vri
jenaftogtmethunnenBevelhebber,dochzonderbetaling,aanbieden,
of twee maanden sol
dl
j aan geld en eeneaan lakenen,mitszt
j lletoverigeachterstallige

den Staten kwl
jtschelden en raoxssnRozx uitleveren. Z1
j kiezen hetlaatste. Debeloofde
uitbetaling moet zeer laat,indien ooit,geschied zjn. De Prinswerd alzooopdenvierden van W i
jnmaand in het bezit zi
jner stad Breda hersteld, tot groote vreugde der
burgeri
j, welke'langen tl
jd naar haren Heer verlangd had. De verraderll
jke Hopman
ontving de toegezegde belooning, en daarenboven van den Prins nog eenen gouden pen-

ning terwaarde van honderd kroonen (12.
De Algemeene Staten hadden den twintigsten van Oogstmaand den Paltzgraaf zAx
cAszMla in een uitvoerigen brief de geschillen met box zAx uiteengezet, het hervatten

van den kri
jg a1s mogeli
jk voorgesteld, en, ingevalvan nood, zi
jne hulp ingeroepen.
In een minzaam antwoord verzekerde lli
j hen, bi
j de eerste uitnoodiging oorlogsvolk
tezenden,en raaddehen tevensnadrukkeli
jk aan,den Prinsvan oranjeaanlzethoofd 6 y.
d
Herlkter regering te stellen, daar hi
j in Ilolland en Zeeland sedert vele jaren door daden ma
and
getoond had, hoe zeer ht
j tot het vervullen van zulk eene betrekking berekend 1577
was (2). Juistdienzelfden dag handelden zi
j naar debedoeling van den Paltzgraaf,
wiens schri
jven echter niet vllr den twintigsten van Herfstmaan: ontvangen
Mverd. Op het berigt, dat reeds eenige vaandels Spanjaarden, door oox ztx ontboden, te Mezières waren '
aangekomen,besloten zi
j bi
j meerderheid van stemmen,
den Prins naar Brussel te nondigen, waarvan reeds vroeger m eer dan eens sprake ge-

.

(1)hrchives de la Jfcizp'zd'Orange,T.V1.p.174,206. STAADA,de#e/!p Belg.tib.1X.p.

553. CAMPAXA, della guerra di Fiandra, T. 1.p. 190 verso. rz PETIT, Chron. d.#p#. T.lI.
Liv.Xl.p.341. cHAppvvs, Ilist. G#fz.#. 1.g. d.Fl. Liv. Y. p.241. :0R, Ilist. d. Nederl.Oorl.
D. 1.B.XI.bl.856. v.METEREN, Ilist.d.Nederl.oprl. B.Yll.bl.134. HOOFT,Nederl.ffidf.
:.Xll.b1. 529 ,530.

(2):0R,/Ad/.d.Nederl.Oprl.D.1.B.XI.bl.873,874.
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15
1/6
- weestwas (1). Behalsre aan deonvermoeidepogingen van sT.ALszooxnz (2),aanden
581
invloed der Oranjesgezinden onder de Staten, aan den lang gekoesterden wensch des
volks, en aan het dreigende gevaar,mag dit besluit ook toegeschreven worden aan de

jongste hulp,door dea Prins aan Antwerpotbewezen; voorts hoopte men,datKolland

en Zeeland,onlangs, dock naarhetscht
jntzonder gewenschtgevolg, om geldeljken
bi
jstand aangezxht,de algemeene zaak meer ter harte zouden nemen,wanneer ohA>zn,diebi
j hen alles,gold, in hoogerbewind en aanzien gesteld wierd (5). Dexhalve
werden zA> vww.bEx z.xwbzx, Abt van St. Gertrude, çuakMpzoxv , Exalzltl'vs xœowzlvs,

en de Advokaat uzsvun naar Geertruidenberg gezonden (é)., waardePrinsmetbewilliging dvr Katen van Knlland en Zeeland (5) zich bevond,om den gang van zaken
iq Braband meer van nabj gade te slaan en zz
jne vrienden ter Statenvergadering met raad en daad te ondersteunen. Zi
j ontvouwden hem in de meest vlei11v. jende bewoordingen hunnen last, en verzochten in naam der Algemeene Staten,
maand dat hj zich onverwi
jl; naar prnsset wjjde begeven, opdat men mct henl, als
1577 (oud) Lid van den Raad van State, over 'sLands zaken en bj allevooryalien en
omstandigheden zou kunnen raadplegen. ))Xaar,'.'voegden zj er bi
j, ))daar de v1
)'anHerfst-

den des Lands alom de Staten, de gewesten over het geheel, en vele aanzien-

ljke zoo we1 als ambtelooze personen beschuldigen, ten einde hen bi
j den Koning
en alle andere Alogendheden gehaatte maken,datzt
j slechtsbedoelen,inzonderheidop
aanhitsing van den Prins, om van Heer en van godsdienst te veranderen, zoo verzoch-

ten zi
j kem en de Staten van Kelland en Zeeland dringend eenigen maatregelte.nemen, om dezo laslertaal te logenstraFen en tevena te toonen,dat zt
j niets anders
tmchtten, dan te houden wal zi
j hj den Gentscben Vrede beloofd hadden. Uit
dien hoofde wensckten zl
j ernstig, dat het den Prins niet alleen mogt behagen,
4e <toefening van de Roomsch-ltatholi
jke gvsdienst, overeenkomstig dien Vretle,
in die plaatsen te gedoogen,welke sedertin zjne handen waren gesteld,maar ook in
alle steêen van K'
olland en Zeelqtbd, die zulks mogten begeeren; vx rtsbl
j wetteli
jke
(1):0n, Hist. d. Nederl. 00rl. D. 1.B.Xl.bl.872. v.METEREN,Hist.d.Nederl. 0œ.1.B.
YH .bl.136. GR0:x v. pmxsTEasa, in de Archives de la Jfcfxzz d'Orange,%. VI.p. 144.

(2)Archivesde la Ycf,
çp'
zd'Orange,T.VI.p.139.
(3)HOOFT,Nederl.Sf#f.B.XIl.bl.533. wAG>:XAAR,D.T11.bl.166,167. Gaozy v.'RlwslxMR,in 4e hrchives de la Jfcidp',d'Orange,T.VI.p.146,147.

(4)ln stede van den AdvokaatslEsvzl,
o, noemtnz Txltto, in een schri
jven aan oMwz;, den
Heer van Sweveghem. Arc/ll c: de la Jfftf,
çt)?
; d'Orange, T. VI. p. 154. Datdezeopgaveonjist

is,bli
jktuitsowpz
&x,Onuitg.&vI'
,
/4.D.111.bl.257.
(5)Resol.r.kI011.9 v.Oogstm.1577,ktiwAGXNAAR,D.Vlt.bl.167.
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oorkond: op nieuw te beloven,datd: staten #an Ihllnnd en Zgelandnie':ouden toe-1576staa

.

n,datdeRoomsch-Katholjk: gèdsdienstaangerand ofeèh: àndere e:xdiehktin de

overige Nederlandsche gewesten ingevoerd wierd, maàr veeleer tegen dithatste llelp:n

waken naar luid der Gentsche Bevrediging-'' De Prins antwoordde schrifteljk,))dat
ht
j God ten hoogste moest danken en de Staten pmjzen voor het vastèn eendragtig
besluit,om tusschen de gewesten eene onderlinge zekerheidtebewerken,opdatzj,vt/lgensden Vrede van Gent,ziclz metelkandertothunbehoudmogtenverstaan. Hi
jhoopte
dttt God, welke hun deze heilzame eendragt had ingegeven, oolt hunne heiligè en

loFeli
jke bedoeling zou zegenen en laten gezt
jen tot welzi
jn desLandsin hetalgew
meen en van elk gewest in het bi
jzonder, en tot berleving van den ouden bloei
en voorspoed van hetgeteisterde Vadyrland. Hi
j was den Staten voor hetgunstig gevoelen,welk zi
j van hem k-oesterden, ten uiterste verpligt,en tevens gereed, allehem
tedienststaande middelen te hunnen G lloeve en ten beste des Landsaantewenden,jà,
zelfs zi
jn bloed en leven daarvoorop te offeren. Gaarne zou ht
j aan hunne uitnoodiging voldoen en zich naar Brussel, de stad waarhi
j was opgevoed en zoo vele dierbare vrienden telde, onverwi
jld begeven, indien hi
j nietsteeds geene zaak van eenig
gewigt had ondernomen, zonder de Staten van Ilblland en Zeeland te kennen, m et

welke hi
j ook thans, men wilde hem ditten goede houden, vooraf zou raadplegen;
gaven deze hunne toestemming,dan konde hi
j ook te gemakkelt
jker,tevrl
jerenzonder
schroam âlch geheel aan de belangen des Algemeenen Vaderlandstoewjden. W at het
punt d'
an godsdiensl betrof, zou hi
j zich stiptell
jk houden aan hetGentsche Verdrag.
Maar dewi
jl de Slaten van Ilbllnnd en Zeeland daarbi
j uitdrukkelt
jk hadden bedongen, dat in dit opzigt geene verandering gemaakt wierd, althans nietvôördebi
jeenkom st der aanstaahde Algemeene Staten,zoo mogt lli
jniet,zonderhunnebewilliging.,
eenige nieuwigheid toelaten,daarditligttoteen volltsopstand aanleiding konde geven,van
welken men de schuld op hem zou wetpen. W el wilde hi
j, zoo voor zich zelven
a1s in naam der Staten van Ilolland en Zeeland, de verzekering geven,dat zi
j,overeenkomstig den Gentschen Vrede, niets zouden gedoogen, wat den vrede en de rust

verstoren, of der Roomsch-Katholi
jlte godsdienst en de uitoefening daarvan hinderli
jk
zi
jn konde. Verder liet hi
j het over aan de Staten te Brussel, boven welke hi
j
het
m
i
ns
l
e
zich geen
gezag wilde aanmatigen, maar die hi
j slechts naar vermogen,
en veor zoo ver zi
j ditbegeerden, in het bestuur van zaken wilde dienen en onderâteunen, op dit punt zulken regel te stellen,a1s zi
j, naar de Gentsche Bevrediging, gepast zouden oordeelen, terwi
jl hi
j niet zou verzuimen degenen te helpen
straFen,die,op welke wi
jze oolt,daartegen mogten handelen en de openbarerustbedreigen (1).:1
(1)Archives de la Maison d'Orcnpe, T. Vl.p.155- 161. :ONDAX,Onuitg.t&fl/c/c.D.111.

1581
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Hoewel ongaarne, bewilligden de Staten van K olland en Zeeland in 'sPrinsen vertrek naar Braband, waartoe hi
j zich reeds vroeger, even a1s thans, genegen getoond

had (1), en welk men aldaar a1s ))hct eenige middel ter redding uit de ellende''
beschouwde (2). Bli
jkbaar was de bedoeling van den Prins in de eerste plaats,aan
het dralen der Staten een einde te maken en de onderhandelingen m et oow

zAx af te breken. Hi
j wilde niet langer van een verdrag hooren, waarop nog
slechts zekere lieden aandrongen, die, geli
jk hi
j zich uitdruk't, ))zich weinig ofniets
bekomm erende om de rust en welvaart des Lands, daardoor slechts de bevordering van
hun eigen aanzien en belang beoogden.'' Ten tweede, doordegeneraliteitteregeren.
Tot dat einde m oest men den Raad van State hervormen. Sedert lang llatl de Prins de

opperhoofligheid (suprematie)der Algemeene Staten op hetoog,uitgeoefenddooreenen
Raad, welke door hen gemagtigd en zamengesteld was uit ))eenige Grooten,Heeren ,of

andere der aanzienlijltste mannen uitelk gewest,bi
jwien hetgeheele beheervan alde
zaken van Staat en Landsbestuur, van wege en in naam der Algem eene Staten, zou
berusten.''- En ten derde,de'gemoederen tothet aannemen van eenen godsdienstvrede
in al de Nederlanden voor te bereiden, onder het beschermheerschap ofoppergebied des

Hertogs vanAnjou. Terverwezenli
jking dezer plannen rekende ohAxzz inzonderheid op
de stemming en toegenegenheid der bevolk-ing. Nietalleen in de meeste Noordeli
jke
gewesten genoothj de gunstdesvolks,maar ook in een groot gedeeltederZuidelt
jke,
waar sinds den Gentschen Vrede de uitgewekenen teruggekeerd, de Protestanten

talri
jk geworden,en in velestedendegemeentenderHervorminggenegenwaren.Geloofsonderzoek en bloedbevelen waren afgeschaft; het preken was, wel is waar, den Her-

vormden verboden en de overtrederswerden gestreng gestraft,maar deze en dergell
jke
maatregelen strekten slechts,om te meer naar 'sprinsen kom stte verlangen en de liefde
des volks voorhem te verhoogen. Reeds xôôr lang was de invloed der gemeenten zeer

groot en dikwt
jls beslissend. Hierop steunende, had men denRaadvanStategevangen
genom en , de Gentsche Bevrediging verworven,oaAszz's soldaten in Brutsel gevoerd,de

Algemeene Staten beschroomd gemaakt,en oow ztw bi
jna op de vlugt gebragt. De
Grooten vreesden dezeverbindtenisvan den Prinsm ethetvolk ,aan welksvaak onbescheidene

b1. 257. cAxpAxA, della guevra di Fiandra ,T. 1. p. 190 verso. cHAppuvs, llist-'G#l.
*#! 1. g.
d.Fl.Liv.V.p.240. HARAEUS, hnnal.Brab.T.111.p.262,263. :oR,Hist.d.Nederl. 00rl.
D. 1. B. Xl. bl. 872,873. v.MSTERE:,Hist.d.Ae#erl. Oorl.B.YlI.b1.136,137. IIOOFT,
Nederl.#ïdf.B.X1l.bl.533,534.

(1)B0R,Hist.d.Nederl.Oprl.D.1.B.X.b1.760.
(2)Arcltivesde la Jfcfdpn d'Orange,T.Yl.p.171.
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eischen zelfs lli
j zich dilkwi
jls onderwierp. Xaarosa
kwzz voorzag, dath1
j weldra den15
170581'
nai
jver derGrooten,devooroordeelen der Geesteljken,en de gehechtheid der stedeljlte
Overheden aan den Koning zou te bestri
jden hebben. Hz
j konde zich nietanders dan
door de gemeenten schragen,en zoo ht
j op haar niet gebouwd had,zou hi
j zichnimmer naar Braband gewaagd hebben (1).
Vergezeld van zi
jneagemalin, zi
jn broeder'
zA> van Nassau, den Heer van St.Alde#p4#e en zi
jn gewoon hofgezin, verlietde Prins omtrent den middag te scheep Geertruidenberg. Bi
j oudenbosclï staple hi
j aan wa1 en werd door ruiteri
j ontvangen,
terwi
jlhem uitAntwerpen de gewapende burgeri
j te gemoet trok, om hem naar hare
stad te geleiden. Hier werd ht
j, na eene afwezigheid van elfjaren, metonbeschri
jfelijkevreugdeen geestdriftdoorhetvolk begroet.Hi
j nam alde gemaakte veranderingen
in ongenschouw , gaf zi
jne tevredenheid over hetvernielen des kasteels te kennen, cn
betuigde zi
jne diepe smartover de ramp, welke de stad door de Spanjaarden had getroFen. Yan wege de Algemeene Staten verwelkomden hem de Abten vxrxaxEhs en Dx
xzAaoLxzEs, de Baron van Fresin, Sénéchal van Ilenegouwen , en de Heer van Capres.

Na cen verbll
jf van vi
jf dagen verliet ht
j Antwerpen, uitgeleid doorde schutteri
j in
het geweer tot op eene mi
jl afstands van Brussel. Hier ontving hem de Brusselsche
burgeri
j, insgeli
jks onder de wapenen en met vliegende vaandels. Op denieuw gegravene vaartaldaar lagen drie schepen gereed voor den Prins en zi
jn gevolg; op lzet
eerste was een banket voor hem aangerigt; op hettweede pri
jkten aan onderscheidene
pi
jlersdewapensder zeventienNederlandsche gewesten,welkehem hier,als'tware,kwamcnbegroeten;en op hetderde schip vertoonden deRederi
jkersvanBrusseleenspelvan
zinne:debevrI
jding der gevangenen enverdrukten,waarmedezi
jtekennenwildengeven,
dat zi
j den Prins als het werktuig in Gods hand beschouwden, om de Nederlanden
uit de slaverni
j der Spanjaarden te verlossen. Zegepralend was zi
jn intogt in de stadll2e3rfY
.
stZCIVC. ))De jlàiclzendo mcnigte,%% Zcgt CeD SPRRIISCDgCZiII: Scilri
jvcry ))nOCmd0 hem maan;
den Vader, den Verdedigeryden Steun Tan de vrl
jheitlder Nederlanders, en riep dit 1577
ZCC 1Ri0Cy 2zt QC lI1cllt er aan alle kanten van weérgalmde. De vreugdebetuigingen

van de hoogere standen waren niet minder, zoodat zi
jne intrede en ontvangst meer
die van den Oppervorst dan van zi
jn onderdaan schenen te zi
jn (2).'' Ditwaszeker
een der schoonste dagen uit het leven van wILLEX den Eerste. Schitterend zag hi
j
zich gewroken over alde beleedigingen, well
te hi
j ondergaan had. Brussel, waar de
boofden van zoo vele zi
jner trouwe vrienden en aanhangers waren gevallen; waar het
banvonnis over hem was uitgesproken; waar hi
j, de voortvlugtige, veroordeelde, en
(1)cltolx v.PRIXSTERER,in deArehives de Jc Maison #'Orange,1'.V1.p.147-149.
(2)sswTlvoGsloyNederl.Ilist.bl.273.
H DEEr. 6 STvxu
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1576- vervollde, te vergeefs eene schuilplaats gezochthad, toen hi
j teaen ALSA ten stri
jde
1581

-

-

-

.

toog, smeekte hem thans om hulp en bescherming (1). Xaar hoewel zlne vi
janden onder den Adel verdreven paren of het niet waagden zich openljk tegen hem
te verzetten, vreesden evenwelzi
jne vrienden,datmen ietstegen zi
jn leven mogtondernem en. De Graaf van Scltwartzenberg llad hem vermaand, niet te veel te ver-

trnuwen, en inzonderheid zl
jn persoon in acht tenemen (:). Groate bezorgdheid
koesterden velen voorhem ,en inzonderheid dePrinses(5). Op haaraanzoek,gelastten
de Staten van Ilolland en Zeeland,datdageljksin alle kerken voorzijn behoud zou
gebeden worden (1).
Te regten ti
jde kwam oxAwzz te Brussel. Daar nog altjtl velen aan den vrede
niet wanhoopten, waren de onderhandelingen met nox zAx voortgezet, ofschoon

men zich ten kri
jg toerustte, zelfs vi
jandell
jkheden pleegde, en den Prins tot zich
noodigde. Dit laatste inzonderheid had den Landvoogd in geweldigen toorn ontstoken ,
doch het was ohoBBzxnow. gelukt, hem tot bedaren te brengen. Zelfs was men er in

geslaagd, een zeer uitvoerig verdrag te ontwerpen, waarover de wederzi
jdsclze afgevaardigden het eens geworden waren. Er ontbrak niets aan dan de bekrachtiging

der Staten; en, dank zij der onvermoeide pogingen van caosrExoowK, nog vôôr
's Prinsen '
t te Brusset werd het in den voormiddag van den drie en twintigsten
ukoms

van Herfstmaand ter Algemeene Statenvergadering aangenomen, juist toen oaAwzz's
i
jverigste aanhangers hem te gemoet getogen waren, en niettegenstaande de afgevaardigden van Ilolland er op aandrongen, de beslissing tot op zi
jne komst
uit te stellen. De Prins, welke dien zelfden dag aankwam , wist in één oogenblik met de uiterste behendigheid het verdrag om ver te werpen, waaraan ohol-

szwnowx met den grootsten i
jver en uitstekende bekwaamheid twee maanden onverpoostl gewerkt had, en dat nu, na het wegruimen van ontelbare bezwaren , ein-

deli
jk tot stand gebragt was. Terstond wilden eenige Staatsleden de eindstemming niet a1s geldig beschouwd hebben, dewi
jl zi
j er nietbi
j tegenwoordig geweest
waren; doch hierop werd geen acht geslagen, daar men vroeger reeds in hun bi
jzt
jn,
wat de hoofdzaak betreft, was overeengekomen. Nu liet zich de Prins het verdrag lid

(1)Ygl.v.0.vvscx'
r,Hist.d.Troubl.T.ll.p.401.
(2)hrchivesde la Jflgpgzd'orange,T.Vl.p.130.
(3)hrcltivesde la Af
zidpn #'oranje,T.Vl.p.172- 177,178,179.
(4)CAMPAyA, della guerra di Fïf
zzz#rc,T.1.p.191. mzxTlvoGslo,Nederl.#izf.b1.273. tr
PETIT,Chron.d.11011.T.lI.Liv.XI.p.341.cuAppuvs,Ilist. G#4.d.1.g.d.Fl.tiv.V.p.241.
IIARAEUS, hnnal.Brab.T.111. p.263. BoR,Ilist.d.Nederl. Oorl.D.1.B.Xl.bl.873. v.xrTEREN,Ilist.d.Nederl. Oorl.B.Yll.bl.137. IIOOFT,Nederl.Bist.B.XlI.bl.535.
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voor lid uiteenzetten, en scheen het, op eenige weinigbeteekenende wi
jzigingen 157n, goed te keuren. Eene onbelangri
jke verandering echter, welke *o> zA> in een 1581

na

der.punten bad voorgesteld en door de Staten, om aan het eindverdrag geene hinderpalen in den weg te werpen , was toegestaan, werd a1s eene nog niet geheel besliste

zaak door ohAwzz beschouwd; en zoo veel wist hi
j te bewerken, datzij nietalleen
verworpen werd, maar de Staten bi
j het verdrag nog eenige nieuwe punten en voorwaarden voegden, welke het met zorg opgetrokken staatltundig gebouw van oaossxwbou geheel in duigen deed spatlen. Eene dezer voorwaarden onder anderen was,

dat )nox zA> zich onmiddelll
jk naar Luœemburg begeven moest, zoo als hj zelf
vroeger had voorgeslagen,en daar,tot de komst zi
jns opvolgers,alleen naar het goeddunken van den Raad van State, of wie de Algemeene Statcn daartoe gesclzikt zouden

oordeelen,hetbestuur uitoefenen (1).''
Het sprak van zelf, dat deze onverwachte eischen, welke door den Bisschop van
Brugge en den Heer van W illerval naar Namen werden overgebragt, nox zAx verbit-

terden. Onbewimpeld gafhi
jerzi
jn misnoegen over te kennen,en nog meer daarover,
datmen den Prinsvan oranje,))den grootsten vi
jand van hetRoomsch-Katllolt
jk geloof
en van den Koning ,'' naar Brussel genoodigd had. Daar hi
j evenwel nog nietten
kri
jg gereed was,sloeg hi
j eene wapenschorsing voor. De Staten,welke hierin slechts
eene poging zagen om ti
jd te winnen, bewilligden er in, doch nietlanger dan voor
twee of drie dagen, binnen welken ti
jd de onderhandelingen, in elk geval, moesten
afgeloopen zjn. Zulk een voorstel, dat aan bespotting grensde, was bi
jna eene
oorlogsverklaring; en po> aAx, beducht dat m en hem in Namen zou belegeren , liet
zoo in de stad als-op het slot eene genoegzame bezetting achter, en begaf zich eerst
naar M arclte :p, Famine, toen naar Luœem buvg. Schrifteljk verweethj den Staten
hun gedrag en beschuldigde hen , )
v.
)datzj hunnen Heer alles, op den enkelen titel w2 jn
.

na, ontnemen wilden (:).'' En den veertienden van W i
jnmaand melde hi
j hun uitma
15a
7n7d
Luœemburg, ))dat hi
j in last had, hun 'sKonings ongenade ten strengste le doen
gevoelen, ten ware zi
j van hunne stouten eischen afzagen en den Prins met zi
jn
aanhang verdreven (52.,, svas zulk een hooge en dreigende toon niet geschikt,
de breuken te heelen , het scherpe antwoord der Staten m oest die onherstelbaar maken. Na oox zAw eedverkrachting en daden verweten te hebben , uit welke niets

1) scllz'
rl Comment. p. 94- 110. :0:,Hist. d.Ncderl. Oprî. D. 1. B.Xl.bl.874-876.
MOOFT, Nederl. #ï,
#. B. X1I. b1. 535,536. Gn0z: v. plkmsTzRn ,in de hrchive' de la e cgpl
d'œ ange,T.Vl.p.167- 169.

(2)scnEl'
lcomment.p.107,108. zoR,Bist.d.#H>3.Oorl.D.1.B.XI.bl.876.
(3) scnsrlComment.p.110. soR,Ilist.d.Nederl.oorl.D.1.5.Xl.b1.884.
:6*
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15701581 anders dan de algemeene ecrtrpcdflg en pzldcrpczlg der Nederlanden konden voort-

vloei
jen, gaan zt
j aldus voort: ))lndien gi
j daarin volhardt, zal dittotgrootnadeel
strekken van de Heilige Roomsch-Katholjkegodsdiensten de gehoorzaamheid aan den
Koning verschuldigd, gelt
jk elk ligtelt
jk kan begri
jpen. W j zullen beide naar alons
verm ogen, overeenkomstig onzen eed, pligt en de Unie, even zoo gestreng handldaven, als m en weinig kan zien, dat Uwe Hoogheid het eene en het andere ter

harte neemt. Nietalleen trachtgî
j ons, maar ook de geheele Christenheid te verstoren, dewt
jlgl
j llier de tirannt
j der Spanjaarden denktte bestendigen,reeds sindsjaren
uitgeoefend tegen den eed, welken de Koning lleeft afgelegd, dat laljde voorregten
dezer Landen zou onderhouden, en in welrwilderverpligting, die hi
j heeftaan zullte
goede ondcrdanen en leenmannen,.als zi
jne voorzaten alti
jd (aan ons) gehad hebben.
En aangezien Uwe Hoogheid niet slechts geenszins opgevolgd, maar zelfsde voorwaarden

cn bedingingen,op wellte gi
j totalgemeen Landvoogd aangenomen zi
jt,en datgeenwat
gi
j ons van wege zl
jne Majesteitverschuldigd waart gescbonden hebt, zoo llebben wi
j
thans goede reden ,u niet mcer voor onzen Landvoogd te houden; bovendien heeftUwe

Hoogheid ons verwittigd, dat zi
jne Xajesteitu veroorloofd heeft, lzet bewind te verlatcn. W t
j verzoeken derhalve nogmaals Uwe Hoogheid, de wapenen neder te leggen,
en het bestuur van zaken, tot meerder zelterheid, in handen des Raads (van State)
te stellen,gell
qltde Staten Uwe Hoogheid in hunne jongstebrieven hebbenvoorgeslagen,
daar dittoch in hetminste nietgeschiedt, om zjner Xajesteits gezag teverminderen of
te verkortcn,m aar als het eenige middel, welk het geheele Land totdegenegenheid en

liefde voor zi
jne Xajesteitkan terugvoeren, van welke de wreedheid der vorige Landvoogden het bi
jna hadden vervreemd. Hierdoor zullen de godsdiens:en de behoorli
jke
gelloorzaamheid aan zi
jne Xajesteitzich alleen lkunnen staandehouden,enderusten vrede
tlezer Landen gehandhaafd worden, totzoo lang zl
jne Xajesteit zulk eenen Landvoogd
za1 gezonden hebben,a1s Uwe Hoogheid ons aangcboden en zi
jne Majesteit beloofd
hecft, en dien wi
j gaarne zullen aannemen,in zoo verre hi
j van den bloede is als beApprf en niet van Spaansch ofeenig anderverdachtbloed Lnit rczldem Spanischen
ltumeuren :yc, lpcA van solclter rerdencl4en). Zoo echter Uwe Hoogheid op den ingeslugen weg bli
jftvoortgaan, betuigen wi
j voor Uwe Hoogheid,voor God en den Koning, onzen hoogsten Heer,en voor de gelleele wereld,dat wi
j aan de toekomstige
nadeelen en onheilen even zoo weinig schuld zi
jn als aan de verledene; terwi
jl wij
vertrouwen, tlat de waarheid ten laatste zal zegevieren. Xaar als Uwe Hoogheid met

j besloten,alle Keizers,Koningen,Po(hetplegen van) geweld voortvaart,hebben wi
tentaten, vrz
je Steden en anderen tot hulp in te roepen, om ons van het geweld te
J-bedoebevri
jden lletwelk Uwe Hoogheid en de Spanjaarden onsmogten aandoen. W i
len hiermede niet tegen zi
jneXajesteitte handelen, maaralleen ons op de bcstmogelt
ëke wt
ëze,naaralle geestclgke en wereldll
jke regten,tegen hetongeluk (ongell
jk?)
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te verdetligen , dat Uwe Hoogheid hoe langer zoo m eer ons poogt aan te doen , en 1576-

waardoorgi
jreedstothetomverhalen dersloten enanderedaden,dietegenuzi
jnverrigt
geworden,aanleiding gegeven hebt,ten einde wi
jonstegendeaanslagenmogtendekken,
die gt
j aan alle kanten beproefd hebt,om onste overvallen en te onderdrukken. W i
j
zullen zi
jner Xajesteit schri
jven en onsgereed malten, ons tegen zoo vele valsche en
lasterli
jke zaken, die men ons aanticht, te regtvaardigen en deze aan den dag te
brengen, ofschoon ongaarne wegensde genegenheid,die wi
j voor de dienst en goeden
naam van Uwe Hooglleid koesteren.- W atde komst des Prinsen van oranje betreft,
deze is op onsaanzoek geschied,dewi
jl wi
j daardoor zi
jne Xajesteitwiltlen handhaven
bi
j hetgeen hi
j met eede,door Uwe Hoogheid afgelegd,beltrachtigd lleeft. Xethetoog
op de Gentsche Bevrediging, ltan men ons dit niet ten lkwade duiden, daar wj,
ltrachtens het tweede en bovenal hetvierde Punt, verpligt zi
jn, gemeenschappeli
jlt te
trachten de verbondene ewesten te beschermen. En wanneer men onz'
e daden naar

waarheid zi
jner Majesteit onder het oog bragt, zou hi
j dit niet euvelnemen na de
roote jammeren en ellenden, welke de vorige Landvoogden ons berokkend hebben,
daarwi
j niet anders bedoelen dan onder dezelfde betuigingen,wellte wi
j zoo dikwerf
lzerhaald hebben, wel en eenparig te verrigten, wat Uwe Hoogheid en zi
jne Xajesteit
hebben bewilligd. W i
j hopen, dat de goede God, welke onze harten ziet, door
Zl
jnebarmhartigheid onze Beschermer tegen alle ongeregtigheid zi
jn zal, even alswij
Hem ook bidden, dat Ht
j Uwe Hoogheid een goed en lang leven schenke (1).''
Na het afzenden van dien brief, in welken, belzalve zoo vele andere schampere uitdrukltingen, aan now zAw bedekteli
jk zi
jne onwettige geboorte verweten wordt,

was het den Staten bi
jna onmogelt
jk terug te treden (2). Ditwasook zekerhunne
bedoeling niet. Eerlang gaven zi
j eene verdediging van hun gedrag in zeven talen,
het Lati
jn, Hoog- en Nederduitsch, Fransch, Italiaansch, Spaansch en Engelsch, in
hetlicht,waarbt
j de onderschepte brieven van bow zA> en xscovEoo gevoegd werden,
en zonden die aan bl
jna alde Christen Xogendheden met verzoek, datmen nox zA>
noch kri
jgsligting, noch doortogt van kri
jgsvolk toeliet. Hierop verscheen spoedig
een uitvoerig antwoord, waarin oox zAw den Prins van oranje en de Staten met verwjtingen overlaadde. ST. Alzxlzoowoz, oakwzz's vertrouwde, getuigde hij, ))voerde
zeer oproerige en hateli
jke redenen tegen de oppermagt der Vorsten, daar hi
j in
de school van ckLvlxvs geleerd en onderwezen en diens huisgenoot z0o vele jaren ge(1):ONDAM, Onuitg.azf/
cà.D.111.bl.299-307. Deze brief was reeds den aelltsten vazl
jvenargeW tjnmaand ontworpen, doch bll
jkbaareerstnade ontvangstvan nox zAx'stweede schri
zondcn. Yg1.sosoz
kx, p?7tff/g. Stukk.D. 111.b1. 302.

(2)GI
tOEN v.pltlxsTzltnlt,in dcArchivesdela Maison #'orange,T.5'1.p.170-
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1576- weest was. Ht
j beweerde, dat alle Vorsten tirannen waren,dat er geen wettige rege1581
ringsvorm was dan die der Zwitsersche Kantons, en dergeli
jke stellingen meer, zulk
eenen bedrieger waardig, waarop alle Koningen en Vorsten wel dienden acht te geven,

a1szt
jnde eene zaak,aan welke hun staaten eergelegen was (1).,, Doch de overige
mbreed uitgerektedingtaalen,''zeggenwi
jmetHooy'T,)hierin klampen,ikstaadesleediglz;voorneemlyk ,naardien ujtden aangeweezen wandel beydederpartyen genoeghzaam

te scheppen is, watstofzy terweederzyden gehadthebben (2).'' Onderde beschuldigingen van nox aA> tegen den Prins ingebragt, en van welke eenige ongegrond,
andere ten uiterste gezocht,'somm ige ten langste uitgemeten waren,behoortleook deze,

dat ht
qbeoogde,zich in hetalgemeen bewind der Nederlanden te dringen. Zekeris,dat
deOranjesgezindensteedszorgden,zoowelbjmondea1sbjgedruktegeschriften,denPrins
hemelhoog teverlleFen en hem alsden verlosserderNederlanden uitdeslavernt
jderSpanjaarden voor te stellen,totwien men in den nood zi
jne toevlugtmoest nemen. ))W anneermen hetbeleid en gedragvandenPrinsin alzi
jne zaken gadeslaat,zalmen bevinden, dat hi
j door geschriften gewoon waszich den weg tot het bereiken zl
jner plannen te banen, en dat l1j door de pen meer verworven heeft dan door den degen,
waartoe hi
j vele bekwame mannen, onderanderen sT.Arbzoownx, in zjne diensthad,
die door welberedeneerde en bondige geschriften, de gemeente voorbereidden tot het-

geen hijin den zin had te ondernemen (5).,* Daarenboven had hi
j metuitnemend beleid overal de gemeenten beschermd en voorgetrokken niet alleen , maar haar zelfs in

zaken van bestuurgeraadpleegd. Dolrditeen en antler washi
j,in denvolsten zindes
woords, de man des volks geworden,op welks liefde en vert
rouwen zi
jne magten invloed hoofdzakeljk agegrond was. Onmiskenbaar bleek dittoen de drieLeden vanBrussel m et de Hoofd-bekens der Gilden en andere voornam e burgers van Antwerpen ,

den drie Stenden ofStaten van Braband verzochten,oaAlzs totbI
jzonderSfc#/lpv#ervan
llun gewestte benoemen, waarin na veelvuldig en rl
jp overleg bewilligd werd.Daar de
AlgemeeneLandvoogd der Nederlanden,welke te Brusselzjn verbljfhield,van zelf
het ambtvan bt
jzonderStadhoudervan Braband waarnam ,vervuldedePrins,doordeopdragtdezer laatste waardigheid,de plaats van bow zAx,en van nu aan scheen hem den

weg geopend,dezen ook in anderebetrekkingen tevervangen (4). DeAlgemeeneStaten
(1):()R, Ilist. d.Nederl. oorl.D.1.B.XI.b1.877- 893. Authent.S/tfà/;.bl.151- 164,
180- 187.

(2)Nederl.#ï,/.B.Xll.bl.539.
3)Leven r.wltsEx l,D.111.bl.129,130.
(4)caozw vAx palssTEREa, in deArchivesde la Maisoltdtorange,T.V1.p.208. :0R en de
meeste overige, zoo oude als nieuwere schri
jvcrs onzer geschiedenis melden, datde Prinstot
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hechten den twaalfden,naar anderen den twee en twintigsten van W t
jnmaand hun ze-15
761581
gelaan 'sPrinsen benoeming tot))bt
jzonderen Stadhouder, doch slechtsvoorloopig en
totereen Algemeen Landvoogdzou aanwezig zt
jn;tevensond.
ervoorwaarde,dathi
jin
alles zich zoa houden aan de Genlche Bevrediging, vooral aan het vierde punt er

van, krachtens welk ht
j niet mogt dulden, dat er ietsondernomen wierd tegen den
algemeenen vrede, of tegen deRoomsch-ltatholl
jke godsdiensten de uitoefening daarvan (1).'' Van de handhaving of onschendbaarheid van het gezag desKonings, is
hier volstrektgeene sprake.- De Prins zelfspreektnadrukkelt
jk tegen, dat hj ooit
eenigen stap terverkri
jging van debewuste waardigheid gedaan heeft(2);en de Staten van Braband verklaarden aan de Algemeene Staten,datORA>JZ eerst)naveelvuldige
en dringende redenen en verontschuldiging,'' zich deze keuze had laten welgeval-

len (5). 'sPrinsen tegenkanting, hetzi
jalofnietopregtgemeend,wasnietonverwinneli
jk; en het volk in Brussel en Antwerpen gaf hierover zi
jne vreugde door verlichtingen en feestvuren tekennen (1).',
Oaxxzz konde geen treFender en overtuigenderbewjsvan de gunsten de gehechtheid desvolksontvangen dan .zi
jneverhelng totdebesprokene waardiglleid,temeer
daar zi
j het gevolg was en tottegenwigt moest strekken van eenen maatregel, door
de aanzienll
jkste Edelen beraamd en uitgevoerd, om zi
jn gezag en invloed te knotStadltauder en Wvoccr#xverkozen werd. ln het verzoekschrift aan de Algem eene Staten , wen-

schen de Staten van Braband slechts, den Prinstothunnen bt
jzonderen Stadhouderte mogen
aanstellen. Zie BOXDAM, Onuitg.Stukk.D.111.bl.320. Teregtm erktde Heer G.v.v.aan,dat

de waardigheid van bi
jzonderé'fctf/tmz#er en dievan Ruwaard nieteensbcteekenend (synoniem)
zi
jn. ge titelvan ltnlvaard druktevrijwatmeeruit. Een lkuwaard tlltzhc-Wïr/?z, Rustbewaarder/) werd in deNederlandscke Staten alleen in zeerbuitengewoneen dringendeomstandigheden verkozen,wanneer dewettigeYorstminderjaril ol-ziek was,ofwelalshetvolk reden had,
zich tegen zi
jnewillekeurige regering teverzetten. DeBuwaard mogt, overeenkomstig devoorregten, allesverrigten, watandersden YorstofHeerveroorloofd was,en gewoonli
jk werd eene
dergell
jke verkiezing door de benoeming tot Landsheer gevolgd. Vgl. v. wux op SVAGENAAR,
St. V1I. bl. 60- 62.

(1)Bo5D&M,Onnitg--stukk.D.111.bl.321. STRADA,de#e!!:Belg.LibalX.p.528. ?:wTlvo0L10, Nederl. ..#9J.b1. 274. rz PZTIT, chron. d. #pîf. T. II. Liv. XI. p. 341. IIARAEUS,Annal.
Brab. T. 111. p.265. B0n,Ilist.d.Nederl.Oorl.D .1.B.XI.bl.898. vAN METEREN,Ilist.d.
Nederl. Oorl.B.VIl.bl.137. HOOFT,Nederl.Jfïdf.B.XlI.bl.537.

(2)Vgl.GROEN v.I'
mysTElœa,in dehrchivesdelaJlcfdnn d'oraltge,T.Yl.p.208.
(3)soxoâ.
x,Onuitg.stukk.D.111.bl.320.
(4)L11PETIT,&#rp4.d.11011.T.II.Liv.XI.p.341. :0a,Ilist.d.Nederl.Oprl.D.1.B.X1.
bl.898.
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1576- ten,welke velevanhensindsgeruimentjdmetafgunst,njd,enbezorgdheidvervulden(1).
1581 Er was geen twi
jfelaan, datzi
jgeheelop den achtergrond zouden geraken, wanneer
dePrins,dien zi
j zich geli
jk rekenden,aan hetdikwerfuitgedrukte verlangen derbevolking gehoor leende en te Bvussel verscheen, waar hi
j zich, ditwas te voorzien,
van het beleid van zaken zou meester m aken. Om dit te voorlkomen en hem , als

5% ware, de handen te binden, begrepen zi
j,hem zoo wel a1s box zAx,een andcr
gezag tegen te stellen (2). De trotsche en wufte Hertog van Aarscltot, welke oaAxzz
uiterli
jk een goed gelaattoonde, maar hem in het geheim tegenwerkte en lagen legde (5), zi
jn broeder de Xarkgraafvan Ilavrê, de Graven van Egmond en van Lalaing, de Burggraaf van Gent, de Heeren van xoxTzoxx , vzxux.z, uzzk, cuAxpzowx,
RASSIFGHEX y W ILLERVALy SW EVEGHEM en anderen, ten etale van zestien of achttien
Edelen, vereenigden zich, om over ditplan teraadplegen. Hetm oetverwondering baren ,

dat zich onder hen mannen bevonden geli
jk LALAIwO, vzxzx,
z en HEzk, welke tot de
i
jverigstevrienden en aanhangers van oRAxzzbehoorden.Xen heefthierop aangemerkt,
dat deze Edelen door godsdienstbezwaar werden aangedreven , zich in het onderhavige

geval aan de zt
jde van 'sPrinsen beni
jders te sclzaren. Zi
j gloeiden voorzeker van
haat tegen de Spanjaarden, maar de Roomsch-Katlloljke godsdienst ging hen na aan
hethart, en deze konde gevaar loopen,ja,misschien zelfsgeheeldoor de Hervormde
leer verdrongen worden , wanneer een Kettersgezind Yorst aan het hoofd van zaken

geraakte (1). Totnieuwen algemeenen Landvoogd werden, ondermeeranderen, ook
de Hertog van Anjou, metwien de onderhandelingen steedswaren voortgezet, en de
Paltzgraaf zAx cAszxua voorgesteld. Eindelt
jk bepaalde zich de keuze op den Aartsbertog X.
&'
rTHIAS,jongsten broeder van den regerenden Keizer Rvooxur 11,en die later
zelf de Keizerlt
jke waardigheid bekleed heeft. Hi
j was een jongman van twintig jarçn ,zacht,buigzaam en vredelievend van aard , maar m et zwakke geestvermogens, en
zeker voor niets minder berekend dan voor de gewigtige betrekking , welke men hem

wilde opdragen en waartoe hi
j zelf zich reeds het vorige jaarbij de Algemeene Staten had aangeboden. Doch juist deze hoedanigheden maakten hem aanbevelenswaardig
bi
j de eerzuchtige Edelen, welke vertrouwden, hem naar hunne hand te zullen stellen, of, zoo als het naïf wordt uitgedrukt, ))llem goede opiniën en instructiën in te

storten-'' Hi
j was een zusterszoon van rzLxps 11; men hoopte derhalve, dat de
Koning deze keuze zou billi
jken, welligt zi
jne.dochter tot gemalin en de Neder(1)Archivesdela Yci:p4 d'Orange,T.V1.p.178,191,210.
(2)v.coavlx-wlzasslTzxv,de Tlchfo
kj.Oorl.D.111.b1.140,141.
(3)cRozx v.l'
mxs'
rzRzR,in dehrchivesde la Jfcgpz'eorange,T.Vl.p.141,142.
(4)v.coRvm-wlsRsslTzuv,de Tachtigj.oorl.D.111.bl.144,145.
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landen tothuwelt
jltsgiftaan den Aartshertog zou geven. Dox zA>, meende men, zou1576h
1581
et niet wagen, het zwaard tegen zi
jn mededinger aan te gorden: en de Keizer,
dacht men, zou zich thans de bevrediging der Nederlanden nadrukkeljker aantrekken.
MATTHIAS,eindeli
jk-,behoorde tot een geslacht,hetwelk gestreng Katholt
jk was; voor
de godsdienstwasderhalve van hem nietste vreezen (1).
De Heer van Maelstede, vroeger Jonlter aan het Keizerli
jke Hof, was den zes en
twintigsten van Oogstmaand dezes jaars in het geheim naar W eczlczè gezonden, om
door tusschenkomstvan xuAzAhrs scllwExov den Aartshertog te polsen, ofhi
j genegen
zou zi
jn, de hem toegedachte waardigheid aan te nemen. De Prins van oranje werd
van het plan eerst een paar weken later door den Xarkgraaf van Ilavrd verwittigd,

welke,op zi
jn togt alsgezant naar Engeland,door Geertruidenberg kwam. Hi
jscheen
er aanvankeli
jk eenige bezwaren in te vinden,doch op de verzekering,welkehij,naar
hetonsvoorkomt,nietbehoefde,dateen Raad uitdenhoogenAdeldenjeugdigenVorst
zou ter zi
jde slaan,liethij zich de zaak welgevallen. Ongetwi
jfeld tochvertrouwdehi
j,
dat deze stap der Edelen den haat van nox zAx op den Adel niet alleen onverzoellbaar
zou maken ,maar cr ook botsing tusschen de beide hoofdtakken van het Huis van 0es-

tenrijk uit zou ontstaan, welke den Nederlanders ten voordeel konde streltk-en.
Ilet bli
jkt ten minste, dat bi
j zelf reetls vöôr drie Jaren niet Ongaarne zou gezien
hebben, dat een van de zonen des Keizers de opperlandvoogdj over de Nederlanden
'

aanvaardde

(2). Het kan zi
jn,datditmindermetzi
jne plannen strookte nu hi
j ziclz
te Bl-ussel indedaad aan lletroer van staatgeplaatstzag, en met elken dag zi
jn aanzien en invloed vermeerderden. Xaarjuist ditmoestden Hertog van Aarsclteten die
van zi
jnen rade nopen,hem onverwi
jld eenen door geboorte hooger geplaatsten persoon

tegen te stellen. X.
&TTHZAS werd dan ,buiten weten van oRAxzz en de Staten ,uitdruk-

lteli
jl
t genoodigd, zich ten spoedigste naar de Nederlanden te begeven (5). Dadeljk besloot lli
j beimelt
jk te vertrekken, daar de Keizer, althans p//o
lcflel, niets
van de zaak mogt weten (1). In den nacht van den derden op den vierden van
(1)Gltoxx v.PRIXSTERER,in de Archivesdela Maison #'Orange,T.YI.p.184,187,191- 1959
en,naarhem ,v.coavzx-wlznsnlTzxv,de Tachtigj.Oprl.b.111.bl.145,146.
(2)hrchivesde la *uf:p4 d'Orange,T.V.p.96. A!#.Gesch.desYaderl.D.lI.St.V.bl.430.
Ygl. s>rwl'
lvtlcslo, Nedc l. Hist. b1.275. (moEx v. PRlssTzaxa, in de hrchives etc-, T. VI. p. 193.
SVAGENAAR,D.V1I.bl.173,174,welke hierinHOOFT volgt, Nederl.Hist.B.XlI.bl.537.v.coavlx-

wlsltsBlTzxv,de Tachtigj.Oorl.D.111.bl.146,147.
(3)(moEx v.pmwsTsua, in dehrehivesdela Maison #,orange,T.VI.p.194, 195. v.c0Rvlx-wlzasBlTzxv,de Tachtigj.oorl.D.111.bl.147,148.
(4)GROEN v.PRIXSTSRZR onderzoektuitvoerig,ofdeKeizervan hetvertrek zl
jqsbroedersgeweten en het goedgekeurd hevft. hrchives de la Jfcfdpn d'orange,T.Vl.p.201,202.

11 DBEL. 6 STrK.

:7

210

ALGEX EENE GESCH IED ENIS

11581
576- W i
jnmaand verliet hi
j, in hetgewaad van een bediende en het gezigt geverwd, om
geheel onkenbaarte zjn, met postpaarden de stad G cezlezl, alleen doorzi
jn Kamerheer vow nArw v'
rz, den Heer van M aelstede, en een klein gevolg verzeld. Over Keu-

len kwam hi
j,.
vôör het einde der genoemde maand,te Lier in Braband, onlangs
doorden Graafvan Egmond,een zi
jnervrienden,voorde Staten verzekerd (1).
))Xen zou naauweli
jks iets roekeloozer kunnen bedenken, dan dat eenige Edelen,
op eigen gezag, eenen Opperlandvoogd aan de Nederlanden wilden geven , noch iets
loszinniger dan de inwilliging des Aartshertogs, welke toch overwogen moest hebben,

hoe gevoelig hi
j hierdopr den Koning van Spanje zou honen, aan wien ht
j zoo na
Vermaagschapt WaS, en Van Wiens opperste en wettige magt eene dergeli
jke verkiezing
alleen afhing (2).'' Het zi
j de Keizer dit insgeli
jks begreep, het zi
j om allen
schl
jn van medepligtigheid van zicllaf te werpen, onmiddelli
jk zond hj den Aartshertog boden aclzterna en bevalhem terug te keeren , doch XATTHIAS verontschuldigde zich

tlaarmede,datlli
j alleen in hetbelang desKonings van Spanje handelde en om teverhoeden,datde Nederlanden in uitheemsclle handen geraalkten (5). 'sKeizersplegtige
4 v.verzekering, datalles ))geheelbuiten zi
jn weten en wil''geschied was (1),vontl bi
j
W
i
j
n
so
x
z
ax
g
e
e
n
ge
l
o
o
f
*
maand
,welke terstond na het ontvangen van dien brief,den vi
jfen twin1577 tigsten van W ijnmaand, aan AxaExAxoER lpAltxzsz, Prins van Parma,schreef: ))lk ben
indedaad over de zaak nietweinigonthutst,wanthoewelikweet,daterreedsverledenjaar
bi
j de Staten sprake van geweestis,konde ik mi
j echter niet verbeelden,dat de Aartshertog een dergeli
jk aanzoek gehoor zou geven, of zi
jne moeder en zi
jn broeder daarin
zouden bewilligen. lk verwonder mi
jnietover de Keizerin-W eduwe,wellteik acht,dat
#

niets van den geheelen toeleg geweten heeft; veeleer beklaag ik haar, als ik de ge-

volgen bedenk, welke zt
j van de ligtzinniglzeid haars zoons te vreezen heeft. Xaar
van den Keizer weet ik voor als nog nietwatik denken zal. Hi
j toch wist,wat er
(1)Arcltives dela Maison #'orange,T.571.p.l96,202,213,215. BONIIAAI,onuitg.&t
z/
ç/g.
D. 111. bl. 297.
. D . 1Y. bl. 43,44. v.HAssss'
r, Stukk. v. d.Yaderl.ffïdf.D.111.b1.234.
STRXDA, de Bello Belg. Lib. lX.p.532. cAxpxwA, della guerra di Fiandra ,T. 1.p. 191. rz5TIvoGlzlq, Nederl. Hist.bl. 274. sx I'rTIT, Chron. d. f1p!!.T. ll. Iuiv. Xl. p. 342. cllAppuvs,Ilist.
&/pz.#.1.g.d. Fl.Liv. Y.p.241. HARAEUS,hnnal.Brab.T.111.p.264,267. 10R,Hist.d.
Nederl. Oorl.D .'I.B. XI. bl. 898, 899 , 900. v. x>:l'rlcx, Hist. d.Nederl. Otvl. B. Vll.bl.
137 verso. HOOFT)Nederl.Hist.B.X1I.bl.537,538. v.RXYP,Nederl. Gedc/t.B.ll.bl.17.

(2):ExTIv0()LIo,Nederl.Sï.
#.bl.274.
(3)Boa, Ilist. d.Nederl.Oprl.D.1.B.XI.bl.899. STnADA,de#c!lpBelg.Lib.Xl.p.532.
loxoAx,Onuitg.Stukk.D.111.bl.297.

(4)Den briefxan den KeizerheeftsospAxopgenomeninzijneOnnitg.Ktfàà.D.111.bl.296-298.
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gaande was,en heeft dit nietalleen nietbelet,maar er zelfs denKoning,instrijdmet15
15
781
0zi
jn pligt,nietvan verwittigd.W atmi
j betreft,zoodra ik de aankomst van den Aartshertog verneem , zal ik hem minzaam tegen alle vereeniging m et de Staten waarschu-

wen; slaat hi
j mi
jn raad in den windy dan geefthi
j mi
j daardoor hetregt,, hem als
vi
jand te beschouwen (1).,' De Keizerzald'
enkeli
jk bi
j den Koning,.Wieù hi
j mede
van zi
jne onbewustheid in dezen poogde te o'
vertuigen, even weinig geloof gevonden
hebben (2).- Naderhand beroemde hi
j zich,weliswaar,bi
j de Algemeene Staten,
dat hi
j zi
jn broeder had aangespoord, zich naar de Nederlanden te begeven, maar
verklaarde dit in een ti
jd, toen hi
j zich methen wenschte te verzoenen. Zekeris,
dat zi
jn medeweten, zoo dit al bestond en waarop hi
j zich beriep, den Aartshertog
weinig voordeelheeftaangebragt(5).
Hetberigtvan de aankomstdesAartshertogste Keulen en van het doel zi
jner reize,
door den Hertog van Aarscltot den Staten te Brussel medegedeeld , verwekte onderhen
groote ontsteltenis en oneenigheid. Velen waren verbolgen , dat eenige Edelen eigenmagtig eenen vreemden Heer hadden ingeroepen; anderen neigden tot den Hertog van

Anjou,van wien zi
j meer hulp en voordeelverwachtten; en eenigen drongen nogaan,
metnox zAx te onderhandelen. Xen was ten eenenmale besluiteloos, lloe zich ten op-

zigte vanq1xwrvulAs te gedragen en noodigde oRAxzz dringend uit, ook zi
jn gevoelen daaromtrent ltenbaar te maken. Indien AARscnoT en de zi
jnen zich vleiden,
dat de Prins, verbitterd over den stap, dien zi
j om hem te krenken en tevernederen
gedaan hadden,naarIlblland zou terugkeeren,ofwelzichopenlt
jktegenxATTuI.
&sverklaren,vonden zi
j zich te leur gesteld. De schrandere Vorst begreep teregt,dat,zoohi
j
totheteerste besloot,men voorloopig van hem ontslagen was;enmdienhi
jtotlzetlaatste
zt
jne toevlugtnam ,ditook zi
jnen vi
janden in de hand zou werken.Zoo hi
j zicb daarentegen voor den Aartshertog verklaarde, zou hi
j de Edelen tot zwi
jgen en hetvolk,
dat over hunne daadbi
jzonder misnoegd was,totbedaren brengen,en daardooreenezeer
waarschijnli
jke openbare vredebreuk tusschen beide parti
jen, die slechts de belangen
van nos zA> konde bevorderen, voorkomen; hi
j zelf zou inmiddels trachten,uit de
omstandigheden voor zich hetmeestmogell
jke nutte trekken. Hi
j twijfelde er welligt
nietaan, of deAarlshertog zou spoedig zich geheelin zijne armen moetenwerpen. Hi
j
bragtderhalve de Staten onderhetoog,datzoo men xATTuI.
&s afwees,men onvermi
jdeli
jlt den haat van het huisvan oostenrljk op zich zou laden eninzonderheidden Keizer

(1)STRADA,de #:!!pBelg.Lib.lX.p.533.

(2)By:wTlvoGl-lo,Nederl.#9f.bl.275.
(3)GROEN v.PRINSTERER,in de hrchivesde la YcidpnflhOrange,T.V1.p.202.
:7+
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1576- beleedisen door ziln broeder dushonend tebehandelen,zelfswanneer ht
h'diens stap in
1581
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allen ernstafkeurde (1). Uitdienhoofde werddan reedsden elfden van W i
lnmaand besloten,MATTHIAS,bt
j zi
jne aankomst,a1s broeder desKeizersenalsAartshertogteontvanen, hem naar Bergen in Ih negouwezt of naar Gent telatenkomen,en inmiddelsteoverwegen , of men hem en op welke voorwaarden tot Landvoogd zou verkiezen. Nader
werd bepaald, dat de Graafvan Egm ond . de Senechal van Ilenegouwen , en de Heer

van W illervalhem zouden opwachten en naarBergen geleiden (;).Later echterwerd
dit besluit gewi
jzigd, daar men Bergen als eene stad van te veel belang beschouwde,
om lzaar aan eenen Vorst in te ruimen wiens stelling, ten opzigte van het Land, nog

zeer onbepaald was (5). De Aartshertog kwam derhalve te Lier. AAascuo'
r,wellke
onlangs door de Algem eene Staten in stede van den Graaf van Boeulœ , wellke de

zl
t'de van box zAw volgde,tot Stadlzouder van Vlaanderen benoemd was, trachtte met
eenige andere Grooten, zich van zi
jn persoon meester te maken , om hem naarlzunne
band te buigen. Het plan was, hem van Lier naar b enderm onde te voeren en daartoe de hulp der Bevelhebbers van het Staatsche leger te G ctlcrczl te verwerven; doch
door de verstandige maatregelen van oaAxzz en het beleid des Graven van Lalaing

spatte het geheele ontwerp in duigen (1). XATTHIAS erkende weldra, lloe zeer de
aanhang van oaAxzE over dien van AAhscuo'
r de bovenhand llad,en dathi
j meerdoor
middel van den cersten dan van den laatsten het doel van zi
jn streven zou bereiken (5).
H et bli
jkt, dat omtrentde helftvan W i
jnmaand box zAw van de naderende komst
tles Aartshertogs nog onbewustwas. Hj schreef toen uit Luœeî
èlbttrg cen sclzerpen en
verwi
jtenden brief aan de Staten te Brussel, llen A'
erwittigende, datde Koning besloten laad, zich aan hetEc'
ttt/
lpl
'g Gebod (6) stiptelt
jltte houtlen en lzen beveelt, overeenkomstig hun eed, te bli
jven b1
j de Roomsch-Katholl
jke godsdiensten de volstrekte
gehoorzaamlzeid, hem naar goddelt
jk en mensclleli
jlt regtverschuldigd, maar wclke zj
(1)GROEN vAN PRINSTERER, in deArcllivesde la #'aison d'Orange,T.Y1.p.229- 231,wien
v. coltvlx-wzERsnlTzxv volgt in de Tachtigj.Opr!.D.111.bl. 151. Zieook BzsTlvoGslo,Nederl.
llist. bl.275. Levelk rc4 wlssEx 1.9. 111.b1. 139, 140.

(2)Besol. M. s.s.desEtats&thl.aangehaald door cnoE; vANpalwsTsnxR,in de Arcltivesde l:4
Maiso3t #'Orange,T.V1.p.231.

(3)B0R,llist.d.Nederl.Opr!.D.1.B.Xl.b1.899.
(4)v. METZIIEX, Ilist. d. Nederl. Oorl. B.V1l.bl.137 verso. uooFz, A'edet'l. 3à's/.B. X'l1.
131.539,540.

(5)IjEsl'lvocslo,Nederl.Ilist.b1.275.
(6)Ditwordtbli
jkbaarllicroaderddictdepacification verstaan.
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grooteli
jks overtreden hadden;voorts de wapenen nederte leggen,die z1
j.buiten zjn15
15
78
61
last en toestemming hadden opgevat; geen gezag te voeren over het kri
jgsvolk en anderen, maar ditaan hem overte laten, wien hetalleen toekomtoverzi
jne leenmanuen,onderdanen, en kri
jgslieden te gebieden; nietlanger den Prinsvan oranje en
zi
jn aanhang, openbare vi
janden van de godsdienst en van hun Koning en schenders
van de Gentsche Bevrediging, onder zich te dulden; diegenen, welke niet in de ge-

noemde Bevrediging begrepen waren, van de posten te ontzetten, in welke zi
j zich
gedrongen hadden; de gevangenen in vri
jheid te stellen; hetgemeen te ontwapenen;
in debetaling van de Duitsche ltri
jgsbenden te vborzien,opdatdezespoedigkondenvertrekken,en zt
j zelve zich naar llunne woonplaatsen terug begeven,om hetbi
jeenroepen
der Algemeene Staten af te wachten, hetgeen hi
j wilde, dat zoo spocdig mogeli
jk zou
geschieden. ))W anneer gi
j aan al deze voorwaarden voldoet,'' gaat nos ztw voort,
))moogt gij op de goedertierenheid desKoningshopen, en terstond zullen de lkrjgsbenden, die reeds ter onderschraging van de godsdienst en 'sKonings gezag in aan-

togt zi
jn,terugtrekkcn-'' Hierop verwaclat lai
j dadeli
jk antwoord, anders za1 laij ziclz
genoodzaakt zien , ingevolge 'sKonings last, van de middelen gebruik te m aken,welke
God in zi
jne llanden gesteld heeft,om de beidegenoemde punten tehandhaven,daar de

Koning vast voorgenomen heeft,veeleer alzi
jne krachten daartoe aan te wenden,dan
het minste in dit opzigt loe te geven, de Staten voor dc gevolgen verantwoordelijk
stellende (1). Op bezadigder toon vermaande hi
j de Staten weinig dagen later, bi
j
de mare,dat xxr
rrslAs llerwaarts was genoodigd,wel in het oog te houden, ))datniemand, wie ook, in de Nederlattden het opperbewind m ogt voeren , ten ware door den

Koning behoorli
jk gezonden en gemagtigd; en zijderhalve,indien er aan het gerucht
iets ware, hetgeen hi
j niet gelooven konde, den Aartshertog niet als Landvoogd 20 v.
*
jnzouden ontvangen,dewi
jl zi
j daardoorin de misdaad van gekwetste Xajesteit vervielen.Wmaiand
Veeleer moesten zi
j op hunne hoede zi
jn, zich niet door eenige lzeethoofden te laten 1577
misleiden,die alleen om eigen voordeelnieuwigheden zochten (2).''
De wreede en ongeli
jke worstelstri
jdjwelkenu reedstien jaren deNederlanden verscheurde, had elk weleer vreedzaam ingezeten in een onverschrokken soldaatherscllapen.
Een groot aant
al Edelen en burgers wasop bet schavotofin den kri
jg omgek-omen,
en de nagelaten betrekkingen waren daardoor slecllts te m eer tot woede en wraak
ontvlamd geworden. Er was geen gezin, dat niet een verlies aan leden of goederen

te betreuren had; en de haat tegen de Spanjaarden, van vader op zoon overgegaan,
had in aller gemoederen vasten wortel geschoten. Xen weet m et svelk beleid oRtxzs

(1)v.llAsszs'
r,Stukk.r.#.Yaderl.Ilist.D.111.b1.231 231.
(2)5ea,Ilint.d.Nederl.Oorl.D.1.B.Xl.bl.900.

ALG EX EENE GE SCH IEDEN IS

1sx - zich deze stemming te nutte maakte, en hoe vele m annen van invloed op het volk

1581 I)i
J'aan ri
jne b'
elàngen wistteverbinden.Onder zi
jne talri
jke en vermogendeaanhangers
te Gent:waren de voornaamste zAx n xBlsz of xxBlsE en vhAws vAw xzvucLxa. Hzx-

sxsz stamde af uit het adelljk geslachtder sxrLvs, dat onder verschilla de namen in
Vlaanderen., Sezlcgptdwczl,en Frankrijk in groot aanzien was. In 4i
jne jqugd had hi
j
veel gereisd, en vereenigde bz
j eene uitgebreide taalkennis eene groote belezenheid.
Daartegen wordtht
j afgeschilderd a1seen man zonder godsdienst,zonderzeden,zonder
beginselen , even stout in den voorspoed als ter neêrgeslagen in den tegenspoed, onstui-

mig,w'
illekeurig, en wienstonbeperkte eerzucht niemand boven zich dulde.Zi
jn gloeijende haatop de Spanjaarden,de moed,metwelken hi
j zich tegen hunnedwingelandj
verzette,en zi
jne onmiskenbare bekwaamheden hadden hem den weg toteeren aanzien
gebaand. En daar hi
j dikwerf tot overlleidsambten wasverkozen, had hj zich eene
naauwkeurige kennis van den toestand en de belangen der stad niet alleen, maar ook

van het geheele gewest verworven, alwaar hi
jde zaak der vri
jheid bi
j uitstek zou bevorderdhebben,indien hi
j geweten had,naar de inzigten van meer schranderemannen
dan hi
j zich te schikken. Zi
jn tegenhanger, FRAXS vAw xzvuvxalaz, Heer van A'
tj/lprc,
stamde insgeli
jks af van goeden huize, en ofschoon nog heviger en vermeteler van
aard dan uzxBxsz, liet hij zich echter in vele gevallen door oRAxzz leiden, aan wien
hi
j ten sterkste verltnocht was.
Groot was de invloed dezer twee mannen ln Gent, waar zi
j aan de voornaamste geslachten vermaagschaptwaren en door hunne redenen en gesprekken, die vri
jheid en
haat tegen de dwingelanden ademden, als echte zonen des Vaderlands, als redders uit

de slaverni
j beschouwd werden, terwi
jl zt
j zelf intusschen naar een volstrektgezag
streefden. Ter bereiking van hun doel wisten zi
j zich de gunstvan het gemeen te
verwerven, dat, grootendeels hervormdgezind en door den ramp der ti
jden van de
hoofdbronnen zi
jns bestaans beroofd, dikwerf de plunderende hand naar de kerken en
kloosters uitstrekte. De beide volksleiders, wilden zi
j zich aan het hoofd van dezen
magtigen aanhang, welke den naam van Geus weder invoerde, handhaven , moesten
dit en het plegen van andere ongeregeldheden dulden , maar daarvoor stonden hun dan

ook op den eersten wenk twintig duizend gewapende mannen te dienst,welke zj dikmaals, zonder eenige noodzaak dan alleen om hun gezag en invloed te toonen, op de

been bragten. Om in de aclzting des volks nog hooger te stt
jgen, hadden zj zich
verbonden te bewerken, dat al de oude voorregten hersteld wierden , zelfs die be-

trekkelt
jk de Opper- en Onderdekens der Gilden, welke XAU L V in Wqftien honderd
veertig aan de stad ontnom en had. Gemagtigden werden deswege naar Bvussel gezonden, en gedurig verzoekschriften daarover ingediend.

De Staten van Vlaanderen, de Bisschoppen van Brugge en Iperen, bi
jna alde Bevelhebbers der steden , de Stadhouder van W aalsclt-vlaanderen en vele voorname
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Edelen waren te Gent bi
jeen,'om overden.'skat'vnn zakèn te raadplegen, welke al15
15
781
*
hunne oplettendheid vorderde, toen de Hertog van Aarscltot, met drie en twintig
vaandels voetvolk en drie honderd ruiters als Stadhouder naar Vlaanderen vertrokken ,

aan het hoofd,'
van een schitterend gevolg er binnen toog en feesteli
jk ontvangen werd.
Om zich bi
j de bevolking aangenanm temaken, liet hj dadeltjk verbreiden, dat ht
j
de herstelling harer voorregten met zich bragt; doch daar de openli
jke afkondiging er
van uitbleef, wekte dit in hooge mate de ontevredenheid der gemeente op. Daarenbo-

ven moest een bewindsman, zoo weinig volksgezind alshi
j, wiensnai
jver op ohwxzx,
verzettegen het slecbten der kasteelen, en inroepen vau XATTHIAS bekend waren ,

den Gentenaarsweinig welkom zi
jn;en de Heeren van Cltampigny en van Swevegltem ,
welke hem a1s Raden waren toegevoegd, konden evenmin den Prinsgezinden behagen ,

daar zt
j zich tegen hetbenoemen van ohAwzz tot Stadhouder van Braband verklaard
hadden.

Dedenkwt
jzedesHertogsvan Aarscltoten de uitgestrekte lastmetwelken hi
j door de
AlgemeeneStatenvoorzienwas,boezemden HZXBTSEen Rlluovzbezorgdheidin,daarzijnu
nietalleen hunne plannenveri
jdeld zagen,maaro0k totverantwoording zouden geroepen
wordenwegensdaden,welke zt
j zicllop eigengezagveroorloofdhadden.Zjwerdenhierin
versterltt toen cuAxt>
xoxv en swzvzouEx ziclzeens ten opzigtevan oaxxzs zoovi
jandig
j te trektegen Rxzuovz uitlieten, datdeze zich gedrongen voelde,voor den Prins parti
ken. Het gevolg hiervan was, dat ht
j en ellk, welke oaAwzz ofde Hervormde godsdienst aankleefde, vermeden en naauwkeurig gadegeslagen werden.Het hoofdstreven der
beide volksmenners was thans, Let dreigend gevaar af te weren. Tot dat einde begaf

zich llzsovE in het geheim naar den Prins te Antwerpen, wien hi
j mededeelde,
hoe hetin Gentgeschapen stond. Hier lagen nog eenige vaandels soldaten, welke bi
j
hetbeleg van hetkasteel gediend hadden,en slzHovz verzocht,datzi
j hem ,totsteraa
nl
z
ang
,
m
ogt
e
n
af
ge
s
t
a
an
wor
de
n
,
wa
ar
i
n
de
Pr
i
ns
e
cht
er niet bewilking van zi
jn
ligde. Toen sloeg hi
j voor,ten einde zich en de zi
jnen te redden,een opstand onder
het volk te verwekken en Axxtscuo'
r met zi
jne Edelen in hechtenis te nemen. De
Prins scheen ditstoute plan ver van de hand te wjzen, doch vraagde desanderendaags
aan Iuzwovs, ))of hij nog alti
jd bi
j zi
jn voornemen bleef?'' En toen ditbevestigend
werd beantwoord,haalde hi
j de schouders op en verwi
jderde zich. Xaar nu trad Ax.ozoowpx met Mzuovs in gesprek en raadde hem aan, zi
jn ontwerp te verwezenlijken,
doch zonder den Prins deswege verder te moei
jen. ;oo ohAwzx nu al daartoe niet
openlt
jk (oglcieel) bevel gegeven heeft, hetgeen hem trouwenszi
jne stelling verbood,
kan echter bezwaarlt
jk in twi
jfel getrokken worden, dat dit met'zl
jn overleg en
goedkeuring geschied is. De omstandigheden waren dezelfde als ten tt
jde der inhecbtenisneming van den Raad van State te Brussel. m zsovz toog dadeli
jk naar
Dczl#crmpzlde, en van daarheimeli
jk metviermuskettiersnaar Gentterug, werwaarts

ît6
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1576-- ook de Heer van Dolhaitt door den Prins gezonden werd, ona op den gahy der zaken
1581 het oog te houden.
'

Ondertusschen had de Hertog van Aarschot. door.aan zi
jne belofte geen ZOV:j.K. (g
.

geven , het geduld der heethoofden OP eene te zware Prbef gesteld. lh xslsz hield''he-

eens'op straat staande en vorderde op hevigen toon, dat.nu.toch eindçli
jk de her28v. stelling der oude voorregten afgekontligd zou worden. AAhscuèTz,tracht een antwoord te

5Vjn-

'
maandontwi
g.ken,doch,sterkergedrongen,barsthiJ.ùit: ))datmen die..mji
ters,die vri
g.keja.
1577 kraai
jers wel.zou vinden en meteen strop om den halstotzwi
jjen brengen, alwaren
zi
j ook nog zoo opgestookt door den Prinsvan oranje-'' Deze woorden ontvlammen
xlzxBlsz en die hem omringen in woede,en verspreiden zich spoedig van'wi
jl
ttotwi
jk.
De burgerslkiezen partij,de een voor AAhscllo'
r,de ander voor HEXBISE;men looptte
wapen , en niet dan m et moeite gelukt hct der Overheid de gemoederen allengs tot be-

daren te brengen. Naauweli
jlksis de beweging gestild en het vollk huiswaarts gekeerd,
toen Rlzuovz tegen den avond uit Antwerpelt terugkom t. Hoorende wat er geschied

is, i
jlt hi
j naar uyrsxslsE en verwi
jt hem , ))dat hi
j de gemeente het geweer heeft
laten nederleggen, terwijlmen thans moestdoortasten,daar de hier bi
jeengelkomen Bisschoppen en groote Heeren het er slechts op toelegden , hen te vernietigen. Spoedig moest de dreigende slag worden voorltom en, anders was men onllerstelbaar verloren.
W ie nu bleef slapen , liep gevaar dien nacht van het bed geligt te worden-'' De burger Hopman aAKos Mx>rt7xxy:x en eenige andere onversaagde volksgezinden deeldén in dit
evoelen. Terstond werd van RzzllovE's plan denoverigen burgerhoplieden kennisgegeven ,

die onmiddelli
jk hunne manschappen bi
jeen riepen, van wellte echter ter naanwernood
de helftopkwam. Rzznovz begeeft zich van vier bedienden en viermuskettiersvergezeld

op straat,om hetgemeen aan te sporen,zich bi
j hem aan te sluiten,dochvindtweinig
gehoor. De schaars bi
jeengebragte hoop verzameltzich intusschen voor de woning van
Hzxslsl, waar eindeli
jk een besluit genomen wordt. Tegen middernacht breektRtzHovz op, en bi
j HE51BIsE blt
jft een goed aantal gewapenden achter, om hem ,ingeval van nood, te hulp te schieten. Spoedig heefthi
j het Prinsenhofen het oude slot,
wahr het geschut bewaard werd, ingenomen en de voornaamste pleinen' met zi
jne
manschappen bezet. Yersterkt door een hoop burgers, die, ziende dàt het ernst werd,

de wapenen had aangeschoten, begeeft ht
j zich met den Hopman MIEOHEM tegen
den morgen naar het hof van St.Wlrp, waar de Hertog van Aarschotzi
jn verblt
jf
hield. Dreigend eischt men, dat de poort geopend worde,.maar de bedienden stellen zich te weer. ))Laat ons de vogels in hun nest verbranden !'' roepen de beide
aanvoerders elkander toe, terwi
jl zi
j bevel geven brandstoFen aan te voeren en voor
de poort te leggen. .
N u wordt.er opengedaan ; de woeste hoop stuiftbinnen, en 'AAR-

scso'
r, die llen in zi
jn nachtgewaad bedaard te geioettreedt,zou ongetwi
jfeld hun
slagtoFer geworden zi
jn, indien nietRzzuovz hem lot tweemaal toe aan hunne handen
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ontrukt, in eigen persoon in hechtenis genomen. en onder een sterk geleide naar zt
qn1576huis in verzekerde bewaring gezonden had. Derwaârts werden dien morgen ook 1581
evangen gevoerd de Bisschoppen van Brugge en van Iperen; de Heer van M oktseron ,
Groot-Baljuw van Gent, en zt
jn zoon; de Heeren van Rassingltem , van Swevegltem ,

van Enke,en van Esclte;de Heer van Erpe,Groot-Baljuw van Kortri
jk;zAx vxscu,
Baljuw van Ingelmunster; zAxou uEsszx,sen zA> ox X,A PohTz,Raadsheeren van Vlaanderen, behalve vele andere personen. Het hof van Barestein was met geweld ingenomen , doch de Heer oz PAXJ:LE, Voorzitter van den Raad van Artois, welke het bewoonde en OP wien m en het gemunthad, in zi
jn hemd ontsnapt; zi
jn broeder werd
gevangen gezet, doch spoedig weder ontslagen. Den volgenden dag bleven de
stadspoorten gesloten; slechts de Heer van Dolhqin , 's Prinsen gemagtigde, werd in
het geheim in- en uitgelaten.
De ebeurtenissen te Gent werden door de Algem eene Staten ten hoogste euvel

opgenomen. En indedaad,zi
j,de Raad van State,en de Staten van Vlaanderen waren
er grootelt
jks door beleedigd. Niet alleen zagen zij er nieuwe botsingen en twisten
uit te gemoet, maar duchtten bli
jkbaar voor zich een gelt
jk lot a1sden Hertog van 29v.
Aarscltot en zi
jne aanhangers getroFen had. Onmiddellijk verzochten z1
j sT.AxanzoownzmWaai
jnd
ndringend, zich, in elk geval, bi
j den Raad van State te Brusselte vervoegen, en 1577
rigtten denvolgenden dag een geli
jk verzoek tot denPrinsvan oranje,teneindemethem
overdeGentschezaken te raadplegen.Zj besloten tevens,de Heeren bzX,AUAYE,DE X,A
choxs, en Xr.sxrxzz in alleri
jl naar Gentte zenden, en kortdaarop den Abt van St.
Gertrude met den Advokaat xaxzsvzLn. Op hun aanzoek , en welligt ook op het vertoog van cuAxpzoxt ,zond de Prins Jonker Ahzxp vAx noRp m ede derwaarts,om te be-

werken,datde Hertog van Aarscltotinvri
jheidgesteldwierd,hetgeenvelenbevreemdde,
daar algemeen het gerucht liep , dat Rxzuovz's toeleg met ohAwzz's voorkennis althans
was uitgevoerd. Niet vöör den veertienden van Slagtmaand, en na veel moeite en be-

zwaren, werd de Hertog ontslagen; zi
jne lotgenooten echterbleven op hetPrinsenhof,
en de Raadsheer ussszLs metden Baljuw vxscu in de stadsgevangenis onder sterke bewaking. Den dag na het uitvoeren van den stouten aanslag, had RrzHovs drie honderd

man in soldt
j genomen en deburgersbjeengeroepen, welken hj de beweegreden van
zjn gedragontvouwdeen diehj geheelvoorzich wisttestemmen.Intusschenbleven de
poorten gesloten, de pleinen bezet, de straten met ketens gespannen , en de burgers
onder de wapenen. In de huizen der lands- en stadsontvangerswerdenwachten geplaatst,
en de gelden in beslag genomen.
De beide volksmenners deelden nu met elkander het beheer van zaken. m zuovx

belastte zich methetkrjgswezen en deuitvoerendemagt; uzxsxsz nam helburgerljk
bestuur op zich. Er werden op het voetspoor van Brunel en van andere steden ,
waar het volk de bovenband llad, zoogenaamde acltttienen, eene soort van gemeens11 DsEL. 6 STvK.
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15
76- mannen, aangesteld, welkeinrigting de Prinsvan oranjebegunstigde. Zt
j waren uit
1581 d
e onderscheidenewi
jken derstad,deelsuitden Adel, deelsuit deburgerij,gekozen
en vertegenwoordigden hetvolk. Alle behoorden tot de bewegingsparti
j,ep uxxBxsz
stond meteen geheimschrjvervan staataan hun hoofd. Deze bewindsmannen,nu eens
ackttienen, dan aclttbaren, gemagtlgden of bî
jzittert des rpl/ç: geheeten, herstelden
terstond de oude voorregten,doorKAAEL V in Wjftienhonderd veertig der stad ontnomen, en elk trad weder in het bezit der goederen, die vroeger op last der Algemeene
Staten waren verbeud verkhard. Nu st
aken de twee en vi
jftig gilden hunne vau dels
weder ,op, hernamen hunne oude litels en waardigheden, en kwamen als eerti
jds
.

op hunne gildekamers bl
jeen. Ook de wevers, in hunne verschillende afdeelingen,
volgden dit voorbeeld. Ieder gild koos zi
jn Deken, en deze Dekens kozen uit hun
midden den Opperdeken. Elke zaak werd eerst voor een krt
jgsraad gebragt, uit de
Bevelhebbers der burgerl
j en der soldaten zamengesteld ; dan kwam zj voor de
onderscheidene afdeelingen der wevers, voor de twee en vi
jftig gilden,voor deverschillende collegien van beheer, en eindeli
jk voorde achttienen, waar zi
jhaarbeslag
ontving. Al deze nieuwigheden waren door uzxszsz en azzuovz met toestemming der

Vroedschap en burgerj ingevoerd.
9 v. Ondertusschen was te Gent, in naam der Edelen (notabelen), aanzienli
jken, en
Sl
a
g
t
m.
1
1577 Zemeente, een gescbrift in ,et licht verschenen , waarin de redenen van het ge-

vangennemen der Heeren ontvouwd en zi
j beschuldigd werden, ))getrachtte hebben,
den Prins van het stadhoudergchap over Braband te berooven; tweedragt onder de ge-

westen, inzonderheid tusmA
'en Braband en Vlaanderen, te strooi
jen; den Aartshertog
tot Opper-u ndvoogd te verhegen en hem eenen Raad van State naar lmnnen zin toe

te voegen, buiten bewilliging des Konings en der Algemeene Staten; kri
jgsvolk in
Gent te brengen en den Prins te beoorlogen, als hi
j hetbewind over Braband niet
nederlegde; zicb van de gelden, te Douai tot het voeren van den algemeenen knjg
voorhanden, meester te maken, om ohAwzz te bestri
jden; en dat zi
j liever het Land
tot een roof aan now . zAy zouden laten , dan van hun toeleg afzien-'' Reeds vroeger waren er afschriften van zekeren brief, naar men voorgaf, door uEsszx,s aan den
Graaf van Roeulr gerigt, onder het volk verspreid, waarin onderanderen gezegd werd,

))dat men, overeenkomstig 'sKonings bedoelingen, de zaak bi
j nox zA> moestvoortzetten,om den sckendigen AWfer (d% PTins) met al zi
jn aanhang teringelooren-''
De oerspronkeli
jke brief echter we1 nietgetoond,en het ismeerdan gissing,dat
men dien verdicht heeft, zoo wel om het volk meer OP te zetten, als om aan den

stouten stap te Genteen schi
jn van regtvaardigheid te geven.))Hetzoubelangri
jkzi
jn,''
Khreef sT. ALnzlolpz aan den Prins, ))indien het gebeurde te Gent gebilljkt
konde worden,wantik verneem ,dathetgeen (den briefvan uzsslLs?)UweExcellentie
heeft gezien , niet echt is-''
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De steden B%
jssel, Douaien orclties, het zoogenaamde W aalsck-vlaanderen, ver-15761581
zochten, na het slaken des Hertogs van Aarschot, de invrt
jheidstelling van haren
Stadhouder, den Heer van Bassinghem. Dit echter werd door de achttienen van de
hand gewezen ; en toen de afgevaardigden aandrongen, om dan ten m inste de namen

van degenen te mogen weten,welke hem gevangen genomen hadden,ontvingen zi
j tot
antwoord,))datmen hun die ten getale van tien oftwaalf duizend man,bi
j den eersten
trommelslag,onder de oogen zou brengen,zoo zi
j nietbinnen twee uren destad ruimden.'' Dit ruw bescheid had voor de Gentenaars noodlottige gevolgen, en was eene
der redenen , om welke later de W alen tegen hen de wapens opvatten. - lntusschen trachtten Hy:xslsz en xlzHovz zich te versterken, en beproefden tot dat einde de
naaste Vlaamsche steden aan ziclz te verbinden. Xaar dit wekte in de vier Leden van

Vlaanderen het vermoeden op, dat de beide vplksmenners eenenieuwe parti
jin den
Staat wilden opwerpen, en zi
j verzochten den Prins, zich naar Gent te begeven, om
regel op de zaken te stellen.

ORAwzz hield zich nog steeds te Antwerpen op, waar hi
j met werkzaamheden was
overladen, door eene overgroote menigte lieden bezocht en geraadpleegd werd, en ,

gelt
jk zAx van Nassau zich uitdrukte, ))onophoudelt
jk van heteene gastmaalnaarhet
andere, van het eene gezelschap naar het andere gaan m oest, hoe ongelegen hem dit

ook zi
jn mogt(1).,, Verzeld door zjn broeder, onderscheidene andere aanzienll
jke
Heeren, en honderd zeventig gewapende Antwerpsche burgers, vertrok hj den negen en twintigsten van W intermaand naar Gent, en werd er luisterri
jk ontvangen.
De Heer van Croirelde toog hem met twee honderd soldaten te gemoet, en niet ver
van de stad werd hi
j door een geli
jk getal voornam e Gentenaars en vier honderd
gewapende burgers, welke hem tot li
jfwacht moesten strekken, opgewacllt. Vöör
de poort stonden vier en vi
jftig afgevaardigden metbrandende toortsen geschaard, en

even zoo veel piktonnen waren aan beide zi
jden van den weg ontstoken, welke naar
zi
jn verbli
jf geleidde. Op het gastmaal werd ht
j door een zinnebeeldig persoon,de
gem eente voorstellende,in versen begroet van welke elke afdeeling eindigde m et:
))W ees welkom , edel Prins! binnen onser steden ,
Die in 'sHeeren naam komt a1s een Vorst der vreden-''

Dc stad vereerde bem een open hart van zuiver goud, waarop het woord Sinceritan

(Opregtheid) gegriftwas. Rusten vrede schenen, alshetware, bj zi
jne komsthersteld;men trachtte op alle mogeli
jke wi
jze zi
jn verbli
jfte veraangenamen; en gastmalen en schouwspelen wisselden elkander af. Ruim veertien dagen vertoefde oRA>Jx

(1)Archives& la Maison #'orange,T.VI.p.215.
:8 +
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1576- te Gent,welken tl
jd ht
j zich ten nutte maakte,om den staat van zaken aldaarnaauw1581 keurig te leeren kennen, de opgewondene gemoederen te bedaren, en den geest van
oproer te breidelen. In naam des Konings en m et volmagt der Algemeene Staten,

bekrachtigde hi
jde oude voorregten en vri
jheden derstad, welke zi
j zich reedsweder
lzad toegeëigend, herstelde de Overigheid met de keuren en gewoonten A'ôör hetjaar
Vi
jftienhonderd veertig in zwang,en plaatste ulxBzsz aan hethoofd des bewinds.Door
diteen en ander maakte hi
jzich bi
j de bevolking aangenaam , envergrootte nietweinig
dien invloed,welken hi
jmetzoovcelbeleid zich wistte verschaFen en totzi
jn voordeel
te bezigen. Hoewelhi
j hetgebeurde te Gentin hetopenbaar nietsterk gispte, gafhi
j
cchter,bi
j onderscheidenegeheime zamenkomsten.den hoofdbewerkerservanzi
jneafkeuring onbewimpeld daarover te kennen. Inzonderlleidverweetlli
juExsxsz,thans,naarhet
schi
jnt,veelovermoedigerdan szzuovz,zi
jneeigenbaateni
jdelheid,doorwelkehi
jdewelvaartvan het algemeen op llet spel ging zetten ,vermaandehem we1toe tezien,deW aal-

sche gewesten niet in opstaud te brengen, en voorspelde hem ,dathi
j eens, zoo hi
j
zich niet matigde, hetslagtoFer zi
jner heerschzucht zou worden. Deze waarschuwingen en vermaningen, met schl
jnbaren ootmoed aangehoord,hadden zoo welnig invloed
op de beide volksleidersj wien de gelukkige uitslag hunner onderneming de borstdeed
zwellen , dat de Prins niet eens het slaken der gevangen Heeren van hen kon verwer-

ven. Velen echter meenen, dat oaxxzz dit aanzoek een ernst geweestis, en bi
j
zelfs zich nietongaarne van mannen bevri
jd zag,welke hem bi
j MATTHIAS in den weg
konden staan (1).
Toen box zAx door den Keizer van het vertrek des Aartshertogs naar de Nederlatt-

den verwittigd was, waarschuwde hi
j op vriendeli
jk-vermanenden toon nogmaals de A1genaeene Staten, en op dezelfde gronden als vroeger, hem niet voor Landvoogd te er-

kennen(2). Doch zi
j hadden reedseenige punten ofvoorwaartlen,opwelkezl
jMArruzAs
a1s zoodanig zouden aannemen,ontporpen en aan de gewesleli
jke Staten rondgezonden
(1)hrchives de la Maison d'Orange,T.VI.p.216-227,266,276. STRADA,de BelloBelg.
T. lI.Lib 1.p.5. cAxpAxA,#cl/c guerra di Fïcn#rc,T.1.p.191,192. lsxl'lvot
lslo,Nederl.
Ilist. bl. 275, 276. HARAEIJS, hnnal.Brab. T. 111. p.266,267. B0R,Ilist.d.Nederl Oorl.
D. 1. B. Xl. bl.903- 905, 916. v. METEREX, Ilist.d. Nederl. oorl. B. Vll. bl. 137- 139 , 140
xerso. Hoorv,Nedevl.Ilist.B.xll.bl.540- 543,547. v.Itcvo,Nederl. GedcA.B.1l.b1. 16,
17. cocTsosvs, chron. w. uoll. D.lI.bl. 137. Izs PETIT, chrt
ln. d. H011. T. ll. Liv. Xl.p.341.
GHAPPUYS, Hist
. &:4. #. 1. g. d. Fl. Liv. V. P. 242. v. D. VYNCKT,Hist. d. Troubl.T. 1l.
p. 431- 444, welke vele echte bescheiden heeft geraadpleegd,en wien
coavls-wlEnsalTzxv

hoofdzakeli
jk volgt in de Tcchfzkj. oorl. D.111. bl.154-170. Leven Tan WILLEM 1.D.111.
bl. 146- 153.

(2)DIIAIIA!f,Onuitg.,%v&/;.D.IV.b1.42 46.
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met verzoek, daarover zoo

SPOCdig mogeljk te berigten en een besluitte nemen (1).11
Z5
78
61
Tevenshadden Zi
jgewenscht,eennieuwen RaadvanState aan te stellen,en het ontwerp
van een berigtschrift voor dat ligchaam insgeli
jks aan de Staten van elk gewest ter
overweging en goedkeuring medegedeeld(2).Zt
j wendden zich schriftelt
jk totden Kei- 11v.
zer metde bede,bi
j tlen Koning vanSpanje te bewerken, datbow zA> opontboden enSl
1a5g7t7
m.
MAl'l'uzAsin zi
jne plaatsgesteld wierd (5). En daarzj in hetzekere onderrig'
twaren,
dat uit Frankrjjk krt
jgsvolk en kri
jgsbehoeften tot onderstand van box zAx gezonden
werden,hetgeen hen nietweinig in verlegenheid bragt, trachtten zi
j den Franschen
Koning te bewegen, dit te verbieden niet alleen, maar zelfs de Nederlanden tegen

den Spanjaard bi
jstand te verleenen,terwi
jlzi
j hem en den Hertog van Anjou.uitvoerig 18v.
1le redenen ontwikkelden, waarom zi
j inetdén Aartshertog in onderhandeling getredenSlagtnl.
waren en begeerden, hem bi
j voorraad als Landvoogd aan te nemen tot door dea
Koning van Spanje,met toestemming derAlgemeelte Staten,anders bevolen wierd (é).
XATTEIAS bevond zich nog steeds te Lier; daar er echter op dien tjd eene Lbesmetteli
jke ziekte heerschte, werd hi
j naar Antwelpen ujtgenoodigd en door den Prins zlv
van oranje luisterri
jk ontvangen. Hi
j zou aldaar vertoeven tot de onderllandelingen af-Slagtmgeloopen waren (5).
Zou men den Aartshertog in de Landvoogdj stellen, dan sprak van zelf, dat
DON JAN er Vooraf Van fervallen moest verklaard worden. Dit geschiedde bj een openhaar bevelschrift,waarin de Staten betuigden,pdat zj hem ,sederthetbemagtigenvan 7 v.
Namen,nietmeerals'sKonings Landvoogd erkend,maarvoor vi
jand van hetLand t
Werrinn.
gelzouden Ladden, hoedanig zi
j hem ook voortâan van ellk wilden aangemerkt hebben,
en dat al zi
jne aanllangers als wederspannigen en oproerlingen, strafbaaraan li
jfen
goed,zouden beschouwd worden.'' Op denzelfden dag geboden zi
j, in naam des Konings, bi
j een ander bevelschrift, de goederen op te schri
jven van degenen, welke
.

voor aanhangers van oox zAw bekend stonden; en gelastten alle ambtenaren , die zonder verlof hun post hadden verlaten , er binnen veertien dagen op lerug te keeren ,
onder verbeurte van hun ambt. Voorts werd ten strengste verboden, now zAw eenige
llulp te verleenen, of in het minste gemeenschap met hem te houden (6). 'sKonings

(1)soxoAx,Onuitg.Stukk.D.lV.bl.8- 22. 5kl.b1.46-50.
(2)sowoAx,onuitg.&l/C/c.D.1Y.bl.51-59.
(3)lowoAx,Onuitg.Stukk.D.1Y.bl.64-68.
(4)BONPAM,Onuitg.Stukk.D.lY.bl.93- 106.
(5)noxpAx,Onuitg.Stukk.D.1Y.bl.125.
(6):0R, Hist. d. Arc#erl. oorl.D.1.B.XI.bl.917 918. GrootPlacaatb.D.1l.bl.2148.
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1W
1581
6- Raden in Gelderland, en welligt ook elders, maakten aanvankeli
jk zwarigheid, deze
bevelschriften af te kondigen;het Hof van Friesland weigerde dit openljk, en het
r schiedde in dat gewest niet dan drie maanden later door het gezag van den Stad-

houder (1).
Onlangs was eene nadere onderlinge Verbindtenis van de Nederlandsche gewesten, of
Nkeuwe Unie rJz&.Brussel, door de afgevaardigden ter Algemeene Statenvergadering,

onder toestemming hunnermeesters9aangegaan (:). Zi
j wasvan den Prinsvan oranje
ontworpen,en in de hoofdpunten niets anders dan eene hernieuwing en bevestigingvan

de Gentsche Bevrediging met dit opmerkeljk onderscheid echter, dat de Roomschw
10iv
.
Ka
tholi
jken er in beloofden,de Hervormden te beschermen en niet te dulden, dat zj
n- .
term. om hun geloof op de eene of andere wi
g.ze lastig gevallen, of in de uitoefeninghunner
1577 godsdienst belemm erd wierden;en de Hervormden zich verpligtten van hunnen kant de
,

Roomsch-Katlzoli
jke godsdienst evenzeer.te beschermen en te eerbiedigen (5). Nadat
deze overeenkomst door de bi
jzondere Staten en de Bevelhebbers deslegers was goedgekeurd,werd zj den negenden van Loumqnaand des volgenden jaarsafgekondigd (é).
Toen deze belangrjke zaak geregeld Mras,zonden deAlgem eene Staten de Abten van
St. Gertrude en bE xAaoxaxzzs, den Hertog van Aarscltot en den Heer van Fresin naar

Antwerpen, om met den Prins van oranje aan den Aartshertog de punten voor te
leggen, op welke men hem de algemeene Landvoogdj begeerde op te dragen, en die

W17iv
. hoofdzakeli
jk hierop neerkwamen (5): De Aartshertog zalden Koning en den Algem
term. meenen Staten trouw zweren. De Stadhouders derbi
jzondere gewesten, de Knjgsoversten en soldaten zullen hem eenen dergeli
jken eed O eggen. De Algemeene Staten
zullen een Raad van State aanstellen , welke nevens hem het beleid der regering zal
hebben, .
en naar wiens besluiten lzi
j zich zal moeten regelen. ln zeer gewigtige
zaken za1 hj niets verrigen zonder bewilliging der Algemeene Staten, welke zelve

dergeli
jke zaken den aanzienli
jksten en der gemeenten moeten voordragen, eerzi
j er
Placaatb.r. Gelderl.D.1.bl.736. Placaatb.p.Utrecht,D .1.bl.51. Chartc b.r.Yriesland,

D.111.bl.11W ,en in hetLatijn bl
j DETAssls,comment.Lib.lV.p.274-278.
(1)loxpAx,onuitg.Stukk.D.lY.bl.202 (5).
(2)IONOAM,Onuitg.Stukk.D.1V.bl.127.
(3) l'
z wATER, Utrechtsck Plaeaatb.D.1.bl.55-57. Den oorspronkeljken Franschen tekst
heeftpzJOSGE in zi
jne lezenswaardigeVerhandeling overdeNieuwe:JNadere Uniet/cl Bmusel,
m edegedeeld. Onuitg.Stukk. 9.Il.bl.198- 204. Vgl. GROZN v.PmxsTxRn , in de Archives de
la Maison #'Orange,T.Vl.p.257,258.

(4)Ds TAssls,comment.tib.1V.p.278-280. spioAx,Onuitg.&tfââ.D-IY.bl.152,177.
(5)BoxpAx,onuitg.Sftfàà.D.IV.b1.148,198.
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een bepaald besluit op nemen. De Aartshertog zal de oude voorregten 'herstellen en 15761581

bekrachtigen. De Algemeene en de Gewestelt
jke Staten zullen, zoo dikwjlsen zoo
lang zj goedvinden, mogen bjeenkomen. De Gentsche Bevretliging zalongeschonden
gehandhaafd, en de uitlegging van duistere plaatsen daarin den Algemeenen Staten

overgelaten worden. De Landvoogd zal geene sterkere li
jfwachtverlangen, dan hem
naar tjdsomstandigheden doorde'Staten zalworden verleend.Hi
j en de Raad vanState
zullen de hoogekrl
jgsbedieningen slechtsmettoestemming derAlgemeeneStatenmogen
begeven. In ti
jd van oorlog zalhj de kri
jgszaken regelen in overleg meteenen krjgsraad, hem door de Staten toegevoegd. De 'Staten' behouden aan zich het beheer

van 'sLands geldmiddelen en tevens hetregt,voornameli
jltin oorlogsljden, aanbiedingen, hun door naburige Vorsten gedaan, aan te nemen, terwi
jlde Aartshertog de
zoodanige, wellte reeds mogten zt
jn aangenomen, zal bekrachtigen. De aanhangers
van pox zxx zullen met al de gestrengheid der wet vervolgd, en de kasteelen ,welker
slechting is ingewilligd ,omvergehaald worden. De Aartshertog moet alles wat sinds het

verrassen van Nam- verrigtis,bekrachtigen,en waar men bi
j denKoning ook op zal
aanhouden. Zi
jne Hoogheid zal, door tusschenkomstvan den Keizer en andereDuitsche Vorsten, het terugroepen van no> zAx bt
j den Koning trachten te bewerken.
Geene vreemdelingen zal hi
j in zi
jne dienst mogen nemen, en die hi
j heeft
medegebragt, of op lastbrief derStaten nog mogt aannem en, zullen naar geene ambten

mogen staan, of zich met regeringszaken bemoei
jen. Zoo de Aartshertog deze voorwaarden overtreedt of schendt, achten de Staten zich van alle gehoorzaamheid aan

hem ontslagen en behouden zich de vri
jheid voor, de wapenen tegen hem op te
vatten,wanneer hi
j het gepleegde onregtniet herstellen en tegen hen geweld gebruiken wilde (1).
Deze uiterstbeperk-ende voorwaarden wareninsgeli
jks uit den '
Prins van oranje,wiens
raad de Algem eene Staten hadden ingeroem n , grootendeels voortgevloeid.Het nuttig en

wettigoordeelende,datdegemeenten deelnamen aan deopenbare zaken,ha4hi
j,inhet
eerste ontwerp dervoorwaarden,aan hetvolk nog veel meer regten toegestaan; doch daar

(1):0R, Ilist. d. Nederl. Oorl. D. 1. B. Xl. b1. 927- 929. HooF'r,Nederl.#i,l.B.Xl1.
b1. 548- 550. Ts N ATER, Utreehtnck Plaeaatb.D.1.bl.52- 55. Het stuk is gedagteckend den
8sten van W intermaand 1577. De hoofdinhoud ervan woidtgevond'
en bi
j né TAsslg,Commea.
Lib. lV. p. 286. HARAEUS, Annal. Brab. T. 111.p.269. CAMPANA?della guerra di Fiandra,

T.1.p.196- 198.- v.METERENyIlist.d.Xederl.O0rl.B.V1l.bl.140,141,heeftbi
j vergissing
eenvroegerontwerp ingelascht,welk in eeige puntenvan den waren tekataanmerkeli
jkverschilt,
zoo alssoxoAxteregtaantoont,Onuitg.&v/câ.D.IV.bl.13- 23. pvxosT,CorpnX:/lpmc/ktfe,
T. V. P.1.P.215, heeft vAx METEREN gevolgd.

:a1

ALG EX EENE G ESCH IED ENIS

<

W

15
76- deze te zeer in de voorregten der Geesteli
jkheid envandenAdelingrepen,konden zjter
1581 s
tatenvergaderingnietdoorgedrevenworden (1). Erisaangemerkt,dat))#eNederlanden
nu volkomen ontgraaot
jkt en vergemeenebestgezind (gerepublikaniseerd)waren sterker
dan Holland zelf. W ant10wasalleswatmen in klblland (en Zeeland)deed ad f?lterkm en blooteli
jk gedurende den oorlog metdenVorst,wiensgezagdaardoorgeschorst
en in andere handen gesteld moest worden:daar in de (overige) Nederlanden geen
oorlog met den Vorstwas,maar zj zi
jn regt en bezitnietbetwistten. En 2o.erkende
men in Ilblland (en Zeeland) den PrinsalsStadhouderdesKonings, en onderwierp
zich aan hem , en niet hem aan zich , daar hier de Staten zich zelven niet slechts de

ordeop deRegering, maar ook het regeren zelfen hetbesluiten '
.
roEëIGE>DE> (2).''
Zekeris,datbj zulke voorwaarden,a1sMATTUIASwerden voorgelegd,helgezagvanden
Vorst of van den Opperlandvoogd weinig ofniets beteekende (5). En men vraagt, of
nox zAx wel zoo geheel ongeli
jk had, toen llt
j zeide: ))De Staten hebben zich niet
geschaamd, den Aartshertog punten voor te houden , zoobuitensporig,ongewoon ,onbil-

li
jk en onredelt
jk,alsofzj nooitPrinsofHeergehatl hadden ofnog hadden,daarzi
j
*

'n geen er van gewag maken, noch van de godsdienst, noch van het gezag des Ko-

nings, maar alleen bedachtzi
jn,hunne eigene magtte vestigen en te bestendigen?''
De Staten wenden later wel voor, ))dat deze voorwaarden niet strekken tot verminde-

ring van hetKoninkli
jk gezag, maar om de beleedigingen en onregtvaardighetlen van
Landvoogden en Raadsheeren te verhoeden en te vermt
jden;'' doch dergelt
jke verontschuldigingen geven verlegenheid tekennen (1).
De voorwaarden werden door XATTnIAS, onder verpligtende dankbetuigingen aan de
Algem eene Staten voor de bem bewezene gunst, denzelfden dag aangenomen ,op wel-

ken zj hem waren voorgelegd.Nietalleenbeloofdehj,zich naarluid daarvan tegedragen, maar zich ook in allevoorkomende zaken naar der Staten wjzen raad en berigt
te regelen , en niets te sparen, om de Landen en goede onderdanen van de ellende en

jammeren te verlossen, welke heu zoo lang geteisterd hadden, en onder hen rust,
vrede en welvaart te herstellen, niet twi
jfelende, ofde Staten zouden hem in dezen

gevaarhjken ti
jd daarin getrouw ondersteunen (5). Dadeljk ging men nu overtothetzamenstellen van den nieuwen Raad van State, waar ohAwzx reeds langop aangedrongen en

(1)oRozx vAx pmxsTEara,in deArchipe:dela #cïxn d'Orange,T.V1.p.259,260. BohqwET,pHlslppz 11 efla Belgique,p.119.

(2)zltpzRplzx,D.V1.bl.206.
(3)noRGwzT,pHlLlppz 11etla 'elgïçtfe,p.119.
(4)Gaoxx v.I>RIXSTEItER,in dehrcltivesdela Maison d'Orange,T.Vl.p.259.
(5)sowoxx,onuitg.Stukk.D.IY.b1.198,199,208.
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hetgeen tot veelvuldige beraadslagingen aanleiding gegeven had. Door den steeds was- 1576=
1581
senden invloed van den Prins en m edewerking van JAa vtx oER LxxnEx , Abt van St.

fJer/ru#e,werden eerlang uitdien Raad eenige Ledenverwi
jderd,welkeohAxzEminder
enegen waren, en door zi
jne vrienden sT.&I.BEGONOE, oe xARoxuxvss,STEZ>BEKE,en
xalEsvExzp vervangen (1). De Algemeene Staten legden XATTHIAS een jaargeld van honderd twintig duizend gulden (sl
'
.
'
r rfz?cf mille #prk
-zlçl, geli
jk den Prins van oran,k ,
voor den ti
jd van een half jaar, een daggeld van honderd gulden, en den Leden
van den Raad val) State een bepaald inkomen toe.Ook scbreven zi
jopenli
jke omgangen
en gebeden uit, ))om 'sHemels zegen over het bestuur van den nieuwen Landvoogd

aftesmeeken-'' ii
*jvaardigden gezanten afnaarden Paus,den Keizer,de Keurvorsten ,
en den Koning van Npanje, om hen van hetgebeurde te onderrigten, en verzochten
den Koning van Portugal,bi
j >-lxxlps de terugroeping van n0> z&> te bewerken (:).
Het aanstellen van een Opperlandvoogd wekte van zelf de vraag op , hoe het nu

met 'sPrinsen waardigheid a1s Stadhouder van Rt-aband gaan zou, daar steeds de beide
betrekkingen tloor éénen persoon bekleed geworden waren ? De gevoelens liepen hier-

omtrent zeer uiteen. Terwi
jl oaAxzE's tegenstanders beweerden, dat hi
A
i
# er thans van
ontzet moest worden. trachlten zi
jne aanhangers door te dri
jven, dat hi
j er nietalleen
inbevestigd,maarzelfstotAlgemeen Stedehouder lljuilenant-Generaal)derNederlanden.
onder den Aartshertog benoemd wierd. 1)e Regering van Brussel, op aandrang derburgeri
j,verklaarde zelfs,datslechts onderbeding,datmen in den Prinsdeze twee ambten

zouvereenigen,xu
kTvuxAsinharestadvrientlschappeli
jk-(amiahlement)zou ontvangenworden.
Daarenboven had Koningin sLlzAss'
rllhet verleenen van hulp aan de Staten,volstrektvan

ohAxzl's benoeming tot klgemeen Stedehouder afhank-eli
jk gemaakt. ln weerwil van
'sPrinsen betuiging, welke m en zeker niet in den strengsten zin rnoet opvatten , tlat

hi
j,uit vrees voor oneenigbeid als om andere redenen,naar deze ambten nietstreefde,
besloten de Algemeene Staten, zoo sterk gedrongen,bij meerderheid van stemmen,dat 8 v.
LouwORANJE, Welke dittrouwens ook wel verwachtte, tot op de bjeenkomst.van alde Sta-maand
ten der Nederlanden afzonderli
jk Stadllouder van Braband zou bli
jven, onder geli
jke 1578
voorwaarden alsin W jnmaand laatstleden waren bepaald,terwi
jlhi
j totden Opperlandvoogd in dezelfde betrekking zou staan als (Ie andere gewestell
jke Stadhouders. Voorts
zouden zi
j den Aartshertog verzoeken,den Prinstotzi
jn Algemeenen Stedelzoutler aan
(t)soxowx,Onuitg..
S/lf/;/;.D.l&-.bl.208 210,222,225.D.V,bl.37,53.Ygl.GltoExvAyI'
ltlxs'
rzREn. in de Archives de la 3fcït
spn d'Orange,T.Vl.p.270 273,en hetopstelvan l'rof.vlsscllslt,

cer de benooningen totden Acc# t
mn t
Vftïfe,bt
j de J:
tIAZt.
:J van den Aartsltertog XATTHIAS,in de
Berigten rloz ltet Hist. Gezelscltap te Utrecltt, D. 1. Afd. 1. bl.7- 17. Yan bl.17- 34 aldaarvindt

men van denzelfden schri
jver penclevensschetsvan zoll.vAx oy:R Llyosx.
(2)BoxpAx, Onuitg..
%?g/;/2.D.IY.bl.211,217,218,219,220,225.
11 Dzlx,.6 STrK.
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jwq. te stellen.Daar nu niets m eer derbli
jdeinkomslevanden LandvoogdteBrusselindenweg

x

1581 stond, begafMATTHIASzich derwaartsen kwam den dertienden &an Louwmaand teM'
ecltelen,

doch werd verzocht,aldaarzoo lang tevertoeven,totdePrinsvan oranje,diezichteGent
opllield,zougekomen zi
jn,om hem teverzellen.Behalvedien Vorst,begeleiddenhem Graaf
JAN Tan Z
YJ#é'
JJ,GraafIIENDRIK '
valtScltwartzel
tburg,'sKeizersafgezant,eneenaanzienli
jke
stoetEdelen naarBrusset,waarhi
j met buitengewonen luister ontvangen werd.Driedui18v. zend gewapende burgers metspeeltuigen en vliegende vaantlels togen hem te gemoet;
.
maand.eerebogen,zinnebeeldige voorsl.
ellingen, en andere feesteli
gkheden wisselden dcnintogtaf,
1578 o.ellte door het schoonste weder begunstigd werd. Den A'olgenden dag zonden de Staten
den Hertog van Aarscltot, den Graaf van Wp.
sA'àf, den Heervan Fresin ,en vkx AIEETKERKE
Louw-

naar den Aarlshertog met verzoek, ohAxzs tot zi
jnen Algemeenen Stetlehouder te
benoemen, en den Prins uit te noodigen, die waardigheitlaan te nemen. Geli
jk te
20v. voorzien was, gaven beide hunne besvilliging, en nu werd met de m eesle plegtigheid
YOMW-de eetl door den

maand.

nieuwen Landvoogd en zi
jn Stedehouderafgelegd (1). Op lastder

Algemeene Staten werd een nieuw zegel vervaardigd. Xen m eent, dat dit het Groote

Zeget geweest is, den Leeuw voorstellende met een bundel van zoo veelPi
jlen alser
te dien ti
jde gewesten waren,welke zich door(lellband der Algemeene Unievereenigd
hadden. Van dat zegel bediende zich de Algemeene Staten bj alle gewigtige staatsstukken, waartoe men te voren het zegel der Staten van Braband gebruiltte. Toen
het Algemeen Bondgenootschap, door den afval van eenige en het verlneesteren van

andere gewesten, uiteenspatte, verbleef dit zegel bij fle Algemeene Staten van die
Landschappen, welke zich l)j' de Ultl
-e rt'
f?l Utt-ocltt aan ellkauder sloten, en is het
Groot Zegel van het Gemeenebest der Nedertanden gewortlen, alltten met dit onder-

scheid, dat de pi
jlbundel slechts zeven pi
jlen, het getalder Vereenigde Gewesten,bevatte (;). De Leden van den nieuwen Raad van State moesten den Koning en den
Algemeenen Staten trouw zweren en beloven,der Landen voorregten en vri
jheden,de
Gentsche Bevrediging,en de voorwaarden , door den Aartsllertog aangenomen, naarver-

mogen te baadhaven (5). Hetschi
jnt, dat ook van de steden een eed,in dien geest,
(1)Archives de la alfcï:pn d'Orange, T. 5/1. p. 276 281. Boxpasl, Onltitg. &?fà/c.D.lY.
bl. 224, 226, 229, 231, 232, 235, 236, 239, 242, 243, 266,267,273,281,291,306.
STRAOA, de #e!& Belg.Lib.lX.p.534. cA5IpAxA,della guerra diFiandra,T.1.p.197 verso.
:EyTIv0GLIo, Nedert. Hist. bl. 276. I)E TAssls, commettt. tib. 1V. p.286. BoR, llist.d.Nederl.
Oprd.D.1. B. Xl. bl.930, 931. v.METEREN, Ilist. d.Nederl. Oprf. B. YIl. bl. 141 verso. HOOFT,
Nedevl. Hist. B. Xlll.bl.551. HAawsvs, Annal.Brab.T.111.p.270- 272. Beriglen rca het

llist.Gezelsch.te Utrecht,D.1.AJ#.1.b1.37- 40.

(2)Boxowx,Onuitg.Stukk.D.1V.bl.245,246,277,
(3)B0n,llist.d.ATc#>?.O:rl.D.1.B.XI.bl.931.
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gevorderd werd. lmmers de Overheid en Burgeri
j van Nljmegen zwoeren, ))zich van11
57
581
6hunnen Heer (den Koning) niet te zullen scheiden ofwtjken, maar eendragtig en te
zi
jnen behoeve de stad te bewaren tegen now zAw,tegen deSpanjaardenen hunnenaanhang, en tegen alle vi
janden van stad en Vaderland;- ltjf,goedenbloedmetelkander
op te zetten.en metelk-ander te leven en te sterven. Voortsbi
j de Gentsche Bevrediging te bli
jven,goede eendragt,en de voorregten der stad onverbrelteltjk te onderhouden (1).''
ORAxzE had zi
*
in doelbereikt. Bi
j de Algemeene Staten berustte tlzans hetwezenli
jke
deel der oppermagt (souvereiniteit), en het uitvoerend bewind was aan een Raad van
State toevertrouwd, door hen benoemd en van hen afbankeli
jk (2). Hi
j zelfwasten
top van eer en gezag verheven. XA.vTIIl-ts toch was slechtsOpperlandvoogdinnaam ;zi
jn
Stedehouder was dit werk-eli
jlt; latjonderteekende gedwee alwatdeze hem voorlegde,
.#

en van daar, dat de aanlzangers van oox zix llem spottend: ))den Grim ervan den Prins

van oRwxzs'' noemden (5). Het schi
jnt indedaatl, dat hi
,
i met het streven naar de
Landvoogdi
j niets anders beoogde, dan daardoor eene schitterende en prachtige
hofhouding te kunnen voeren (4). Naar waarlaeid getuigde oRA>VyzLLE, datMATruxis
niets vermogt;maar zi
jne scllerpzinnigheid faalde, wanneer hi
j er bi
%
i
#voegde:))de Prins
vall ot-at
n'
c,welk goed gelaat lli
j ooktoone,moetzichzeerbelemmerdenverlegen gevoelen,daarthanszulk een zware lastop zi
jne schouders drukt;hi
j moet vreezen,datmen
bem aan zi
jn 1ot overlaten,en de zaak een ltwaad einde nemen zal, zoo als het geval
is metallen,die ziclz tegen hun natuurli
jken Heer verzetten en op hetgemeen steunen.
Om het volk te winnen, heeft hi
j er zoo veelgezag aan loegestaan en het zoo veel
stoutheid ingeboezemd, dat hi
j er waarschi
jnli
jk ten laatste niet naar zi
jn wilover zal
kunnen beschiltken; en het ltonde wel eens gcbeuren , dat het volk zelf hem uitle-

verde (5).'' tlR.
iwvsxuxz>:kenfle ORAXJE niet.
Onder het regelen van zoo vele gewigtige staatszaken , werd de oorlog slechts zeer

Eaauw voortgezet. In W t
lnmaand des verloopen jaars wasde Graaf van Ilbkenlo met
twaalf vaandels voetvolk en honderd vi
jftig ruiters voor Beermnn,d gekomen. Hier en
in de voorstad lagen te zanaen vi
jf vaandels Duitschers van l>oLw>;ll,Elt, en zeven vaandels van nox zAx hadden in den omtrelt post gevat,docb togen,bj het naderen van
jken ced deed later ook dcltcgering
(1)soxbAsl,Onuitg.z
M/?f/zà.D.1Y.b1.246,247. Een geli
van Utrecht. Zie soxrlxx, D. V.1)1. 186 ,220 224.

(2)BORGNET,x'l
jlslppE11,etla Belgiqne,p.118.
(3)I)lTAssls,comment.Tuib.1Y.p.290.
(4)tmoTltl
s,hnnal.#e!#.luib.11.p.51.
(5)hvchivesde la J'
faiçp/?dtOrtzppe,T.Vl.p.339,340.
:9*
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lsv> soulxx,o , op Carpen terug. Uit gebrek aan volk en grof geschut, kon tle Graaf niets
1581 anders uçtrjgten, dan de stad door zeven of acht schansen in te sluiten. De bezetting

wcerde zich dapper en bi
j eeu harer uitvallen werd souzxxao zelf ernstig gewond.
Meer dan twee maanden had zi
j hetbeleg verduurd, toen de Heer van Ilierges en de
Overste MowoaAGox met geoefend kri
jgsvolk tot ontzet opdaagden. llollssl-o trok nu
den derden van Louwmaand naar de schans l'olen aan gindsche zi
jtle der Maas,
welke hi
j echterook moestverlaten,en wierp toeneenige vaandels, nietzonderweerzin
der burgeri
j, in de steden Gelder en Venlo, die thàns nox ztx voor vi
jand verklaarden. HxERozs en xowoaz
tlox bleven tot den negentienden van touwm aand onfler Roe1.mond,voorzagen de stad van eene sterlterebezetting en m ondbehoeften,en togel)naarbet

Land van Linlburg op llet geruclat, dat eene bende ltri
jgsvolk van now .
1.k> omtrent
Natnen door een aanvalder Staatschen bedreigd werd,diezich eclkte''alleen vallI'oll'''
wt
fttt'
.
s'
#

bi
j verdrag,en van hetslotDespontittstormenderhand meester rnaaltten(1).
lnrniddels bleef de stad Amsterdam nog aan de zi
jtle vall oow zA>,wellte in haar,
en teregt, grootbelang stelde (2). De onderlaandelingen nletoaixzs en de Staten ter
bevrediging rigtten weinig uit, daar de stedeli
jlte Regering bii
-j
kbaar alleen beoogde,
bierdoor den ti
jd zoo lang te rekken tot now .
1Aw gereed was, haar llulp le verleenen.
Derhalve werd f1e stad , wel'wm
aarts tle toevoel'sinds lallg belemmerd u'as gewordcn,

nu naauwer ingesloten (5). Om een einde aan de zaalt te malken, bcsltlten (le
Staten van Ilolland en Zeelaîêd den eersten van Slagtm aand , Amslerdam te vermeesteren. Het uitvoeren van (1t'l, aanslag werd wedel' aan den Overste I11:lt71.
&l 11ELLIAQ y
verzelddoordenHopmanavvcrlAvsltentien vaandelslkri
*jgsvolk,toevertroumtl.V'iervaandels
zouden zicl' te scheep naar (le stad begeven; tle zes andel'
e den tll.
it'ep lîvintigsten

van Slagtmaand des morgens vroeg voor de l'
laarlemmerpoort verst?llijnen. 'sDaags
te voren vorderde I.
lslaxzllo van zi
jne soldaten eene schriftelijlkellelofte,datzi
jzich,wanneerde toeleg gelukte,van alle plundel'ing zoudellonthotzden, waartegen lli
*
j hun twee
maanden soldi
j totbelooning verzekerde. Op zi
#
jll verzoek oln onderstand,zond soxor
bevel aan twee Hoplieden , le M onnikendam en te Zaandam gelegerd , hem bi
j het
eerste opontbod m et hunne vaandels ter hulp te snellcn.

Sinfls de Gentsche Bevre-

(1)Boxnwn,Onuitg.S/tl/2/
g.D.15'.b1.311 321.v. HAssEt'r, Stukk. r. d. Vldez.l. llist.D. 111.
h1.251, 255, 203. IIAJtAEUs, Aatnal.Wrcl.1'. 111. p. 273. I
los, llist. d. ATederl. Opr/.D. 111.
B . X1. bl. 897, 898. v. METEREy, l'
list. d.2Yc#tv'
?. Oorlog. B. $'Il1. b1. 144.HooF'
r, x
hIederl. #ï.
î.
f.
B. X1Il. bl.551, 55f
2.
(2)llicrvoor,b1.1J9. Vgl.bl.25,59.
(3)Correspo3ldallee de crllzl-wrxE le 7kcl
'Ju?'
zle, T. 111. p.295,296,441,462. wAGxxux,
Beschr. r. Alnsterd.St.1. bl. 352- 355.
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diging llad men 'sPrinsen volk in Amstet
'dam toegelaten, mitshetde wapenen bi
j tle1576L
1581
Poort aieverde. Hst,
lzllo's uitenant, rl
tA.
yçolsCIRCIJUKT,kwam opdie Wi
jze den twee
en twintigsten van Slagtmaand tegen den avond in de stad metzeven ofachtrappe gasten,
welke,om allen argwaan te voorkomen , den geheelen nachtm etzwieren en dansen door-

bragten. Des morgens, tusschen zeven eu acht uren,keerden zi
j naardeIlaarlemmerpoort terug, eischten hunne wapenen weder en traden naar buiten, waar zi
j eenigen
van hetkri
jgsvolk ontmoettell, welk des nacllts met schuiten nabi
j de gelloemde poort
aan het IJ gekomell was. Xen begint te spelen, toen schi
jnbaar te twisten, en weldra het zwaard te treklten, a1s ofmen elkander te li
jve wilde. De wacht aaxlde poort
tracht de vechtenden scheidel), docll wordt terstond van beide zi
jdellaangevallelt,
ontwapend, en wie zich van haar teweerstelt,gedood. Op hetgeschreeuw wan :bTictorie,
Ffcfprfc/ de .
ç/t'
t# is ons..
/ lretlen met allel) spoed de vier vaandels m etIllrtzrlwt;.e11ltvvcxAvza uit de schepen, en met vliegende vaandels fle stad in. Xen bezette de poort,
school in llet voortrukken naal'elk, die zich op straat vertoonde, doch riep , dat wie
zich in huis en stil hield , geen leed zou geschiedell. Onder dekreet: oaAxzz, ohAwas ,
de stad is t)Al,
$'1 drongen de soldaten ongehinderd en regelregt naar den Dam ; eenigen

echter bestormden onderweg het korenmeterslluijje op de Kollk,eenlkaaigebouw envoor
weinigejaren nieuw opgetrok-ken,hetwelltzi
tjvoor hetstadhuisaanzagen. Xaar op den
Danz werden zi
j uit hetraadhuis en de waag tlool'de wachthebbende soldaten en burgers met geweerscllotell begroet. W eldra geraaltte men handgemeen, waarbi
j wederzi
jdseenigen sneuveldell. HEIULIXO zond in der jjl een botle naar de HaarlemmerPOort, om het oprukken der overige zes vaandels, welke aldaal'met den dag bescheiden waren , te bespoedigen; doclz te vergeels werd naar hen uitgezien , daar zi
j in dit
beslissend oogenblik , uit misverstand meent Inen, voor de poort der stad llaarlem , in
plaats van voor fle l'
laarlernmerpoort te Am sterdam zich bevonden. Hopm an oEhAab

vxx w osRnsx vAa vsls'
r, die met zi
jn volk te Zaandam 1ag, om hulp aangezocht,
was lluiverig.op eene enkele mondelinge boodscllap zi
jne sclzans te verlaten, en zond
een wachtmeester naar Antsierdaîn , om eerst den stand van zaken aldaar te onderzoeken. lntusschen was het aantal gewapende burgers en stadssoldaten derwi
jze aange-

groeid, dat HELLIXO genoodzaakt werd langs den Nieuwendi
jk naar de poort terug te wi
jken, door welke lzi
jgeltomen was. Hier verschanste hi
j zich zoo goed
mogeli
jk met kisten,balken,balen,bedden en alleswat er te vinden was. Ruxcutvlh
raadde hem aan, eenige huizen in brand te steken, o1n daardoor de burgeri
j af
te leiden. Hi
j echter bepaalde zich,bi
j eenige brieven in de stad te laten verspreiden
van tlezen inhoud: ))dat hi
j alleen gekomen was,om in Antsterdam de oudeneringen
welvaart te herstellen, daar de Burgemeesters, t
lie nog wekeli
jlks brieven van box zA>
ontvingen , tegell aan w erkten. Hierom vermaanl
le hi
j elk, zich stilte houilen, aan
geesteli
jken noch wereldli
jk-en zou dan eenige overlast geschieden; tlocll stelde men

:30
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1576- zich te weer, dan zou tle stad geplunderd en aan koolen gelegd worden-'' Xaar de
1581 burgers, bespeurentle dat hi
J. geen on(jerstaud kreeg , tl'okken, ondersteund door hunne
twee vaandels soldaten en twee stukken geschut, moedig voorwaal'
ts en gaven

een hevig vuur op tle Staatscllen. IIEI-LINO wertldoodeli
jl
k door een ltanonskogelgetroFen. Zi
jn volk ontzonk nu tle mocd, en vruchteloos was l
zet pogen van avvcsa.vsa , wiens eigen vaandel afwezig was, de ortle te herstellen. Het springen van een

vat buskruid vergrootte de verwarring,e11 ellk zocht zi
jn behoud in dç vlugt. I'
letaantal gesneuvelden aan beide zi
jtlen was gering; maar daaronder werd de edele nvxclxa.
vsR geteld. In een btlrgerhuis, waar hi
j de wi
jk genornen had, was lzi
j door een
zi
jner bitterste vi.janden ontdekt en, ofsclloon lzi
j een zwaar losgeld aanbood,in koelen
bloede vernzoord.In hem verloor hetVaderland een zi
jner dapperste zonen;de vri
jheid
een harer m oedigste verdedigers.

HetziitIe onderneming tegen Aînstel-dalttmet ofbuitell A'
oorkennis van den Prinsvan
(4ranje was beraamd en uitgevoerd, zeker is, dat lli
j er zich ten hoogste misnoegd
over toontle. Zi
j streed ook werlkelijk met de Gentsclae Bevrediging. De Staten van H01land voerden, onder andere redenen,dedubbelzinnig'
ero1,wellkede Regering van Am sterdam speelde, die in het geheim metoox Jx> heultle,totverontschuldiging van hun gedrag

aan en verklaarden tevens, dal.zi
j, flm tlen Prins voor alle Arel-ant3hz
-ool'
tleli
*
l
Fkheid te
dekken, den aanslag'voor hem verborgen gellollden hadden. OIAAXZE steltle zich hier-

mede tevreden, doch liet hun de verdere zorg over, zich biide Algemeene Staten te
verdedigen , tot wie de Anastertlanasche Regering laare ltlagte over llet gepleegde geweld
en het voortdurend llelemmeren van tlen toevoer gerigt had. Doch (1e omstantligheden
verhinderden thans de Algem eene Htaten, de zaalk van Amslerdam mel,nadruk teonder-

steunen;ook naoesten zi
j bovendien weinig gellegenheid koesteren vooreent'stad, welke
de Spaansche zi
jde zt)t)hardnekkig bleefaankleven. En toen zi
j oox zAw en zi
jn aanhang openli
jlk vtlor vti
lltnden verklaard lladden, waarvan het bevelschriftdoor Xr.wxLLxx llthols in Amslt't'
dalè'
t gebragt werd, vonden de Staten vafl Ilolland zich te
m eer aangespoord, tlie gewigtige stad tot toetreding te dwingel,, niettegenstaantle

hun de Prins al de bezwaren en gevaren daarvan voot'oogen stelde. Zi
j vertrouwden
op de goede gezindheid van een aanzienli
jlt gedeelte derburgeri
j,en zouden t1c vereischte kosten, die op honderd en vi
jftig tluizend gulden beraamd waren, bi
j omslag
vintlen. Ingevolge hun last, de stad op llet naauwste in te sluiten , bezettesoxov,wiens
schepen steeds de vl
tart op llet IJ verhinderden , het Karthuizerlxlooster, laet Lepro-

zenhuis en andere toegangen, en wierp langs den Haarlemmertli
jlt en elders schansen
op, zoodat niets uit of in lton zonder zi
jn verlof. Toen tle stedeli
jke Regcring hem
hierover lmre bevr
'eemding te kennen gaf, dagr de onderhandelingen over de

Yoldooing (saùsfactie) met den Prins in Brussel en met de Staten te Delp
werden voortgezet,.antwoordde hj, ))dat alles op bevel der Staten van IlollaLld ge-
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schiedde, niet om

teg
en de stad vi
jandeli
jk te handelen, maar om te beletten, dat de11581
576t
algemeene vi
jand iets egen haar, ten nadeele des Lands, mogt ondernem en-'' Evenwel
werden er nu en dan vi
jandeli
tjkhetlen gepleegd en schoten gewisseld, terwi
jlbeleedigende uitdrukltingen, elltander toegeworpen, de verbittering vergrootten. Ondertusschen
verlieten versclaeidene inwoners de stad, waar het gebrek aan levensmiddelen zich hoe
langer zoo meer deed gevoelen, en van een zilveren beeld van sT. wluoxaAzss noodm unten geslagen werden. ln dien benarden staat van zaken, keerden fle gelastigden

uit belp terug. Zi
j hadden slechts een bestand van zes dagen kunnen verwerven,
en troklten. na verloop van dien ti
jd, welke metnog vier dagen verlengtl werd,den
eersten van Sprokkelmaand naar den .
J.
fctlp , werwaarts tle Staten zich intusschen begeven

hadden. Hier waren insgeli
jksafgevaardigden van l7/rec#f als middelaarsverschenen.Aan
de vereFening van het geschil was hlln gewest veel gelegen , daar de Amsterdammers
niet alleen Amstelland,maar oolt een goed gedeelte van hetSticltten Zlkid-llolland onder
waterkontlen zetten en voorjaren bederven. Na veel onderbandelens,gelukte het hurl
eindeljk den achtsten van Sprokkelmaand het gewerlschte doel te bereiken. Amsterdaln
stelde zich toen onder hetgezag van den Prins,op voorwaarden van welkedezede belangri
jkste waren :))binnen de stad en haar regtsgebied zal alleen de Roomsche godsdienst

uitgeoefend, doch niemand om zi
jn geloof gemoeîtl worden; hetbi
jwonen van de preken der Hervormtlen daar buiten zal elk vri
jstaan, en den Onroomscben eene behoorli
jke begraafplaats binnen de muren worden aangewezen; lzet beleg za1 terstond opgebroken worden, mits een Burgemeester en vi
jf leden van den Raad zich te belp in
@

*

*

gi
gzeling begeven , tot het tegenwoordig stadskri
lgsvollk afgedankt en ander door den

Prins uit de btlrgeri
j geworven zal zjn; de drie schutteri
jen zullen weder opgerigt
wortlcn; de ballingen m ogen ongehinderd zich op nieuw in de stad vestigen , en ieder

za1 vri
jheid hebben aldaar te komen of e/ uitte vertrekken; de stad zalhare handvesten en voorregten, vôôr het begin der beroerten verkregen, behouden m et uitzon-

dering slechts van een paar punten van minderbelang;de stedeli
jkeRegering,destadsambtenaren , en de ingezetenen zullen den Koning, als Graaf van Ilblland ,den Prins,
a1s Stadhouder, en der stad den eed aieggen en de Gentsche Bevrediging aannemen.
De Prins en de Staten van Holland beloven dit verdrag te bekrachtigen, en te bewerlten , dat zullks ook door hunne bondgenooten en de Algemeene Staten, alsook door
de Staten van Utrecht geschiede-'' Terstond na het sluiten dezer overeenkomst,

kwamen de gi
jzelaars, onder geleide van soldaten, in den 11ccp en het beleg werd
opgeheven. Eerlang werd het Verdrag van Voldoening door den Prins van oranje,den
Aartsbertog x.
&'
rTHIAs, de Algem eene Staten, de Staten van Zeeland en die van Utrecht
bekraclltigd en door de stedelt
jke Regering bezworen. Een groot aantal uitgewekenen

keerde naar Amsterdam terug, alwaar de ltwjnende handelen zeevaart begonnen te
herleven, zekerten koste derW estFriesche zeesteden,waarvele aanzienljlte Amster-
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1576- damsche handelaars, ti
jdenshunnestaddeSpaansclzc zjde hield, zich llatldeu gevestigd,
1581 m aar nu m et hunne
nering en schepen weder herwaartsvertrokken waren (1).
Intusscben hadden de kl
gemeene Staten te vergeefsgetracht,schrifteli
jlk hun gedrag,

ten opzigte van oox ,
ftx,bi
j den Koning te regtvaardigen en, even als X.
iTT1IIAS zelf,
op het bekrachtigen vall de verkiezing tles nieuwen Landvoogds aangedrongen (2).
Niettemin toonde zich vrxalps tot vrede geneigtl. Op het berigt van de inneming des

kasteels van Anllverpen daor de Staatschen, llad hi
j wel onmiddelli
jlk beslolen, de
wapens op te vatten en tlaartoe reeds de noodige bevelen uitgevaardigd, maar echter
verklaard, het zwaard niette zullen altngorderl, wanneer (le Staten zicb wilden houden

aan hetgeen zi
j, met betrekking lot (le godstlienst f,n (1e heln verschuldigde gehoorzaam heid, beloofd hadden. Er was ook sprake, dat de Hertogin van Parma, welke
zich daartoe had aangeboden, naar de Nedet'laîl.
dett zou vertreltken, om de geschillen

tusschel'oow zAx en de Staten,ztlo mogeli
jk,te verefrenen.Zelfs later, toen door het
eigendunkeli
t verl
tiezen van den Prins van tlt'atj.l-e tot Stadhouder van Braband en
*i
Fl
van MXTT:IIAS tot Opperlandvoogd in het gezag van den Landsheer

schromeli
jk gegre-

Pen was, betuigde evenwel tkltxxvl.
:lzxa1r, die steeds ewcnscht had, dat de vrede in de
Nederlanden bewaard werd, dat de Koning al het gtxllellrde zoll vergeten, indien de
Staten , vôt
sr rtlen verder ging, verklaartlen, de beide genoemde hooftlpunlt'n te zullen

naltomen (5). In Louwlnaand kwam JAxvkx xozRtiz
vaxlls, Heervan Sillt's,herwaarts
meteen schrifteli
jk antwoord van plxzlps,gedagteek-enddellaclpttielltlellvanAvintermaand,
op de brieven der Staten van den vier en twintigstell van Oogstmaand en flen ltchtsten
van Herfstmaand. Hierin stond hi
- alles toe: ltlgemeene en gelleele vergiFenis;
:l
@

vertrek van alle vreemdelingen; txen nieuwen Opperlalldvoogd, hetzij
' den Prins
van Parma, den Aartshertog vsltolxxwp, of xtvvuvAs zelf, mits laandhaving van de

Roomsch-Katlloli
jke godsdienst en gehoorzaamheid aan (Ien wettigen Heer zoo als ten
ti
jde van Keizer KAREL V (1). Xisschien zouden deze aanbiedingen nietgeheelvruchteloos geweest zi
.i
n, iltlien zi
j vtsôr de lkotnstdes Prinsen vall oralq'e in Braband hadden plaats gehad; maar sedert was de denkwi
jze tler Staten, thansgeheelonder den
invloed van ohAxzE, merkeli
jk veranderd. Baarenboven tlen staat van zaken op den
(1)w-At
;ExAAIt, Beschv. 1J.Amnt. St. 1. bl.352 365. Ygl.loR,Ilist.d.Nederl.Oorl.D.1.
:. Xl. bl. 896,906- 910. B.Xll.bl.921- 927. nooF'
r,Nedert. ffïdf.B.Xl1.bl.544- 546.
B. Xlll. 1,1. 552, 553 . 561- 566. vstlrs, chron. t,. Hoorn, bl. 458- 460. aItASDT, Ilist.t/.
Enklé.bl.217,218.

(2)v.METSREN,Ilist.d.Nederl.(?ar/.B.V.
l1.bl.141 verso.
(3)Ab'
cltives de la Yliq
çpzl#'Orange,T.V1.p.203 205,247.248.
(4)aoR,llist.d.Nederl.Oorl.D.1.B.ïl1.b1.938.
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terug te brengen a1s ten ti
jde van wi
jlen den Keizer, was zoo veelals.
den11
55
781
*

Gentschen Vrede te vernietigen en weder te keeren tot de strenge uitvoering der

bloedbevelen; en dit was zeker de bedoeling der Staten nietgeweest,toen zi
jden
achtslen van Herfstmaand den Koning schrifteljk betuigden, te willen bli
jven ))in
de oude Katlloli
jke godsdienst en onderdanigheid aan zi
jne Xajesteit, zoo a1szi
j aan
zi
jnen vader betoond hadden.'' FzLxps had in den Gentschen Vrede bewilligd; in zi
jn
schri
jven echter werd van diell Vrede geen woord gerept; en tlaar nx szxaxazs zich
eens liet ontvallen , da( de Koning zich ook daaraan niet dacht te houden, badden de
onderhandelingexl met hem slechts dit gevolg, dat zi
j de verwi
t
i
Fdering nog grooter

maakten (1).
De betrekkingen metFrankrijk waren irltusschen nietgehcel afgebroken. De Hertog van Anjou, steeds op bet beschermheerschap der Nederlanden vlammende, hatl
niet verzuimd, den Prins van oranje voortdurvnd van zi
jne bjzondere vriendschap te
verzekeren, en met de Staten en tIe Edelcn te onderhantlelen, hun zi
jne hulp en
dienst aan te bieden en te verklarerl, dat bunne zaak de regtvaardigste en regtscha-

penste van de wereld was,en die lzi
j metalzjn vermogen zou onderschragen (J). De
Duitsche Vorsten ,daarentegen , waren, even als vroeger, ))mild in raadgevingen, m aar
*
karig in het verleenen van hulp.'' 1)e Landgraafw lLLsx van Ilessen nam .
fsden
w het zel

Nederlanderen euvel af, dat zi
j zich tegen de Spaansclze dwingelandi
jverzetteden (5).
Hi
jen de Keurvorstvan Saksen,verltlaarden slechtsaan deafgevaardigden van boyzAx,
dat de eenige grontlslag van een bestendigen vrede in de Nederlanden alleen de vrjheid van geweten zi
jn konde. ln spi
jt van al zi
jnepogingen,en in welk ongunstig
daglicht hi
j ook de Nederlandersstelde,toonde zich de PaltzgraafJA>cAslxxhtothunne
hulp geneigd (:). Keizer avoox.
v llad ov'
ro IIEXPKIK, Graaf van--sehwartxenburg,
(1)tlRoe: v. ealxs'
rsRza, in de hrcltivcs dela Maison d'Orange,T.Vl.p.% 3 286. Ygl.
v. llAsssl.T, stukk.r. #. Yaderl.IJa/. D . 111. bl. 273, 274. BONOAM , Onuitg. & vââ.D . V. bl.
100- 103. STRAOA,de Bello Belg.Iuib.X.p.583,584. :0a, Hist. d. Nederl. O:rl. D.1.B.
Xl1. bl. 939- 947. v.xll.Eltly, Hist.d.Aet/er/. 0, 1. B. VIl.b1.141,142. uooFv, Nederl.
Hist.B. XlIl.bl.566,5W .

(2)Archives de la Afcïdtlg?d'Orange,1'.Vl.p.235- 238,242 246,281. aoybAx,Onuitg.
lflkà. D. 15-.bl. 71 75.

(3) Avcltives de la Jfcfd/n #7Orange,1'.#1.p.317.

(4)Arcltivesdela Jfcfq
çpn d'orange,15.#I.p.253- 256,267- 270,300- 318. DeLandgraalnoemtde Nederlanders: neen wuftvolk,datzich even gemakkeli
jk totietslaatoverhalen a1ser
wedervan afbrengen. Alleerkennen zich n0g vooranderdanen desKonings vanSpanje,metwien
zi
j in godsdienst en vervolgzucllt overeenkomeu, terwijlzj den Prinsvan Oranjeafgunstig en
van harte vi
jandig zi
jn-''
11 DzEx,. 6 Svvx.
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1s76- naar de #c#er/c'1#eAl gezonden, om den Algem eenen staten de bamlhaving van de

1581 Roomsch-Katholjke godsdienst en gehoorzaamheid aan den Koning op het hart te
drukken, en hun tevens zjne bemiddeling tot den v?ede aan te bieden. Van den
kantder Staten werd hierop bI
j hem een geschriftingediend,hetwelk niets anders dan
de gewone, reeds dikwerf herhaalde grieven bevatte (1). Beteren uitslag badden de
onderhandelingen m et Engeland, werwaarts de Xarkgraaf van Ilavré en Anoxu. vA>
MEBTKERKE in Herfstmaand laatstleden als afgezanten der Staten vertrokken, en door de
K oningin zeer gunstig ontvangen waren. Exazxzz'
ru was mpt den hagcheljken toestand
der Nederlandelt volkom en bekend. lndien het eluk de wapenen van oox zAw bekroonde, zou zi
j in laem , wiens plannen tegen Engeland thans ruchtbaar waren ge-

worden,een magtigen en gevaarli
jken vi
jand ontmoeten; en de Staten,hetgeenzi
jruim
zoo veelvreesde,zouden,door nood gedrongen,zich welligtin dearmenvanFrankrkjk
werpen. Zi
j ging derhalve tot het nemen van meer (loortastende maatregelen over,
en met de Staten werd eene overeenltomst getroFen, waarbij men hun veroorloofde,
honderd duizend pond sterling bi
j de burgers van Londettop te nemen, welke gelden binnen het jaar terugbetaald moesten worden,en waarvooreenige Nederlandsche
steden borg zouden bli
jven. De Koningin zotzvi
jfduizend man voetvolk en duizend
ruiterste hulp zenden,ondel
'beding echter van soldi
jzooa1sandereaangeworvenekri
jgsbenden. Over deze benden wilde zi
j een Bevelbebber benoemen,welke toegang tot.den
Raad van State zou hebben. Buiten haarweten en wilzou men geen oorlog ofvrede mogen

aangaan. Zoo zi
j genoodzaalttmogt zi
.
jn hare vlootte wapenen,zou men haarveertig
oorlogsschepen, waarvan geen beneden de veertig tonnen last, tegen betaling tehulp zenden. Engelsche oproerlingen,door haar als zoodanig verklaard,zouden in deNederlanden

nietworden geduld. Ingevalvan vrede met den Koning vanSpanje,moestmenzorgen,
dathi
j de bovenstaande punten bekrachtigde (2). Ondertusschen verklaarde El-xzAsE'rlx's
gezantLsxl'
owaan deAlgemeeneStaten,datztjne XeestereseenedelmannaarSpanjehad
gezonden,oln den Koning aan te sporen,den vrede in de Nederlanden teherstellen,door

aan het volk de aloude vri
jheden en voorregten ongestoord te laten genieten,hun een
Landvoogd te geven, die bun aangenaam was, en de Gentsche Bevrediging te hand-

(1)noyowx,Oltuitg.stukk.D.Y.bl.58,154 159. :oa,Hist.d..
Ye#:rl.Oorl.D.1.B.XlI.
b1. 935 938. Authent. Sfztà/c. bl. 176 180. v. xp
ll'
sREx, llist. d. Nederl. Oprz. Bk Vll.
b1. 142,143. llOOFT,Nederl.#f.
sf.B.X11l.bl.566.567.

(2)Bosoxll, Onuitg. Stukk. D. lV. bl. 227,228. soR,Ilist.d.Nedcl.O:r2.D.1.B.X1.
b1. 900. v.SIETEREX, Hist.d.kYe#tW . Oorl. B.V1l. bl.139 ver:o. HOOFT, Nedc l. Sizl. B. XllI.
bl.553. lEx,
rlvoGslo,Nederl.Ilist.bl.278.
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haven; dat hi
j hierin geene zwarigheid meestmaken, daar deNederlanders evenmin11
57
581
6van Heer alsvan godsdienst wilden veranderen, en niets andersbegeerden dan bi
j den
Gentschen Vrede te bljven, welks ondeGouding.hi
j zelf bezworen had. Zoo de
Koning echter 4.
en weg van geweld en gestrengheid bleef bewandelen, zou de Konin-

gin,zoo welterverdediging van devrt
jheden,voorregten en aloude regeringswi
jzeder
Nederlandot, a1s om de gevaren en beroeringen te voorltomen, welke daaruit voor

hare eigene staten konden voortvloei
jen,den Nederlanders metalhare magten middelen ondersteunen-'' LzvTox had tetens last, eene wapenschorsing tusschen pox JAw en
de Algemeene Staten te bewerken , totdat het antwoord van vxups op de voorstellen der

Koningin zou ontvangen zi
jn (1). De Staten betuigden, ))zich naaralwatredeli
jk
was te willen rigten,maar dat zi
j voorafhet gevoelen van bol zA> omtrent een bestand wenschten in te winnen, daar de Koningin toch niet zou verlangen,dat zi
j llet
gerinmte voordeel,te hunner regtvaardige verdediging,zouden verliezen (:).'' Dox zAx
echterwilde van geene wapenschorsing hooren. Trotsch en onbescheiden voerde hi
j den
Engelschen gezant te gemoet:))dathi
j in geeneondeG andeling overeenige toenadering
kontreden,veelminder nog een verdrag aangaan;dat hi
j zelfsdenkri
jg nietlangerkon
uitstellen, daar zi
jne stri
jdkracbten gereed waren en hij van den Koning lasthad,den
Nederlanders eenen goeden oorlog aan tedoen; dathi
j zich noch om de Engelschen,
de Franschen , of den Keizer bekommerde, en dezen laatsten de Turken in Ilbnga-

rkjen op den hals zou zenden, om hem te verhinderen zt
jnen broeder, den Aartshertog, te ondersteunen; dat ht
j dien Aartshertog op dezelfde wi
jze a1salde andere Nederlanders zou behandelen en binnen ltort een bezoek in Brltssel brengen, welke

stad hi
j in zt
jn geweld wilde hebben, almoesthi
j er ook betleven voor laten;dat,
eindeli
jlt, de Brusselaars zich op het ergste moesten voorbereiden, indien de Staten
niet de wapenen nederlegden en zich aan zi
jnen wilonderwierpen-'' Lzvvoy vertrok
hierop naar Engeland m et verzekering aan de Staten, hun verzoek , om spoedige toe-

zending van de beloofde vi
jf- ofzesduizend man en van hetgeld,bi
j de Koningin te
ondersteunen (5).
'sKonings zaken in de Nederlanden verkeerden in eenen alles behalve gunstigen toe-

(1)Remonstrance #:4srLETOw, in deKronykr.lt.Hist. Gezelsch.te Utr.voor 1849,bl.28.
Xiermede stemt niet in alle deelen overeen het verhaalbi
j v.METEAE:,Hist.d.Nederl.O:rJ.
B.Vll.bl.139,140. uooeT,Nederl.Hist.B.Xlll.bl.553,554.

(2)lowowM,Onuitg.stukk.D.lV.bl.234,243,244.
(3)aowoAx, Onuitg. &và/
g. D. 5r. bl. 59- 63. soA, Hisi. d. Aederl. Oèl. D.1.B.XlI.
bl.932. Iloo>''
r,Nedevl.#f#f.B.Xlll.bl.554.
50 >
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157> stand. Xet uitzondering van Luœem burg en '
de steden Roermond, Deventer, Kampen,
1581 Nameît, Cltarlemœtt en M arieltburg, waren al de geoe
.
sten tegen hern in opstand onder

het beleid van zi
jn meestgeduchten en onverwrikten vi
jand den Prins van oratq'e,en
vonden steun bi
j buitenlandsche Vorsten. Do> zkw was zonpergeld,zonderkri
jgsbenden.
zonder geschut, zonder oorlogsbehoeften toen de Prins van Parm a, in de laatste dagen

van Vi
jftienhonderd zeven en zeventig,meleenige keurbenden in lletLuœemburgscke
aankwam . AyuExAxosh lpAhxzss,de zoon van oTTtvlo VARwESE,den tweeden Hertog van
P arm a, en van X&ZtG&RE'
rIIA '
van t?pd/eprïp'/f, de gewezen Landvoogdes der Nederlan-

f/e?l, was te Rome in Vi
jftienlzonderd vier en veertig geboren, met oox cAhLos en
oox JAxinSpalqjeopgevoed,teBl-usselinVi
l'ftienhonderdvijfen zestigmetdelnfanteMAhI.
&
van Portugal gehuwd, en had zi
jn kri
jgsmans loopbaan in Vi
*
l
'
#f
tienhondertleen en zeventig geopend, toen hi
j schitterend deel nam in het zeegevecht bi
j 1u
'eynczl/c. Do>
.

JA> was getuige geweest van 'sPrinsen onverscllrokkcnheid in dien gedenkwaardigen

slag; lli
j kende tlaarenboven zi
jne voorzigtigheid, schranderlleid en wi
*
l
's beleid. Toen
hi
j het plan gevormd had, zicll van hetltasteelvan Namettmeester temalten,waarvan
de uitvoering onvermi
jdeli
#
ik cene vredebreult met de Staten ten gevolge moesthebben,
gevoelde hii de nootlzalteli
jltheid van eenen man naast zich, op wielllai
j zi
jn geheel
.F

vertrouwen vestigen konde. Escovspo , naar den K oning gezonden , moest derhalve
verzoelten, dat PARM.
< naar de Nederlanden a1s Luitenant-Generaal van den Iuandvoogd
gezonden wierd. Do> zkw zelf lzad hierop meer dan eens aangedrongen. Sinds zi
*i
#ne

komstin #c Nederlaltdett tocl' was zi
jne gezondheitlderwi
jze ondermi
jntl geworden,(lat
hi
j, ofschoon in het bloei
%
i
Fentlste ti
.
#
jdperlk des levens, een voorgevoel had van zi
jn naderend einde. Hi
j herinnerde den Koning, welke moeijel*
i#kheden bi
j (len dootlvan ne
Rsorssxxs uit gebrek aan een opvolger waren voortgevloeid. pDe Prins van .Par-

A'
Ktl,'' schreef hi
j aan rxxzxps, )zou te beter Uwe Xajesteit kunnen dienen, nadat hi
j
zich met mi
j op de hoogte van zaken gesteld had, welke hi
j door zi
jne dapperheid
en andere vertliensten beterdan iemand zalregelen (1).',
Dox zAw had Marclte t?,l Famine tot verzamelplaats zl
jner stri
jdkrachten aangewezen. Behalve de Spaansche en ltaliaansche benden (Ioor pxRxt aangevoerd, bragt
-

Graaf ItAREIZ ran JfJAl.
çJe/# aldaar zi
jne afdeeling Franschen, en een goed aantal
W alen en Duitschers sloot zich den overigen aan. Om den moed der stri
jders te
verhoogen, laad Paus oRzGoluus XIlI, bj eene bulle, aan elk, wellte tegen de
Nederlanders de wapens opvatte, volle aiaat en vergiffenis van zonden beloofd.
Het leger van oox JA> bestond nu uit vier duizend Spaansche voetknechten,
twee duizend Spaansche en Albaneesche ruiters, vier duizend Franschen te voet

(1)GAcuz
kno, Correspondatlce o'ksExAsol
tE pwasy:sz,Première Partie,p.9 12. Vgl.s'
rnApw,de
Bello #e?g. Tuib. lX. p. 538- 553, en :s:Tlvo(;slo, Nederl. #f,
ç/. bl. 280.
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en vi
jf hontlerd te paard, vj'f duizend Duitschers, en twee duizentl acht honderd1576
W alen, benevens de afdeelingen van llxshozs, xrovoy en Axsozw te zamen bi
jna 158,
xierduizend man. Voorts lag een aanzienli
jk getal Duitsclzers en andere benden in de
-

weinige getrouwgebleven steden en vestingen in bezetting. Het vereenigde leger
telde alzoo ruim twee en twintig duizend man ; naar opgave van PAKXA ech-

ter, konde Ilet in monstering geen achttien duizend halen. De aanzienli
jkste Netlerlanders, die er zicla in bevonden, wareu de beide Graven van lvansfeldt en BA4tl-xvxo.
xr
1'metzl
#
jne zonen. De kri
jgsraatl, welke oox zA> ter zi
jde stond, was zamenesteld uit AI,y:xA>nEh >'xxtxEsz, o'
rTAvlo GolzAoA , oox GABRXEL wlco, den Graaf van

Barlaymont, Graaf xtltEL '
?f!3?,Haltsjèldt, '
9r@ oELhxo, oo> LopEz, oox vsoao ps
q'Assls, l)y:hoBt,ss, xowoaAoow en de Geheimschri
jvers vxsszua en Escovxoo, ofschoon
tleze laatste zicll in Spalie bevond. Aan hetboofd van dit leger, hetwelk in zi
jne
vaandels een ltruis voerde met het otnscllrift: ltt /lpc signo '
vici T'
urcos, in fI06 signo

vincam Ilereticos (1),trok o0> JAw uithetluuœentburgsche naar Namen.Voorafechter
hadhi
jdenvh
%#
'f en twintigsten van Louwmaand teKarclte ezèFamine een geschriftofeelle
oorlogsverltlaring in de Fransche en in de Hoog- en Nederduitsche talen in hetlichtgegeven , waarin lzi
' betuigde, de wapenen allecn op te vatten ter llandhaving van de
,J

Roamsch-Katholi
jke godsdienst en van de belltlorli
jlte onderdanigbeid aan den Koning;
groote beloften toezeggende aan allen,die zich aan zi
jne zi
jtle zouden scbaren (C).
Bi
j den i
jver en de voortvarenheid van oox zAx, stak de traagheid der Algemeene
Staten in hunne kri
jgstoerustingen geweldig af. Reeds voorlang was ORA>J? over den
slechten staat van het leger geklaagd en voorspeld, wat later te Gem bloul-s gebeurtl

is (5). Docll gcbrelt aan geestkracht, goeden wil en eensgezindhejd bi
j de Staten,
))onder wellke weinig vaderlandlievende mannen, maar veel geesteli
jken, onervarene
'

jonge lieden , omkoopbaren , eer- en hebzuchtigen , vreesachtigen en lafhartigen zicl,

*

bevonden (1),'' had het nemen van ltrachtige maatregelen verhinderd. Somlnige
letlen waren nog onnoozel genoeg. te geloovcn, dat na al het gebeurde, het behoud

(1)ln ditteeken heb ikdc Turken overwonnen,in ditteeken zalik de Kettersoverwinnen.
(2)STaAbA, de Bello Belg. Lib.1X.p. 555. CAMPANA,della guerra diFiandra,13.1.p.199,
-lo, Nederl. Ilist. bl.280 283. LM
200. J-AyARIO, le ptfdrrc di Fïc?l#rff,p.66,67. sszsl'lvotil
ps'
rl'
r,Cltrttn. d. Ilolt.T. 1l. Liv. Xl.p.346. llAaAsrs, Annal. Wrcè. '
1'. 111. p.273. noR,,Ilid.
#.Nederl. Oorl. D. 1. B. Xll. bl. 932 ,933. v.METEIIEN, Ilist. d.Nederl. Oprl. B. V1l1. b1.144.
HOOFI',Nederl. llist. B. Xlll. b1.554.

(3)Arcltivesde la Jfcïdpg,dnorange,T.Y1.p.250,262.

(i)Archivesdela x
v.aison d'Orange,T.5'1.p.227. Vgl.p.215,219.
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1576- des vrede: niet onmogeli
jk was
1581

ofschoon de zaken , naar de getuigenis van zAx
jjts op

van Aczmv, zoo hoog gekomen waren, datzl
j slec
eenen burgerkrl
jg konden
uiuoopen (;). Xen had in deze hoogstbelangnjke oogenbliltken zelfsguitsche ben-

den afgedankt, en den Koning van Pertugal ingewilligd, vierduizend man daarvan in

dienst te nemen en naar hem in te schepen (5). Alde voorstellen van den Prins
van oranje, hoe verstandig ook, vonden tegenwerking,vooralbi
j denhoogen Adel,
onder welken velen zi
jne magten invloed metni
jdige oogen aanzagen en bi
j elkegelegenheid poogden te knotten (4). Zi
jn raad,nox zA> aan te vallen vôôrhi
j zi
jnekri
jmhad
,
wer
d
,
hoewe
l
t
oe
n
ze
er
l
z
i
t
voer
ba
ar
,
i
n
de
n
wi
nd
ge
slaG nden bjeen getrokken
gen (5). Destri
jdmagtder Staten,nabi
j Namen gelegerd,evenaardewe1ingetalsterkte
tlie van nox zAw, maar telde minder ruiteri
j, bestond daarenboven meestaluit ongeoefend volk,en was alzoo btjde oude beproefde Spaansche krjgers niette vergeli
jken.
0ok de legerhoofden , zoo als de Veldmaarschalk ou oolowlzs, de Graafvan Lalakng ,
Opperbevelhebber van 'het voetvolk, de Burggraaf van Geltt, aosza'
r nz xEx-rw, Over-

ste van de ruiteri
j,LA xorrz,Opperveldtuigmeester,en de andere gezagvoerders,met
uitzondèring van den Graaf van Bessu, moesten in beltwaam heid voor die der SpanJ-aarden zwichten. Te wel was ORA>JR met den toestantl van llet Staatsche leger en

'svi
jands magt bekend, om niet te vermanen, geenen slag te wagen vôôrmen meer
versterking bekomen llad. Ds oolowlzs ontving derhalve bevel, in vereischte orde op
Braband terug te trek-ken. Twee dagen vôôr deze achlterwaartsche beleging zou geschieden , had oox zix, welke zich op llet kasteel van Naknen bevond , twee duizend

man naar het Staatsche legergezonden, om hetuit zi
jne verschansingen en ten stri
jd
te lokken. De poging mislukte;maar uit twee kri
jgsgevangenen verpam men hetplan
van den Veldmaarschalk, en tevens, dat de voornaamste Bevelhebbers afwezig waren ,

eenige zich te Brusselbevonden,om hethuweli
jksfeest van den Heer van Berseelemet
tle Xarkgravin van Beraen bi
j te wonen,en andere zich elders ophielden,om de wintervermaken te genieten.

Bi
j het krieken van den dag ten aftogtbepaald, begon l)z Goltmlzsvan hetdorp

(1)>OR,Ilist.d.Nedcl. œrl.9.1.B.Xll.bl.933.

(:)Archive' dela A/zi.
xon d'orange,1'.5'1.p.227.
(3)soxmk,,Onuitg. ,
$'
&z/r/;.D.lV.bl.%8.:()R,Hist.d.#e:>l.Oorlog.D.1.B.X1l.bl.947.
(4)Archiven de la Yliçp'l d'Ok'ange, T.Y1.p.116,179. aoa,Hist.d.Nedcl. Oovl.D.1.
B. XlI. bl. 933. v. M:TEIL:X, Hist. d. Nedc l. Oorl. B. YllI. bl. 144. Ho@FT,Nedol.Hist.
B.XIll. bl. 555.

(5)v.METEREX,Hist.d.Nedcl.0el.B.3'111.bl.144.
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St
.Martin,waar hij gelegerd was,optebreken,verbrandde,naarkri
jgsgebruik,zjne l5
76t
1581
enten en sloeg den weg in naar Gemblours,werwaarts llj reeds vöôr den dageraad
het zwaarste gescllut gezonden had. De voorhoede bestond uit de afdeelingen lvontigny

en Kezê, aangevoerd door den Heer van Montigny en gedektaan de zi
jden door de
ligteruiteri
j van vxsxazhs en FRssxov. Hetmiddenpunt(cetttrum) bevatte deafdeelingen

31 v.

LouwChampignien Bossu ,dertien vaandels Schotten en een dcelEngelschen onderden Overste ma
and
s.
kxaFouh,en deltte van alle kanten de pakkaadjeen eenigeveltlstukken. Deachterhoede 1578
was gevormd uit de afdeelingen Egm ond en Lumey , benevens een hoop yw nschen en

Schetten, en werd door oy:GolowlEs zelven geleid. De zwaargewapende ruiteri
j moest
den terugtogt deklten.

De voorhoede van het Spaansche leger, onder bevel van

o'
rvAvxo oowzAow, welke tot Overste der ligte ruiteri
j was verheven,bestond uit zestienhonderd busschieters te paard , kurassiers en zwaar geharnaste speerruiters. Het
midzenpunt, zam engesteld uit het Spaansch en lloogduitsch voetvolk, in twee vierkan-

ten geschaard en elk onder zi
jn bi
jzonderen Overste, werd door oox zAw,verzvld van
PARXA en zi
jne lijfwacht, aangevoerd. De achterhoede, onder den ouden Graaf van
Mansfeldt, bevatte eene afdeeling W alen, insgeli
g'ks een vierkant vormende,de ligte
Bourgondiscbe ruiteri
j, de pakltaadje en de wagens. Do> ztx wasnog bi
j donker van
Namen opyelrokken en had een hoop paarden- en voetvolk vooruitgezonden, om

de wegen en bi
jgelegene bosschen te doorspieden en te bezetten. Eenige benden onder
flen jongen Graaf van Mansfeldtwaren aan den oever der Maas.gelaten, om het afsni
jden van toevoer te beletten. Er was bevel gegeven,voorloopig denaftrekkendenvi
jand slecbts te bestoken , en zich in geen ernstig gevechtin telaten ,totbo> JA> methet
ïeheele leger wasaangeltomen. Doch P.
&a;x. ,gezonden om kennistenem en van hetgeen er
omging , ziende dat de Staatschen langs een eng pad, naasteen moerassigen hollen weg ,

meci
jeli
jk en opeengedrongen voorttrokken, kon zi
jnen moed niet langer bedwingen. Xet gevelde lans rent lli
j dwars door den diepenwegheenterzi
jdeophenin,door
xExpozA, osxzsxoxvz, xoxnltAoox en andere dapperen gevolgd. GowzAoA ondersteunt

deze beweging door een krachtigen aanval. De Staatsche ruiteri
j wordt,na eenigen
weêrstand, OP het voetvolk geWorpen , en ditlaatste, hierdoor in schrik en wanorde

gebragt, gedeelteli
jk verstrooid,gedeelteljk in de pan gehakt,en nz Golowlzs zelfgevangen genom en. Het m eest had het voetvolk, inzonderheid de afdeeling Schotten ,

geleden;de ruitershadden zich bi
jna alle doorde vlugtgeretl.DeSpanjaarden,welke
deze beslissende overwinning binnen anderhalfuur bevochten,waren bi
j den aanvang
van den strijd, nietboven de zeshonderd,en op heteinde er van nietbovendetwaalfhonderd ruiters sterk geweest, van welke achtoftien ,llaaranderen,slechtstwee gesneu-

veld en vi
jf gewond waren. Xinder nog dan in de opgave van ditnietnoemenswaardig
verlies, komen de berigten ten opzigtevan datderStaatschen overeen,hetwelk dooreenigen

op drie duizend,dooranderen,doch minder waarschi
jnli
jk,op zes- acht- ja zelfstien-

Q40
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1578- duizend man begrootwordt. Alde veldstukken,dertig vaandels, vier standaarden,bi
jna
1581 geheel de legertros, en zeshonderd gevangenen waren den overwinnaarsin llanden geval-

len. Toen PE GoloxlEs voor pox zx> werd gebragt,steeg hi
j af om de handen van
den Prins te kussen, wellke hem dit vergunde doch toebeet: ))Dus straft God dege-

lzen, welke tegen Hem , tegen zi
jne dienst,en tegen hunnen Vorstzich verzetten-''
De zesbonderd kri
jgsgevangenen, weinige uitgezonderd,werden te Namettopgehangen,
llit weerwraak over de wreedheden , onlangs, zoo als men beweerde doch waarvan

llet bewi
js ontbreekt,door de Staatsclzel)tegen een Spaanschen Hopman en eenige soldaten gepleegd.
Bi
j Gemblours had zich de voorhoede onder Axoxrrvtkxv in eenige heven en boom-

gaarden genesteld, om tegenstand te bieden; daar zi
j echterde vlugtelingen niettot
staan konde brengen, trok zi
j,bi
*
i
#hetaanrukken der Sp
Aan#
iaarden.
Fin alleri
*i
#ltlen weg
op naar Brussel. fleppl?fpur.
ç, waar zich een groote voorraad van kri
jgs- en mondbelkoehen bevond,gaf zidh op genade en ongenade over,dewi
jl pox zA> van geenevoorwaarden llooren wilde. Op bede A'an I,.
&XBER1', Abt en Graaf van Getnblnurs, werd de
stad gespaard. De soldaten trokken uit, tloch zonder geweer; de Nederlanders onder

hen moesten zweren, ninamer weder tle wapenen tegen den Koning A'an S*panje op te
trden werden er
2 v. vatten,en de uitheemschen binnen betjaar niet. Vierhonderd Spanjal
Sprok-in bezetting gelegd (19.
ke
lm.
1578

G root was tle ontsteltenis te Brussel op tle tiiding van de nedel.
laag te &'em bloutms.
*F
Het gemeen was woetlend ; en tlegenen, aan wier zorgeloosheid dit ongeval geweten

werd, de Aartshertog' zelfs, zouden er de slagtoFers van geworden zi
jn, indien niet
oatwzx hen beveiligtl, de orde gellandhaafd, moed ingeboezemd en laet vplk gerustgesteld had. De Algemeene Staten , de Raad van State, de Aartshertog'en t
le Prins be-

gaven zich naarAnttreïpelt, waar,ti
jdeljk',de zetel van llet bewind werd overgebragt.
De Graaf van Bossn bleef met del'tig vaandels in Brktssel, waar men e1k uur oo> zAx
voorde poorten verwaclltle. Xen wasondertusschen door hetongeluk verstandigergeworden.

(1)sosoAM, Onuitg. Stakk. D.V. bI. 194. uAssElzl': Stukk. r. #. Pcderl.Hi&t. D. 111.
bl.274,275. vAw pER IIAMMZF,Hi* ria de o0: zliAs de Avd/rfc,Lib.Yl.p.315,317. STRAOA,
de Bello #elg. tib. lR. p. 555- 562. CAMPANA, della guerra diFiandra,T.1.p.200- D 2.
1
I-AsAalo, le guerre di Fiandra,p.W ,68. :EsTlvoGLl(j,Nedc l.Hist.b1.% 3- 285. Ia::PETII',
Chron. d. 11011.Liv.Xl.p.347. cllApprvs,H'
ist. Gc:n.d.1.g.d.Fl.Liv.Y.p.255,256. IIAItAgvs,Altnal.Brab.1'.111.p.274. PE TAssls,Comment.Lib.lV.p.293. BoR,llist.d.A-d#erl.
0. 1. D. 1.B.Xll.bl.934. v.METEREN,Hid.d.Nederl. O:rl.B.Vll1.b1.144 verso. IIOOFT,
Nederl.llist. B.Xlll.b1.556 559. Arszltl,Jfempfre:,P.71. Conf. BIJRMASNI;S, Apclecl. Belg.
Praef.p.LXXXII(9).
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Xen zag nu het noodlottig gevolg der besluiteloosheid , van het gebrek aan eendragtige 157*
1581

zamenwerking, en van kleine, bl
jzondere belangen boven die van het algemeen te
stellen. De Staten vel'
klaarden dan ook, ))om hunnen jver en de genegenheid voor
het algemeene welzi
jn en het Vaderland te toonen, dat zi
j om niets ter wereld van

elkander scheiden , m aar de Unie, door hen bezworen , onverwrikt zouden nako- 6 v.
.

sprok-

men.'' Zi
j wierpen zich in de armen van oztAlzz, besloten voortaan meer naar zi
ln kelm.I.
raad te luisteren , en droegen hem , in gem een overleg met MATTHIAS en den Raad 1578

Tan Statejllet Tolstrelcte beheer oYer de kri
jgszaken op. Ter bestrijding der oorlogskoslen werden eerst viermaal honderd, toen zesmaal honderd duizend gulden ter

maand door hen aangewezen;en den Prins va: oranje later vi
jfduizend guldenmaandelt
jks voor de gelleime verstandhoudingen toegekend. Tot het vinden dezer gelden,
werd een buitengewoon regt op de m ondbel
zoeften en in- en uitgaande goederen gehe-

ven. Xen stelde daarenboven den gewesteli
jken Staten voor, het ongewi
jde zilverwerk,
de juweelen en kleinooden van de geesteli
jkheid, de kloosters en andere inrigtingen
van dien aard te leenen. De Staten van Ilelland en Zeelaltd , welke, onder 'sPrin-

sen goedkeuring, sinds làet begin des krl
jgs tegen boy JAx zich buiten gemeenschap
van lasten met de andere gewesten gehouden, maar zich verbonden hadden, voor de
bezetting hunner steden te zorgen , zoo veel oorlogsschepen uit te rusten als de Prins

noodig mogt oordeelen, en daarenboven nog vi
jfen twintig vaandels voetvolk, elk van
twee lzonderd man, benevens honderd ruiters te onderhouden , besloten, in stede van

in hetheFen der nieuwe belastingen te bewilligen, waartoe zi
j insgeli
jks waren uitgenoodigd, de zes vaandels van den Overste xzsssLsTzzx ook op hunne kosten te onder-

houden. Bovendien namen zi
jf andere vaandels,
j eenige maanden achtereen nog vi
welke tothet beleg van Deventer en Kampen werden gebruikt, voor hunne rekening, en

stonden een geruimen ti
jd lang hetbedrag der geleigelden,in hunne gewesten ontvangen, aan de Algemeene Staten af, zoo datzi
j weinig minder opbragten, dan toen zi
j
alleen den last des oorlogs torschten. De onflervinding leerde hen echter weldra,

dat zi
j zeer verstandig gebandeld hadden met op zich zelve te bli
jven. Vlaanderen
beloofde, behalve het opbrengen der uitgescllrevene buitengewone lasten , nog dertig
vaandels voetvolk en zes honderd ruiters te ligten en te bekostigen. XATTHIAS schreef
aan den Keizer om hulp. De Koningin van Engetand werd aan hare belofte
berinnerd en Paltzgraaf aAx cxszxzh verzocht, drie duizend man voetvolk en even

zoo veel ruiters voor de Algemeene Staten in soldi
j te nemen. De Overste scllzx.
was metduizend ruiters uitbuitscltland in aantogt. Tot de kri
jgsdienst werd de veertigste man uit de steden , en de twintigste uit de dorpen alom opgeroepen. Om

het handgeld aan hetnieuw geworven krjgsvolk terstond te kunnen betalen, sloot de
Prins eene leening van honderd twintig duizend gulden met de Antwerpenaars. Reeds

had lzi
j de krjgsbenden uit Vlaanderen,Holland en Gelderland naar Braband, enden
11 DZEL. 6 STvK.
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1570- Graaf van Hohenlo met al zi
jn volk naar Antwerpen ontboden, de stad Lier metdrie
1581 h
ondertl soldaten nevens eenige Antwerpsche burgers bezet, en zes vaandels Schotten
in slecltelen geWorpen. De aftleeling van xoar
rlgxv lag in Nivelles, die valz xuvMEv

in Vilvot.delt,van cllixl:zoxv in Ilall,en dievanLALAI>O teBetgeltf?llletteootttt
ven (1).
Hetontbrak oox zz
tx geenszins aan wil,maar aan magt,Bt-ussel aan te tasten. Hi
j
besloot derhalve eerst versterking af te wachten, en inmiddels hiclz van eenige andere
l
plaatsen te verzekeren. GoxzAoA dan berende Leuven, tlat slecht versterkt was en
toen de zwakke Schotsche bezetting op Brussel terugtrok ziclz overgaf onder voor-

waarde, met geen kri
jgsvolk bezwaard te worden. Judoigtte en Tienen gaven zich gewillig over,doch Aarscltotmoesttlaartoegedwongenworden.Hlzaozsmaalttezichbi
jverdrag m eester van Boltvines. PARXA trok voor Sichem , eene kleine stad met een kas2: v. teel, den.Prins van oralt
je behoorentle. Dc bezetting sloeg de bestormende Spanjaarsprokkelm . den drier
naal moedig af, maar eindeli
jlk zwichtende, wertl eene vreesseli
-jke slagting
1578 onder haar aangerigt. De Bevelhebber en eenige manschappen , wellte op het kasteel

de wi
jk genomen hadden, moesten zich op genade en ongenafle overgeven en werden,
zoo het heette ten voorbeeld van anderell, voor de vensters hunner vertreltken opgehangen. Het stadje Diest, insgeli
jks eene bezitting van ORAXJE, en Leetttvettonderwierpen zich zonder tegenstand aan I>.
&RMA, wellte toen voor Nivelles rukte. De bezet-

ting, zes vaandels voelvollk en vier vaandels ruiterij sterlk, gaf zicll, na viermaal
den storm heldhaftig te hebben afgeslagen, bi
j verdrag over. De burgers behielden
ljf en goed, de Hoplieden trok-ken te paard uit en de soldaten met hun zi
jdgeweer, doch de zieken en gelkwetsten , wellke achterbleven , werden , tegen de over-

eenkomst aan, schandelijk van kant gemaakt. De wapenen en de pakkaadje wees
men der Franschen benden toe, wellte onder KAREIUvan. 2V#4:Jel#/ bi
j hetbestormen
veel geleden hadden en op plundering vlamden. De gift ltwam haar echter duur te
staan.

Daar elk naar het beste van den buit tastte, geraak-ten zij handgemeen,
waarbi
j eenigen gewond werden,terwijlhetontploFen van een vaatje buskruidaanhonderd en twintig man het leven koslte. Zonder eenigen legenstand werden nog andere

(1)Arehives #e la Maison #?orange,13.Y1.p.292,295,297,298. SONOAM,Onuitg.,
%'
lfââ.
D. V. b1. 91, 111 , 120- 122, 141, 143- 146, 188, 194- 204, 206 ,209 , 211, 216- 220 ,
248- 250, 291, 342, 347 , 353- 364 , 374. v. HAssss'
r, k%tukk. v. d. Yaderl. fffà'f. D.111.
bl.275, 356,357,359. STRAOA,de #e!/p Belg.Lib.1X.p.563. GAXPANA,della #tfdrrc d1'F1'andra, T.1.p.202. B>::rlvot
jslo,j
yederl. Jgf.bl.286. HAR<EUS,hnnal.Wrcè. T. 111. P. 275.
BoR, Hist. d.Nederl.Oorl.D.1.B.XII.bl.935,948,949. v. METEREN, Ilint. d.Nederl. Oorl.
B. Vlll. bl. 14é verso. HOOFT, Nederl. Ilist. .
B. XIl. b1. 559,569,570. v.REvo,Nederl.
Gesch. B. ll. b1. 17.
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kleine Plaatsen in Braband en Renegouwen, zoo als I'
loeulœ , Soigni
'es, #t
,lc# , Beall-1576'
1581

mnnt,Bofcptfr/,Maètbeuge en (Aimaiveroverd (1).
Onder zulke omstandigheden was now zA> minder dan ooit tot den vrede gezind. De
zending van den Heer van Selles mislukte derhalve te eenenmale, en de Graaf van
Sckwartzenburg ,alsvredesbemiddelaar door den Keizer gezonden ,moestmedeonverrigter

zake naar buitscltland terugkeeren. Er verscheen een koninkli
jk- bevelschrift,den eersten van Sprokkelmaand gedagteekend en door nz RoBxuEs, welke m et het berigt van

de overwinning bi
j Gemblours naar Spanje was gezonden, herwaarts gebragt,waarbi
j
den staten gelast werd, ))niet dan met toestemming van den tandvoogd te vergaderen

en hun krt
jgsvolk af te danlten. De Koning gaf tevens zi
jn hoogste misnoegen over
hunne handelwi
jze te kennen, verbood, dat hun eenige schatting opgebragt wierd,
en beval, alle ambtenaren af te zetten, wellte weigerden nox Jtx te gehoorzamen.''

Hj had daarbi
j aan nE sosxaEs toegezegd, vooreerstnegenmaalhonderd duizend ltroonen over te zenden,en vervolgens elke maand driemaal honderd duizend, om een leger

van dertig duizend manvoetvolk,zesduizend ruiters,en dertig stukken geschutbifeen
te breMgen en te onderhouden (2).
Alle hoop op vrede was nu eene hersenschim geworden. XATTIXIAS gelastte kri
jgsvolk in buitscltland te werven, ofschoon de Keizer den Staten een stilstand van wapenen m et bo> zAN tot aan den
op handen zt
jnden ri
jksdag te W prm.
ç had voorva
n
Karr
é
wer
d
naa
r
de
Koni
ngi
n
va
n
Engel
and afgegeslagen (5). De Xarkgraaf

vaardigd, om op het zenden der twee duizend man aan te dringen, welke zj door
haren gezantonlangsverklaard had,vooreerstte dienstderStatenreisvaardig tezi
jn(4).
ELIZASETH was echter sedert te rade geworden, het kri
j
g
s
v
o
l
k
bi
j
z
i
c
h
t
e
l
a
o
ud
e
n
,
hetzi
j
h'. b1. 182 , 281. Architles de la Jfcfq
s
'
pzl d'Orcolpe, 1'. VI.
ç/riJ, Lib. V1. p. 317. s'
rnApA ,de #el!/ Belg.
P.309. v. p. IIAMMEN, Ilint. #d D0N JUAN de Alx
Lib. 1R.p.563 571. cA>fpwxA,della #tfdrrtz di FïJo3#rl,1.
3* 1@ p. 202 ,203. I
UAXARIO, le guerre
di Fïf
zp#rtz, p. 68, 69. nlxTlvot
ll-lo, Nedo'
l. Sgf. b1. 285, 286. I,
E I'
ETIT, nhron. d. Sf)ll.
T.11. tiv.Xl.p.347. cuAppuvs, Ilist.&d%.#.1. g. d. Fl. Liv.V.p.256,257. pl TAssls,
Commott. tib. 1Y. P. 296- 299. IlAnàEus, Annal. Brab. T. 111.p.275. :OR, Hist.d. Ae#&.
l.
001-1. D.1. B.Xll. bl. 934, 935.
METEREX,Ilist. d. Nederl. Oorl.B. YllI. b1. 144 , 145.
HooFT, Nedc l. Ilist.B.Xlll.b1.559- 561.

(1)aoyI).
&>I, Onuitg. &$'Jtz/i
:
/r.

(2)solt, Ilist. d. Nederl. Opr/. D. 1. B. Xl1. bl. 935- 937, 946, 947. Autlt. z%lzàk.
bl. 176- 180. IIOOFT.Nederl.#ï,
:f.B.Xlll.bl.567,568.

(3)nowpwx, Oltuitg. Stukk. D.

bl. 312. v. HAssss'
r, Stukk. w.#.Yaderl.Hist.D.111.

bl. 281. aoR, Ilint. d.Nederl. 0pr!.D. 1. B. Xll.bI.938.

(4)sospAx,Onuitg.,9/t/iW.D.Y.b1.281.
51+
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1576- om den Franschen geen argwaan te geven, hetzi
j dat de dreigende toestand van Scltot1581 l
antlbaar dit gebood (1). ln stetle van nlanschappen,stond zi
j denStatentwintigduizend pond sterling toe, waarvoor de Paltzgraaf JAw cAslxlh nog drie duizend ruitersen

even zoo veelvoetknechten in soldi
j zou nemen. Hi
j moestals een Engelsch Prins en
Veldheer van harentwege beschouwd,en zonder zi
jne toestemming mogtgeen wapenstilstand,vrede,ofnieuw verbond aangegaan worden.li
j weesbovendien nog vi
jfduizend pond sterling aan tot inkoop van ltri
jgs- en mondbehoeften. Daartegen begeerde
zi
j twee steden, door haar nader aan te wi
jzen,tot onderpand der geleende sommen;
oolt moesten de Staten vooreerst alle onderhandelingen met den Hertog van Wq7'pt: sta-

lten. Yan de opgenomen lzonderd duizend pond sterling bi
j deLondenscbeburgers was
reedsde helftovergemaakt(2).
Inmiddels waren sT. ALnEGoxpE, Jonkheer zAx vA> oExnm, Heer van oye, en andere aanzienli
*
jke Nederlanders naar den ri
jksdag te G prozl.
çgezonden,om ondersteuning van de Duitsche Vorsten te verwerven. Xeermalen , en nog onlangs op eene zam enkomst van den W estfaalschen Kreits, was zulks te vergeefs beproefd; doch thans
koesterde .m en eene betere verwachting, ))zoowel om de hoogere magt van den '
vollen

ri
jksdag, door den Keizer bi
jeengeroepen ten einde middelen ter bevrediging der Nederlanden te beramen, als wegens den nieuwen staat van zalten in die gewesten, aan
welker hoofd 'sKeizers broeder geplaatst was.'' Onder weg moest AxuoEooxns met den

Paltzgraaf een mondgesprek houtlen en hem aansporen, met zi
jne kri
jgsmagt naar de
Nederlanden op te rultken. CAszxxR ,wellte steeds de DuitscheYorsten tothulpverleening
aan de Nederlanders had opgewekt, gaf nu, door het Engelsch geld gesterkt, dit aan-

zoek gehoor. De Prins van oranje echter vreesde, en niet zonder grond, dat de
komst van een Protestantschen Vorst aan het hoofd van een Protestantsch leger op
nieuw mistrouwen en tweespalt in de Nederlandsche gewesten , (Iie grootendeels

Roomsch-Katholi
jk waren,zou verwekken (5).
Den zevenden van Bloeimaan; hield sT.Alaosooxos op denri
jksdageeneuitvoerigeen
(1)v. REYD, Nederl. Geq
çc/t.B.ll.b1.19. HOOFT,Nederl.Hist.B.X1lI.bl.569. v.coRvlywy>:lssll'
zxv,de Tach,
tigj.Opr!.9.111.b1.207.
(2)BOXOAM, Onuitg. Stukk. D. V. b1. 367. v. IlAsset'
r, Rtukk. t?. #.Yadcl.#ï.
çf.D.111.
bl.327, 328 ,353. Boa, Hist.d. Nederl. Oorl. D. 1. B.XI1. bl. 919. v. MSTEREN, llist. d.Nederl. Oorl.B. VIll.bl.151. v. aEvp, Nedcrl. Gaçch.B. ll. bl. 19.

(3)Arehivesdela Maison #'orange,T.VI.p.300,317,352- 356. v.HASSELT,Stukk.r.d.
Yaderl. lA.
çf. D. 111. bl. 335. :t
)n, Hist. d. Nederl. Oorl. D. 1. B. Xl1.bl. 952,953. v. ME'
rzRzx, Ilist. d. Nederl. Oorl. B. VIll. bl. 150, 151. Mooy'r, Nedc l. Sïzf. B.Xlll.b1.571.
v. Rmyp, Nederl. Gesch.B. l1.b1. 19. sx PETIT, chron. de #p!l.T. ll. tiv. Xl.p. 348.
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welsprekende redevoering in de Lati
jnsche taal. Levendig en krachtig scbetste hi
j )>de157*

rampen, welke Nederland onder Ax.
BA , DE REorEszws en now JAw geleden bad;toonde 1581
m et nadruk de listen van den laatsten aan, die slechts bedoelde de Gentsche
Bevrediging te verbreken en de strafbevelen , welke meer met bloed dan met inkt

geschreven waren, weder in te voeren; en.hield den Ri
jksstenden ernstig voor
oogen, dat de vlamm en , diè Nederland dreigden te verteeren, ook D uitsoltland niet
verschoonen zouden. Axasx immers had reeds aanslagen op de steden hkulen en M unsler
beproefd, om vasten voet aan den #ï.jl te verkri
jgen, en ns Rsov>rssxs het op

Embden toegelegd. De Nederlanden waren van overoude ti
jden aan Duitscltland verbonden geweest, en nog onlangs door Keizer xunox,v voor een der uitstekendste

leden van het Roomsche Ri
jk verklaard. Hi
j vertrouwde derhalve, dat men zich
het lot der verguisde Nederlanders zou aantrekken, oox zA> in den ri
jksban verklahem
ren,
geen toevoer laten geworden, en de Duitsche Bevelhebbers uit zt
jne
dienstterug roepen. Ten slotte beloofde hj,datde Algemeene Staten op hetstuk der
munte, door hen uit nood boven de bepalingen van hetRàjk verhoogd,en tegen het
stroopen van hun kri
jgsvolk op Duitsch grondgebied bedacht zouden zi
jn-'' Door de
gewone laauwheid der Duitsclle Vorsten, wellke .
IAw cAslxlh even bitter als vruch-

teloos gegispt had (1), en de pogingen van pox ztw's afgezanten wrocht deze aanspraak niets anders uitdan een besluit der Ri
jksstenden, op nieuw te beproeven door
hunne tusschenkomst eenen vrede te bewerken (2). Totdat einde begafzich eerlang
de Graaf van Schwartzenburg weder naar de Nederlanden, waar zt
jn streven, om
althans voorloopig eenen wapenstilstand te bewerken, door de Engelsche en Fransche

gezanten bi
.
j nox JAx ondersteund werd.
ELIZABETU trad a1s middelares op dewi
jlzi
j,wanneer de kri
jg werd voortgezet,den
invloed van Frankrjjk op den staat van zaken in de Nederlanden duchtte,welke hare
plannen konde tegenwerlten. lmmershad de Hertog van Anh u, onmiddellt
jk na den
slag van Gemblours, den Staten op nieuw en nadrukkeli
jk zt
jne hulp aangeboden,
waarop Avszoxv en XAXSART waren afgevaardigd, om nader m et hem te onderhandelen. Xen was ecllter niet dan na hevige woordenwisselingen tot dit besluit gekomen,
daar de m eerderheid der Algemeene Staten, en nog veel minder xAvvnxw.s, den Her-

(1)Arcltivesdela JT/zï.
çpkzd'Orange,T.V1.p.300,317.
(2)1oR, Hist. d. Nederl. Oorl. D.1.B.Xll.953-960. v. MZTEREN, Hist.d.:
Ye#er!.0.1.
B. Vll1.bl. 150 verso. EOOFT, Nederl. Hist. B.Xl1I. b1. 571- 573. lllxTlvoGx,lo, Nederl. Hist.
bl.288,289. scussTsAlA,M engelwerk,B.lV.b1.26- 155. Gaolx v.pnlxsTznla,in de Archiven
de la Y tdï,
çp'z d'Orange, T@ %Jj*p. 356 ,357. vRoss,F. v. xAnxlx. D. l1. St. Il. b1. 45 53. Vgl.
D. ll. St. 1. bI. 19- 21.
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lsze- tog genegen was. Den Protestantsgezinden leden, in het algemeen, ltonde hi
j, als
1581 Katholt
jk, n iet aangenaam zi
jn, en de Roomschgezinden, over het geheel, begeer.
den hem niet,daar zi
jne komstden Koning nog gevoeliger moestkrenken dandievan
den Aartshertog, wiens belangen en die van bet Duitscbe Rjk zich ook tegen
hem verklaarden. Xaar de Edelen , wellke XATTIIIAS ontboden hadden ,doch in hunne
verwachting te zi
l
-nen opzigte teleurgesteld en door oaAxzls (le voet geligt waren,
#

toonden zich de i
t
jverigste voorstanders van Awzov, wien zii den Aartshertog, of
veeleer den Prins van oranje, en tlen Paltzgraaf wilden tegenoverstellen. 1)e Graaf
van Lalaing, een der voornaanaste onder hen, de Heer van Fresin, en olExlltlcs
Izxor
ruAaT hielden te St. tk/lf'.
:/J?
,zl een mondgesprek- met Awr
'
roxxs n>: szvul.l, Graaf
van Boelbepot, en aocurs I)E soltrliREs, Heer van Prîtneauœ , afgevaardigden van
Axzou. Yan voorwaarden was llier nog weinig sprake; slechts gaf men in algemeene

bewoordingen de verzekering, dat de Hertog, wanneer hi
j kwam , overal in #c Nederlandeîteen goed onthaal zou ontmoeten. LALAIXO belooftle, bi
j monde van zi
jn
broeder, den Heer van .
4'
ft)??,
/?
k???/, hem Ilenegektwelè
.en .
Ar/p?'.
: in handen te spelen.
Hierop besloot hij dan ook vier- ofvi
jf duizend man op de grenzen van Ilenegouwen.
bh
'een te brengen , en zich weldra in persoon derwaarts te begeven. LAy,Azxo opende
*F

in sommige plaatsen de poorten voor tle Flunsche benden, hetgeen hem bi
j de Staten
niet weinig in verdenking bragt (1).
Ondertusschen poogde nox zAx door geweld of verraad zich van m eer steden

meester te maken. Zi
jn aanslag tegen St. &/?
,f.
$JJ,
?'
,?, op aansporing van den Bisscllop
van Atreckt ondernonlen, en een andere tegen Maastrieltt, alwaar hi
j onder de
'
W aalsche bezetting eene gevaarli
jke muiterij verwelkt had, mislukten. Een toeleg
op Brugge, door verstandhouding van binnen,werd door Rlzylovx veri
jdeld, welke,
van het plan onderrigt, bi
j stikdonlkeren nacht zich uit &c??,
f ynet duizend man
voetvolk en veertig ruiters in die stad geworpen en haar voor de Staatschen verzekerd
had, welke nu ook het kasteel van .
%lll,
i,s 1'
,n Flcw/?
,
#prcz?,bezetten. Daarentegen gaf

n. X,A xom'
rx, vertoornd, naar hetscbi
jnt. over eene hem aangedane beleediging, in
het begin van Grasmaand de vesting Grevelingen aan de Spaanschen over. De sterkte
'
Pkilippeville, waar oE ox.lxzs. over vi
jf vaandels voetvolk en een vaandel rlliters
het bevel voerde, verdedigde zich dapper tegen nox zA> en den Prins van Paz-ma,

(1)Gltol
!x v.l
ynlwsTEaEalleelt dit in de Archi'
t'
esde !c,Al'
ai
'.
>?,d'Ovallge,'13.$71.I).365--372,
37
82 uitvoerig ontwikkeld. llem volgt v. colvlx-wlxRsalTzxv, de 7'
z?c///ïp'
. 0. 1. 11.111.
bI. 210, 211. Vgl.v.IlAsszl.'
r, Stukk.t,.#.Yaderl.Ilist. D.111.bl.322,334,349. srl
tApA,
de Bello Belg. T. 11.tib. 1. p.3 5. lon,Hi.
%l. d. Nederl. oorl. D. 1. B. Xl1. bl.950. v. MEI'EREX, Ilist.d.Nederl. Oflr/.B.V1Il.b1. l51 xerso. IIOOFT,Nederl. êfï.
ç/.b1.575.
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lvelke haar met acllt- of tien duizend man belegerden. Nadat zi
j meermalen be-15
701581
sclloten was el1 door gestage uitvallen den vl
jand geteisterd had, gelukte het nox
JAw een gefleelte der bezetting door schoone beloften te winnen, en de plaats gaf

zich bi
j verdrag over. Drie vaandels benevensl)s tkl,xxss, welke daardoor het vermoeden van zam enlzeuling met nox zztx steunde, tratlen in Spaansche dienst; de overige

vaandelstroltlten met kri
jgsmanseer naar Maastricht.
Dox zix begaf zich tot herstelzi
jner gezondheid,welke bi
j hetbeleg van Pltiliplie?,f//c merkbaar geleden had,naarNamen. Eel' gedeelte zijner stri
jdmagt zond hij met
pwaxw naar het Lim burgsche, om het aanrultken van de hulpbenden, welkedeStaten uit
puitscltland verwaclltten , te belemmeren; het andere onder ooxzAoA naarIleltegouwell,

om de plannen des Hertogs van dv pu te veri
jdelen.PARMA berende de stad Limburg,
nadat hij zich. door verraad eens korporaals, van het slot Ileude meester gemaakt had. Naauweli
jlts begon zi
jn geschut te spelen,ofburgeri
j en bezetting gaven
zich zonder verdrag over. Slechts veertig soldaten weken op het sterke ltasteel, doch
noodzaakten weldra hlln Bevelhebber, welke hen tot moedige verdediging aanspoorde,

metMoxnlto
xt4ox in gesprelk te treden,bedongellaftogtmet geweer enpakkaadje,doch
traden meest allen over in Spaansche dienst. Ook hqt slot Valltenbltrg en hetstadje
Ilaalhem wertlen door de benden van now z-tx, niet zonder bloedstorting en het ple-

gen van afgri
jsseli
jlte wreedheden, ingenomen.Een hernieuwde aanslag op Maastrich,t
werd door den Graafvan #p.
$'.
:@fveri
jdeld. Ondertusschen Nvas den negenden van Zomermaand de Graaf van Megelt
,,en drie dagen later zi
jn vader,de Graaf van Barlay1?zpAl/, overleden. Beide hadden zich meer door Spaanschgezindheid dan dooruitstekende
bekwaamheden ontlersclaeiden.
Der Staten leger had zich voor Bergen f?l Ilenegeuwen verschanst. GoxzAtu 's magt

wasdaarniettegen opgewassen. Hi
j bepaalde zich derhalve tot betvernielen der veltlen en vruchten zoo veel in zi
jne magt was. Bi
j hetdorp Barlaymontwerd hi
j door
den Graaf van Lalaing aangetast, en hem een verlies van vierhonderd man toege-

bragt (1). Zi
jn aanslag tegen l
'
Vechetenn waarhi
j met eenige Regeringsleden in verstandhouding stond,mislukte (:).

(1)v.IfzkssslaT,t
%tktkk.r.d.Yaderl.Ilist.D.111.b1.335. llooF'
r en andere schri
jvers verhalen
juisthettegenovergestelde,en datbi
jdiegelegenheid vierhonderd Franschen sneuvelden.Nedcl.
Hist.B.Xlll.b1.575.

(2)Avchives de la Maison d'Orange, T. Vl.p.346,372. v.IlAsszl.T,Stukk.t?.#.Yaderl.
zfïzf. D. 111. bl. 3W , 335, 346. sTaApA, de We//tl Belg. Lib. lX. p. 571- 573. Lib. X.
p.574- 582. CAMPAXA,della p'
ue rc diFiandra,T.1.p.204- 208. msx'
lqvoctlo, Nederl.Hist.
b1. 286, 287. sE I'
ETIT, chron. de H011. T. ll. Liv. XI. p. 349, 350. cllz
tppvvs, Ilist.'
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Hagcheli
jk was het in de Nederlanden.gesteld. 3)De geheele staat hangtaan een
zi
jden draad,'' schreef de Raadsheer AssoxvzLxzz aan den Kardinaal oaA>vzLLz. ))Het
ezag des Konings, des Aartshertogs, der Staten is tot niets teruggebragt. Alles wordt
door het gepeupel gedreven en omver geworpen. De onruststokers willen de godsdienst

en den Koning te onder hebben; zi
j alleen gebieden en dwingen de anderen.'' De
Landgraaf van Hessen. noemt de Algemeene Staten, ))een zeldzame olto putrido, een

woest, gotldeloos en ligtzinnig gespuis, datder (Hervormde)godsdienstweinig toegedaan,ja,veeleer van harte vi
jandig is, cn den Prins van oranje, uitvrees dat lzi
j te
groot mogt worden , traclzt te onderdrukken en te verzwakken-'' En zAx ratt Nassau

getuigde,dat zi
jn broeder ))zich midden onder de wolven bevond en metdeHollanders
en Zeeuwen de eenige was,welke zich openli
jlt voor de Hervormde leerverltlaardllad,
behalve hier en daar in de overige gewesten een deel van hetgemeene vollk (1).''
Sinds lang echter was er geen sprake m eer geweest van vervolgingeu om het geloof.

De Algemeene Staten, hoe weillig zi
j, over het geheel,ook der nieuwe leer mogten
genegen zi
jn, zagen zich evenwelgenoodzaakt,haar oogluikend toe telaten, uitlloofde
van ohAxzs's dringende vermaningen tot verdraagzaamheid,zi
jn steeds ltlimmend gezag
bi
*i
#'het volk, waaronder bi
jna uitsluitend de Hervormingsgezinflen zich bevonden,
tot welke ook de k-ri
jgsbenden behoorden, op welke men eenig e11alleenvertrouwen konde, daar de overige, inzonderheid de W alen, zich dageli
jks aan verraad en
eedbreuk schuldig maakten; en eindeli
jlk, uit ontzag voor de Protestantsclze ELIzAsxl'u en het naderende Duitscbe leger onder cAszxlzt. zelfswerden bi
j voorkeur Hervormden in regeringsposten en andere arnbten gesteld , sinds er onder de Roomschgezinden , zoo a1s te llaastrich'
t, Zc:?,
f',
rcr#ezl en elders, zamenspanningen te gunste

der Spanjaarden ontdelkt waren. Ditalles deed de stoutheid der Onroomschen zwellen,
die zich vele buitensporigheden veroorloofden,en wier haat tegen de Katholt
jken door
de terugkomende ballingen, welke zoo veel on1hun geloof geleden hadden, werd aan-

gevuurd; terwt
jl de Katholi
jken, bovenal hunne geesteli
jken, aan wie natuurljk zulk
een staat van zaken niet konde behagen , de belangen van oox zA> trachtten te bevor-

deren (5). Om nu den overmoed der eersten te fnuiken, en de plannen der laatsten te
veri
jdelen, werd den twaalfden van Grasmaand door de Algemeene Staten een geschrift
Gén.d./.g.d..
F/.tiv.Y.p.260 26
2. I)E '
rAssls,Ehmmeltt. tib. lY.p.299,300. IIARAEPS,
A
hnnal. Brab.T.'111. p. 277. l0a, Hist. d. Ar
ederl. Oorl. D. 1. B. Xll. bl. 951,952. v. METEnsx,Hist d.Nederl.Oorl.B.Ylll.bl.145. llooF'
r,Nederk.z/ùf.B.Xlll.bI.573 575.

(1)Arcltive,de la Jftzfzp'z#'orange,11.Vl.p.311,318,341.
(2)Gaosx v. I'RlxsTsaEa in deârcltives de la Ycgp',d'Orange,1'.Vl.p.382-384,wien v.
coavlx-w llassle
rzxv volgt in de Tlc#/fp'
. Oprl. D. 111. bl. 333, 337.
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uitgevaardigd, waarbi
j aan alle zoo Roomsche als Protestantsche geesteli
jken, en over11581
576etgeheelaan elk,wie het ook zi
j,ten strengste verboden wordt, ))in het geheim of
Openbaar stellingen te verkondigen, dietwisten beroerte ltonden verwekken,ofstri
jdig
waren metde gehoorzaamheid en den eerbied, den Aartshertog, den Prinsvan oranje
h

en den Algem eenen Staten verschuldigd; of door woorden of daden te beproeven,
de belangen van oox z.
&> en diens aanhangers te bevprderen.'' Dit werd tien dagen

later door een nog sclzerper bevelschrift gevolgd, waarbi
j gelast wordt,))hetGentsche
Yerdrag na te komen, en zich te onthotzden van alles wat de gemeene rust en het
uitoefenen der Roomsche godsdienst, buiten Ilblland en Zeeland, zou kunnen versto-

ren. Voorts wordt afle gemeenschap met den vijand oow zAx en die van zi
jnen rade
ondergestrenge strafbepalingen,ja,in sommige gevallen, op doodstrafverboden. Allen
ambtenaren, regeringsleden, geesteli
jken en monniken wordt opgelegd te zweren, zich
aan de Gentsche Bevrediging te zullen bouden, nox JAx a1s vi
jand des Lands te beschouwen , en den Aartshertog xx'
rTnxa.
s met goed en bloed te ondersteunen. W ie het
a:eggen van dezen eed mogt weigeren , zou met verbanning en verbeurdverklaring van

oederen gestraftworden (1).,,
De Jezuiten te Antwerpen , welke in het aieggen van dien eed zwarigheid maalkten , werden op Pinksterdag gewapenderhand overvallen , hunne kerk en woning open-

gebroken,allevoorwerpen,die er in waren geroofd of geschonden, en zi
jzelveonderde
smaadredenen van llet gemeen de stad uitgezet.Dit was ook het lot van eenige Franciskaner monniken altlaar, welke omtrent dien eed in hun gevoelen deelden. Te dier

zake werden insgelijks al de Xinderbroedersuit Utrecktgejaagd, en hunne goederen
en kostbaarheden in beslag genomen. Te Brugge en te Gent werden eenige m onniken

wegens onnatuurli
jke misdaad ten vure gedoemd, en andere gegeeseld;voorts de vier
bedelorden uit Ge3tl gebannen. Xen dreef ook de Jezuiten uit Brugge, Wppr-

nik, Maaslricltt en andere plaatsen (2). Eenige maanden vöör bet itvaardigen
van het bewuste bevelschrift der Algemeene Staten , had reeds de Raad der stad

Ulrecht besloten: ))dat men de Jesuyten, die binnen deze stadt gecommen zi
jn,
ende de genaeente opmurmureert,die weet doen zal *itcfrf/f/ë, dat zi
j mitten eersten
tlfy/ desen stadt wpr/rcci-tvl, om alle inconvenienten te verheuden (5).'9 Xen noeme
(1)spR, Hist. d. Nederl. Oorl. D.1. B. Xll. bl. 950. v. XETERI>, Hist. d. #d#>?. Oorl.
B.Xll.b1. 148. s1.R*1)A ,de Bello Belg. tib. I.
X. p.534.

(2)STRADA, #c Bello #e!#. Iuib.lX.p.535-537. BoR,Rist.d.Nederl.Oorl.D.1.B.Xll.
bl. 953. v. METEREX, Hist. d. Nedr l. t/prl. B.VIll. bl. 149- 151.Hoorv, Nedc l. ffizf. B. XllI.
b1.575, 576.

(3),IISI3AM,Onuitg.stukk.B.lV.b1.290.
11 DEEI,. 6 STrK.
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1581
7> derha.lve geen vervolging (1).k, wannteer de steden dergelj'ke gasten it haar middverwt
ltlerden, en fle wereldli
g e mag geesteli
jken en menniken tx htigde,wier lœbaodighekl en zedeloosheid algemeene ergernis verwekten, der Roomscb-Kathgli
jlte godsêiensttotschantle sttektev, en haren vi
janden,alshetware, de wapenen in delunden gaven- - Eerlang kwam een bevel,veortaan geene Annatett ofeerste jaarelden
meet naar Bome te zenden, geli
jk door de Kerkvoogden bi
j bunne inwi
jdisg plàgtte
geschieden (2).
Xaar niet m inder dan de vervolgingszucht en spaanscbgezindheid der Roomsch-Kathelk'ken,maakten de overmoed en de onvertlraagzaam heid der H'ervormden het nemea

van gestrenge maatregelen noodzakeli
jk. Wietalleen in Ilolland én Zeelattd,maar ook
in de overige Nederlandsclte gewesten , deden de Onroomsehen zich gelden. Ondankshet

verbod en in weerwil van den Prinsvan oralqie, hielden zi
j op onderscheidene plaatsen in Braband en Vlaanderen openljke preken,èn oefenden hunne godsdienst/egtigheden uit. ln Gentverschenen z1
j zelfs ongewapend bi
j honderden ter preke,een bewi
js hoe magtig zi
j aldaar waren (5). Te Amsterdam , waar hun aantal en invloed
door den terugkeer der ballirlgen zeer vergroot waren,verwekten zi
j het eersteene
hevige opschudding. Het wantreuwen en de verdeeldheid , wellte hier steeds tus-

schen de Roomschgezintle Regering en tle grootendeels Hervormingsgezinde burgeri
j
heerxhten , werden vermeertlerd door een gerucllt, dat bow zA> , onder voorwendselvan
de Hoogduitsche bezettingen in Develttet.en Kanlpen te hulp te komen , eenen aanslag
tegen de stad in den zin had,alwaar misschien ook iets was uitgelekt van een berigt,

door sT. Alzozooaps op zi
jne reis naar den Ri
jksdag bi
j de Algemeene Staten ingqzonden, dat de Spaanschen zich , metbehulp van Zweedscbe schepen , van Am8terdam

wilden verzekcren (é). De Hervormtlen klaagden vruchteloos, dathun,in stede van
eene geschikte begraafplaats, zoo als men was overeengekomen, een onaanzienli
jke
koek daartoe was aangewezen. Ook konden zi
j niet verkroppen, dat zi
j, die
elders in Ilolland de aanzienli
jkste ambten bekleedden, hier buiten alle openbare
betrekking gehouden werden. Maar bovenal baarde misnoegen en argwaan , dat

de Regering niet bewilligde in de regeling der schutlerjen, door de gemagtigden
der Staten van Holland en van den Prins-stadhouder ter m eerdere verzekerdbeid der

burgeri
j voorgesteld, ont
ler voorgeven, dat tlitinbreuk maakte op haar gezag enkwaljk overeenstemde met de onlangsgeslotene Voldoening. Nu begrepen vele aanzienljke
(1)Zoo alsBlx.ozaoux,D.Y1.bl.210.
(2)lll
yAwp'
r,Ilist.d.AeJ.D.1.bl.600.
(3)(moEx v.PltlwsTsaEh,in deArcAire:dela Jfcfon d'Ovange,T.Vl.p.384,385.
(4),on,llist.d.A*
e#&l.Oorl.D.1.5.X1l.b1.952.

D E S V A D E R LA N D s.
lu r rs, dat '
lzet b- r was te voork- en dan vooru men te worden ,en ))huanertegen-1W 6'
'
partn
'' den voette Ivt
en, .eer zi-,
j dese oorza- 1581
het.
1,uu deed (z).,,xen moeteclzterbi
kem 1- opseizu.ding nog t
e-ene, en welligt de voornnamste voegen:de godsdienstname-

lj'k. Allm in Kolland werd de Hervormde lœr om nl
'i
jk belmlen en uitgeoefend,.
en in
Awtsierdam ,de vo-naamste stad van het gewest, zou zi
j slechts bi
j oogluikinggeduld,
*
ia,alleen buiten de m orten mogen verkondigd worden, terwi
jlhare aanltangeo binnen
(k muren aan allerlei smaad en verguizing,zelfs na hun dood, blootgesteld '
bleven!

Dit ))ware zoo xegelregt stri
jdig metden geestdes tj'ds, datzich nietsonbestaanbaarder laat denken (:).'' Geen wonder dan ook, dat de Hervormden reikhalzend verlan
.g
.den , aan dien toatand een einde te maken.
Onder hunne teruggekeerde geloofsgenooten G vond zich Xr. w rxulazx s.
tztlyss, zoon
van den gewezen Schout der stad, welke a1s het hoefd der Onroomschen in Am ster-

dam kon beschouwd worden. Hi
j verzochtsoxov, wiens stedehouderhi
J-,ti
J-dens zi
jne 24 v.
BloeiGllingsclaap,in Noord-Kolland geweestwas, om wapenen entevensom hetkri
jgsvolk,in ma
and
4e nabi
jheid van Amsterdam liggende, te gelasten, zich gereed tehouden,teneindebi
j 1578
heteergte bevelder Staten van Ilolland of van hunne gem agtigden, wellte zich in destad

N vonden,te kunnen oplrekken. Sowov zond dadelt
jk de noodige bevelen aan de Hoplieden te Mbnnikendam ,Zaandam en elders,terwi
jlde Hervormden zich van hetmeerendeelder stedehjke bezetting verzekerden,welke met de Regering,wegenshetwaarnemen
der wachtposten, overhoop lag. Terstond na het bi
jwonen eener preek van THo-As
u w TUIEI,
T, den gewezen Abtvan St.#8'-scr# bi
j Antwerpen, aan den Si.#./pAlfe.
çdijk buiten het regtsgebied der stad, beraamden de Hervormden ti
jd, plaats,en wi
jze
ter uitvoering van hun plan. Itierop keerden zi
j huiswaa- , doch bleven den ganschen na ht door waken en OP hunne hoede.
Den volgenden rnorgcn vervoegden zicl) swlrxyEs, MAARTEN JAFSZ. KO:TER, ADKIAAF 26v.
KKOMH'
OUT,' ADRTAAN PAUV- en GUILLAUME DU GARDIN OP het stadr
huis, om nog eens ma
Bloe
iand
.
4e M proeven , ,
of men in der minne de uitdenwegruiming van de grieven der Her-

venulen koM e verwerven. Zi
j gingen onderscheidene malen tusschen '
het stadhuis en de hee erg van de gemagtigden der '
Staten, welke (yp den Dam was, heen en

weder,terwi
jl het volk,van v
alle t
kanten zamenf
r vloeid, metongeduld den aQoop verbeidde. Oœstreeks è1f uur kwam de bezuung .
in het geweer, en aan elk der vier

vaadels werd .
zi
jne standplaatsaangewezen. De onderhandelingen hielden totna den
aiddag aan,toen Bv oAztoxx op depuimn '
het stadhuisverschi
jnt,den hoed van het
koofd ligt en dien terstond lveder op zet, ten teeken dat met goede woorden niets van

(1)wAGENAAR,Bescltr..
t?.hmtt.&.1.B.tX.bl.V 4- 367.
(2)'
M gl.oo,Nord-Hvlland > de#:&r#-#o?!c,l:er,
ç,bl.'
249..
5:*
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1576- de Regering te verwerven is. Hetzelfde geeft ook Hopm an sxxow azxmalxsz. zowx1581
uzxx, welke kortna hem van hetraadhuisaftreedt,doorgebaren tekennen , en spoedtzich

naarzi
jn vaandel,om de Nieuwe Kerk tegen allen overlast vanhetgemeentebeveiligen.
Op dit oogenblik valt een schot uit de waag, en een matroos springt bi
j ditsein
met eene ontrolde vaan voor den dag onder het geroep: ))W ie ohAxaz lief heeft toone
het, en volge mi
'.'' Daar stuiven burgers van alle rangen en standen te zamen, met
.J
de teruggekeerde ballingen aan het hoofd. Een deel snelt naar het tuighuis, sleept
het geschut er uit naar den Dam , en stopt al de toegangen derwaarts nlet wolbalen ,

welke toevallig bàj de waag liggen. Nu wordt eene vracht steenen naar (
1e getraliede
vensters van (le vierschaar eworpen,om de wachtte ved ri
jven, welke paarinti
jden
van onrust bi
j een stult geschut geplaatstwerd, om het, in geval van anraad los te
branden.Dewi
jler geen vuur gegeven wordt,stormt de menigte ten stadhuizein,haalt
den Schout en tle Regeringsleden zoo van daar als uit hunne woningen, en brengthen

met een goed aantal Roolnsche geesteli
jken en bi
jna al de Franciskaner monniken op
de WaaG. Van hier worden zi
j tusschen twee gelederen soldaten door,om hen tegen
het graauw te beschermen, hetwelk- schreeuwtle, ))dat xnen hen naar de galg m oest

voeren, daar zi
j naenigeen aan gelzolpen hadden,'' naar het W c/cr geleid,in vaartuigen naar den St. d,l/p?
,fc,
$
.##/i
: gebragt; en aldaar OP vri1
'e voeten esteld.
De wreetle en onverdraagzalzae Olztl-Burgemcester Hzxoalx blaxszool toog met eenige

anderen naar llaarlem. Hi
j llad niets anders verwacht, dan dat het vaartuig,
waar hi
j en zi
jne ambtgenooten ziclz op bevonden, buiten den boom in den grond
geboord zou worden, en tlaarom twee llemden, hem door zi
jne vrouw nagezonden,
aan de dienstmaagd teruggegeven met de woorden: ))dat hi
j ze nietnootlig zou hebben-'' Tereere van Amstels burgeri
j zi
j gezegd, datb1
j deze belangri
jke omwenteling
van zaken geen enkele droppel bloeds gestort werd. Het emeen koelde zi
jne woede
aan het klooster der Francisltanen of Xinderbroeders, en haalde er de altaren en
beelden omver. Naar de winkels en woningen der Roomschgezinden werd echter
geene hand uitgestrekt, noch verder eenige moedwil gepleegd. Tegen den avond bezet-

ten de Onroomschen de voornaamste wachtposten. Hetis opmerkeli
jk, datde rust volstrekt niet gestoord werd, ofschoon de stad tot op den derden dag zonder Overheid

bleef. Toen werden uit den boezem der drie schutterijen, welke den vorigen dag,
ten overstaan van de gemagtigden der Staten van llolland , de weggevoerde Regenten
van eed en dienst ontslagen hadden , zes en derlig acbtbare mannen, m eerendeels Her28 v. vormdgezind, gekozen,die op hetstadhuisbi
jeenkwamen en Mr. wxlulzxx BAltoy:s, Dr.
Bloei- MAAKTEN JANSZOON KOSTER , ADKIAAN REINIERSZ
. KROXI
IOUTyen DIRK JANSZOOFGKAAP,alle
maand
1578 gewezen ballingen,totBurgem eestersaanstelden. Voortsbenoemde men Schepenen enVroed-

schappen, en de Onderschout w xLxzzx sx-iAltl'swszoox KALV werd tot Schout bevorderd.
De kerken bleven nog eenige dagen gesloten en werden toen, op last der Regering,

li

I ~J' J~b~'i1 , ~J'JLTh

J ~~ 1f

li

I ~J' J~b~'i1 , ~J'JLTh

J ~~ 1f
'
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A'an beelden en sieraden beroofd. Terstond werd de Oude Kerk , en kort daarop 157*
d
1* 1
e,Nieuwe Kerk ten behoeve der Hervormden afgestaan. De Regering veroorloofde ook

den Lutherschen en Doopsgezinden bt
jeenkomsten in de stad te houden, en gedoogde
zelfs den Roomschen godsdienstig te vergaderen, mits niet openlt
jk om geene ergernis
te geven (1). Teregtwordtdeze omkeering van zaken,die zoogeleideli
jk en bedaard,
zonder eenige weerwraak op de vervolgingzieke en wreede Regering of haren aanhang,
in het groote en volkri
jke Am sterdam was tot stand gebragt, ))eene gebeurteriis
genoemd, well
i
gt
zo
nde
r
voorbeeld in de geschiedenis, en te merkwaardiger in een
I

ti
jd, waarin het voornameli
jk godsdienstige meeningen gold, die de driften en hartstogten doorgaans sneller en heviger in beweging brengen, dan in de m eeste andere

evallen (C).''
Niet zonder bloedvergieten, zoo als te Antsterdaut,liep dan ook eene dergeltjke beweging te Haarlem af. Op Sakramentsdag stormden aldaar de soldaten der bezetting , 29 v.
na het eindigen van de mis en terwl
jlde plegtige omgang zou beginnen, m etgeveld ge- ma
Blo
iae
nd

weer de Groote Kerk binnen en joegen de talrjke schare uiteen, waarbi
j menig bur- 1578
ger en geesteli
jke gekwetsten de Priester BALLIIO van achteren meteen dolk doorslolken werd. De Bisschop ooopaxzb vAx xl>:ltlzoo , welke des ochtentls daar epreekt
had,kochtzich voor vi
jftig gulden uit de handen,in welke hi
j gevallen was,en werd
in veiligheid gebragt. Nu ging men aan het plunderen, waar het den soldaten eigen-

li
jk om te doen was;den Priesters werden ltleederen en sieraden van hetli
jfgescheurd,
de altaren van den feesteli
jken tooiberoofd, en kisten en kasten opengeslagen. Eerst.
bi
j het verschi
jnen van den Schout RvvcllAvEp en Burgemeester xlss in de Kerk,
ruimen haar tle soldaten , minder uit ontzag voor de Overheid , dan wel om dat er niets
meer te rooven was. Een deel van hen stelt zich schrap op de markt, uit vrees voor

een aanval der burgers, terwi
jlde overigen de kloosters en kerken der gehate Franciskanen, def Dominikanen, en eenige Bagi
jnen-gestichten plunderen. Dit teugellooze
kri
jgsvolk, drie vaandels sterk, werd kort daarop naar elders verlegd, en de moordenaar Van den Priester BALLING y op last der Staten van Ilblland , met den dood gestraft.
De Groote Kerk bleef tot in Herfstmaand gesloten , en werd toen door de Regering aan
de Hervormden ten gebruike afgestaan, in weerwil van de hevige tegenkanting der

Roomschgezinden en hun beroep op den Gentschen Vrede (5).
(1)soR, Hist.d.Nederl.Opr/.D.1.B.Xl1.bl.952,953.v.METERS>,Hist.d.LWederl.O:rl.
B. Xlll. b1. 146. HOO>'T, Nederl.#ï:f.B.Xlll.bl.577- 579. :RAND'
I',Hist.d.Reform.D.1.
b1. 600, 601. LZLONG, Iteform. t/. Amsterd. b1. 554. wAGs>AAn, Beschr. A'nef. St. 1.
bl.366- 370,381.

(2)Blr>rlzoo,Noord-llblland > de a
'
Vàtlr#-#p/lcol#er.
q,bl.253.
(3)IIOOFT,Nederl.Ilist.B.Xlll.bl.579. scunEvsLlvs,Beschr.1?.Haarl.bl.155- 157.
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oxwxz. verklaarde zich'altt
jd ernstig tegen dergeli
jke buitensporighe en,velkeechter
uit haat en part
i
jdigheid aan bem , door GRAXVELLE zelfs, geweten werden. Veeleer
vonden de Roomsch-Katlzoli
jken in den Prins eenen Beschermer,wanneeren waarzi
j
ontlerdrukt werden (1). Van dienzelfden geest van verdraagzaaknheid getuigt mede
zi
jn gedrag ten opzigte van andere gezindheden. Inzonderheid vonden de Doopsgezinden , welke van den beginne af de gemeene zaak naar verm ogen ondersteund

hadden, in hem eenen ltrachtigen verdediger tegen den bekrompen godsdienstijver der
Hervormden , wier eischen steeds grx ter werden, en die s'oor zich begeerden, watzn
''an-

2

dersdenkendennietdanKeersclloorvoetend vergunnen wilflen(:). lmmersbeslotenoxnde-

v.

Zomer-zen ti
J-d de Nederlantlsclze Hervornade Kerken op eene algemeene Synode te f?pr#r>#f,
maand
.

1578 onder voorzitling van l'ls-rltvs oxc
rllswus,aan den &artsllertog xxvrlllAs en denRaadvan

azv. State vri
jeuitoefeningvangodsdienstteverzoeken. Eerlangleverden zi
jdanoolteensmeekZome
r-schrjftilï,waarbijzi
ma
and
j hieropernstigaandrongennaaangewezentehebben, ))hoeveelzijom
.

.

-

de godsdienst geleden hadden, en dat, ondanlts alhet vervolgen der Spanjaarden,het
getal hunner geloofsgenooten immer was toegenomen. De Gentsche Vrede, wel is
waar, scheen die bewilliging van hun verzoek in dell weg te staan, maar vöôr lang

reeds had de Spanjaartldien Vrede verbroken, en de Stalerlbehoefden er zich alzoo,
naar hun inzien , ook nietlangeraan tehouden. Velen beweerden, dattwee godsdiensten in
één Land nietkonden bestaan; de ondervinding echterleerde hettegendeel. DeHeidensche
Keizers toch haM en de '
Ehristenen , en de Ehristen-K eizersde verschillende gezindbeden

geduld. In Frankri
jk, in Polen,in Turkjl
'e stond men onderscheidene geloofsbeli
jdenissen toe,ja,zelfs in ltome mogten de Joden hunne eerdienst in de Synagoge uitoefenen. W aar- zou men hen dan niet gedoogen, daar zi
j de Roomschgezinden
ongemoeid zouden laten en bereid waren, zicb aan alle bepalingen te onderwerpen , welke de Staten op dat punt raadzaam zouden achten. Voor het naltomen

hunner G loften in dezen wilden zi
j borg van eenige Y
.orsten,of andere verzekeringen
aatste lzerhaalden zi
j in een tweede verzoekschrift, terwi
jlmenantwoord
7 v. geven-''- Dit l
Hooim. op het ve ige '
verbeio e, doch verlangden nu, dat de Rtmm schgezinden evenzeerborgen
zouden stellen. Nog elxgen zj veer, )
)datin alle steden een gelt
jk aantalW ethouders

ef achtbare burgers van G ide geloofsbeljdenissen zou gekozen worden, om alle opko-

(1)Zie mtorx v. PnlssTllRzh,in de Arehivesdc &zMaison 2Ovange,T.Vl.p.384-386;en
het stuk r titeld : Ptins w1I,IaEM l, een f
gdrt*lger der Rp/pl#cll#egïptfep, in de A'
ctlprçcàer,D.111.
bl. 166 169.

(2)s#)a,Hist.d.Nederl.Oovl.D.1.B.Xll.b1.993. IleaFv,Nederl.Hist.B.Xll1.bl.501,
585. BRANOT, Hist. d. I'CJtP-PI.D. 1. bl. 0 6- 590,593- 599,* . vA> WIJ: op wkti>lykAR.
St. Y11.131.64.
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me
nde geschillen tç eFeben, en verantwxrdeljk te aja voerde overtredingen, welke15
7Cd
1O 1
oor llunne geloofsgenooten, m et betreklting tot de vast te stellen bepalingen van ze-

kerheid,mogten gepleegd worden;datvoorts de Onroomschen zich ple#ig zouden ver-

binden, niets te ondernemen tegen de godsdienst, de geesteljkbeitl en de goz eren
der Roomschgezinden, aanbiedende, t@t bet nakomen dezer belefte, insgèli
jks eenige
hunneraanzienli
jkste Leden alsborgen te slellen (1).9'
Na vele en ri
jpe beraadslagingen over het moei
jeli
jk vraagstuk: ))hoe de Hem
vormden te bevredigen, zonder de Katholijken te ergeren?'' kwam de Prins van
oranje tot het besluit, het ontwerp van eenen geloofsvrede aan de verschillende geweslen te zenden en aan hun oordeel te onderwerpen. Dit ontwerp bestond uit dertig
22v.
punten, waarvan de zakeli
jke inhoud hierop neêrkomt: ))alle verongeli
jkingen ter zakeHo
oim .

van het geloof na den Gentschen Vrede elkander aangedaan, zullen als niet geschied 15:8
%

beschouwd worden;elk zalvrjen ongehinderd zjne godsdiemtige gevoelensmogenvolgen,tot dat eene algemeene of bi
jzondereKerkvergadering erandersoverbeschiklheeft;
de Roomsche godsdienst zal in Hollantf en Zeeland, of waar zi
i anders nog m eer
*.'

afgeschaftmogt zi
jn, hersteld worden, wanneer ditalthans door honderd gezinnen,sedert een jaar op eene plaats gevestigd,verlangtlwordt,en op geli
jken voet zalten aanzien van de Hervormde godsdienst in al de Nederlanden worden gehandeld; den Plaat-

seli
jken besturen zalaangescbreven worden, aan beide gezindheden geschikte plaatsen
ter godsdienstoefening aan te wi
jzen; waar slechts ééne godsdienstgedoogd wordt, zal
nogtans geen onderzoelt of vervolging om het geloof geschieden ; bezoekt een On-

roomsche eene Katholtjke kerk, of omgekeerd, dan moet hi
j zich schikken naar de
kerkgebruiken aldaar in zwang, en aanstoot noclz ergerpis geven; alle spotle
' eren ,

schotschriften,en tergende redevoeringen zullen r weerd worden;de kë.gsliolen van
verschillende geloofsbeli
jdenis mogen door geene btjzondere leuzen of teekenen zich vau
elkander onderscheiden, hetgeen slechts twist kan verwekken; het geloof zal geen hin-

derpaal voor den echt zi
jn, evenmin als voor het opnemen in openbare gestichon,
huizen van onderrigt, en aan hooge scholen;beG lve in Rolland en Zeeland, zjn de
Onroomschen verpligt, eenige voorname heilige dagen derRoomschen te vieren met het

sluitenhunnerwinkels en het staken van hun gewoonhandwerkofb.edri
#'
.;in he1begeven
van ambten zalmen niel op gebofsgezindheid ,m> r alleen op bekwaamv id leflepa;<
W ethouders, zullen in elke stad nog vier der achtbaarste burgersgekohalve de gewone '
zen worden, om tegen elke overtreding van dezen geloofsvrede te waken, en op wier

(1)soa, Ilist. d. Nedo.
l. O@rl.D.1.B.Xll.bl.

972,* 1- 9* . v.xzTnu ,Hi&t.d.

Nedvl. Oèl. B. VllI. bl. 153 verzo. MooFT, Nederl.#i#l.B.X1l1.b1.580,581. :RA>pT,

Hint.d.Ae/x . D.1.bl.60

.
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1576-- verklaring, door ten minste drie van hen ondert
eekend,doorde Regering onmiddelli
*jk
1581
regt zal worden gedaan (1).''
Het kan geene verwondering baren, dat zulk een geloofsvrede geenen ingang vond in

eenen ti
jd toen (fblinde twistzucht heilige i
jver, gematigheid van genaoed laauwheid, en vèrdraagzaamlaeid verraderi
enoemd werden.'' Roomschen en Onroomschen
-j g
waren er over ontevreden en achten er zich door verongeli
jkt,daarde eenen meenden,
dat hun onvoorwaardeli
jk de voorrang boverl de anderen toekwam. Voorallzieven de
wederzi
jdsche geesteli
jken, qwelke leeraars van li
jdzaamheid behoorden te zi
jn,'' luide
kreten aan; en ttgeli
jk de doodeli
jke ziekten door het geneesmiddelverergeren, zoo
ging hetook metde vredemak-ers,en allerlzaatdaalde op hen neder (2).De geloofsvrede wasvoorzekerin stri
jd metden geestvan het Gentsche Verdrag,die bli
jltbaar op
ltet uitsluitend handhaven derRoomsche godedienstin alde Nederlanden,bebalve in #p&

landen Zeeland,heenwees (5).Hi
j wasoolkkwali
jlk.met(1e bepalingenvanonderschei.

'

deneverdragen overeen te brengen,welkedoorden Prinsvan Oralqemetdesteden ,die zich

vri
jwilligonder hem begevenbadden,warenaangegaan (4).lnHenegouwen,waarzeerweinig Hervormden en vele gevlugte Katholi
jlte geesteli
jken zich bevonden,wertlhiialseen
proefstuk van goddeloosheid verworpen. In AntwerpelT,'s#pr/% cgl??f)t
çcA,Leeuwarden en
de Groninget. om melaltden, daarentegen nam men hem aan, en ruimde zelfs den Her-

vormden meer dan eene lkerk in. f7/rpc/l/wees llem , op aansporing der geesteli
jkheid,
van de hand, ofschoon de Edelen er zich voor verklaarden, mits men trachtteleeraars

van de Augsburgsche beli
jdenis te bekomen,van welke, naar hunne meening,de Katholi
jken minder, de llervormden veel te duclaten hadden. ln Geldel.land wilde men
ook niet tot het aannem en er van besluiten, hoezeer de Stadhouder JA> '
vatlAtdt
çdclf er
ten sterkste op aandrong. De Graaf behartigde ongemeen hetbelang derHervormden,en
daar deze sederthetbegin desjaarsde preken derProtestantscheleeraars,vanwel
kehi
j

de kri
jgsbezettingen voorzien had,ongestoord bi
jwoonden,moest hun hetgedrag dergewesteli
jke Staten in dit opzigthinderen. Het was echter zeker niet met zi
jne goedkeuring, dat zi
j nu tot daden van geweld overgingen en met hulp tler soldaten
te Arnkem , Nl
jmegeu, Gelder, W aclttendonk, Venlo, en op verscheidene andere
plaatsen een aantal kerken bemagtigden. Ook te Goes in Zeeland ontstond ter zake
van den geloofsvrede groote beweging. Hier was tot nu toe, overeenkomstig het

(1)v. METSRZN, Hist. d.Ne#:r/.Oorl. B.5?111.bl.154,155. HOOFT,ATederl.Hist.B.Xlll.
bI.581,582.

(2)aRASPI',Hist.d.Aepron.D.1.bl.607.
(3)Gaozx v.I>RIASTERER,in de Archivesdela Ylfq
vpp,d'Orange,W.Vl.p.388,389.
(4)v.coavlx-wl>rassll'
zxv,#e Tachtigj.tbrl.D.111.b1.241.
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Verdrag van voldoening,geene anderedan deKatholt
jke godsdienstopenlijlkuitgeoefend.11
5750
51
eHervormden,welkesedertdien tjdin een gewoon huisbunne godsdienst-bi
jeenkom-

D

sten hielden, stonden er thans op ,datmen hun eene kerk zou inruimen; en toen de
Regering hunne eischen niet ten volle bevredigde en daarover m et hen onderhandelde,

vieleen woeste hoop in de Groote Kerk en verbrijzelde een groot gedeelte derbeelden
en andere sieraden , zonder dat de Overheid, ofschoon door den Predikant der Hervormden verzeld, den moedwil beteugelçn kon. Zelfs sloeg de beeldenstorm over tot

verscheidene dorpen in den omtrek. Eenige dagen daarna, den zevenden van W ijnmaand, kwamen de Predikanten van Vlt'
ssingen en Veere m et eenige Hoplieden , welke
zi
j hun kerkenraad noemden, te Goes, eischten laet gebruik der Groote Kerk voor
hunne geloofsgenooten , en namen er den volgenden dag bezit van, hoewel de Regering zich aan haar gevoelen vastbield, dat het niet in hare magt stond, verandering

in hetverdrag van voldoening te maken (1). ))In dezer voege was't,datalstoen de
band der eenigheid kraakte en kracht leed door de baldadigheid en roekeloosheid
dergenen, die verblind van eigenliefde en ingenom enheid met zich zelve, eerlang het

gansclzeLand en zich zelfin den uitersten noodbragten (2).''
Nergenswerden meer geweldenari
jen tegen deKatholi
jlten en hunne Geesteli
jken ge.

-

'

pleegd dan te Gent. Aldaar bevond zich PEr
ravs p-iruzwvs, tlie even hevig tegen

hen uitvoer, a1s onberaden voor de Hervormde leer i
jverde, doch hier slechts
het werktuig was van anderen. De eigenli
jke naam van dezen man, welke in de
Nederlandsche beroerten eene niet onbelangri
jk-e rol speelde, was vermoedeli
jk PIETER vAx szaozx (lyyrl'ztrs xolrxwus). Uit hoofde zi
jner geleerdheid, had hi
j den
bi
jnaam van Pxzaaz o'Ar
ruiwzs verkregen, waaruit die van mzrzlvs niruxwrs ontstond. Hi
j was monnik te Poperingen in Vlaanderen toen hi
j de nieuwe leer.omlzelsde, begaf zich, om de vervolging te ontgaan, naar den Paltz en stond in Yi
jftienhonderd vi
jf en vi
jftig a1s Leeraar bi
j de Nederlandsche Hervormde gemeente te
Frankfort, doch verliet die stàd zoodrahet Lutherdom er de bovenhand verkreeg. In
Vijftienhonderd zes en zestig keerde hi
j naar deNederlanden terug en hield er openbare preken, vooral in Vlaanderen, welke duizende hoorders lolkten. ALBA'S schrikbewind dreef hem op nieuw ten Lande uit en naar Ileidelberg, waar de Paltzgraaf

àem in vele kerkeli
jke zaken bezigde,en later totzi
jnen Hofprediker benoemde. Niel
(1)voR, Hist.d.Nederl.Oprl.D.1.B.XlI.bl.990- 993,995,996,999. v.xsl'>rn>:w,Ilist.
#; Nederl. Oorl. B. Ylll. bl. 155. v.Rzvo, Nederl. JedcA. B.1I.b1.17,18. HOO>
-T,Nedr l.
Ilist.B.XlIl.b1.583.B.X1Y.b1.587- 589.:ItAXDT,Ilist.d.Aepr-.D.1.bl.608,611,617,
621- 625. Hist.d.Satisn v. Gpe:, bl.269- 285. Naleez.op de Fc#erl.Ilist.b1.292.
(2):RAwDT,Hist.d.Aeprm.D.J.bl.
'62&
11 Ds=L. 6 STrx.
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157:--minder deelde hi
j toen in de achting en hetvertrouwen van den Prins van oranje en
1581 .
.
zjne broeders ztx en IzooEwzzK van Fcdçctf(1). Zulk eenen i
gveraar,wellte geene
leernaastdie,welke hi
j voorde alleen ware hield wilde dulden,moestwelhetminst
de geloofsvrede belaagen. Hi
j noemde dien dan ook van den preekstoel een heilloos
werk, en den Prins van oranje deswege ))eenen, die zich om God noch godstlienst beltreunde-'' Hi
j kreeg een grooten aanhang, bovenal onder degenen, welke
vreesden, dat zi
j nog altijd, ter zake van de inhechtenisneming des Hertogs van
Aarscltot en anderen , tot verantwoording zouden geroepen worden. 0m zich daartegen te verzekeren , achtte uzxBvsz, tot Voorschepen of Hoofd der W ethouders

gekozen, het noodzakeli
jlt, de oude godsdienst in Gent geheel af te schaFen, hetgeen otruzxus door zi
jn preken moestbevorderen,en eene nieuwe regeling van zaken
aldaar in te voeren. Xen verdreefdan ook weldra (le Roomsche geesteli
jkheid, tastte
(le kerltsieraden en kleinooden aan, legde beslag op de inkomsten des bisdoms, en
vcrnietigde llet bisdom zelf, als onbestaanbaar m et de lzcrstelde voorregten der stad. De

opbrengsten der landsbelastingen en van de geroofde ofaangeslagene geestelt
qlte goedercn werden tot het aanwerven van ltri
jgsvollc en het versterlten van Gent besteed.
Even als te voren van Brugge,m aakten uExsvsz en alzuovs zich m eester van Iperen,
J?c?ltfcr?npCltfe, oudenaarden en Aalst, en speelden er dezelfde rol als in Gent. Het
paleis des Bisschops van Ipeven en de huizen der Domheeren werden geplunderd,somm ige burgers gevangen genom en, en twee doodgeschoten. De beide gezagvoerders
m atigden zich het regtder vier Leden van Vlaanderen aan , onder voorwendsel, dat dit
regt aan de gemeente vervallen was. De Heer van St. Aldegollde, a1s gemagtigde van

tlen Aartshertog, den Prins van ot-alt
je, den Raad van State en Algemeene Staten,
met de zaakgelastigden van Antwerpen en Brussel vermaanden hen te vergeefs tot
rust. Hun kri
jgsvolk plunderde in de omliggende dorpen de ltloosters, kerken en
bedehuizen , en sleepte den roof naar Gent.
Het lkan wel geene verwondering baren , dat de W aalsche gewesten, geheel der Ka-

tholt
qke leer toegedaan, uiterstverbitterd werden over hetmishandelen hunner geloofsgenooten in Gent, hetgeen daarenboven ten eenenmale in stri
jd wasmetde Bevrediging aldaar gesloten en totwelke zi
j waren toegetreden. Zi
j bechtten zich derhalve
enger aan elkander,namen de verdrevene Geesteli
jlten in hunne bescherming,en hielden insgelt
jks de opbrengstder algemeene lasten voor zich. De Yrouw van Steegerr,
weduwe desHeeren van Glayon,verbood den Hervormden hetpreken in hare heerli
jkheid. De Gentenaars vielen hierop in llaar gebied, verdreven er zeshonderd W alen
uit, waarvan een derde gedeelte sneuvelde, en voerden de Vrouw zelve nevens twee

(1)Gn0:> v.pnlss'
rsasR)in deArcltivendela JfcfJp)ld'Orczip:,T.lY.p.218.
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honlerdkistenmetpriesterli
jkegewaden en sieraden(papengoed),bjhaargeborgen,naar15
15
78
61
Gent. Nu barst de burgerkri
jg los. De W aalsche afdeelingen van Eoxoln, CAPRES,
Borls,Hlzé, en MowTzowv,die wegensachterstallige soldi
j reeds op het puntwarente
muiten, vliegen te wapen en werpen zich roovende en blaltende en brandschattende

overhetplatte land van Gent. 3Ien noemde hen Paternosterlutecltten,omdatzj groote
paternosters om den bals droegen , en oolt M alcontenten of Misnoegden , wellten naam

zi
j ziclz zelven toeëigenden. Na het plunderen en vernielen van onderscheidene ri
jke
dorpen , verschanste zich hun aanvoerder ExAsvzxa vAx X-AIZAIXO, Heer van Montigny ,

te Meenen, van waaruit hi
j den kri
jg tegen de Gentenaars voortzette, wier i
jlings zamengeraapt volk in de schermutselingen tegen de W alen gewoonli
jlt te kortschogt,
daar hêtmeer geschikt was, kloosters, kerken, en Geesteli
jken te berooven, dan een
ewapenden vi
jand onder de oogen te zien. Niets werd door den Aartsherlog, den Prins
van oranje en de Algemeene Staten verzuimd,om de stri
jdende parti
jen te bevredigen,
maar beide bleven op hare eischen hardnekkig aandringen. De Xisnoegden vorderden,
dat men in Gent de Roomsche godsdienst, de kloosters, de kerken, en de goederen

der geesteli
jkheid tot den vroegeren staat zou terugbrengen,en de gevangen Heeren op
vri
je voeten stellen. De Gentenaars daarentegen eischten, dat men in de eerste plaats
xoxTxosv aan hen ter straFe zou uitleveren, en voorts bewilligen , dat de Hervormde

godsdienst door geheel Nederland in hetopenbaaruitgeoefend wierd,alsdan zouden zj
ditook aan de Roomschgezinde toestaan. De gevangenen echter zouden zi
j,te hunner
verzekering, nog een tt
qd lang in hechtenis houden,maar hun geen leed aan doen,
mits de stad Gent en de Leden van Vlaanderew tegen de baldadigheden der m uitelingen beschermd wierden (1).
Om dien tt
jd ontstond te Valenct-ennes een laevige twist, van welken de oorzaak niet
gemeld wordt, m aar die welligt mede in het verschil van godsdienst m oet gezocht worden. De burgers stonden eenige dagen tegenover elkander in de wapenen. Door de

Algemeene Staten werd de Heer van Arclty derwaarts gezonden, maar de vruchtzi
jner
onderhandelingen was slechts grooter verbittering. Eindell
jk gelukte het zouAx
mcuARooT,Lid van den Geheimen Raad, er eene verzoening te bewerken (2).
Xaar te Brussel dreigde eene beweging ernstigere gevolgen. De Heer van Cltam-

y?f#'32/, die, als zeer i
jverig Katholl
jk, het overal doordringen der Hervormde leer in
de Nederlanden noode aanschouwde, trachtte de vier vaandel.
s Hollandsche soldaten,

(1)Il&.
aA>rcs, hnnal. Brab. T.111.p.280. :0R,Ilist.d.Aederf. Oorl.D.1.B.Xl1.bl.999.
v. MZTERZX, Ilist. d. Nederl. O0rl. B. VllI. bl. 156. IIOOFT, Nederl.Ilist.B.X1lI.bl.584.
vnsTlvoG1,lo, Nederl.#f.
çf. bl.295 298.

(2)I.
E I'ETIT, chron. d. ffplf. T.ll.Liv.Xl.p.353. v. xEl'rltrs,Ilist. d. Fe#ez'/. Oorl. 5.
VIlI.b1.158. IloeFT,Nederl. Ilist.B.Yl1I.b1.585.
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1581

DENIs YAl DEN TEMPEL, en het kri
jgsvolk van sossr uit Brusselte
verwi
jderen,uitvrees,geli
jk hi
jvoorgaf,datookhier even a1selders,doorhengesteund,
hetuitoefenen derRoomschegodsdienstmogtverhinderdworden.Naarzi
jnocrdeel,washet
raadzaara, deze benden, op welke men als Landsltinderen zich lton verlaten ,in hetopen

veld tegen den vi
jand tegebruiken,en in hare plaatsdeafdeelingdesHeerenvanIlezê,
welke voor de poorten lag , tot bezetting der stad weder in te nem en. Hetbelangvan de

Roomsche godsdienstbezigdecuAxplowxalleen totvoorwendsel;zi
jne warebedoelingwas
inBrusseldezelfde rolte spelen,welke de Hertog vanAarschoten zjneaanhangerseenlge
maanden te voren beproefd hadden in Gentuitte voeren. Doch dePrins<an oranjebemerltte de kunstgreep en keerdedientoeleg,welkenmeni
jverig getrachtha;tenHovedoor
tednjven.Cuwxpxoxv gafevenwelzi
jn voornemen nietop. Hi
j ontbooddenXarkghafvan
Bergen, de Heeren van Ilezd,van Glimes,van Bassegni en anderen bi
j zich,om een
verbond, onlangs met hen ontworpen, te teekenen, waaraan zi
j en ecn aanzienli
jlk
getal Geesteli
jken en Edelen voldeden. Hi
j bewerkte tevens,dater in naam der Geesteli
jkheid, desAdels, en derRegering en Gemeente van Brusseleen smeekschriftaan
den Aartshertog werd opgesteld en geteekend,waarbt
j men verzocht,betuitoefenen van
de Hervormde godsdienst in de hoofdstad der Nederlanden te weren. ln slatigen optogt
en onder een grooten toeloop van vollt, welk niet wist wat dit beduiqde, werd lzet
geschrift naar het raadhuis gebragt, en van de Regering onder bedreigingen

gevergd, er dadeli
jk vier harer Leden mede naar Antwerpen te zenden, om het den
Aartshertog te overhandigen. Verbaasd over zulk een voorstel, verlangde het stedell
jk
bestuur ti
jd van beraad tot morgen. Docllde vertooners gingen weder aan hetdreigen
en lieten zich verluiden, ))datzi
j t'
tlclwisten,ttcf ltun te tfpccl stond-'' Hetvolk, on(lertusschen voor het stadhuis te zamengestroomd, vroeg den Regenten, welke er met
een bedrukt gelaat uittraden, ))waar ltet aan kaperde en wat er dcl fpc/z gaandz
trc,
s?'' Xen toont het verzoekschrift. Het wordt voorgelezen en m et gespannen aandacht tot het einde toe aangehoord, waar te kennen werd gegeven, ))(lat in Bvussel,

de zetel der Landsheeren, evenmin a1s in Parljs, eene andere godsdienst dan tle
Katholtjlte kon geduld worden-'' Op het woord Parijs, spitsen eenigen de ooren,
en den zin misvattende of verdraaijende, vragen elkander: ))#p:, Pari
js? Ilier #c'&
dc%andelk
jken en rdrrlpc/ç/cn Parijsclten 'sppr# naspelen? Neen, dat kebben w%j nie
't

#emeend/'' Z'
oo burgers als soldaten i
jlen huiswaarts, om zich te wapenen. Xen
hoort als uit éénen mond : ))Zal Flfcr de eene burger den anderen vf/geloofskaat
4en /111,
: afsnijden? W fl men Brussel, even als Pari
js, in een bloedbad merkeeren?
Aopff.
1 Appff, was dat ppzc bedoeling of verlangek
t. YJQ(j zullen pzl: vegelen naar
ltetgeelt door den Aartsltertog, den Acctf van ,
$/c/c, en de Algem eene Staten zat
beraamd tppr#c'z.
/'' Het zou eene vergeefsche poging geweest zi
jn, de menigte uit
t
le dwaling te llelpen ; ook scbepte de Regering moed uit deze stemming des volks.
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De inleveraars van het smeekschrift werden opgespoord , en KoRllLls w ELLEMAwS,1576Al
1581
de steller er van , vroeger GriKer der gemeene Staten, thans Raadsheer bj het,
Hof van Braband, nevens de meeste overigen opgeligt. De Heer van Ilezd en
eenige anderen ontkwamen. CSAXPIO>X , welke zich drie dagen verborgen had geltouden, werd met den Burgemeester nz a>lwxxx gevangen naar Gent gevoerd en al-

daar, als schuldig aan hetzelfde misdri
jf a1s de Heeren, die er nog in hechtenis
zaten,in verzekerde bewaring gelzouden. Eenigen,geli
jk de Xarkgraafvan Bergen
en de Heer van Bassts
gni, werden om hunnen jeugdigen leeftjd eerlang op vri
je
voeten gesteld;en alduswasde opschudding te Brusselvolkomen gestild (1).
Inmiddels had de Hertog van dvptfachtduizend man voetvolk en duizend Edelen,
dieopeigen kosten den ltri
jg wilden medemaken,aan de grenzen van Ilenegouweltbi
jeengebragt. Hi
j liettevenseen geschriftin druk uitgaan, waarin hi
j de redenen ontvouwde, welke bem bewogen hadden , zich in de Nederlandsche zaken te mengen

en verklaarde, dat hi
j ))door 'sLands Grooten was aangezocht, de Nederlanden,
eedi
jds een leen van Frattkrtjk, tegen de Spaansche dwingelandi
j te beschermen-''
Hierop begafhj zich meteen klein gevolg van tien oftwaalfpaarden naarBergen fz&
Ilenegouwen, en werd er door den Stadhouder xva.xaAlwo en de afgevaardigden der

Staten luisterrjk ontvangen. Onmiddelljk zond hi
j drie zi
jner Edellieden naar Antwerpen, om over de voorwaarden te handelen, op welke lzi
j de bescherming desH1o2oiA
..
mr
Lanls zou op zich nemen. Hi
j verklaarde echter uitdrukkeljk, dat hi
j in deze 1578
zaak alleen de Algemeene Staten, niet den Aartshertog wilde kennen, waarover MAT-

Tulws begon te schret
jen en meewarend vroeg:))of er dan uitbuilscltland nietzooveel
krt
jgsvolk te trekken was, dat men de lzulp der Franschen ontberen konde, om den
Spanjaard-weérsland te bieden?'' Awzou had inmiddels den Prins van oran.'e, in een
bj'zonder schri
jven, van zi
jne aankomst verwittigd en den wensch geuit, mondeling
methem de middelen te beramen , ))om het Spaansche geweld te fnuiken en het Land
te behouden, hetgeen, naast God, alleen van hunne wederzt
jdsche goede verstandhouding en eendragtige zamenwerki
ngafhing-'' Terwi
jl hi
j nog teBergen vertoefde,
maakten de Franschen zich meester van het slot Ilavrd, en voorzagen eenige kleine
Plaatsen van bezetting (29. ll26v.

ooim.

(1)P11. xEavllx ol votxAERsnExE et z. DIEGEnICK,Documentsffï.
ç/priçtzd.
vinêditsconcernant!e,
ç
Trt
m bles des #J2/.
ç-#c.
$., 1577- 1584. Gand , 1847.p. 17- 24. cAMpAw.
&, della gzfcrrc di Fiandra,T.1. p. 208 verso. BoR, Ilist. d. N ederl. O0rl. D. 1. B. X1l. bl.988- 990. v. METEREN,
Hist. d. Nederl. 0* /. B. V1ll. bl. 155 verso. IIOOFT,N ederl. Jfï:f. B.XIIl.bl.585., 586.

(2)Arcltivesde la Jfcf:p';d'Orange,%.VI.p.402,403,404- 406,416,417,428. v.HAsszL'
r, Stukk. p. d. Yaderl. Jffq
çl. D. 111.bl. 358, 361. Stukken !?
e//tpp4n#c de pnA rhcrl#eîfzlge'z

metFRwxçolsvAx vwsols, Ilertog van Anjou,in :IJII0Fr's Bz
jdragen, D.1l.bl.29- 48. STRAOA,
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Een bewi
js,dat ORANJE niethet onbepaaldste vertrouwen in Axzov stelde,meentmen
daarin te vinden,datde Heer DE I,A wocz,Bras de Fer bi
jgenaamd, hoofdzakeli
jk op
'sPrinsen voordragt, door deM gemeeneStaten totVeldmaarschalk van hetlegerbenoemd,
en z>lzlzll,l,z DE MohwAv , wellte hem aan het Engelsche Hof goede diensten bewezen
had, herwaarts ontboden werd, waardoor den Hertog twee regtschapen mannen ter

zl
jde stonden, welke de Hervormde godsdienst beleden (1). De Graaf van Bossu
behield den rang van Veldheer, met welken hj sinds eenige maanden,insgeljks op
voorstelvan oaAxzE,wasbekleed geworden(2).De krt
jgsmagt,over welke hjbeschikken konde, teltle niet boven de achtduizend m an te voet en twee duizend te paard,
deels uit het overschot des verslagen legers bi
j Gemblours, deels uit nieuwgeworven
soldaten zam engesteld. Xet deze kleine magt, die nog daarenboven ,wegens geldgebrek ,

naauweli
jks konde onderhouden worden (5), verschanste zich sossv nabt
j Mecltelen,
tusschen Bim enant en den bemer, om denPaltzgraaf aftewachten ,welke,ofschoon zeer
gevoelig, dat men hem hetopperbevelniet had opgedragen , met een heir uit buitschlJ1$# aanrukte. Dos zAx , wiens leger uit twaalf duizend voetknechten en vier- of zes
duizend ruiters, alle geoefende manschappen , bestond, besloot den Graaf van Bossu

aan te tasten en, zoo mogeli
jk, te vernietigen, vôôr hi
j zich met cztslxxR had
vereenigd. Dit was echter niet de raad van al de bevelhebbers en het minst

van den Prins van Parma, uithoofde der stelling van den vl
jand, welke met den
eenen vleugel tegen den Demer en m et den anderen tegen een schier ontoegan-

keli
jk boscllje leunde, en in hetfront en in den rug door welgeplaatstesterke schansen beschut was. Dox J.
&x, die zich m isschien vleide, dat hem de overwinning

hier even weinig moeite zou ltosten a1s bi
j Gemblours, trok bi
j Aarscltot over
den bemer. Zoodra sossv den aantogtder Spanjaarden ontwaarde, liethi
j door den
Overste woaRzs eene engte met vt
jf- of zes honderd Engelsche scherpschutters be1 v.
oogstzzetten, en zond den vi
jand een hoop ligtgewapende ruiterste gemoet. Dox Arowso
ma
and
157
8 xxpvzxsz ss ssvx j zoon des Onderkonings van Navarre, welke op eigea lkosten twee

de Bello Belg. Lib. 1X.p.587. CAMPANA,della guerra diFiandra,T.1.p.209. srxTlvoGI,le,
N ederl. #i.
s/. b1. 290 , 291. sz PSTIT, Cltron.d. #p#.T. l1. lziv.X1. p.350. Dz Twssls, Comment. Lib. lV. p. 323. IIARASI
JS, Annal. #rJh. T. 111. p.281. v.MSTSREX,Ilist.d.Nederl.
Oorl. B. VIlI. b1. 151 verso. IIOOFT, Nederl. Hist.B.Xl1I. b1. 591.

(1)GRozx v.PRINSTERZR,in dehrchivesdela Jfaïdtm d'Orange,T.YI.p.401.
(2)Zie Besolutions d. f/cf: Gên. bj CROEN v.pnlxsTEnER,hrchivesdela Jfgidpn #'orange,
T.VI.p.397.

(3)Zie den briel-van.aossc van den 15denvan Zomcrmaand 1578 ia deArchivesdela Jfugp',
d'orczlge,T.VI.p.398.
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honëerd geoefentle kri
jgers, voor een groot gedeelte Edellieden, naar de Nederlandot1576
1581
geveerd bad, wierp zich m et zi
jne keurbende op deze ruiters, noodzaakte hen, na
eene hardnekkige schermutseling, te wi
jken, en drong door de engte, terwi
jlwohRls
zoo lang terugtrolt, tot hi
j oordeelde, de Spanjaarden ver genoeg geloktte hebben.

Toen hield hi
j plotseling stilen opende eenwelonderhouden vuur,waarin lajdoor
het geschut uit de legerplaats uitnemend ondersteund werd. De hitte van den dag was
zoo drukkend , dat de Engelschen en Schotten zich van hunne kleederen ontdeden en

in het hemd vochten. Aan beide kanten streed men met geli
jke dapperheid. Nohazs
werden drie paarden pnder he@ljfdoodgeschoten. Andere benden van weêrzjde mengden zich ook van lieverlede in den stri
jd. Xaar de Spanjaarden, welke op een zeer
smal front moesten optrekken, konden zich niet behoorli
jk ontwikkelen, en hunne
overmagt baatte niels, daar telkens slechts een klein gedeelte van hen aan het gevecllt

deelkonde nemen,terwi
jlwoahxs gedurig doorversch volk uitde verschansingversterkt
werd. Niettemin hielden zi
j van des morgens zeven totdes avonds zes ure onverwrikt
stand, toen now JAw , daar toch rossu totgeen hoofdtreffen te brengen was, den Prins

van Parma met de ruiterij zond, om lzunnen aftogt te dekken, laelgeen metgroot
gevaar gelultte. Het verlies aan dooden en gekwelsten wordt zeer verschillend opgegeven. Eenigen beweren, dat de Spanjaarden tusschen de acht honderd en duizend man op de st
ri
jdplaats achterlieten. Anderen willen, dat lzet getal wederzi
jds

ongeveer gelt
jk geweestis,en vier honderd man bedragen heeft. De eer van den siag
bleef aan de Staatschen, daar 5ox zAx genoodzaakt geweest was den aflogt te blazen;
deGraaf van Bossu had het echler niet raadzaam geaclat,hem tevervolgen.- Teleurgestelden uiterst afgemat naar ligchaam en geest, keerde oox JAx over Aarscltot, Zctzrep
en Tienen onder Namen terug en wierp zich in eene sterke verschansing, door den

beroemden vestingbouwlkundige OABRIëS syrxtsExzrowz op den berg Bonge bi
j de Jfcc.
ç
aangelegd,metvoornemen aldaarde ltomstder beloofde kri
jgsbendenuitItaliè'enSpanje
te verbeiden. Aarscltot, wellt laj bezet gelaten had,werd door de Staatschen onder
den Burggraafvan Gent door verraad ingenomen, docla nadatzj hetgeplunderd en de
bezetting over de kling gejaagd hadden, weder verlaten. Eerlang werd hetstadje door
de Spanjaarden overvallen,uitgemoord en in brand gestoken (1).
(1) cwcsAltp, Correspoltdance D'ALExAxoas FARyISE, Part. 1. p. 14. STRADA, de #c!& Belg.
Lib.X.P. 587- 598. CAMPANA,della guerra d'
i Ficndrc, T.1.P. 211,212. zaAxzlllo,le guerre
di Fiandra , p. 71. BEs'
l'1voGtlo, Nederl. Sié'
f. bl.293,294. Iur PETIT, chron. d. Holl.T. 1I.
Liv. Xl. P. 352. cflAppuYs, Ilist. GtJ4. d. 1. g.d. Fl. Liv.V. P. 266 , 267. Ilist. D'ALEXA>DA:
FARSISE, p. 82 - 87. pE TAssls,Comment.Lib.lV.bl.324.HARAEUS,hnnal.#rcè.T.111.p.282.
S0R, Ilist. d. N ederl. Oorl. D. 1.B. Xll. bl.
7. v. SIET>IREN, Hist.d.N ederl. 001-1. B. V11l.
.. 98
b1.152,153.llool'
r,Nederl.ffïdf.B.XIY.bl.592- 595.BURXAN,Analect.#c/#.Praefat.p.98 103.
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Ondertusschen had de wakkere Admiraal van Zeeland, w xxzLzx sLols u x '
rhEsxuowoy

het koene plan gevormd, de Spanjaarden op hunne eigene kusten te bestoken, en,
zoo mogeli
jk, de zilvervloot, welke uit Indië verwacht werd, te veroveren. Hi
j
maakte zich sterk, door eenige steden en bi
jzondere personen in staat gesteld te
wordep, acht en twintig scllepen bi
jeen te brengen, van welke e1k ten minste
van tachtig tonnen last, met tachtig koppen bemand, met twaalf acht- of tienponders
gewapend, en metkri
jgs- en mondbehoefte voor zesmaanden voorzien zou zi
jn. De

Algemeene Staten echter moesten, op hunne kosten, bl
j deze vloot zes geheel ten
kri
jg toegeruste jagten voegen, met twaalf- of vi
jftienlzonderd Nederlanlsche soldaten
onder den Graaf van Ilbltenlo of een ander Opperlloofd, hem in rang geli
jk. De
buit zou aan de eigenaars der schepen vervallen, doch den matrozen en soldaten , a1s
ook den Overheidspersonen en ambtenaren , een zeker aandeel daarin worlen toegekend.

De Algemeene Staten hadden ditontwerp,hun door den Prins van orafe voorgelegd,
goedgekeurd, en TazsLowo was bi
j eene uitdrukkeli
jke aanstelling gemagtigd geworden, m et onderscheidene steden en lietlen over deze zaalk te handelen. Doch de
m eer en meer toenemende binnenlandsche oneenigheden veroorzaakten, d&t deze stoute

toeleg in rook verdween (1).
Bezwaren en verwikkelingen van verschillenden aard wisselden elkander gedurig in
de Nederlanden af. Het onderhandelen met den Hertog van Alt
l'ou, onder anderen ,

gaf steeds aanleiding tot nieuwe moei
jeli
jk-heden metde Koningin van Ellgeland, die
sinds lang metnai
jver den toenemenden invloed van den Franschen Prinsop de Nederlandsche zaken aanschouwde,ofschoon zl
j daaraan metgeringe moeite een einde kontle
gemaakt lzebben, doorden Nederlanders openlt
jk met al hare magtte hulp te komen,
gelt
jlt vele Britsche staatslieden wcnschten. Xaar hetscllt
jnt, dat zi
j wegens den inwendigen toestand haars eigen ri
jks huiverig was, zich voor als nog in een kri
jg met
Spanje te wikkelen. Om 'sHerlogsinvloed te fnuilten, had zi
j niet alleen den Paltzgraaf tot het aanwerven eener sterkere ltrjgsmagt in staat gesteld, maar ook den
Algemeene Staten gedreigd , den onderstand van twintig duizend pond sterling, die

reeds te Antwerpen nedergelegd waren, in te houden,ja, zelfs de zt
jde hunner vl
janden te kiezen,indien zi
j zich metde Franscllen verbonden. Even als GRAwVELLE,verkeerde z1
j in hetdenkbeeld, dat uy:xoztxK III de plannen zi
jns broeders ondersteunde
en er naar trachtte, de Nederlanden bi
j Frankrijk in te li
jven. Zj liethem derhalve
aanzeggen,datzoq hi
j dit voornemen koesterde,zij zich verpligt zou achten,den Koning van Spanje hulp te bieden. Hzxomx antwoordde, ))dath1
j veeleer reden had,
haar van de heerschzuchtige bedoeling verdacht te houtlen, welke zi
j in hem ver(1):na, Hist. d.Nc#erl.Oorl.9.1.B.XIl.b1.993. IIOOFT,Nederl.ffïl'
l.B.XlV.bl.595.
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moedde; en dat hi
j niet aansprakeli
jk was voor de daden zjns broeders, wien hj 115
5781
6nietverhinderen wilde, de Nederlanden met den Koning van Spanje te verzoenen-''
De Algemeene Staten waren met de zaak verlegen. Aan den eenen kantdreigde Awzor,
ondersteund door de W aalsche gewesten, en aan den anderen kant xrxzAsz'
rs , lier

hulp men niet ontberen konde. Eindeli
jk verltlaarden zi
j den Engelschen gezanten,
datde nood hen drong,den Hertog onmiddelljk aan te nemen, uitvrees dat hi
j,bj
langer uitstel, zich ten nadeele des Lands eener andere partj mogt aansluiten. De
gezanten stelden voor, hiermede nog acht of tien dagen te wachten, om intusschen
een nader besluit van de Koningin in te winnen. De W aalsche Staten echter, bezorgd dat het naderende Protestantsche leger onder den Paltzgraaf te zeer de Onroomschen steunen en tot verder afbreuk van de Roomsche godsdienst streltken mogt, hielden zoo dringend op een eindbesluit met Axzov aan, dat de Algemeene Staten den
dertienden van Oogstmaand m et hem eene overeenkomst sloten, welk.e hi
j zeven da-

gen later te Bergen in Sczlcpptftrczl bekrachtigde, en waarvah de lzoofdinhoudhierop
neêrkomt. ))De Hertog zal uitgeroepen wortlen tot Bescltermer der Nederlandscke

Vrijltet
d. De Staten zal ht
j, op zjne kosten en voor den ti
jd van drie maanden,
mettien duizend man tevoeten twee duizend te paard bi
jstaan,doch zoo dekri
jg dan
nog niet geëindigd is, slechts met drie duizend voetknechten en vi
jfhonderd ruiters. 20v.
Xen zal trachten , zich met andere Xogendheden, vooral met den Koning van Navarre,Oogstm aand
de Koningin van Engeland en den Paltzgraaf, te verbinden. De Staten zullen 1578

den Hertog van Anjou, welke geen ôorlog om geloofszaken en ook geen kri
jg tegen
Engeland mag beginnen, ondersteunen zoo llj aangevallen wordt, bellalve tegen laet
DuitsclteAz
pâ,Engeland,Scltetland, enhunneoverigebondgenooten. AlsdeHertogzicl)
in hetlegerbevindt,zal hi
j het opperbevelmetde Staten deelen,welke doordenGraaf
van Bossu vertegenwoordigd worden, die bt
j afwezen van Zi
jne Hoogheid zal gebieden. Het beheer van zaken zal bt
j de Algemeene Staten, den Aartshertog XATq'HxAs, en den Raad van State verblt
jven. Zjne Hoogheid zal geene verbinfltenissen
mogen aangaan zonder bewilliging der Staten, die zich daarentegen oolt niet ten
nadeele des Hertogs zullen verbinden. Xogt men het raadzaam oordeelen van Landsheer te verwisselen , dan za1 men bem boven alle anderen daertoe verkiezen.

Tot zi
jne verzekering zullen hem Quesnoi,Zcltfrcc/lfc.
çen Bavaisworden ingeruimd,
en mogt hi
j Philippeville, Binclt, of Maviënburg innemen, dan zalhem eene dezer
steden, te zi
jner keuze, in plaats van Bavaisworden overgeleverd. Alde plaatsen,
welke bi
jaan gene zi
jde derMaasmogtveroveren,zullen in zi
jne handenbljven,uit.
gezonderd die,wellte nu ofsedert den Gentschen Vrede met de Staten vereenigd zl
jn;
ook zal hi
j de steden, te zi
jner verzekering overgeleverd, behouden,ten zi
j men
bem de oorlogskösten vergoede. De plaatsen, welke men bi
j verdrag, zonder geweld
#an wa'
penen, zal bqmagtigen , zullen tusschen hem en de Staten, voor elk de helfl,
H DxEL. 6 Smvx.
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1576- worden ledeeld. Hl
)' zal zich totvi
jand van pox zAx en diens aanhang verklaren;
1581 b
.
uiten zi
jne Zwitsersche li
gfwacht, niet dan geboren Franschen in hetLand brengen;
zorg dragen, datgeene Fransche benden de Spanjaarden ondersteunen;goede kri
jgstucbt
onderhouden ; en , m ogt het zoo ver kom en, de steden van verzekering in den staa:

terug leveren, waarin hi
j die ontvangen heeft, bebalve wanneer zi
j in demagtdes
xi
jandsgeraalktzijn (1).''
Bi
j het een en twintigste puntvan deze overeenkomsthadden de Algemeene Staten
zich de geheele Oogstmaand tot het vredesonderhanflelen met no> zAx voorbehouden,

meer, welligt, om hunne bondgenooten te believen, dan dat zi
j zelve nog aan de
mogeljkheid van den vrede gelooftlen. Vruchteloos waren dan oolt de pogingen van
den Graaf van Scltwartzenburg en der Engelsche en Fransclze gezanten, dien tot stand

te brengen (C). De eischen der Staten waren zoo buitensporig, dat nox JAx, hoc
vredesgezind hi
j toenook,door deomstandiglleden gedrongen,mogegeweestzi
jn,enhoezeer de Koning zelfs thanseeneeind-schikkinggewenschtmogehebben,eronmogell
jkin
kondebewilligen.Zi
jvorderdennietminderdan))datalleswatsindslletverrassenvanNaînen
door hen verrigt was, beltrachtigd en als welgedaan zou beschouwd worden; dat Dox

ziw binnen de loopende maand met al zt
jn knjgsvollt, gevolg en aanhang uit tlc
Nederlanden zou vertrekken, en alle sterkten en steden in hunne handen stellen; dat

XATTHIAS Opperlandvoogd zou bll
jven onder dezelfde voorwaarden, op welke hj die
betrekking aanvaard had, en datbt
j zi
jn overlt
jden of onverhooptvertrek, de Koning
geen anderen Landvoogd zou benoemen dan met overleg en goeddunken derStaten; dat
t1e Gentsche Bevrediging alom zou onderhouden worden ; dat het punt van godsdienst

ter beslissing van de aanstaande vergadering der Algemeene Staten zou verbli
jven; dat
de gevangenen , inzonderheid de Graaf van Buren, geslaakt zouden worden ; en , ein-

deli
jlt, dat in dit verdrag mede begrepen zouden zi
jn de Koningin van Engeland,de
K oning van Navarre, de Paltzgraaf en al de overige bondgenooten der Statcn-'' Een

ti
jdgenoot die niet voor de Spanjaarden is ingenomen, merltt aan: ))dattleze voor-

(1)Archiven de la Jft
zidpgld'orange,T.VI.p 404- 410,421,424-427,435-439,welkc
ook doorv.coltvlx-wlsRsnlTzxvzijngeraadplcegd,Tachtigj.Opr!.D.111.bl.257-261.STRADA,deWedlo
Belg. T. Il.Lib.1.p. 1- 8. CAMPAwA, della guerra di Fiandra, T.1.p. 210, 211. BENTIVOGLIO,
Nederl. Hist. bl. 292. I.
z PZTIT, chron. d. ffpll. T.1l.Iziv.XI.P.352. cllâppuYs, Ilist. G#01.
#. 1. #. d. Fl. Liv. Y. p. 264. HàRAEUS, Altnal. Brab. T.111.p.281. BoR. Ilist. d. Nedevl.
OprI. D. 1. B. XIl. bl. 975- 978. v. METEREX,Ilist.d.Nederl. Oorl.B .Vlll.bl.151, 152.
uooFT, Nederl. Ilist. B. XlY. bl. 596- 598. v. asyo,Nederl. Gedcà.B.1l.bl.19. GRoTlvs,
An3îal. Lib. 111.P.56.

(2)Ziehiervoor,Ll.245.
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Avaarden van dien aard waren, dat men oo> ziw,zoo hi
j in den stri
jd kri
jgsgevangen11
55
78
61
gemaakt ware, geene zwaardere konde voorgelegd hebben-'' - De raad van PARXA en

de vrees, dat Frankrijk, onder schjn van hulp te zenden, ziclzvan de Fe#erlJw#e'?
'
mogt meester maken, weêrhielden no> zA> deze voorstellen onmiddellt
jk afte wi
jzen.
zich beroepende op een brief van den Koning, die, ingevolge het dikwerf herhaald
aanzoek der Stateny besloten had, den Keizer tot scheidsman te stellen en tot dat
einde den Hertog van Tcrrc Nora a1s zaakgelastigde had afgevaardigd, sloeg de Graaf
van Schwartzenburg, ondersteund door de Engelsche gezanten, een wapenstilstantl
voor. Doch ook hiervan kwam niets, daar de Algem eene Staten er niet in wilden
bewilligen, ten ware nox zkx vooraf Leuven, Aarscltot, Diest, Tirlemont, Sickem ,
Leeuwen , Binclt, Nivelles, Beaum ont, cltimay , Marienburg, fp#pfgzlc, Gem blours en

Pkilt
àpeville in handen der Staten leverde, en voor de teruggave der overige steden,

zooalsDeventer en Kampen,belloorljlteverzekering en gt
jzelaarsstelde (1).
Het is gansch niet onverklaarbaar, dat de Staten trachtten hetaanknoopen van nieuwe

onderhandelingen te vermi
jden. Niet alleen steunden zi
j op de reeds aangekomene
hulpbenden van Awzor en het naderende leger van cAszxzR, maar zi
j znoesten, en dit
was een grootbezwaar, de kri
jgsmagt onderhouden,zonder dat zi
j daarmedeintusschen
den vt
jand eenige afbreuk mogten doen. Hetleger te velde, behalve tle bezettingen
in de steden, kostte maandelt
jks over de negenmaalhonderd duizend gulden, en zes
maanden lang had m en niet meer dan viermaal honderd duizend gulden in de maand
k'unnen innen. Het tekort m oest door leeningen gedekt worden. Vlaanderen, datonder
allen het meest behoorde op te brengen, en de W aalsche gewesten hielden de schattingen in of bezigden die, om elkander te verderven. Braband werd door de menigte

kri
jgsvolk uitgemergeld. Ilblland en Zeeland begonnen slechtseenweinigadem tescheppen. Gelderland, overkjssel en Friesland hadden genoeg voor zich zelve te zorgen,
zoo lang beventer en Kampen nog in 'svi
jandshanden waren;heteerstgenoemde gewest had in negen maanden slechts zeventien duizend gulden gestort; ook was er het
geld zoo schaarsch , dat sommige steden, zoa als boetichem en Locltem , uit gebrek
daarvan geene afgevaardigden ter Statenvergadering konden zenden. De overige Land-

schappen waren van gering vermogen ofin demagtderSpanjaarden (:).
*

(1)Resolutions d. Et. t261
0;. bi
j cnosx vAx PRINSTERER in de Archives #e la M aison d'Orange,
1'. V1. p. 439 442. v. llwsszl,'
r, Stukk.r. d. Yaderl.#ï:f. D.111. bl. 370. STRAOA, de Bello
Belg. tib. X. p.599. cwMpwwA,della guerra di Ffcndrc, T. 1.p. 213 verso. s>rsl'
lvot
lz.
lo,A'ederl. Ilist. bl. 299, 300. clfAppuvs, Hist. 42:4.d.1.g. d. Fl. Liv. Y.p.2,68, 269. BoR, Ilist.
d. Nedcrl. O0rl.D. 1. B.XlI. bl.978- 981.v. MSTEAXX, Ilist. d. Nederl. Oorl. B. V11l.bl.153.
ZI:OFT,Nederl. Hist.B. XlV. b1.598.

(2)H0oFT,Nederl.Hist.:.XlY.bl.599. zospxx,Oxzfffp.Stukk.D.Y.bl.251,253.v.Hz.s51+
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In dit bedenkelàjk tt
jtlsgewricht kwam de lang verwachte Paltzgraaf aan het hoofd
van bl
jna vt
jftien duizend man,zoo voet- a1s paardevoll
t,in de Nederlanden. Even geli
jk deHertog van Anjou, had ook hi
j, en reedsden twee en twintigsten van Zomermaand, een uitvoerig geschrift in hetlichtgezonden, waarin hi
j insgeli
jltswilde doen
gelooven, ))dat roemzucht noch eigenbelang, m aar eenig en alleen het bescher-

men der Nederlanders tegen nox zAw en de Spanjaarden hem had aangespoord, de
Wapcns OP te vqtten.'' Ondertusschen hatl hi
j, over Keulen en Meurs in het graafschap Zutpken gekomen, geweigerd verder te trekken, vlôr hem door de Staten de

soldt
j van het krt
jgsvolk, lletwelk ht
j, buiten hen, op lastvan de Koningin van En26v geland geworven had,wasuitbetaaltl,ofschoon hem nietonbekend konde zjn,datzi
j
Oo
g
s
t
hi
e
r
t
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e
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e
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1578 vereenigde nu zi
jn leger,zonder zi
jn persoon nogtans,met dat van Bossv,welk steeds
in de nabi
jheid van Mecltelen gelegerd was (1:
h.
Der Staten krt
jgsmagtbestond thans,behalve de hulpbenden desHerlogs van Anh u,
uit veertien duizend ruiters en vjfen dertig duizend voetknechten, naar anderen, uit
.

twintig duizend m an te paard en veertig duizend te voet,hetgeen ecbter minder waar-

schi
jnli
jk is. Zi
j overtrof alzoo die van nox zAw, welke slechts zes duizend
ruiters en dertig duizend' voetlknechten telde, merkeli
jk in getal, maar dreigde
aan het muiten te slaan, daar zi
j zes maanden soldi
j te vorderen had. Het gelukte
den Staten metmoeite zoo veelbi
jeen te brengen,dat ten minste eene maand achterstallig loon lton aangezuiverd worden, waarmede zich het kri
jgsvolk vooreerst
vergenoegde. Toen toog Bossc m et twee duizend man te voet en even zoo veel te
paard ter verkenning naar Leuven, alwaar nox zA> twee en twintig vaandels voetvolk

en eenige ruiteri
j, onder bevel van nz cuEvhEArx, gelaten had. Aan den
kant naar Diest genaderd, moesthi
j een hevigen uitval der bezetting verduren,doch
dreef en vervolgde den vi
jand totonderde vesten. Hetoorspronkeli
jk plan, Leuven
met het gansche leger in te sluiten, werd echter opgegeven, daar het omliggende land

geheel uitgeput, en de grond bovendien voor de ruiteri
j, waarin de meerdere

SELT, Stukk. r. #.Vaderl.#f.
çf.D.111.L1.379,382,385,404,407. GROEN v.PRINSTERER,in
de Archives de la Jfck
-df
;n d'Orange,T. VI. p.397, 398.

(1)Archives de la Jftïï.
çon d'Orange,T.5rI.p.391-395,427. v.HASSELT,Stuklg.t?.d.Vcderl. Hist. D. 111. bl. 345, 349 , 363 , 373. BBwTlvoclulo, Nederl. Ilist. bl. 291. tz PETIT,
chron. d. 11011. T. 1l. tiv. XI. P.354. os TASSISy Comment. Lib. 1V. P. 324. HARAEUSyAnnal.
Brab. T. 111. P. 283. BOR,Ilist. d.Nederl. 00rl. D. 1.B.Xll.b1.997. v.METEaEN,Hist.d.
Nederl. O0rl. B. VllI. bl. 156 verso. v. REYD,Nederl. Je:cA.B.II.b1.19. 1100FT)Nederl.
#f:/. B. XlY. bl.598.

DES V AD ER LA N DS.
-

*

C69

.

sterkte van de Staatsche krl
qgsmagt bestond,veelte boschachtig en oneFen was.Bossc 11
55
781
6oordeelde het derhalve raadzamer naar W aalsck-Braband, een vlak land en beter ge-

schikt voor hetpaardevolk, op te rukken en zich met den Herlog van Anjou te vereenigen. H1
j bemagtigde op zjnen weg, bi
j verdrag,de slad Nivelles,de sloten Sart,
Genappe en eenige andere; het k'asteel van la M otte werd stormenderhand ingenom en.

Nu wendde hi
j zich naar Gembleurs, om nox zA>, doch vruchteloos,tot een veldslag
uit te lokken , en het ontbrak hem aan genoegzaam geschut, om een aanval op de
verschansingen te beproeven. Axzov, wellte den negenden van Herfstmaand aan box aAx
den oorlog verklaard had, belegerde inmiddels Bincln in Ilenegouwen , drie uren van

Bergen gelegen,en nam het den zevenden van W z
jnmaand bj verdrag in. Op geljke
wi
jze geraakte lzi
j later in het bezit van Maubeuge. Landreclties en Quesnoiechter
weigerden Fransche bezetting in te nemen , en evenmin was hiertoe Bergen te bewegen. waar m en omtrent 'sHertogs bedoelingen kwaad verm oeden koesterde /x1).

Terwi
jl box JA> in zi
jne legerplaats bi
j Namen den dikwerf en dringend verzochten
onderstand aan geld en kri
jgsvoll
t uit Spanje verbeidde, woedden de pest en de roode
loop vreesseli
jk- onder zi
jne manschappen. Eenige duizenden werden er de slagtoFers
van, en onfler de overbli
jventlen begon hetmisnoegen over de wanbetaling der soldi
j
zich luide te openbaren. Dit en het berigt van het verm oorden van zscovzoo,
op bevel des Konings geschied, moest de diepe droefgeestigheid verhoogen,

in welke de noodlottige gang zjner zaken hem gestort had. De mismoedigheid
zi
jner ziel spreekt zich uit in twee brieven, door hem aan .AwoRsAs noztzak en
aan den Spaanschen gezantte Genua geschreven,waarin hi
j te kennengeeft,dat))bi
j 16v.
rfstgebrek van ondersteuning aan volk en geld,hi
j zich geen drie maanden meer in deHe
maand
Nederlanden za1 kunnen staande houdeh, daar de legers der opstandelingen en derFran- 1578

schen bem meer en meer dringen en benaauwen.''Den dag, op welken hi
j ditschreef,
wertl hi
j door eene koorts aangetast. Zonder hierop achtte slaan,en in weerwilvan
de vermaningen zi
jns geneesheers, wiltle hi
j des anderendaagsden Raad bi
%#
l
'wonen en
de kwartieren der soldaten in oogenschouw nemen. Des avonds verhief zich de

koorls met onrustbarende verschi
jnselen, en zij verliethem , ondanksalle pogingen der 28v.
kunst, niet meer. W einig dagen later was alle hoop, hem te behouden, verdwenen.llerfst-

m aand.

Hj magtigde toen schrifteli
jk den Prinsvan Parma, ))hem in den Raad te vertegen-

(1)cwslpkxA, della guerra diFiandra,T.1.p.215 verso. sEyrlvoclzlo,Nedrt.Hist.bl,300.
I= PETIT, chron. d. #pS. T. I1. Tuiv. XT.p. 353. cHAppcvs,Hist. &gp. #.1.g. d. Fl. Tziv. V.
p.271,272. ps Twssls, Comment.Tuib.lY.p.324,325. HAni.
zcs,Annal.#rJ#.T.111.p.283.
B0n, tlid. d. Nederl. Oorl.D.1.B.X1l.bl.998. v.MSTERXw,Ilist.d.lr
e#erî. Oorl.B.YllI.
:1. 157. u001-1., Nederl. /A:/. B.XlV. bl.599, 600.
,
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1576- woordigen, en van zi
jnentwege alle brieven en stuklten,in welke taal ook,te teeke1581
nen.'' Den volgenden dag droeg bi
l., jn naam des Konings, hem insgeli
jks schrifteli
jk
het bewind op over de Nederlanden en het graafschap Bourgondië,ingevalhj mogt
1 v. l
tomen te overlt
jden. Den tweeden dag daarna gafno> zAx den geest. Hj had drie en
W
i
j
n
d
e
r
t
i
g
j
a
r
e
n
ge
leefd. zi
maand
jn li
jk werd met treurige praal voorloopig in de hoofdkerk
1578 te Namen bi
jgezet. Yolgenseenigen zou zi
jne ziekte de pest,die toen in hetleger
lzeerschte,volgensanderen, eene heete scharlakenkoorts geweest zi
jn. Velen beweren,
dat hi
j vergiftigd was geworden. Zeker is, dat ht
j de twee laatste dagen van zi
jn
leven in hevige pi
jnen en in vlagen van waanzinnigheid doorbragt;datzijn hartals
verscllroeid,zi
jn velop onderscheidene plaatsen alsgeblakerd was,en datzi
jn li
jk aan
stukken heimeli
jk in eene kistnaar Spall
je gevoerd,aldaar te zamengenaaid en, ingevolge zl
jn uitersten wil,in hetEscurialnaastKARZL den Vi
jfde begraven werd. Sommigen betichten rxx-xps 11, anderen den Abt van St. Gertrude van dit wanbedri
jf.
Afaar teregt vraagt men, ))welke reden kon lqxuxvws tot zulk eene snoode daad aangespoord hebben? De staat van zaken in dc Nederlanden gaf er hem volstrekt geene toe;
integendeel, het belang van zt
jne dienst vorderde, dat aan het hoofd van het leger

aldaar een beroemd Yeldheer geplaatst was, die het volle vertrouwen der soldaten ge-

noot. Xen heeh beweerd, datnox zAw door zi
jne lleerschzuchtige plannen hetwantrouwen des Konings had opgewekt. Xaar, dit eens aangenomen, stond het dan niet in

de magt van >'lLxps? zi
jnen Stedehouder terug te roepen? Behoefde hi
j, om zich in
dezen gerust te stellen, zi
jne toevlugt tot vergif te nemen? Dox zA> zou ongetwi
jfeld op het eerste bevel afstand van het bewind gedaan laebben-'' Hi
j immers was
er reeds lang Wars van, en had nOg onlangs den Koning te kennen gegeven , dat
))hi
j veelliever een kluizenaarsleven op Montserrat wilde gaan leiden,dan langer zon-

der hulp in de Nederlanden bli
jven.''- ))Daarenboven zou hethem onmogelt
jk geweestzi
jn, tegen 'sKonings bevelen te handelen, wanneer hi
j ditook gewild hadde,
daar hi
j zich weldra van allen,die hem gevolgdwaren,verlaten zougezienhebben.''GRAXVELI,
E vreesde, ))dat de dood van oow zAx den Koning geweldig zou treFen.''En welk voordeel de Nederlandersuithetvergiftigen van den Landvoogd voorzich verwach-

ten konden, is moej
ieli
jk te bevroeden. Zi
j hadden van den Prinsvan Parma, welke
hem waarschi
jnli
jk zou opvolgen, veel meerte duchten,))omdatdiensnaturel,'' geli
jk
de Prins van oranje zich uitdrukte, ))zachter was en meer metder Landzaten natuur
overeenkwam , welke hi
j beler kende dan no> zA>, daar lai
j zich langen ti
jd in deze
gewesten had opgehouden-'' Hetlag ook niet in den aard der Ncderlanders, ziclz door
vergif of sluipmoord van degenen te ontdoen,welke hun in den weg stonden.Erwordt

echter verhaald, datkortna den slag bi
j Bemenant, zekerjong Engelsclzman, op bekentenis van een aabslag tegen het leveà van box zxw, te Namen is onthoofd gewor-

tlen. )De smart,'' zegt een later schri
jver, ))lleeft hem gedood;er wasgeen ver-
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gif t0e noodig-''

))Hij bezweek voorzi
jnesmart,''getuigteen ander,))meernog dan1576voor zi
jne ziekte-'' En nox zAx zelf schreef den Koning , toen hem rèeds de ziekte, 1581
aan welke hi
j ovevleed, had aangegrepen:))ik kan u verzekeren,dat men hier zoo
veel te vcrrigten vindt, dat geene gezondheid er tegen bestand is, geen leven hetweder-

staan kan (1).'' Meh vindtvermeld,dathem doorden Prinsvan oranje))allevriendschap,hulpenbi
jstandwasbeloofdgeworden,indienhi
j,metuitsluiting desKonings, het
oppergezag der Nederlanden voor zich zelven wilde aanvaarden, welken voorslag hi
j
noch omhelsd , noch euvel opgenomen had (2).'' De zaak isweinig waarschi
jnli
jk;

maar zoo oox zAx ooitiets van dien aard, hetzi
j om hem in verdenking te brengen,
hetzi
j om hem werkeli
jk tegen den Koning '
op te zetten, is voorgesteld, moestzi
jn
eigenbelang hem tegen het aannemen van een voorslag waarschuwen, wellte hem van

de genade der Staten geheelafhankeljk zou gemaakthebben (3).
Terwi
jl in de Zuideli
jlte Nederlanden de zaken hoe langer zoo ingewikkelder en
hagchelt
jlter wertlen, waren de Noord-oostelt
jke gewcsten insgeljks een tooneel van
twist en onrust. be ommelanden hadden in het begin des verloopen jaars het verbond, in Veertienhonderd twee en tachtig metGroningen gesloten (1),opgezegd en
beweerd, dat hun nu wcder vri
jstond, neringen en llandteeringen uit te oefenen,
welke hun tlaarin waren ontzegd. Dit werd hun door de Groningers betwist,
welke de Ommelander-afgevaardigdcn , door ltzxxyrwsyrlto binnen Gront
'ngen te dagvaart

(1)GxtcuAlto, covrespondalkce b'Al-Exàxoau FARwESE,P. 1. p. 15, 16. Gzkcllwno, Analectes Belgiques,p.440- 444. Arehives de la Maison d'Orcgzgc,T.Yl.p.452,456,474.Carta del f34fenor de D0N JgAN,escrita a S.M.zpôrc las cpdc.
çque dc ofrecierozt antes y #evtfc,
çdet
stfmeurte,
fn v0x scuspzszR's, Beitrt
ige zu der Geschichte t
gpcnicn.
ç, s. 278- 287. v. n. HAMMEN, Hist. de
D0x Juwx de hustria,Lib.VI.p.323- 325. STRADA,de Bello Belg.Lib.X.p.605- 618. cAMpA5A, della guerra di Fiandra, T.1. p. 216- 218. IIEwTIVOGLIO, Nederl. lfïdf. bl. 300 ,301. I,u
PETIT, chron. d. #p!!. T. ll. Iziv. Xl.p.357. I)E TAssls, Cemment.Lib. lV. p. 325, 326. IIARkEvs, hnnal. Brab. T. 111. P. 284, 285. :0a, Ilist. d. Nederl. O0rl. D. 1. B. Xll.bl. 1004,
1005. v. METERENy Ilist. d. Nederl. oprl.B. V1ll. bl. 158 verso. v.xrvo,Nederl. Gesclt. B. 1l.
b1. 21. HOOFT, Nederl. Hist. B.XlV.bl. 600- 603. tlRoTlus, Annal.Lib.111.p.60 ,61. :rR-

xz
kxsf
ls, hlkaleet. Belg.Praefat.p.107- 111. v.p.VYNCKT, Ilist.d. Trptzlî.T.11.p.409- 411.
ltz
twxu, Fiirst. u. Yëlk. B. 1. s. 181 183. v. scllEpEsER, Beitrlige, s. 159 161. v. RAIJMER,
Gesch.Fttrop.B.111.s.143,144. Ilist.o'ALzxàwolœ Fz
Nltwzss,p.87 100.nvxEsxllz,Hist.deDoxJvAx,
p.173 181. XIGXLT,AolfpnipPerez,p.112- 116.:II,II
ERDJJK, Gesch.d.Fc#erl.D.Vl.bl.215,216.

(2)v.Rxvo,Nederl.nedch.B.ll.bl.21.
(3)BURMAX, A1;a!. Belg.Praef.p.109,110. GROEN v.pmss'rsasn, in de Archives de la Jfcïsen #'Orangc,T.Vl.p.452,453.

(4)Ziehlg.Ge,ch.d.Vcderl.9.1l.St.111.bl.246.
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1576- geroepen, in hechtenis namen en m et de uiterste gestrengheid behandelden. Zelfs
1581 weigerden zi
J., ondanks de voorspraak van den Stadhouder, een der gevan-

genen zich naar zi
jne vrouw te begeven,welke op sterven lag.De AbtvanAduwaard,
een der afgevaardigden, bezweek onder de mishandelingen; anderen vervielen in eene

kwt
jnende ziekte. De Algemeene Staten gaven wel, door tusschenkomst van xz>xExszao, den Groningers verloftot hetslechten van de schans te Delpzql, uitwelke de
Ommelanders zich konden verdetligen , maar zonden ook eerlang den Heer van St. AI#cgpzl#d en Xr. >IKoLAAs srsx,,
t naar Groningen. om de slaking der afgevaardigden te
bewerken, doch vrucbteloos. Eenige Ommelander Edelen besloten nu ,hen m et geweld

te verlossen; en sAaTsox,n rxrzxs nam ,op hunlast,totdatdoeltwaalfvaandelskri
jgsvolk
in soldt
j. Daar dit volk echter buiten toestemming der Algemeene Staten geworven
was,werd zxvzxs, vöör hi
j zich verschansen konde, door Hopman wILLEX HEGEAIA>
overvallen en zi
jne bende uiteengejaagd. Xetdrie honderd vi
jftig man wierp bi
j zich
in hetslotKoeverden, waar hi
j meende zich zoo lang te kunnen houden totwxosox,p
vAx Ersvx ,Heervan Nyenoord,hem zou ontzetten.Doch dezeEdelman kon deboeren niet
bewegen,dewapenen op tevatten.Daarhelslotvan middelen terverdedigingschaarsch voor-

zien was,werd zwTrwsweldradoorzi
jneigenvolk gedwongen, zichaandeGroningersover
te geven,welke de sterkte omlegerd eneenigemalen beschotenhadden.Hi
jenzi
jnemanschappen werden naar Groningen gevoerd,waar bet gemeen hen bi
j hunnekomstwilde
doodslaan. In stede van op bevelderAlgemeeneStaten dewapenennezrteleggen,dreigden
de overmoedige Groningers zelfs al de gevangenen te onthoofden en dehuizenderOmmelander Edelen in brand te steken. Niet dan met m oeite kollden XATTHIAS en de Prins

van oranje zoo veel verwerven, datden gekerkerden vergund werd, vri
j in de stad
rond te gaan, waarvan eenige gebruilt maaltten om te ontsnappen. Eindeli
jk gelultte
het hun in W i
l-nmaand dezesjaarseene overeenkomst tot stand te brengen', waarbi
j
voorloopig bepaald werd, dat men zich wederzi
jds van alle vt
jandell
jkheden zou
onthouden , tot gemagtigden uit den Raad van State, den Geheimen Raad. of

den Hoogen Raad van Mechelen, lloogstens binnen twee jaren, uitspraalt zouden
gedaan hebben; de stad zou middelerwi
jlde voorregten behouden, welke zl
j beweerde
vllr hetjaarvi
jftienhonderd een en zeventig bezeten te hebben;voortsmoesten alde

gevangenen en zyTlws in vnjheid gesteld worden (1).
(1)soxpAx, Onuitg. Stukk. D. IV. b1.134,145. 9.Y. bl.320-- 323. R. FRESI:GA, Mcmorien, b1.36- 46,135- 137. :OR, Hist.d.Nederl. O/rl. D.1. B.Xl.bl.910- 916. B.Xll.
bl.960- 966.D.lI.B.X1lI.bl.19,20. HOOFT,Nederl.#f.
çf.B.Xl1.b1.546.B.X1ll.bl.568.
v.xxvzasx, nist.#.Nedevl. pnrl. B.vll. bl. 143. scuazwwvs, Fr. uist. B.xxll. bl.81s.
z,s psTI.
r, chron. d. 1112. T. ll. Liv. XI. p. 342,354. quwppvvs, Ilist. GJ'l.d.1.g.d.Fl.
Izîv.Y. p.251, 274. CAXPAAA, della gverrc diFïcndrc,T.1. p.197 verso, 198,209 versw
T.lI.p.2 verso,
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vln Friesland waren mede groote bewegingen ontstaan. Het Spaanschgezinde Hof15761581

van Leeuwarden, door de nederlaag der Staatschen bi
j Gemblours aangemoedigd, weigerde volstandig het bevelschrift der Algemeene Staten, waarbj Bo> zAx voor vl
jand
des Lands verklaard werd, af te kondigen. REwxzxBzao liet deswegen den een en

twintigsten van Lentemaand dezesjaars den Voorzitter en eenige Leden van datHofin
verzekerde bewaring nem en, stelde anderen in hunne plaats aan , verzette in onderscheiden steden de Regering, en bragt m annen in het bewind , welke der goede zaak

meer toegedaan schenen. Ook werd op zi
jn last cvwzhvs PETRI, de eerste en laatste
Bisschop van Leeuwarden , die zicll steeds tegen het bestuur der Algemeene Staten ge-

kanthad, opgeligt, in hetklooster te Bergum onder bewaking gesteld, en eene jaarwedde van acht honderd gulden toegelegd. De Kerkvoogd,welke zich moei
jeljk in
hetkloosterleven schikken konde,ontvlood eerlang naar Keulen, waar lzt
j zi
jne dagen
eindigde (1).
De i
jver,metwelken zvxwwEwuy:ao de belangen der Staatsche partt
j in Friesland behartigde, had reeds in W l
jnmaand desverleden jaars de Staten van overkjsselgenoopt,
hem hetstadhouderschap over hun gewest aan te bieden. Zonder toestemming van beventeren Kampen,welke het niet gewaagd hadden, uit vrees voor hunne Duitsche be-

zetting die de zi
jde van nox zkx aankleefde, zich met hen te vereenigen, waren
zi
j met llem in onderhandeling getreden, en hadden bi
j de Algemeene Staten op
zi
jne benoeming tot Stadhouder aangedrongen. overl
jssel toch, beweerden zi
j,had
sinds Vi
jftienhonderd zcven en twintig met Friesland steedsonder éénen bewindsman
gestaan; ook hoopten zt
j doordien maatregelvan hetDuitsche ltri
jgsvolk ontslagen te
worden. De Algem eene Staten stelden hierop in Slagtmaand den Graaf van Rennen-

berg aan tot ))Gouverneur en Kapitein-Generaalvan de Landen van overi
jsselen van

het graafschap Lingen,'' in stede van uxEhoEs,welke zich bi
j nox ztx ophield. Daar
echter de aanstellingsbrief door hen en niet op naam des Konings was uitgevaardigd,
m aakten eenige Leden der staten en der Ridderschap, inzonderheid de Regering van
Zwol, zwarigheid den nieuwen stadhouder te erkennen en gingen hiertoe niet over,

vöör hi
j eene aanstellipg op naam en onder zegel des Konings verworven llad (2.)
Intusschen schafte zty:xwllwvyrao hetkoninkli
jk gewesteljk geregtshofte Vollenheveaf,
(1)Charterb. r. Vriesland, D. 111.b1.1166. :0:oAx,Onuitg.Azfi-i'.D.lV.b1.133,197.
FRESISGA, Memorien: bl. 34, 35, 47, 48. m0R, Hist. d.l'cderl. Oorl.D.1.B.Xll.bl.950.
v. METEREN, Ilist. d. Adderl. oorl. B. Vl1l. b1. 146. HOOI?T,Nederl.ffïd/. B. XllI. bl. 568.
wlNsxMlusyIlistor.Lib. lY.P.306. SGHOTASUSjFr.Ilist.B.XXlI.bl.814. cHAppuvs,Bist.&G .
d.1.g.d.Fl.Liv.V.p.263,264.

(2)BOSbAM,Onuitg.stukk.D.1Y.b1.5-8,117- 121,180- 183.D.Y.Yoorrede,b1.X,XI;
voortsbl.165,166,167. FIL:SIwGA,Memorien,bl.49- 51. Notae,p.494- 516.
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1576-- en beraamde plannen , zich van beventer en Kampen te verzekeren, welke, door
1581 eenige vaandels van Poxzw ElLzR's afdeeling steeds bezet gehouden, als oox zAx aanhan-

gende beschouwd en uitdien hoofde door deAlgemeene Staten den vi
jf en twintigsten
van Bloeimaand,in naam desKonings,vooropenbarevi
janden desLantlsverklaardwerden (1). Eenepoging van Hopman woLTzh HEOEXAX,Kampen teverrassen,mislukte,
weshalve Rzwwxssnlto tot eene belegering besloot, die echter, wegens gebrek aan volk

en kri
jgsbehoeften, aanvankell
jk iaauw werd voortgezet. In een uitvalnogtansstaken
de belegerden de voorstad de Scg: in brand,waarbi
j wederzi
jds velensneuvelden. Eene
versterking onder soxor stelde xtzswzwBzlto omtrent het midden van Zomermaand

in staat,de stad naauwer inte sluiten,ofschoon zt
jne gebeele kri
jgsmagtnietboven de
duizend man beliep. Op den landdag te Zutplten bewerkte zAx van Nassau, dat het

belegeren van Kampen en beventer op gemeenschappeli
jk-e kosten zou ondernomen worden,en Gelderland daartoe negen honderd man,behalve het kri
jgsvolk datuitIlolland
was gekomen , onderhoudên en voor een vierde gedeelte in de overige oorlogskosten

dragen zoude. Intusschen werd de burgerj van Kampen door de Duitsche soldaten,
welke haar ontwapend hadden en te wier betaling reeds het stads-zilverwerk tot geld was

geslagen (2), geweldig geteisterd en uitgemergeld,ja, kwam bi
jna van honger om ,
terwi
jl hetkrjgsvolk in overdaad leefde. Daar echter geen ontzet lkwam opdagen,trad
de bezetting, ongeveer vi
jfhonderd man sterk, den zeventiendgn van Hooimaand in
onderhandeling,welke drie dagen later door de overgave gevolgd wertl. Zt
j had zich,
onder zekere vobrwaarden,den vri
jen uittogtbedongen. Kampen schaarde zich nu aan
de zi
jde der Staten en ontving M xszxB>rxto alsStadhouder (5).
W einig dagen daarna werd het beter versterkte Deventer berend. De bezetting
bestond uit ruim negen honderd Duitschers, alle oude geoefende soldaten, welke

sinds zes jaren den inwoners tot grooten overlast verstrekthadden. Zt
j stollden onder
hetopperbevelvan den Franschman oz uAvhxxcovh'
r,enwarenvanalle kri
jgs-enmondbehoeften,uitgezonderdbuskruid,mqkeli
jkvoorzien.Veleburgershaddendestadverlaten,deels
om hunne godsdienstige en staatkundige gevoelens, deels uit vrees voor de belegering.

Denderden vanOogstmaandkwam R>:M EwBEI:Omettweevaandelsvanzi
jneeigeneafdeeling,
drievaandelsFriezen,envijfvaandelsHollandersonder solovvoorDeventer. Latervoeg(1)ovxnAR's Analect.T.111.p.518- 520.
jnelschen Almanak voor
(2)Xen l'indt eene afbeelding van deze noodmunten in den overt
1838,bl.243- 245.

(3)cAxeAwA,della gzferc diFiandra,T.1.p.210. cmtppcvs,HistG#4.#.1.g.d.Fl.lziv.
V. p. 264. tz PETIT, Chron. d. #pl/. T. lI. tiv. Xl. p. 350,351. FRESINGA, Memorien, b1.
52- 64,520- 538. B0R,Hist. d. Nederl. Oprl. D.1.B.XlI.b1.966- 968. v.M:TEAsN,#f.
î/.
d.Nederl. Oorl.B.#111.b1.146. l1oOF1',Nederl.ffïdf. B.XIY.bl.590,591.
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den zich bj hem nog eenige vaandels Geldersche en Overi
jsselsche knechten. ln de15
17
581
6eerste dagen bleef het btj bezetten en schermutselen, doch in hetlaatste dermaand
werd er sterker geschoten, waardoor de muur, welke den weg van den Noordenbergertoren naar de stad dekte, omver viel; ook werd de brug, die over den Ilssel lag
en toen in Nederland hare weergade niet had, in brand gestoken. De burgers waren
ondertusschen ten prooi aan de mishandelingen en baldadigheden der bezetting, welke

mannen, vrouwen en kinderen dwong,zoo bi
j nachta1s bi
j dag aan de wallen enbres
geschotene plaatsen te werken, de levensmiddelen met geweld uit de huizen haalde,
de kerken en kloosters plunderde, en woningen afbrak, om zich van brandstoftevoorzien. Er werden noodmunten uit het zilverwerk der stad geslagen, en toeq dit ver-

dwenen was, uit koper, welk geld de burgeri
j moest aannemen, om later door
de Regering te worden ingewisseld (1). Het stedelt
jk bestuur moestvoortsin alde
benoodigdheden der soldaten en wat tot de verdediging vereischt werd voorzien. Bele-

gerden en belegeraars geraaltten dikwerf handgemeen,zoowelbi
j de uitvallen a1sinde
loopgraven, waar niet zelden hevig gevoclzten werd. Het beleg echter ging langzaam

voort,inzonderheid sindssowox en zi
jne vaandelsin hetlaatstvan Herfstmaand doorde
Staten van Ilolland terug ontboden waren. Xaartoen xyrxx>:xs>zxko eene versterking van zes
vaandels W alen, ongeveer duizend man , dertien stukken geschut en eene groote hoe-

veelheid buskruid ontvangen had, liet hi
j de stad den elfden van Slagtmaand en de
twee volgende dagen aanlloudend beschieten, waardoor geheele stukken muurs omver

geworpen werden. Hierop maakte hj zich totde bestorming gereed; doch de bezetting, welke groot gebrek had aan buskruid en wist, dat bo> zAw overleden en een
hoop krl
jgsvolk, tot haar ontzet afgezonden, geslagen was, trad in onderhandeling.
Xet veel moeite werd den negentienden van Slagtmaand een verdrag gesloten, waarbi
j
den Duitsche soldaten vri
je uittogtmetbrandende lonten,doch opgeroldevaandels,werd

toegestaan mits z1
j beloofden, in de eerstvolgende drie maanden niettegen de Staten
te dienen. Den volgenden dag trokken zi
j ten getale van zesbonderd man de eene
poortuit,terwi
jlR>rww>rxszao methonderd ruiters en zes vaandelsvoetvolk eeneandere
binnentoog. Zoo de bezetting nog een paar dagen weêrstand had geboden, zou m en,

doorhet geweldig wassen van hetllsselwater,genoodzaakt geweestzi
jn,hetbelegopte
breken. Tot weinig minder overlastvan de inwoners dan deDuitschers,bleefdestadhou-

derenzjn volk in Deventer tothetbegin desvolgenden jaars,toen hi
jvertrokendebewaking der stad,even alsin Kampen,aan de gewapendeburgerj toevertrouwde (;).
(1)Deze noodmunten vindt men beschrcven en afgebeeld in den Overt
bselsclten Almanak,
voor 1836,bl.15.

(2)Iletbeleg t/cn beventer#ppr den Xcc/van Acnndn#dr: in 1578,door w.H.c.z.(oRnExs),
in den overkbselscltot Alzzlczlcà voor 1839,bl.l1-38. Bd ditverhaal,vooreen gedeelteyuit
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zoo lang de Duitsche benden zich in beventer en Kampen ophielden en Boermond

1581 in de magtderspanjaarden was,stond Gelderland elk oogenblik blootvoor vjandeli
jke
aanvallen en strooptogten. Ondertusschen bevond zich dat gewest, sinds het vertrelt

van uzzaozs, zonder stadhouder,totwelke waardigheid de Prins van ovanje door de
stad Nkjmegen reeds in W intermaand des verloopen jaarswas voorgedragen, dochtoen
had men, op voorstel van hetkwartier Arnltem , besloten over deze belangrl
jke zaak
vooraf het gevoelen van den Prins zelven en van de Staten van Ilblland en Utrecht in
te winnen. Hierop had oRtwzz wel tot die bediening AAhscHo'
r, uxvlti, Bossr , of

xzzk voorgeslagen, maar door zi
jne vrienden bewerkt,datde Staten van Gelderland
m et eenparige stemmen Graaf ztx van Nassau daartoe benoemden. De aanstellingsbrief werd door de Algemeene Staten, op naam des Konings, den twee en twintigsten van Bloeimaand uitgevaardigd, en de eed door zAw van Nassau in handen des

Aartshertogs, geljk weinig dagen later op den landdag te Ntjmegen in die der Staten
van Gelderland afgelegd. ln hoogst netelige omstandigheden nam ht
j het bewind op
zich. Van buiten werd het gewest door 'svi
jandsbenden bedreigd, terwi
jlde vestingwerken vervallen , en steden en sterkten niet van genoegzame bezetting voorzien
waren. Van binnen heerschten verdeeldheid en wantrouwen; vele Overheidspersonen,

de Leden van het gewestelt
jl
te Hof en van de Rekenkamer waren meer Konings- dan
Staatschgezind; het invoeren der algemeene middelen vond steeds tegenkanting; de

Roomsche godsdienstwasnog alti
jd de beerschende;en de Regenten,vooralderhoofdsteden N%jmegen,Arnhem ,Zut
plten en Venlo,gedoogden nietde openbareuitoefening
der nieuwe leer, welker belt
qders middelerwi
jl in getal sterk waren toegenomen en
zich reeds ginds en elders deden gelden, waaruit metden tt
jd geweldige botsingen te
wachten waren. W ilde ORAXJZ alzoo zi
jn plan, Gelderland, het bolwerk tegen de
Zuid-Nederlandsclle gewesten , naauwer m et Ilolland en Zeeland te vereenigen , verwe-

zenli
jkt zien (1), dan was een eerst vereischte, dataldaaraan hethoofd van zaken
een man geplaatst was,die zi
jn geheelvertrouwen bezat en doordrongen was van zi
jne
inzigten en ontwerpen. En wie was zullts meer dan de edele Graaf van Nassau?

oorspronke
i
jkebescheiden geput,hebben wi
jgeraadpleegddeArcltivesdela#cîq
çpnd'orange,T.V1.
tl
p.484. v.Ilwsssl-'
r,Stukk.w.d.Yaderl.Hist.D.111.bl.369,371,372- 374,386,387,390,
394, 397, 400. sTaAoA,de /:/1: Belg.T.ll.Lib.1.p.18,19. CAMPAwA,della guerra di Fiandra, T. 1l. p. 3 verso. lzz PETIT, cltron.d. f1p!2.T.1I.Liv.Xll.P. 361. cllAppvvs, Ilist.
Gén. d. 1.g. d. Fl. Liv. Y.p.276. IIARAEUS, h'knal. Brab.T. 111. p.285, 286. FRESISGA, Jfemorien, bl. 64 163. soa, Ilist. d. Ac#>!. Oorl.D.1.B.XlI.bl.1001 1004. v.METEREX,
Ilist.d.Nederl. Oorl.B.Vlll.b1.146 verso,147,148.HOOFT,Nederl.ffidf.B.XlY.bl.611- 616.
Mzvlus,Daventr.Illustr.Lib.Y.p.487- 490. xoossx,chron.v.Develtt.bl.120,121.

(1)Ziehierveor,b1.184 186.
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Hoewel h1
j reeds alzi
jn vermogen aan de zaak der NederlandershadopgeoFerd,zelfs15
15
78
61
deswege in aanzienli
jke schulden en groote verlegenheid geraakt was, daar men hem
nietsterugbetaalde, had hi
j zich echterdoor zt
jn broederlaten overhalen, zi
jn stil en
rustig gebied in buitscltland te verlaten , om eenen post te aanvaarden, welken velen
hem afraadden aan te nem en. De Prins zag ook daarpm gaarne, dat zAw van Nassau

de bewuste waardigheid bekleedde,dewi
jlde Graafhem alsdantevensinIlbllandenZeeland tot plaatsvervanger kon strekken, dewi
jl zi
jne tegenwoordigheid in de Zuidelt
jke
Nedevlandenvereischtwerden hi
j duclztte,datbi
jeen langerafzt
jn debeide gewesten
van lieverlede trachten zouden, zich aan zi
jn gezag te onttrekken. En indedaad,zi
jn
invloed wasaldaar merkeli
jk afgenomen. Xen wantrouwde zi
jneverbindingmetdenHertog van Anjou,keurde zl
jne verdraagzaamheid tenopzigtederKatholi
jkenaf,envreesde,
dat ht
j dikwi
jls de bz
jzondere belangen dertwee Landschappen aan die van de AlgemeeneStaten opogerde.Ook maaktendegewestelt
jkeStaten en stedelijkeRegentenvanzi
jne
afwezigheid gebruik, om hun gezag ten kostevan hetzi
jne te vermeerderen.Van daar
welligt,dateenige Hollandsche Staatsleden zich tegen de opdragtvan hetstadhouderli
jk
bestuur over Gelderland aan zAw van Nassau verklaard hadden. De vastberadenheid en

moed van den nieuwen bewindsman zegepraalden overbi
jna onoverkomeli
jke moei
jeli
jkbeden'
; de ))grehzen werden verzekerd, de algemeene.m iddqlen l gevoerd en geregeld,

ep,de'leden van'hetHofen derRekqnkame:.dooreigen landzaten vervangen (1).'r
Intusschen we4do in Gent de zaken hoe langer zoo bedenkeljker. Daar men een
aans1ag .der W alen op hçt zwak bezelte Kortr
'%jk vermoedde, besloqt mzuovz eenig
akr##S
'. y=k teç,Y.
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slaken der gekerkerde Heeren werd aangedrongen, waartoe men eindeli
jk welgenoodzaakt zou worden over te gaan. Hssszxas, als Lid van den Bloedraad, en vxscs, a1s
-,

.

jders der nieuwe leer vervolgd,en
Baljuw ,hadden metde uiterste gestrengheid de bell
zich door vele geweldenarl
jen gehaatgemaakt. De haattegen nzssExaswasnogverhoogd
door hetgerucht, dathi
j lzetvonnisvan yroxown en uooxx opgesteld en dikwi
jls den
wensch geuit had, hetzelfde ook eens voor den Prins van oranje te mogen doen.
Yzscu werd aangewreven, dat ht
j een zjner persoonli
jke vi
janden, een bejaard man,
echtgenoot en vader van zes kinderen , uit moedwil op zekeren zondag, op eigen gezag,
zonder regtsvorna of vonnis, had laten ophangen. Hetkostte M zuovl geringe m oeite,

(1)xrchives de la Maison d'orange T.Yl.p.289,308,315,326,337,343,357,415,
432,449 ,481,482.. v. HASSELT,Stukk. r. d. Fc#erl.Hist.D.111.bl.282,286,290,311,

318,320,340,343. slzuoz',)Bt
idragen t/
ppr de Yaderl.Jc:cà.en oudheidk.D.1.b1.104- 144.
D.1I.bl.49- 69.
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1576- uzxsvzs voor zl
jn plan te winnen, bovenal daar uzsszx.s b1
j zi
jn gri
jzen baard ge1581 zworen had, ))dat hi
J. HEXBYZE en RlzHovz eerjang aan de galg zou helpen-'' De
beide gevangenen, op niets minder dan hun dood bedacbt, speelden schaak toen

men hun kwam bevelen,in een postwagen metvolk naar Kortrijk,welke juist langs
de gevangenis reed, te stl
jgen. Een half uur van de stad liet men hen uitstappen,
en de wagen reed verder. Zi
j werden in eene nabi
j gelegene schuur gevoerd
en na een kwartier uurs, zonder eenigen regtsvorm , op last van hlzHovz aan een

boom , naar anderen, aan een dwarsbalk opgehangen. Eenigen meenen, dat zi
j een
kort verhoor voor een kri
jgsraad'ondergingen; maarnoch voor een kri
jgsraad,noclz
voor uy:xsvzz, noch voor axzHovz behoorden zi
j teregt te staan. Xen verhaalt, dat
axzuovz beschimping bi
j de misdaad voegde, toen hi
j uEssELs, kort völr zi
jn
dood, spottende aan den eed bl
j zi
jn gri
jzen baard herinnerde. ))Zulke
prïjzc haren zult g%j zlfzzlmcr dragen,'' riep de twee en zeventig jarige Oude uit.
))Dat zult gi
j gelogen bebben, scltelm ,'' hervatte Rzzuovz, sneed hem eene vlecht
van den baard en stak die op den hoed , waarin hi
j door eenige zi
jner gezellen
gevolgd werd. Anderen melden, dat de beul, uxsszx,s den geheelen baard afsneed en

dien pluimsgewi
jze om zi
jnen hoed legde. m zuovx en een gedeelte zi
jner trawanten
volgden den weg naar Kortr%jk; de overigen keerden langs onbekende wegen in Gent
terug. De lt
jken der opgebangenen werden door eenige Gentsche burgers gevonden
en in de schuur W gezet. Hetfeitwaszoo in hetgeheim uitgevoerd,datdesti
jdsin
Gentniemand regtwist,wieerde bewerkersvan waren (1).
1:e bevoDdng was hier in twee aanhangen verdeeld. Aan het hoofd van den eenen
stond'xx-svzz, die slechts.van eenen RomeinschiGemeenebestgeziM en regeringàvodroemde; xan het hbbfd de: anderen was lxzuou '
, welke meer in de inzigten desPHn-

sen van oranje deelde, en op hetpunt van godsdienst gematigder was dan uzxBvzz,
welke de uitoefening van deRoomsche godsdienstniet wilde gedoogen,hetgeendikwi
jls
tot hevige woorden tusschen de beide volksmenners aanleiding gaf. Om zich testeunen ,
noodigde uzxsxzz, zonder de gemeente er in te kennen, den Paltzgraaf uit, hem

eenige kornetten ruiteri
j te zenden. CAszxm , steeds wrokkend over de handelwijze der
Algemeene Staten te zi
jnen opzigte en dat men den Hertog van Anjou had inge10 v. roepen,l
i
e
t
z
i
c
h
n
i
e
t
wa
chten. Xetomtrentvi
jf honderd ruiters trok hi
j Gentbinnen,
Wi
*
ineli
jk ingehaald, en ontving dadeli
jk ongeveer honderd vjf en zestig duinlaand werd er feest
1578
zend gulden voor zi
jn knjgsvolk (;).
#

(1)s0R, Hist. d.Nederl.O0rl.D.lI.B.Xlll.bl.6. v.METZREN,Ilist. d.Nederl.Oorl.B.
V1lI. bl.156.HOOFT,Nederl.ffiz/.B. XlY. bl.604,605. v. p. vu cxT, Hist. d. Troubl.T.
ll. p.451- 456.

(2)v.D.spzEGrL,Onuitg.é'
/tfià.D.1.b1.49. :0R,Ilist.d.Nedo'
l oprl.9.1l.B.Xl1l.bl.3.
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Even weinig als cAszxla,was Awzov metzl
jn onthaalin de Nederlanden te vreden.11
57
>1
6De steden; welke hem totonderpand waren toegezegd,konde hi
j niet meester worden.
Xen weigerde in onderscheidene plaatsen , zoo als te M echelen, hem door.de Staten

ten verbll
jfaangeboden,zjne soldaten in bezetting te nemen,verdreefhen uitandere
wegenshunne buitensporigheden of uitwantrouwen,en liet hunhetnoodzakeli
jkstezelfs
ontbreken. H1
j zelf werd van verraderli
jke aanslagen verdacht gehouden, en had besloten, ten einde alle kwaad vermoeden van zich afte werpen,zich metde kri
jgsmagt
onder sossc te vereenigen.lli
j kwam echter hiervan terug bj hetberigtvandekomstvan
cxsxxxa te Gent en op het gerucht, dat de Gentenaars den PaltzgraaftotBeschermervan
de Hervormde godsdienst en tot Graaf van Vlaanderen zouden benoem en , betgeen hem ,

vlammendeop deheerschappt
jderNederlanden,gansch nietonverschilligkonzi
jn. Eene
hevige botsing ontstond hierdoor tusschen den Franschen en den Duitschen Vorst;en men
schroomde niet, elkander in openbare geschriften te honen en te verguizen. Den Sta-

ten baarde dit geene geringe bekommernis. Zt
j trachtten iwzov, wien zi
j vreesden,
dat zich aan het hoofd der Katholi
jken zou plaatsen, wanneer cisxxzx zich aan da1
der Hervormden mogt stellen , op alle mogeli
jke wi
jzen te bevredigen en verzochten
hem , zich bi
J hun leger te voegen. Maar in stede hiervan,dankte hi
j vooreerst twee
duizend man voetvolk en eenige ruiters af, welke met zi
jne voorkennis, naar men
meent, in dienst der Xisnoegden overgingen. Evenwel zond hi
j den Heer nz
sosxxvz'
r naar Gent, om zich tot scheidsregter in het geschil met de W alen aan te
bieden. Toen dit van de hand gewezen werd, ontsloeg hj al zi
jn overig kri
jgsvolk en besloot naar Frankrl
j
./c terug te keeren. Bi
j monde van den Heer nz

vavwswvx, ontvouwde hi
j den Aartshertog en Staten de reden van zijne handelwjze. Hi
j beklaagde zich, ))dat de overeenkomst, met hem aangegaan en bj
welke hi
j tot Beschermer d'
er Nederlandsche vri
jheid werd verklaard, niet op alle
plaatsen was afgekondigd. Hi
j zag wel,datzi
jne afgedankte benden zich bi
j de W alen voegden,en ofschoon dit buiten zi
jne voorkennis geschiedde,keurde hij dit echter
goed, dewi
jl de Gentenaars, door hetversterken hunnertegenparti
j,ligthandelbaar- 8 v.
gtna.
der zouden worden. Indien een vergelt
jk totstand gebragt werd, waartoe hi
jgaarne Sl1a57
8
de behulpzame hand wilde leenen, zou hi
j zorg dragen, dat de Franschen Vertrokken. W at hem betrof, llt
j moest op bevelzl
jns broeders naar Frankrijk terugkeeren, waar nieuwe onlusten waren losgebarsten. Bovendien had ook de Koning,

zi
jn Meester,vernomen datdeStaten voornemens waren, door tusschenkomstdesKeizerd,
zich met den Koning van Spanje te verzoenen,dien hi
j zich te hunnen gevalle tot
uooi'T,Nederl.zzf.
v/.B.XlV.b1.606, Glt0ax v.palxs'
rsana in de Arcbives de/:fMaison#'Orcpgc,
T.YI.p.465- 468.
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gemaakt had. W el verre van hen in dit opzigt in den weg te willen staan,
jt aanwenden, eenen vasten en duurzameh vrede te
zou ht
j veeleer zi
jne uiterste vli
bewerken. Voorts lloopte hi
j den vriend derNederlanderste bli
jven,en datzi
jsteeds
zt
jner zouden gedenken-'. Groot was de verbazing der Staten over dit onverwacht
besluit, en inzonderheid moesthet den Prins van oranje treFen, wiens doel reeds

1576-- vi
jand
1581

voorlang geweest was, ))Frankrqlc,verknochtaan de Nederlandsche geschillen, met

Spanje over hoop te helpen-'' ln hetantwoord aan den Heer DE I'ztrxzArx werd den
Hertog ))dank betuigd voorde verleende hulp en voor zi
jne goede bedoeling,denvrede
met den Koning van Spanje te helpen bevorderen, hoewel men daaraan voor het
oogenblik niet kon denken. Het allereerst behoorden de Gentsche geschillen uit dea

weg geruimd te worden,waartoedeHertog veelkondebi
jdragen,doordeFranschebenden van de W alen te scheiden,daar zl
j slechts totnog grooter verwi
jdering tusschen
de beide parti
jen aanleiding gaven. Indien vôôrden eerstenXaartVjftienhonderdnegen
en zeventig de vrede niet totstand gebragtwas,zouden deStatendenKoningvanSpanje
van de regering vervallen verklaren,en den Hertog de opperheerschappt
j,onderzekere
voorwaarden,opdragen,terwi
jl inmiddels hetonderling verbond in vollekrachtzoubli
jven-''Om hem te meer aan te sporen,beloofden zi
j, ))llem ter eereeenmetalenstandaav. beeld op hetaanzienll
jltste plein te Antwerpen en te Brussel op te rigten;voortszou
Slagtm.
t
1578 een satig gezantschap. hem binnen hetjaar eene ltrans van oli
jftakken en geschenken ter waarde van honderd duizend gulden Artois ltomen overhandigen.'' Alzor

z(1v. scheen nietongevoelig voordeze aanbiedingen. Hi
j verwittigdealthansde Staten,dat
Slaztm.h9
J. alles zou aanwenden, om de gesclaillen tusschen de Gentenaars en de W alen testil-

len, en dat lli
j reeds een zi
jner Raadheeren naar de Fransche soldaten had gezonden,
om hen terug te ontbieden. De Staten gaven bi
j hunne erkentelt
jltheid voor 'sHertogs
1 v. goede bedoel
ingen,tevensden wensch tekennen,datht
j'in deNederlanden mogtbll
j5Vi
nd
wa
s
,l
tcrnl ven,waar men geree
lem alle mogeli
jke voldoening te versclzaFen. Awzov ecllter vertrok in hetlaatste van W intermaand totsmarten teleurstelling van ohkwzz. Hi
j
lietnz mhvxzatrx a1s zi
jn gezant achter,en de Overste DE coxsExaxzzsontvingbevel,met
zjne afdeeling kri
jgsvolk deW alen te verlaten en naarFrankrjjk terug tekeeren (1).
.

Groot was de vreugde der Landzaten over het vertrek der Fransche soldaten, welke,

llj gebrek van soldt
j,geroofd,geblaakt,en velerlei moedwil gepleegdhadden.Hoedeze
(1)Archives de la Maison d'Orange,T.VI.p.468,472- 474,482,483,487,490- 493,
514,520. STRZDA, do #ellp Bel
g. T. ll. Izib.1.p.15. cAxpAxà, della ptzerrc diFiandra,T.
1I. p. 2. roR, Hist. d. Nederl. Oorl. D. lI. B.XIII. bl. 6, 12. v. XETEREN, Ilint.d.Nederl.
Oorl. B. YIlI.bl.157, 158.B- lX. b1. 161. HOOFT, Nedcrl. ,
Si:f. B. XlV.b1.606- 608.
v. REvo, Nederl. Gesch. B. 1l.bl.21)22. GnoTlcs,Annal.Lib.111.p.59. I,
s PETIT, Chran.
d./111.T.l1.p.364.
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ongebonden gasten huishielden, strekke tot een bewl
js uit vele hetvo1gende. ln het157
j56a1

dorp Becourtlag de Fransche Hopman Dv PowT in kwartier bj een braven, welgestelden landman, JA> MILXT geheeten, vader van drie schoone dochters. Op MARIA, de

oudste en naauweli
jks zestien jaar oud, had de Hopman hetbegeerig oog geworpen.
Hj noodigthaar en den ouden man bi
j zich ten maalti
jd. Door min en wi
jn ontvlamd,
vraagt lzi
j den vader schertsenderwi
jze, of hi
j hem zi
jne dochter tot vrouw wil
afstaan? XzLzm, schrander genoeg om le bevroeden, wat dit eigenli
jk beteekende,
poogt in de eerbiedigste bewoordingen dien voorslag af te wenden. Dr polm

jaagt hem het vertrek uit, boet zi
jne lusten met het meisje, en geeft haar toen
j x.
&aIA, zich weder naast hem aan tafel
zi
jnen soldaten pri
js. Daarop beveelt hi
te zetten. Zt
j gehoorzaamt, weet zich bi
j zjn wellustig gescbimp te bedwingen,
en schi
jntzelfshaarleed vergeten tehebben. Toen hi
j zich echter een weinigzi
jdwaarts
buigt, terwijl een bediende hem iets in het oor Euistert. gri
jpt zi
j een mes en
dri
jfthethem doorhethart,zoodathi
jdood teraarde zi
jgt.Zi
j werpthierop dendisch
omver, ontsnapt door eene zjdeur naar haren vader en raadthem , dadell
jk metde
twee andere dochters te vlugten. Zi
j zelve,na het verlies harer eer hetleven moede,
wacht vrjwillig en onverschrokken de verbitterde soldaten af, die haar terstond
aan een boom binden en doodschieten. De rampzalige vader, verwoe4 door dien twee-

tlen slag in de verKhe wonde zjner ziel, brengtin alleri
jlde omliggende dorpelingen
in de wapenen; de Franschen worden in Becourt overrompeld en allen , vier geheele
vaandels, tot den laatsten man toe neêrgesabeld.- Tot een tegenhanger van dit treu-

rig tafereel en tevens ten bewi
jze, dat evenzeer de Spanjaarden, ook waar zi
j in de
Nederlanden nog a1s vrienden beschouwd werden , zich aan de grofste buitensporighe-

4en schuldig maakten, diene het bedri
jf van zekeren Hopman van edelen geslachte,
maar wiens naam niet vermeld wordt. Bj een regtsgeleerde in de omstreken van A#dselgehuisvest,poogde hi
jde dochterdeshuizes,eene oversclloonemaagd,metgeweld
totzi
jnen wilte brengen. Onder hetworstelen ontrukte zj hem den dolk en wondde
hem derwi
jze in de zi
jtle,dat h1
j nederzeeg. Xet den dood op de lippen en met groot
berouw in het hart',biechtte hi
j aan een Priester zi
jne zondenyontbood dejonkvrouwe
voor zich, betuigde haar zi
jne diepe smart over zi
jn wangedrag en bood haar, tot
uitdelging zi
jner schuld, zi
jne hand en de erfenisvan alzi
jne goederen aan. Hierop
verbond de Priester, met toestemming des vaders, hen in den echt; en weinig oogen-

blikken daarna gafde Hopman den geest(1).
(1) CAMPAXA, della ptferrc diFiandra,T.II.p.4. rz PXTIT, chron. d. 11:11. T. lI. Iuiv.
Xl.p.350. cuAppuvs,Hist. G#p.#.1.g.d. Fl.Liv. Y. p. 276. v. xzTxasx, Hist.d. N ederl.
Oorl. B.Vlll.1:1.152. uooFT,N ederl.#i:l.B.XlY.bl.608,609.
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1576-- Het vert
rek
1581 Koni
ngin van

van Axzor en zi
jne benden uitdeNederlanden moestinzonderheid der
Engeland behagen, welke zich over zi
jne lkomst ten hoogste gebelgtl

getoond en, naar de getuigenis van PARXA aan rlLxps, den Staten zelfs geraden had ,
zich veeleer met den Koning te verzoenen, dan zich in de armen des Hertogs te werpen (1).Inmiddels had het bewind des Aarlsllertogs alles aangewend, om de zaak tusschen Gent en de W alen bt
j te leggen,waartoe beide echterweinig genegenheid.toonden.
De Gentenaars, door de hulp van cAslxlR gesteund, werden hoe langer zoo overmocrz,
d'
lœer'
q en de hoofden der Xisnoegden , door bewerking van den Heer DE I,A MoT'
lzelden steeds meer en meer over toteene verzoening m et den Koning, en trachtten
uit de W aalsche gewesten een afzonderli
jk bondgenootschap te vormen. Vruchteloos zonden Brussel en Alttwerpen gemagtigden naar Gent, om tot den vrede te verm anen ; en m et geen gunstiger uitslag werden de pogingen van den Engelschen gezant
&BETU keurde het gedrag van den PaltzDAM EL ROGERS tot dat doel bekroond. ESIZ.
graaf hoogell
jk af en gaf hem dit in scherpe beAvoordingen door haren gezant

te kennen, welke tevens in haar naam b1
j de Algemeene Staten de plegtige verklariug aiegde, dat zi
j geen de minste aanleiding daartoe gegeven laad. CASIMIR
tracbtte zich zoo goed mogell
jk te verschoonen , wierp de schuld op de Staten, welke
laem niet naar behooren behandelden, en betuigtle dat hi
j naar Engeland zou
t
e
r
egt
v
aa
r
di
gen.
Xa
ar
di
t
be
sluit was nog niet ten
komen, om zich bi
j de Koningin
uitvoer gelegd, toen in Gent, terwi
jlerde onderscheidene afgevaardigden i
jverig tot
vrede vermaanden , een hevig oproer losbarstte,waarvan de ware oorzaak nietjuistbe18v. kend is. Onverwachts geraakte het graauw op de been, jaagde hetoverschot der
Slaptm.Roomsch-Katholt
jke Geesteli
jkheid de stad uit,en plunderde ofvernielde voortsin alle
1078 kerken en lkloosters, wat er nog van beelden en sieraden was over gebleven. De

selinge razerni
j aangegrepen, holde schreeuwende en tiemenigte, als door eene plot
rende door de straten , hoorde naar wet noch Overheid , en wie zich onderwond,
haar tot reden te brengen , was in gevaar het leven te verliezen. De afgevaardigden
jn; en allen
ter bevrediging zagen duideli
jk in, dat al hun Pogen te vergeefs zou zi
stemden daarin overeen , dat ohAxzz de eenige man was, van wien men het herstel
der rust verwachten konde. Aan hun verzoek , naar Gent te komen, leende in zoo
jf uren van
verre de Prins het oor, dathi
j zich vooreerstnaar bendermende begaf, vi
daar gelegen. RlzuovE en zt
jn aanhang waren nog altl
jd oRAxzz gezind, ofschoon hij
hetgedrag van hun krl
jgsvollt ten hoogste afgekeurd,en voor hetstadhouderscllap van
Ylaanderen, welligt om den Hertog van Aarschot niet te beleedigen , bedankt had,
hetwelk hem door hun toedoen was opgedragen geworden. In weerwil van xlzxBvsE

(1)Corrcspondance o'âLEx.FARXES:,P.1,p.26.
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en de zi
jnen, welke trachtten 'sPrinsen komstte Gentte beletten,begafzich azznovz157:-

naar Dendermonde, om oaAwzz derwaarts te noadigen , welke hierop verklaarde, en 1581
24 v.

zj
ëne redenen schrifteli
jk uiteenzette, dat hi
j daaraan niet konde voldoen, völr deslagtm.
bewerkers der op nieuw gepleegde buitensporigheden gestraft waren. Ondertusschen 1578

bleef hi
j onverpoosd werkzaam , om eene verzoening met de W aalsche gewesten tot
stand te brengen en den godsdienstvrede te herstellen, terwi
jl u>rxBvsx de vi
jandeli
jkheden voortzette en een aanslag op oudenaat-den beproefde, die echter mislukte. In het begin van W intermaand kwam hi
j eindeli
jk, op sterken aandrang der
Algemeene Staten en ondanks de gevaren welke hem dreigden, te Gent metzi
jn
broeder .
yA> van Nassau, van wiens invloed op cAsxxxa m en veelgoedsverwachtte. DA-

Tllxwus en eenige andere heethooft
len maakten zich in alleri
jluitde voeten. Na vele
moei
jeli
jkheden gelukte het den Prins,den zestienden van W intermaand een vergeli
jk
te bewerlken, hetwelk elf dagen daarna openli
jk werd afgekondigd. De hoofdinhoud
er van komt hierop neder: ))De Gentenaars nem en den geloofsvrede aan en bewil-

ligen den terugkeer der Roomsche Geesteli
jklleid,metuitzondering der vier bedelorden, en in de teruggave harer goederen. De kerken worden tusschen de Her-

vormden en tle Katholjken verdeeld, doch de laatsten mogen geene openli
jke
ommegangen houden oflzetsakrament statelt
jk door de straten dragen-'' De Onroomschen waren over dit verdrag weinig te vreden,bewerende, datmen den Katholl
jken er te veel voordeelen in verleend had; de Prins daarentegen was van gevoelen,

))datmen jegensellt,zi
jnen vi
jand zelfs,woord engeloftemoesthouden.''DeRoomsclzgezinden waren er even weinig mede ingenomen, omdater niets bepaalds betrekkeli
jlc
de gevangen Heeren in was vastgesteld. De Gentenaars beloofden er alleen in, hen niet

vjandig te belzandelen, maar hunne zaak naar regt en billt
jltheidteonderzoeken,zpodra
zaken van meer gewigt afgehandeld en uit den weg geruimd zouden zt
jn. En hiervan konden zi
j zelfs door de vertoogen der Koningin van Engeland,welke ten behoeve
dergevangenen tusschen beide trad,nietafgebragtoorden (1).
Terstond na den dood van nox ziw was PARMA door de legerhoofden als algem een
Landvoogd erltend,en spoedig in die waardigheid door den Koning bevestigd geworden.

Hoewel hi
j wist,welken zwaren last hi
jop zt
jneschouderslaadde,aanhoevelemoejeljkheden en gevaren hi
j ziclz blootstelde, en welke groote verantwoordeli
jkheid op hem
(1)Arehivesde la Maison d'Orange,T.Vl.p.463- 472,478,479,487,504- 509. xERvlzx
DE vflLxAEltTsaEEcxE, Doeumentn Hist.p. 46--60,75--81. correspondance p'Atrx. FARxxsz, P.1.
p. 26. cuAppcvs, Hist. &eW. #. !. g. d. Fl. Liv. V. p. 271, 275. z,z PXTIT, Chron. d. #pll.
T. ll. luiv. Xl. p. 360- 363. IIARAEUS, Annal. Srcè. T.111.p.286. SoR,Hist.d.N ederl.
Oorl. .D. 11. B.XIII.b1.6- 13. v.METEI'EN,Ilist.d.Nederl. Oorl.B.VllI.bl.158. B.lX.

bl. 160- 162. HQOFT,Aoderl.fffdf.B.XIV.bl.609,610.
56#
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15
7615
81 zou rusten , meende hijechterden opgedragen

postniettemogen weigeren,daarhj
in de Nederlanden gekomen was, om den Koning te dienen (1). Men moetnogtans
erkennen , dat PARMA onder veel gunstiger omstandigheden dan box zA> het bewind

aanvaardde. In W t
jnmaand Vl
jftienbonderd zes en zeventig hadden de Nederlanden
zich door een plegtig verbond eng aaneen gesloten;in W t
jnmaand Yjûienhonderdacht
en zeventig openbaarde zich aan alle kanten steedstoenemende verdeeldheid (:). Door
de geschillen van de Gentenaars met de W alen, en het wantrouwen tusschen den

Hertog van Anjou en den Paltzgraaf, had hetaanzienll
jke staatsche heir weinig uitgerigt. Het kri
jgsvolk daarenboven was ten uiterste misnoegd over hetgebrek aanbetaling en leed vele ontberingen, terwt
jl de winter metbuitengemeene felheid naderde.
Dz LA wovz en Bossv ontvingen last, de verschanste legerplaats te verlaten en de ben-

den uiteen te doen gaan,daar zi
j bt
j het vergevorderde jaargetjde veelzoudenkosten
en weinig baten. Xet schrander beleid kweten zich de beide legerhoofden van deze

moei
jeli
jke taak, daar de benden, meest vreemd kri
jgsvolk en zoo kwalt
jk betaald,
noode zouden vertrekken. De buitenlandsche soldaten werden afgedankt, of naar die
streken 'verplaatst,waar zi
j hetminstkondenschaden;de inheemsche werden in de steden
gelegd. Tienen, Aarscltot en andeie plaatsen ontvingen Duitscheruiterstotbezetting. Op
den aftogtbemagtigde uouExx,o hetslot W ecr# , doch bleef er sleclzts korten ti
jd mees21 v. t
ervan (5). Een grootverliestrofom dien ti
jd de Staten doorden dooddesGraven van

W interm .

BossuofBoussu,welketeAntwerpen aan eeneheetekoortsoverleed. Dathj hetvoor-

1578 nem en zou gehad hebben, zich met den Koning te verzoenen, wordt door geen enkel

bewl
js gestaâfd; ook bestaater nietde minste schi
jn, dat ht
j op lastvan ohAwzz door
vergif van kantgeholpen werd, geli
jk eenige Spaanscllgezinde schrt
jversbeweeren (é).
Integendeel, de Prins beminde den Graaf en droeg hem bjzondere achting toe.
Door zi
jn invloed washt
j tot Groot-llofmaarschalk van xATTuzAsen totOpperbevelhebberdeslegersaangesteld, en hem doorde Staten van Holland eenejaarweddevan vl
jf
duizend gulden toegelegd. ))W t
j zl
jn hier,'' schreef hj uit Gent, ))in de grootste
droefheid van de wereld overde zware ziekte van Bossv. Xen meldt mt
jj dat er
(1) Correspondance b'Atzx.l'Alkxssz,P.1.p.16,30,31. sExTlvoGlzlo Nederl.ff9/.bl.304,305.
(2)GROZN v.PRIXSTERER in dehrchivesde la Maison #'Orange, T.Vl.p.455. Vgl.Curresp.
b'Aszx.

>'ARNESE, P.1. p. 60.

(3)hrchives de la Maison d'orcnge,T. VI.p.475,487. CorremondanceD'ALEX.FAMss:,
P.1.p.26, 35. Doeuments #ïdf.p.60. STRAOA,de #ell: Bqlg.T. 1I.Lib.1.p.8.:zwTlvocslo,

Nederl.Hist..bl..306,

(4)s'
rnAoa, de Bello Belg.'T. lI. tib. I..p.42,43. pz TAssls,Comment-,Lib.V.p.329.
Daarentegen m elden .cAxpz
kxA, della guerra di Fiandra , T. Il. p. 4. IE:TIVOGLIO, Xederl. llint.
.bl
.320,en nAawscs hnnal.Brab.T.111.p.287 hiervan geen woord.
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geen hoop van leven meer is. Zeker zal het vaderland veel aan dien man verliezen.1576Ik h
1581

oop niet,datGod onszoo vreessell
jk za1bedroeven (1).''
Sinds PARMA het bewind had aanvaard was hi
j rusteloos bezig, de verloopene
zaken te herstellen. Had de stad BinclTzich in W t
jnmaand bi
j verdrag aan de Staatschen overgegeven, door den bevelllebber van Pltiltèperille daarentegen waren kort
hierop twee kornetten Fransche ruitenj nabi
jhetstadje W alcourtverslagen en uiteen
gejaagd geworden. Xet nadruk trachtte hi
j den kri
jg voort te zetten; en eeneaan.
zienli
jke versterking,zoo van ruitersalsvoetknechten,wasuitbuitscltlandinaantogt(2).
Den Koning echter scht
jnthettbansernstgeweestte zjn,de onlusten in deNederlanden op eene vredelievende wi
jze te eindigen en al het verledene te vergeten. Dien
geestademen ten minste zi
jne eerste voorschriften aan PARMA.))Gi
j moetdoorallemogeli
jke middelen trachten de zaken te schikken,'' zegt hi
j. ))Ditis mi
jn wensch en
ook alti
jd znl
jn wensch geweest, en mi
jn voornemen is,alhet verledene te vergeven.
Dat slechts de Nederlanden onder mi
jne gehoorzaamheid terugkeeren en de RoomschKatholi
jke godsdienst er geh:ndhaafd worde; voor het overige kunt gi
j handelen,zoo
als gi
j naar gelang van zaken raad.zaam zult oordeelen (5).:9 En eenigen tt
jd laterschreefhj hem : ))Daar ik nietsvurigerverlang dan betwelzi
jn en behoud mi
jner
goede onderdanen in de Nederlanden,en datzt
j in rusten vrede onder mi
jn bestuur
leven,zoo verzoek en gelastik u weluitdrukkeli
jk,op geenerleiwi
jze en onder geen
voorwendsel,hoe ook genaamd,eenig Spaansch of Italiaansch kri
jgsvolkaandenHeeroz
LA xoTvz te zenden (4).:'DeRaadsheerAssowvzLLzwasinsgeli
jksvangevoelen,))datmen
trachten moestden vrede,totwelkenprt
jsook,teverwerven,wildemen het,Landvoorden
Koning en de Roomsche godsdienst bewaren. Al het overige zou zich dan spoedig en

gemakkeli
jk schikken, mits men den staatwelen buiten vreemden invloed bestuurde,
want daarin lag de bron van alde onlusten. Ht
j koesterde thans meer dan ooit hoop
op vrede, daar de gesteldheid van zaken allepartt
jen erscheen toe te dwingen (5).''
Aan de Staatsche zi
jde toonde men zich genegen tot een wapenstilstand. Om dien
(1)hrcltives de la Jflizpn d'Orange, %.V1.p.513. Akl.hierbj sx PETIT,Chron.d.#pll.
T. ll. Liv.Xll.p.364. Lc en.r.wZLLEM I,D.111.b1.243- 246. arRxAxwvs,hnaleet.Belg.

T.1. Praefat. p.105, 106. vAw wlzx op wAGENAAR,St.Vll.bl.66,W . GR0z> v.pmxsTzaza,
in de hrchives de la Y cidp'zd,Orange,T.Vl.p.511,512.

(2)Correspondance b'ALEx.nRsrsl,P.1.p.26,28,29,38,42.
(3)Correspondance p'AsExuoaz >'ARNESZ,P.1.p.23. Zie ook 'sKoningsbriefaan deOverheid
van Bourbourg, in de bocuments #ïz/. p. 82.

(4) Correspolîdance b'AtExAxpax FA::EsE,B.1.p.50.
(5)xrcltivesde la Maison g'prlppe,T.YI.p.514.

:86

ALG EX EENE GE SCH IED ENIS

1576- te bewerken, begaf zich 'sKeizers gezant, de Graaf van Scltwartzeuberg, uit Antwer1581 pen naar PARMA , welke het echter niet raadzaam oordeelde daarin te bewilligen,

dewjl ht
j ereene staatslist van den Prinsvan ovanjein vermoedde (1). Sindsgeruimen tl
jd was hi
j metde hoofden der Xisnoegden in onderhandelinggetreden,entrachtte
al de Katholi
jke Nederlanders voor zich te winnen. Door de pogingen van oz
X,A xol''
rz, door schoone beloften en vlet
jende woorden werden onderscheidene plaatsen in Artois en Ilenegouwen, de voornaamste kri
jgsbevelhebbers, zoo als zoxoxo,
AxoxTzowv y HEzé, en cipazs, en de meeste soldaten steeds m eer en m eer totverzoening
m et den Koning gestemd, waartoe de Burggraaf van Gent zelfs de Algemeene Staten
vermaande. De Xisnoegden beschouwden den geloofsvrede, onlangs door den Prins van

Oranlse te Gent bewerkt,a1sin strijd methet Gentsche Verdrag van Vijftienhonderd
zes en zeventig;en ofschoon de Roomsche Geesteli
jkheid daarbt
j in hetbezitharer
goederen gesteld en de uitoefening harer eerdienst binnen die stad vergund werd,waar-

TO0r Zj
J* beweerden alleen de wapenen opgevat te hebben, gingen zi
j voort, zo@

231
-. I'et heette ter verdediging hunner godsdienst, Vlaandereu te brandschatten en te verw
interm . w oesten , tot dat op hetkasteelte Lannoy een vredesverdrag tusschen hen en het be1578
wind des Aartshertogs getroFen w erd. De Algem eene Staten , welke evenwel eene geheele afscheiding der W aalsche gewesten van de overige vreesden , zonden afgevaardigden op afgevaardigden derwaarts, om dit te voorkomen. Artot'
s, Ilenegouwen, en Douai
verklaarden , zich noch van de Algemeene Staten te zullen scheiden , noch eenen af-

zonderli
jken vrede te sluiten ten nadeele der andere Landschappen,noch iets te beginnen zonder overleg metden Aartshertog en zi
jnen rade (2). Niettemin sloten zi
j eer(; v. lang onderling te Atrecltteene vereeniging,waarbt
j z1
j zich verbonden,))deBrusselsche
Unie, de Roomsch-Katholi
m1aa0auWjke godsdienst,deGentscheBevrediging,en degehoorzaamheid
nd
1579 aanden Koningtehandhaven,enmetalhunnemagtdengeloofsvredetekeertegaan(5).,'
Het verbond der W alen tc Atrecltt schi
jnt het sluiten der beroemde Yereeniging
van de Noord-Nederlandsche gewesten , of de zoogenaamde Unie van Utrecht, bespoedigd te lzebben. Er is reeds opgemerkt, dat oRAxzs vöör lang het denkbeeld koesterde,

de Noordeli
jke Nederlanden enger met Ilblland en Zeeland te verbinden. De redenen, welke hem daartoe noopten, en de maatregelen, door welke hi
j allengs ztjn
(1) Correspondance p'Al
-rxAsonz FAltszsz,P.1.p.34,35,44,60,71. hrchivesdela Jfci.
îp?z
d'Orange, T. VI.p. 517, 518.

(2)Resolutions#c.
çf'tats Ge'
1l.bi
jcaoEx vwx pRIxsTEREa,in dehrchivesde la Ycizpn#'Orangc,
T.VI.p.521- 524. Correspondance o'Atzx.>'ARNESE,P.1.p.37,44- 52,57. Doeuments Ilist.
p. 62, 68, 72, 73,81. z-E PETIT,chron.d.#pll.T.ll.tiv.XlI.p.363. v.METEREX,Ilist.
d.Nederl.Oorl.B.Yl1l.bl.162.

(3)v.MBTERENyIlist.d.Nederl.Oprl.B.Vll1.bl.162.uoorT,Nederl.ffg/.B.XlY.b1.617.
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witpoogde te bereiken,zi
jn tevensontvouwd geworden (1).Hetisnietwaarschi
jnli
jk,15
17
56
81
dat(le Koningin van Engelaltd hem heteerstop die gedachte zou gebragthebben(2).
Hj zelf doorzag het nuten de noodzakeli
jkheid van een dergeli
jk bondgenootschap;
en verklaarde ook met ronde woorden in zi
jn Verdedigschrift, çldathi
j de Unie van
De
r
ae
er
i
nni
ge aaneensluiUtrecltteerstgedreven en naderhand bevorderd had (5).))
ting van Ilblland en Zeeland had hetdezengewestenmogeli
jkgemaakt,denoorlogtegen
de geheele spaansche krt
jgsmagtzoo langen ti
jd vol te houden.Het was duidelt
jk,dat
al de voordeelen, uit deze verbindtenisvoortgevloeid , nog veel m eer zouden uitkomen,

wanneer een even sterke band al de naastbi
jgelegene gewesten omstrengelde, waar gegenoegzaanR overal de llervornade godsdienst de heerschende was. Ondertusschen belette
de betrekking van Stedebouder desAartshertogsden Prins,zelfopenli
jk aan de verwe-

zenll
jlking van zi
jn plan deelte nemen. Ook zouden de Algemeene Statenongaarnezulk
eene afzonderli
jlte verbindtenis van gewesten onderling aanzien,welke,naar hethun
voorl
kwam , slechts leiden m oest tot verslapping van den band, die al de NederlandelT

te zamen hield (1). OaAxzz bediende zich derhalve,geli
jk in alle andere gewigtige
omstandigheden,van kundige mannen,opwiertrouw hi
jzichverlaten konde. Dochgeen
beweeshem hierin grooter dienstdan zAx van Nassau,ofschoon diensinzigten nietalti
jtl
metde zi
jne overeenstemden.))De Prins,''zegt eenuitheemsch schri
jver,))beschouwde
odsdienstige verdraagzaamheid alsden grondslag van het heildesvolks. Uitiederzi
jner
woorden en daden blt
jkt onmiskenbaar de overtuiging,dat eene verstandige regering
zich niet moetbekommeren ,om hetgeen de bi
jzondere personen in denstaatgelooven,
mits zt
j als staatsburgers behoorll
jlt hunnen pligt vervullen. En zoo ohz
twzz nu en
dan eens wat harder tegen de Katholl
jken dan tegen de Hervormden te werk ging,
was die gestrengheid nooittegen het geloofa1s zoodanig,maar alleen tegen de parti
j
gerijt, wellte zich niet wilde onderwerpen aan de wetten door 's Lands regering voor-

geschreven (5).:' In zAx van Nassau,daarentegen,welke voortreFeli
jkehoedanigheden
hj andersookbezat,wasverdraagzaamheidgeenehoofddeugd.Uiti
jvervoorhetProtestantsche geloof, maakte hi
j zich aan onregtvaardigheden tegen andersdenkenden sclzuldig.
Pleegden de Onroomschen hieren daargeweldenart
jen tegen de geesteli
jkheid en inde
(1)Zie Liervoor, bl. 184,273. Vgl.ook vA5 Nvlzx op VFAGESAAR,St.V1l bl.68 enz.en de
aldaaraangehaalde schrjvers.
(2)LAxovxT,Epist.Li1).1. Epist.107,welke dit trouwens ook alleen a1seen :men ze#Jverhaalt.
j BoR,#ï,
:/.#.Nederl.Oorl.Attt/tenf.Stukk.D.ll.b1.92.
(3)Zie Apologie t'cn wILI.EM I,bi
(4)wAGEXAAR, D. Vll. bl. 249, 250, wicn v.conwx-wlEasBlyzxv volgtin #e Tachtigj Oorl.
D. 111. b1. 294.

(J)v.ceavlx-wlslwnlzzxv,#J Tachtigj.pprl.D.111.bl.295.
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15
76- Roomsche kerken,zoo too.ndeht
j zich weiniggenegen,denKatholt
jkenregtteverschafu
1581 f
en,ja, scheen in dergeli
lke baldadigheden zelfs genoegen te nemen.Het onregt,den
Katholt
jken aangedaan, was geen onregt in zi
jne oogen en die zi
jner aanhangers,
welke hi
j ongestraft de Roomsche godsdienst liet honen. Bi
j onverdraagzaamheid
voegde hi
j partijdigheid, toen hi
j den geloofsvrede in Gelderland, grootendeelsnog Kntholi
jk,wilde ingevoerd bebben,maar in Kolland en Zeeland niet.De Prins begeerde
eene staatkundige verbindtenis van de Noordell
jke gcwesten te bewerken, waarbj
het verschil van godsdienst, zooveel mogeli
jk, op den achtergrond nloestgeschoven
bli
jven. JAx van Nassau inlegendeel wenschte, alle vrienden des Vaderlands,maar
bovenal zi
jne geloofsgenooten,tot een naauwer verbond te brengen,om tegen alleaanslagen gedektte zi
jn,welke XATTHIAS, de Algemeene Staten, de Keizer, en anderen ,
die,zoo a1sde Graaf van Culemborg zich uitdrukte, ))allen ip ënen ,pIstt
àten,'' tot
het herstellen van het overwi
gtderKatholijken mogten beproeven (1).
De pogingen, in hetvorige jaar aangewend om Gelderland nader met Ilolland en
Zeeland te verbinden,hadden den gewenschten uitslag nietgebad (2).JAxvanNassau
trachtte deze gewigtige zaak tot stand te brengen,maardewi
jll1jhierbi
jmetmeerjver
dan gematigdheid, dikwi
jls met geweld te werk ging,maakte h1
j zich veel vi
janden
en ontlnoette hevige tegenkanting. In Herfstmaand betuigden zelfs de Staten van Gel-

derland uitdrukkeljk,zich tegen elke nieuwe verbindtenis en tegen dengeloofsvredete
zullen verzetten. De Gentsche Bevrediging,meenden zi
j, had de gewesten genoegzaam
vereenigd. Zi
j waren echter toteen nader verbond bereid, zoo welligtnog eenige andere Landschappen het algemeene bondgenootschap mogten verlaten. Xaar wat den ge-

loofsvrede betrof,zi
j besloten eenparig,door een gezantschap zich ernstigbj den Stadhouder daartegen te verlklaren; som mige Leden.gaven zelfs den raad, soldaten aan tene-

menyom yingevaldie stap vruchteloosmogtzl
jn,dien vredemetgeweldtekeeren(5).
's Graven volharding was sterker dan al de wederstand der Staten. Na veelvuldige
beraadslagingen en langdurige woordenwisselingen op onderscheidene dagvaarten te
Arnltem , Gorlcum en Utrecltt, gelukte het hem te bewerken, dat de afgevaardigden

van eenige gewesten, en onder hen oLozxsAawzvEx,b van wege Kolland,den vi
jfden
van W intermaand te Utrechtbi
jeenkwamen. Hier werd hetontwerp van hetverbond,
ongetwi
jfeld van zAx Tan At
ldé'
cttuitgegaan, onderzocht, hier en daargewl
jzigd,en
(1)xrchives de la Maison d'orange,T.:I.p.433-435,en deaanmeràingen van GnozwvAN
ralysTsltEaaldaar,wien v.coavlx-wlshsslTzxv volgtin de Tachtigj. O/rl.D.111.bl.296,297,
(2
.)Zie hiervoor,b1.184,185.
(3)xlzIIoF>a, Bt
j'dragen p. Yaderl. Gedc/l. D. 1.bl. 105- 144. caoxy v. PABSTZRER,in de
hrchives de la Maison #'orange,T.YI.p.44.9,450,
.
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door de gemagtigden , onder het welbehagen hunner Meesters, goedgekeurd en onder-jszeteekend. Na verloop van ruim eene maand werden de onderhandelingen te Utrecht 1581
hervat en het ontwerp, naar aanleiding der aanmerkingen in de staatsvergaderingen

der bi
jzondere gewesten daarop gemaakt, nader overwogen. Doch waarschjnli
jk zou
er nog veel kostbare ti
jd met beraadslagingen zi
jn verspild geworden, indien niet de
tt
jding vau 'svi
jandsinvalin Gelderland tot spoedig handelen gedreven had. Zonder
voorkennisvan oawxzz,en, geli
jk zAx van Nassau getuigde, ))tegen alle menschell
jke
verwachting aan, zelfs tegen den wil van den Aartshertog en der Algemeene Sta-

ten (1),'' werd dan dit vermaardeYerbond in llet Groot-Kapiltelhuis ten Dom op
Vri
jdag den drie en twintigsten van Louwmaand plegtig gesloten. Graaf z-iw vanXcddcu 15;g
teekende het eerst, toen de gemagtigden uit de Ridderschap van Gelre en Zutplten
ALEIANDER VAN TELLICH y GELIS PIECK , JOACHIM VAN LIERE , en ALEXANDER BENTINCK ;

de afgevaardigden van Ilolland GERARD v.
&N 'OELGEEST y PAULUS BUYS, en REINIEK@
cww'
r; van Zeeland W ILLEAI xozx.s, wzcorAAs stAscx , X'XETER PE azzcxz, en xa
kspwh
vAy VOSBERGEN; van Utrecht Ausoxlrs vA> GALAMA, scHoREy PIETER VBRHAAR, ADRIAAN

v.
&> ZUYLEN, en LAMBERTUS vAy DER BURCH van wegede vi
jf Kapittels,>'
R>:IIEMIK vAx
UTEN-ENG , REI>HARD vAN <zw llE,en BARTHOLOMEUS vA> DER W AEL,alleUtrechtscheEdellieden, uit naam der Ridderschap, en IIGOLAAS VAN ZUYLEN vAN DRAKENBORCH ,AERT DIRKSZ
VA> LEYDEN , of vtx Lzrw Ex, en LUBBERT YAN CLEEFF VOOr de stad Ulrecht; Van de
tzrpzlfpgcr om merlanden EOB>:RT CLAXDT en Ezso aAat4yrs. Zes dagen daarna werd de 20m
Louw-

Uniemetveelplegtigheid van hetRaadhuisteUtreclttafgekondigd(2). JAxvanAtd.
çdc'fmaand.
beval,in de kerken van zi
jn graafschap God daarvoor te danken (5).
De inhoud van dithoogstbelangrl
jk staatsstuk moetmeer dan oppervlakkigmedegedeeld worden, niet alleen , omdat het de grondslag van het gem eenebest der Vereenigde
Nederlanden geworden is, maar ook , omdatde kennis er van tot het regte verstand van

velelateregebeurtenissen enhandelingen onontbeerljkis.IndeInleidingverklaren ))Gelre,
ZlfA/lcp ,Ilblland, Zeeland, Utrecltt en deFriesche ommelanden tusschen deEems en de

Lauwers,dat daar zj bevonden hebben,hoe sinds de GentscheBevredigingdeSpanjaar(1)Archivesdela Jflidpn d'Orange,T.VI..
p.568.
c'lUtrecht,in heteerstedeelztiner Yerklaring der Diie
(2)PIETER pAusus, Hist.t?.d.Uniet/
van Utrecht,bl.9- 30, welke dit alles uitvoerlg behandelf. Na hem heeft v. 5. sp1EGEL belang-

rjkebi
jdragen tot degeschiedenisvan het UtrcchtscheBondgenootschap geleverd in den Bundei
rcn onuitg. f/tf/câ. D. .
1. bl. 47 , 63, 65, 67, 83, 86 88, 90 ,93, 96, 104, 106, 108- 111,
113,116,119, 121,123,126, 128,137,145,150,157, 176- 182, 185. Vgl. v.
&N wlzx op
wAGEXUR,St.V1l.b1.72- 79. Naleez.b1.296- 298.

(3)Archivesdela Jfcfdpn d'ovange,T.#I.p.569.
11 Dl=L. 6 STrx.
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1576- den metnox zAN ran Ppdfczlrïl/çen andere hunner hoofden getracht hebben de Neder1581 l

anden te overheeren en, tothun uiterste verderf, van een te scheiden, zt
j raadzaam
geoordeeld hebben, zich nag naderen meer bjzondermet elkanderte verbinden. Zj
bedoelen echterhiermede geenszins,de algemeene Unie ofYereeniging,bi
jde genoemde
Bevrediging beraamd, te verlaten, maar veeleer haar nog m eer te sterken , zich te

beter tegen hunne vi
janden te verdedigen, en verdere onderlinge verwi
jdering te voorkomen. Tot dat einde hebben de afgevaardigden der gem elde Landschappen, volkomen door hunne Meesters gemagtigd, de volgende punten vastgesteld, zonder zich , in

allen gevalle,bi
j dezen te willen onttrekken aan ofuithetHeilige Roomsche Ri
jk.''
10. ))De genoemde gewesten verbinden zich , om ten eeuwigen dage zoo vereenigd

tebli
jven,alsofzi
j maar éénLandschap waren,zonder zich dooriets,hoeook genaamd,
van een te laten scheiden,onverminderd nogtans, datelk gewesten iedere stad zi
jne
en hare bl
jzondere voorregten,vri
jheden,gewoonten en alle andere geregtigheden bll
jft
behouden,en waarin zt
j elkandernietalleen niet hinderen,maar.zelfshandhaven en
beschermen zullen, des noads met lt
jf en goed. Ontstaat er onderling geschil over

,

deze geregtigheden , dan zal dit door den gewonen regter, of door goede mannen, of

bi
j minnell
jk verdrag vereFend worden,zonderdatde andere gewesten, steden of leden,
zoo lang partt
jen zicll aan den regter onderwerpen, zich daarmede zullen mogen
bemoei
jen,ten ware zi
j mogten goedvinden,een verdrag te helpen bemiddelen.''
Qo. ))De Bondgenooten zullen elkander bi
jstaan met lt
jf, goed en bloed tegen alle
eweld op 'sKonings naam of van zi
jnentwege hun aangedaan,onder welk voorwendselzulksook mogtgeschieden,hetzj ter oorzake van deGentsche Bevrediging, van het
opvatten der wapenen tegen pow zAx, van het aannemen des Aartshertogs xATTHzis tot

Landvoogd,metalhetgeen eruitgevolgd isof zou mogen volgen;ofzelfsonder schi
jn
van de Roomsche godsdienst met de wapenen te willen herstellen of invoeren, of ter

zake van hetvoorgevallene sedert hetjaarVl
jftienhonderd achten vi
jftig,ofeindeli
jk,
wegens het sluiten van dit Verbond van vereeniging ; om het even, of dit geweld eenig

Land,Staat,Stad ofLid in hetbl
jzonder,ofallen in hetgemeenwierd aangedaan.''
3o. ))De gemelde Eandschappen zullen elkander ook moeten bi
jstaan tegen alle inen uitheemsche Heeren, Landen en Steden, die hun eenig geweld, ongeljk ofkri
jg
willen aandoen,mits dat deze bi
jstand door hetgeheele Bondgenootschap met kennisse
en naar gelegenheid der zake bepaald worde.''

1o. ))De steden moeten,desnoods,bi
j rade en op bevel dezerVereenigde Gewesten
versterktworden,ten koste van de steden en van de Landschappen,in welke zi
j gelegen zt
jn, mits de gezamentlt
jke gewesten (Generaliteit)daartoede helftdrage. Doch
het aanleggen van nieuwe stcrkten, ook het veranderen of afwerpen der tegenwoordige,
zal voor rekening van geheel het Bondgenootschap komen.''
50 en 6@. ))Om de kosten, vereischt tot bescherming der gewesten, te vinden, za1
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men openli
jk aan de meestbiedenden verpacllten,ofop eenen eenparigen voetdoen in-11
s5
z8
61
Zamelen Zekere imposten, die,naar gelang van zaken,bj gemeenen rade verhoogd of
Verlaagd Zullen worden;ook zalmen gebruik maken van de inkomsten derKoninkli
jke
domeincn, Da aftrek van de daarop staande lasten.''

1o.))De grenssteden en ook andere,desnoods,zt
jn gehouden bezettingen teontvangen,op lastderVereenigde Gewesten en bl
j rade van den StadhouderdesLandschaps,
waar de bezetting gelegd zal worden. Deze bezetting m oet door het Bondgenootschap

betaald worden, eenen bl
jzonderen eed aieggen aan de stad en het gewest,waarin zj
gelegd wordt,en goede kri
jgstucht onderhouden.''
8o. ))Om te allen tl
jde door 'sLands ingezetenen te kunnen worden bi
jgestaan,
zullen de inwoners van elk gewest, van achttien tot zestig jaren oud, binnen den ti
jd
van ééne maand opgeteekend worden , om hierop, in de eerste zam enkomst der Bondgenooten, nader te besluiten-''
9o. ))Xen za1 geen bestand of vrede sluiten, geen oorlog aanvangen , geene belastingen instellen, het geheele Bondgenootschap aangaande, dan met gem eenen rade en
bewilliging der gewesten. Ontstaat er geschil over zaken , waarover de gewesten ge-

meenscbappclt
jk moeten handelen zoo als de bovengenoemde, dan zal het bj voorraad verbleven worden aan de Stadhoudersnu ten ti
jde aanwezende.''
100.Buiten bewilliging der Bondgenooten, zullen door de bi
jzondere gewesten en
steden geene verbonden raet eenige naburige Heeren ofLanden raogen gemaaktworden-''
llo. ))Zoo eenige naburige Vorsten, Heeren, Landen of Steden begeeren, zich met
de nu verbondene gewesten te vereenigen en in dit Bondgenootschap te treden, m ogen

zi
j daartoe,bi
j gemeene rade en bewilliging der gewesten,ontvangen worden-''
lzo. ))In het stuk der m unten in den loop van bet geld, zullen de gewesten met
elkander m oeten overeenkomen volgens de Ordonnantien, hierop te maken en welke
het eene Landschap, zonder het andere, niet zal m ogen veranderen-''
150. ))Ten aanzien van de godsdienst,mogenIlolland en Zeeland zich ngar hun goedvinden gedragen. Doch de andere gewesten zullen zich schikken naar den geloofsvrede,

of daarin zullte orde stellen,a1s zi
j totbehoud der rusten welvaartvan elk gewest of
stad, en tot handhaving der geregtigheden van geesteli
jken en wereldli
jken dienstig
vinden, zonder hierin door eenig ander gewest eenigzins gehinderd te m ogen wor-

den; mitsnogtans elk vri
jheid van godsdienst behoude,en niemand ter zake van godsdienstachterhaald ofonderzochtwprde, geljk reeds bj den Gentschen Vrede is vastgesteld-''

Alzoo eenigen hieruit aieidden , dat niem and in het Bondgenootschap kon

opgenomen worden, dan die den geloofsvrede, of ten minste de Roomsch-Katholjke
en Hervormde godsdienst zou toelaten , werd den eersten van Sprokkelmaand nader
bepaald , ))dat m en niet bedoelde, eenige Landschappen of Steden, die zich alleen aan
de Roomsche godsdienst wilden houden en in welke het getal der Hervormden zoo
M
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1576- groot niet was, dat aldaar, ingevolgehden geloofsvrede, de Hervormdegodsdienstbehoorde
1581
uitgeoefend te worden, van het Bondgenootschap uit te sluiten, maardeze, integendeel,
daarin wilde opnemen, mitszi
j de punten ervan nakwamen,en zich alsgoede Patriotten gedroegen , daar de mecning niet was, dat het eene gewest of de eene stad zich

hetbedri
jfvan deandere,in hetstultvan godsdienst,zouaantreklken.''
14o en 15o. ))Ingevo1ge de Gentsche Bevrediging, zal men aan de ltloosterlingen en

geesteli
jlten hunne goederen, in de Vereenigde Gewesten gelegen, laten volgen;de
kloosterlingen, die ten tt
jde des oorlogs van Holland en Zeelalld tegen de Spanjaarden hunne kloosters verlaten hebben,zullen wederzi
jds uitde inkomsten derltloosters,
waartoe zt
j te voren beboorden,hun leven lang onderhouden worden,hetzi
jinIlolland
1

en Zeeland, waar het aan geene voorbeelden van die soor: ontbreekt, of in andere

Vereenigde Gewesten. Zi
j echter, die zich hierna in eenig klooster begeven en het
wederverlaten,zullengeen onderhoud genieten,maaralleen terug mogen ncmen,watzi
j
daaringebragthebben.Voortszullen de kloosterlingen vri
jlleid van godsdiensten kleeding
hebben,mitszi
j den Oversten van de kloosters in alleanderezalken onderdanigzi
jn.''DeBondgenooten ,beduchtvoarpleitgedingen,hvelkedoor deltloosterlingen, wegenshunne

ouderli
jlke nalatenschap, of uithoofde van eenige giften en vermaltingen,mogten aangevangen worden,vonden goed op den ecrsten van Sprokkelmaand dezesjaars nader te
bepalen, ))dat alle zullte pleitgedingen, reeds aangevangen of nog aan te vangen,

moesten opgescllort en in state gehouden worden,totdatllieromtrent bt
l'deBondgenooten,of ook wel,was 'tnood,bi
j de hooge Overheid zelve anderszou bevolenworden-''
160. ))Indien er eenig geschil ontstaal tusschen het eene en andere gewest, za1 dit

tloor de onzi
jtlige gewesten of lzunne gemagtigden beslist worden; betrefthetgeschil
de gewesten in het algemeen, dan door de Stadlzouders, zoo a1s bierboven in het
negende punt is bepaald. Naar de uitspraalt, aldus gedaan, moeten de gewesten zich
gedragen, zonder zich daartegen van eenigerlzande middelen van regten te m ogen bedienen-''
17@. ))Om geenen uitheemschen Vorsten, Heeren, Landen of Steden tot oorlog aanleiding te geven , zal den vreemdelingen , zoo wel als den ingezetenen,goed regtgedaan

worden. Xogt eenig gewest of stad hieromtrent in gebreke bll
jven, dan zullen de
andere Bondgenooten, door alle behoorll
jke wegen en middelen, er de hand aan houden en alle misslagen in die regtsoefening tegengaan-''
181. ))Geen gewest of stad zal, tot nadeel van de andere, imposten, geleigelden of

dergeli
jke belastingen mogen invoeren, zonder algemeene bewilliging; noch eenige
Bondgenooten hooger bezwaren dan de eigene ingezetenen-''

190.))De Bondgenooten,alszi
j beschreven worden,zi
jn gehoudenbinnenUtreclttop
den bepaalden dag te verschi
jnen, om over opkomende zaken te handelen,en bi
j eenparigheid ofmeerderheid van stemmen tebesluiten;die nietverschi
jnen,moeteneven-
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wel zich naar het beslotene schikken, tenzi
j de zaken zeer gewigtig zi
jn en eenig11
55
78
61
uitstel gedoogen. Zi
j, die niet verschenen zi
jn, zullen andermaal beschreven worden,
op verbeurte hunner stem voor die reize; doch degenen, welke nietkunnen verschi
jnen, mogen hun gevoelen schrifteli
jk overzenden, waarop bi
j het opnemen der stemmen behoorli
jk achtgegeven zalworden-''
:0Q. ))Elk der Bontlgenooten is verpligt, alle zaken, die hem voorkom en en van

welke,naar zi
jn oordeel,het gemeene wel- ofkwali
jk varen der Vereenigde Gewesten
afhangt, aan de zoodanigen bekend te malten, die,lliertoe gemagtigd zi
jnde, de andere gewesten daarop zouden kunnen beschri
jven-''
210.))Het uitleggen van de mogeli
jlt duistere of twi
jfelachtige plaatsen van dit Verbond,uitwelke oneenigheid mogt ri
jzen,za1staan aan het gemeene oordeelderBondgenooten; en kunnen deze het nieteensworden, dan zullen zi
j hunne toevlugt nemen totde gewesteli
jlte Stadhouders,op de wi
jze als boven vermeld-''
::0. ));oo m en noodig m ogt oordeelen, de punten van dit Verbond hier en daar te

vermeerderen ofte veranderen,moet zullts geschieden bi
j gemeenen rade enbewilliging
derBondgenooten, en andersniet-'' Om die reden werden het dertiende en sri
jftiende Punt der Unie, weinig dagen nadatzi
j gesloten was geworden, nader bepaald
en uitgebreid. Over eenige andere veranderingen in dit Verbond is wel gehandeld in

Vi
jftienhonderd drïe en tachtig,Zestienhonderd een en vi
jftig,Zeventienhonderd zestien
en zeventien ,doch zonder tot een eenparig besluit te geraken.
C5*. ))De Bondgenooten belooven , al de gemelde punten te zullen onderhouden en

doen onderhouden,zonder iets daartegen op eenigerleiwi
jze te gedoogen. Zi
j verklaren
voornietig en van onwaarde al hetgeen stri
jdig metde Unie mogtondernomen worden;
enhieronderverbinden zi
j hunne personen en goederen,alsmede die van de ingezetenen
der gewesten en steden, onder belofte, zich niet te zullen behelpen met eenig verzet
van regten, hiermede niet overeenltomstig-''
Q4o en 250. ))De Stadhouders, die nu zjn ofnamaalskomen, geli
jk mede de Over-

heidspersonen *en koofdoëcieren van e1k gewesten stad, ook alle schutteri
jen, broederschappen en collegien zullen de llandhaving van ditVerbond bj eede moeten beloven-'' En

260. ))Van dit Verbond zullen brieven in behoorli
jken vorm opgemaaktworden, om
door de Stadhouders en de voornaamste Leden en steden der gewesten bezegeld, en

doorhunne geheimschrjversonderteekend te worden.''(1)
(1) Groot Placaatb. D.1.bl.7- 15. Jfr.Placaatb.D.1.bl.58--65. z0R, Ilist.d.Nederl.
Oorl. D. lI. B. X1II. b1. 26- 29. v. xrrxnEx, Ilist. d. N ederl. Oorl. B. IX. bl. 165, 166.

l!OeFT,Nederl.ffidf.B.X1Y.b1.618- 624. 9evertaling van deUtrechtscheUnie in hetIzatijn
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1s76- zeer veelisoverdeUnie van Utreclttgeschreven (1). zi
jwasindedaad))nietanders
1581 dan een verbond in een verbon(
1, geli
jk de Unie tusschen Ilolland en Zeeland bleef
jkbaarhadmenmethaargeenander
bestaan,onverminderd de Utrechtsche Unie (2).'' Bli
doel dan zich te vereenigen tot een verdedigend verbond,a1s hetware totéén ligchaaam ,

om tebeter den algemeenen vijand tegen testaan. lnden eerstenaanleg had zi
j derhalve
alleen betrekking op den tqestand van dien tjd, op onderlinge bescberming tegen de
Spanjaarden, en op den Gentschen Vrede.
,dienzi
jmoeststerken,zoodatzij,wanneermen
vôôr de afzwering metden Koning verzoend geweestware,waarschi
jnli
jkgeheelvervallen
zou zi
jn.Het staatsbestuurbleefer volkomen in zoo a1s hetwas. lmmers werd in haar
niets gevonden om trent het gezag der Stadhouders en Staten ; niets werd daaromtrent
door haar bepaald maar alles verondersteld, even als de Ridderschappen,Edelen,Vroed-

schappen, Burgerl
jen, Schutteri
jen enz. Aan alle deelgenooten der Unie werd slechts
het gerustgenothunner voorregten en vri
jheden verzekerd,mitsmedewerltende tot de
algemeene verdediging. Xaar ofscboon llet oogm erk der Unie geenszins was, zich aan
het gezag des Konings te onttrekken en eenen nieuwen regeringsvorm in te stellen,

was door haar echter de eerste schrede gedaan ter verkri
jging van staatkundige onafhankelt
jkheid. Zt
j gaf klem aan het verzet tegen Spanje, leerde den Bondgenooten
hunne krachten kennen, en leidde van zelve tot het afzweren van den Koning. Eerst

sinds dien tl
jd kan men haarbeschouwen a1s den grondslag van hetstaatsbestuurvanhet
gemeenebesl,der Vereenigde Nederlanden, hetwelk,na verloop van tt
jd,een invloed,
gezag en aanzien verkreeg,))buiten alle verhouding metden omvang van zi
jn grond-

bi
j DE TAssls,Comment.Lib.V.p.339-3479in lletFransch bijL= PZTIT,Chron.d.#plj.T.1l.
Liv.Xl1. p.372, en Dvxow'
r, Corps biplomat.T.V. p.322- 333,en in het Engelsch bi
j
cltlxEsTox, General #ï.
sf. PJ the Netherl. p.571- 575. STRADA, CAMPANA, BExTlvoutlo en LAxAnlo
m aken er slechts ter loops, of in het geheel geene m elding xan. W ie het Utrcchtsche Verbond
heeft opgesteld is onzeker. v. D. splEuEt, Onuitg. Stukk. D. ll. bl. XXVI,*dentt aan den

geschiedschri*
#
iver E. v. ItEYP, geheimschri
jver van JAN van Nassau,
. vAx wlz:, in de Naleez.
b1. 293,294,aan LAMZwEERT,geheimschrijver van het Collegie der Zeeuwsche afgevaardigden
te Utrecht.

(1)P.PAULUS,Yerklaring der Unievan Utrecht,4 D.&/r.1775. v.n.splEf
iEL,Ontwerp r.#.
Unie t/cn &/r. Goes, 1778. :OwIIAM ,Redevoering over de Unie t?. Jfr. Utrech,t, 1779. J. J. T11.
buvAL, Geschied. en Staatk. Yerh. over het recltt verstand d. Unie r. Utr. Utr. 1790. A. SLUIT9
Hist. d. #p/l. Staatsreg. D. 1. bl. 170 198. II. ROYAARDS, Redevoering ter histor.Jtt
?rfnncr.#.
Unie r. Utr. Utrecht, 1838. BILDEROIJX, D .Vll. bl. 3- 10 , en 's mans Theses, in 1782 verde-

digd en door Prof.TYDEMAN medegedeeld ln de Oplteld.en Bk
jvoegs.bl.225.
(2)v.D.spllGEL,Onuitgeg.k
s/tf/câ.B.1.bl.61 (t?).
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gebied (12.'* Niettemin ontmoette de Unie aanvankelt
jk,zelfsin die gewesten,welke1576-

tot haar waren toegetreden, veel tegenkanti
ng. Trouwens zj week ook aanmerkell
jk 1581

van den Gentschen Yrede af, welken zi
j beweerde te handhaven en te versterken.
Hetwasvrl
j duideli
jk,datdenieuwe Bondgenooten wenschten,zich zoo veelmogeli
jk
aan het gezag des Aartshertogs te onltrekken, en nieuwigheden ten opzigte van de

godsdienstin te voeren (:). DePrinsvan oranje zelfsklaagde,))datde Unie slechts
metde woorden,en met de daad in hetminstenietonderhouden werd (5).'' Xen
keurde hetderhalve eerlang noodig, een geschrift in het licht te zenden, waarbi
j zj
verdedigd en de aanmerkingen er tegen wederlegd werden. Hoogstwaarschi
jnljk was
dit geschrift door zAx van Nassau ofonder zi
jne oogen opgesteld, en is voornameljk
tegen Gelreen Z'
utplten gerigt (1).
DeUnievan Utrechtwaswe1doordeafgevaardigdenvandevi
jfvertegenwoordigdeLandschappen onderteekend,maar deze vt
jfgewestendachten op verrenanieteenparigoverhet
onvoarwaardelijk toetreden totde Unie.JAxvan Act
:.
vcv,indien alnietde oorspronkelt
jke
aanrader en oprigter, toch de lloofdbewerker er van,had haar het eerst geteekend; ))dus
a1s een deelgenoot en eerste verdragende persoon,die alszoodanig metdeanderegewesten

in onderhandelingwas(5).''DegemagtigdenderGelderscheRidderschaphadden zich eene
tjdsbepaling tot den negenden van Sprokkelmaand voorbehouden,om intusschen debewilliging der Baanderheeren en groote en kleine steden van hun gewest te verkri
jgen.
Om deze hiertoe te bewegen , stond men, op hun verzoek , onder m eer andere punten

ook dittoe, ))datzj Leden desRoomschen Ri
jkszouden mogen bll
jven,gell
jk zj tot
hiertoegeweestwaren;datmen,nahetverdri
jven derSpanjaarden enhetsluitenvan den
vrede, alle ongewone belastingen zou afschaFen ;dat Gelre en Zutplten, die tweestem-

men ter vergadering der Bondgenooten begeerden, stemmen zouden gelt
jk zi
j gewoon
(1)xrclv,Hist.d.#plI.staatsr.D.1.bl.171,182- 190. schet't/cnNeêrlands S/cc/zsezfttvr,
bl.55,56,58. oRosx v.I'RIXSTZRSR,in de xrchives de la Maison d'orange,T.YI.p.536,538.

(2)mtvoerig wordt dit ontwikkeld door Gaoxx v. pmwsTsua in de hrehives de la Jfcidpêz
d,orange,T.vI.p.536,537.

(3)Archivesde la *cf:p4 d'Orange,T.Vl.p.655.
(4)Berield t?J4 dc naerderen Union enz.in de hrchives de la AciJpn d'orange,T.Vl.
p.539-560. Vgl.daarbi
j:Bedenen,pm welke me'zoordeelde,eenepc#ère Unieftfdzc/leêzeenige
Fe#elcnd.
çche Landsehappen nuttig telkW,nehoon m/ door de Algemeenc Unie ree#d Tereenigd
ocren,iu v.p. splxGxL, Onuitg.Stukk.D.1.bl.58- 62.

(5)KLUIT,Ilist.d.#dll.Staatp.D.1.bl.173. Over deverdiensten van zAN van Ac.
ucu ten
opzigte der stichting van het Utrechtsche Bondgenootschap,zie m en v.p.splsuss's Vdrlppp in het
Tweede 9eel der Onuitg. Stukk.bl. XVl1, XXV- XXYIII.
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1576- waren in de vergadering der Algemeene Staten; dat de stad Bomm elen de am bten
1581
van Tieler- en Bomm elerwqard, Beest en Renoi weder aan Gelderland zouden gehecht

worden,waaraan zi
j plagten te behooren,mits Bommelbleve bj hetregtderGentsche
Bevrediging en onderhetbewind van den Prinsvan oran'e (1).'' Eerlang traden nu
de Ridderschap en de hoofdstad van het kwartier N%jmegen, en de Ridderschap met
de groote en kleine steden van het kwartier Arnltem tot het Verbond toe. Venlovolgde

in Grasmaand. De stad Zut
plten nietvöörden elfden van Louwmaand Vt
jftienhonderd
tachtig en op verscheidene voorwaarden, onderanderen, dat Graaf zAx van Nassau haar
voorafdegoedkeuringvan denAartshertog.en derAlgem eene Staten m oestverschaffen.Daarop
werd den zestienden van Zomermaand van datjaarde Unie door de Zutphenscheburge-

rtj, en denkeljk ook door de overige steden van lletgraafschap,zoo we1a1sdoor den
Adel bezworen. De Baanderheeren echter bleven weigerig,en zi
jn naderhand deswege
van de Geldersche Landdagen geweerd. Ilblland teekende het Utrechtsclle Verbond
op #cf believen, dat is, onder ppctf/cccrfsg van den Stadhouder den twaalfden van

Sprokkelmaand. Brkelle methetLand van Fpprzlc a1s een bi
jzonder gewest,doch vereenigd met Ih lland en Zeeland. Apf/er#cm bewilligde wel in de vereeniging tusschen

Ilolland, Zeeland en Utrecltt, maar niet in eene afzonderljke verbindtenis metden
Adel van Gelre en Zutphen. Om dien tt
jd trad ook Zeeland totde Unie toe,behalve
M iddelburg,dat haar nooitheeft aangenomen. ln Friesland verklaarden zich in Lentemaand Leeuwarden, & lec/g,Franeker en eenige Grielmannen en Edelen voor hetVerbond, en werden later door onderscheidene andere Friesche steden gevolgd. over'

ljt
çt
scl trad den negenden :an Lentemaand Vi
jftienhonderd tachtig in de Unie. OaAxzs
Eet de burgeri
j van Deventer bi
j die gelegenheid den eed van getrouwheid aieggen
aan den Koning,als Hertog van Braband,Graafvan Ilolland en Heer van orerljssel;
tevens aan de Algemeene Staten, den Aartshertog, den Prinsvan oranje,en aan de
Staten van over%
jssel. De stad Grontngen had geene gemagtigden naar Utrechtgezonden, daar zi
j oordeelde, dat de Gentsche Bevrediging genoegzaam wasvoor de algemeene welvaart; zi
j heefteerstvi
jftien jaren daarna hetVerbondaangenomen.brenthe,
hetwelk er zich aanvankeli
jk bepaald tegen verklaard had,trad er in toe den elfden
van Grasmaand Vl
jftienhonderd tachtig. Kortvöör en om dien ti
jd kwamen Gent,Iperen, Antwerpen, Brugge, Breda en andere Vlaam scbe en Brabandsche plaatsen er ook

bj,doch hebben weinig ofgeen deelaan de bewindvoering genomen (2).
(1)Besolut.w.11011.27 Febr.1579,aangehaald bj wworwua,D.VlI.bl.264.
(2) Groot Placaatb. D. 1.b1.18-26. charterb.r.Yriesl.D.1V.bl.3,4,7,10,12,20,
26 34,52 ,59,64,67. v.p.splEcEs, Onuitg.& u/s/c.D .1.bl.57,90, 119,231,319.D.ll.
b1.73,134,178, 186,206. :ea,#ï:f.d.Arederl. Oorl.D.I1.B.XllI.bl.30- 32. HQO>-T,N e-
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De reden van het schoorvoetend toetreden dermeeste ewesten en steden totde Unie van 15761581
Utreoltt was, naar het zeer aanneerabaar evoelen van den Abt van St.Ver/rtld:,datdit
nieuwe Verbond ))de Gentsche Bevrediging vernietigde,welke door alde Staten eenparig

bezworen was en die zi
j trachtten te handhaven.'' ))Ik vind,'' zegt hj, ))dat versclaeidene gewesten deze nieuwe Vereeniging, door Holland en Zeeland voorgesteld,

eheelverwerpen,en eenige er halfdoor list, halfdoor geweld toe gebragtzjn, zoo
als men mi
j verhaalt van Gelderland, Friesland, overijssel en Groningen. Xaar ofschoon men heeftbekend gemaakt,datzi
jhetaangenomen,endeStadhoudersenanderen hetgeteekend hebben , verklaren echter de voornaamste Leden der genoemde Land-

schappen zich er tegen en beweren,dathetregelregtstri
jdttegen de voorregten, de
Gentsche Bevrediging, hettegenwoordig vredesverdrag,tegen billjkheid, regt en regtvaardigbeid (1).':- Ook zalinzonderhcid hetpuntvangodsdienstveelaanleidingtothet
traag omhelzen van de Utrechtsche Unie ïeïeven hebben. ))Alshetwerk deruitersteCalvinisten,''meentmen,))heiligde zi
j de onverdraagzaamheid. Ilolland en Zeeland was er
in vrt
jgelaten, zich op hetpuntvangodsdiensttegedragen zoo alshun goeddacht,hetgeen

.

jheid van godsdienst,
eli
jk stond met eene uitsluiting van het Katholicismus. De vri
v
a
n
de
ee
r
e
di
e
ns
t
,
was
s
l
echt
s
t
e
n
behoev
e deranderegeofliever de vrije uitoefening
westen er in voorgeschreven. De Hervorming schonk zich llet deel van den leeuw uit

de fabel,door verdraagzamheid voor zich te eischen daar waarzi
j nogdeminderheidbezat,en die aan hare tegenparti
j te ontzeggen,waar de meerderheid zich aan harezijde
schaarde (2).:,
Het tegen-katholl
jk karakter, welk de Unievan Utrechtaannam ,wasin strjd met
de bedoeling van osAwzl,die overalgell
jke godsdienstvri
jheid voor Roomschen en Hervormden wensclzte (5). Daarbj was in deactederUnie weinig ofgeen achtop den
Aartshertog a1s Landvoogd geslagen. Nu had de Prins wel in Holland en Zeeland de
oppermagt, maar was, als Stedehouder van xATTuxAs, aan hem en aan de Algemeene

Staten onderworpen. Hieruit rees de bedenking; of lzj, zoo lang MATTSZA: zelf,
als Opperlandvoogd, de Utrechtsche Unie niet bekrachtigde, haar op eigen naam

zou teekenen? en zoo ja, op wat grond en titel? Daarin schi
jntde hoofdreden te
liggen,waarom de Pfins zoo lang metonderteekenen toefde.Hi
j wilde zich eerstvanhet
gevoelen van MATTHI&S omtrent hel nieuwe Verbond vergewissen, en door geen overderl. Hist. B.XlY.bl.624. Vgl.wAllExu a,D.Vll.bl.263- 267. v.wlzy op w AGEwAAR, St.
V1l. bl.77- 83. Naleez. bl. 294- 296. A. xLulT, Hist.d.H011.Staatsr.D.1.bl.173- 176.

(1)Zie ,smansbriefvan Oogstmaand 1579,bijv.p.splxGxL,Onuitg.Stukk.D.ll.bl.236,237.
(2)BORGSIT,pllllulppz 11 etla Belgique,p.132.
(3)GnoEw v.PRIwSTERER,in dehrcltivesde la Jfcgpn dtorange,T.5!1.p.434.
11 DEEr. 6 STvK.
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j5ze- haast besluit den schl
jn geven, a1s ofhi
j zich aan den Aartshertog poogde te onttrek1581
h zoo zeer afhing
ken,van wien l
j
, da
twanneer deze ophield Algemeen Landvoogd te
zjn, ook zt
jn stedehouderschap geachtmoest worden op te houden. Eene andere beweegreden was ook , om ten minste niet buiten voorltennis van, of ondanks XATTHIAS
iets te verrigten , hetwelk én hem zelven én het algem eene belang mogt benadeelen.

En daarhem nagegeven werd,datzjn dralen voortvloeideuitden wensch,om zelfbj
de Unie Algemeen Landvoogd te worden,trachtte ht
j een nader verbond van degewesten met MATTHIAS tot stand te brengen (1). Uitdien hoofde werd tegen den zesen
twintigsten van Lentemaand eene Algemeene Statenvergadering te Antwerpen beschreven. Xen handelde er sedert over vrede, oorlog, het opbrengen van gelden, en inzon-

derheid overdegodsdienstenhetgezag van een Opperhoofd (2). Xaar op den vi
jf en
twintigsten van Grasmaand werd door den Aartshertog een uitvoerig nieuw of vernieuwd
plan van Verbond ter tafel gebragt, waarin m en aan de Utrechtsche Unie een grooteTen Omvang wilde even , Braband en andere gewesten daarin opnem en, en dus eene

zoo veel mogeli
jk Algemeene Unie er van maken, waarbj MATTUIAS aan hethoofd
zou staan (5). De reeds verbondene Staten vonden hierin weinig behagen en ontwikkelden hunne redenen in een uitvoerig vertoog, waarbi
j zi
j tevens verklaarden,
))dat zi
j zich door hunne Unie nietwilden onttrekken aan de onderdanigheid, welke
zi
j den Aartshertog, als Algemeen Landvoogd, respectiveli
jk schuldig waren /
x1).,'
Ernstig drongen zi
j bj oaAwzz aan, de Unie met zi
j
.n lland en zegelte bekrachtigen,
en den Graafvan Bennenberg insgeli
jksdaartoe aan te sporen (5). lM Prinsdeed dit
eindeli
jk voor zich den derden van Bloeimaand, doch niet vöör hi
j meer zekerheid
bekomen had, dat XATTHIAS die Verbindtenis goedkeurde, en het Utrechtsch Verbond

algemeen zou aangenomen worden (6). Hierdoorwordtzjne verklaring duideljk, te
Antwerpen door hem geteekend en gezegeld, ))dathj totnog toe uitgesteld heeftde
(1)xscl'
r,Ilist.d.11011.Staatsr.D.1.bl.1.
76-180.
(2)v.0.splEozr, Onuitg.-stukk.D.lI.bl.1-30.B0R,Ilist.d.Nederl.0*1.D.Il.B.X1ll.
bl.49.

(3)v.p.spl>:cEL,Onuitg.Stukk.D.1l.bl.31-49,96,294,295. v. HAssstT,Stukk. r.#.
Yadc l.#fd/. B. lV.b1.59- 72. vAN wlzx op w AG=xA.
&R,St.Vll.bl.84,86.GROEN v.PRINSTERER,in de Archives de la * ci,
ça4 #'Orange,T.VI.p.613- 616.

(4)v.0.SPI>:GEL,Onuitg.Ktfàà.D.ll.bl.49-73.
(5)Zie der Staten briefvan den zeven en twintigsten van Grasmaand 1579,bi
jv.p.splzGss,
Onuitn.Stukk.D.Il.bl.98- 106.

(6)v. uAssssT, Stukk. p. d. Vc4cl. Ilint.D.IY.b1.75. Vgl.KLUIT,Ilint.d.ffpll.Staatnr.
D. 1. bl. 179.
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Unie te Onderschri
jfen, maar alzoo nu Zi
jne Hoogheid (MATTHIAS) en een groot1570-

deel der voornoemde gewesten van herwaarts over verklaard hebben, dat zi
J. foor 1581
ïOed inzien en bevinden raadzaam te Wezen, dat eene Zoodanige Unie Zoude
geraamd, besloten en aangenomen worden tot beter beleid der zaken van het gemeen-

schappelt
jk Vaderland, zoo heefth1
j (oRAwz# nu èok welwillen verklaren, geli
jk hi
j
j te Utrecltttusschendevoornoemde
bi
j dezen verklaart,de voornoemde Unie,zoo alszi
gewesten gemaakt en besloten is, voor goed aan te nemen en te houden, gell
jk
ht
j haar aanneemt en voor goed houdt, a1s voor zeker achtende, dat daar!in de
overheid en de authoriteit der hoogheid van den Aartsbertog verkorl noch vermznderd
wordt. En alzoo binnen weinig dagen de voornoemde Geunieërden zullen vergaderen ,

om voortsoveralle bi
jzontlere punten en artikelen dezerUniete ramenentebesluiten,
hetgeen tot meertler en vaster eendragt van haar zal mogen dienen, zoo is't,datZi
jne
Excellentie (de Prins) ook hiermede verklaart,deze artikelen en punten te willen aannemen en achtervolgen, geli
jk zi
j door de genoemde gewesten van Gelderland, #plland, Zeeland, Utrecltt en andere, die zich daarin begeven, zullen beraamd , ge-

sloten en voor goed aangenomen worden (1).': Xaarook nog andereredenen dan de
opgegevene, hadtlen thansden Prins totteekenen genoopt. Zi
jn aarzelen immers hield
RENNENBERG Cn Onderscheitlene gewesten in twi
jfel; het was blt
jkbaar, datde Algemeene Unie niet zoo spoetlig haar beslag zou krjgen;deW aalsche gewesten llelden
steeds meer en meer naar de Spaansche zi
jde over;de Generaliteit ontbond zichyen
de Unie van Utrechtwerd reedseen anker van behoud (2). RENNE>BEI:G teekende nu
ook den elfden van Zomermaand het Utrechtsch Verbond als Stadhouder van Friesland,

overijssel, Groningen, en brenthe onder bi
jvoeging, dat bi
j gezien had de brieven
van ))Aanneming door den Prins van oranje,Luitenant-stadbouder van den Aartshertog MATTHIAS,'' en hj voor zeker hield,dat in deze Unie,))de overheid en het gezag desAartsherlogsverkortnoch verminderdwerden-''Tenslottebeloofdehi
j,))evenals
de andere Bondgenooten dit Verbond en elk punt er van te onderhouden , na te gaan

en te achtervolgen (5).,:
Uithetvoorverhaaldeblt
jktduidelt
jk,datde Unie van Utrecht))nietgewestgewi
jzeis
(1)GrootPlaeaatb.D.1.b1.20. Vgl.v.wlzwop wAGSNAAR,St.V1I.bl.89 (c). XLUIT,Hist.
d.1/p!l. Staatsr. D. 1.bl. 179.

(2)Gaosw v.PnINSTERERin dehrchivesde la Ycïq
çpn d,Orange,T.Vl.p.614,615.
(3)GrootPlacaatb.D.1.bl.21. Sommigen meenen,dat Rzxxzis>:aG van den beginne afder
Unie in het geheim tegenwerkte,onder verschillende voorwendsels steeds verschoof daaraan deel

te nemen, en er zoo welvöör alsna zi
jneteekening kwaljk van sprak onder zjnevertrouwde
vrienden. Zie FaxszxcA,M emor.bl.152. r0R,Hist.d.Nederl. Oorl.D.lI.B.XI1I.bl.32--34.
v.0.splEGslz,Onuitg.k
g/tf/t'
â.D.1.bl.134,198,206,231. D.ll.bl.98- 105. Yeeleer grondde
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15
76- aangegaan door de Bondgenooten, maar bij gedeelten, door sommige Edelen voor zich
1581

zelve, door afgevaardigden van de Ridderschappen, door gemagtigden van en uit de
Steden, ook de kleinere, en Brabandsche en Vlaamsche steden , en op verschillende

tt
jdenenwi
jzen,hetgeenookzAxvanNassauonbewimpeldverklaarde(1).,'- Hetnieuwe
Bondgenootschap erkende den Prins van Oranje,en zoolang hl
j afwezig was,zjnen
broeder voor #pp/d en Directeur wlzède Unie, wien drie Raadslieden werden toegevoegd: één uit Gelderland, w xLxœx vAx soEKuox,'r, Drost van V 'ageningen, één uit

Ilbllajd,'sLandsAdvokaatXr.pArxzvsBcvs,beide voordeburgerlt
jke,en sowov voor
deknjgszaken (2).NahetsluitenderUnie,kwamen deafgevaardigdenderBondgenooten
te Utrechtgenoegzaam dagelt
jksbi
jeen,om op devoorkomendezakentebesluiten.Deze
vergadering werd het Collegie tlczlde Nadere Uniegenoemd (59.Degemeenemiddelen,
het bepalen van den loop der muntspeciën, en hetnemen van maatregelen tegen 'svi
jandsaanvallen waren de eerste onderwerpen,welke erbehandeldwerden(4). Hetkostte
veel moeite,het knjgsvolk in Gelderland tot het aieggen van eenen nieuwen eed te
bewegen, daar onderscheidene vaandels dien weigerden, zoolang de achterstallige soldj
nletgeheelwasaangezuiverd. Eindeljk gelukte het,hen door beloften en eenegedeelteli
jke afbetaling te bevredigen (5).
Teregt noemde om dien ti
jd de Landgraafvan Ilessen den toestand der Nederlanden
))een verwarden Chaos (6)''.En veelwaarheid ligter in de woorden van zy:wr
rzvooxaxo:
))Oaaxzz had zt
jne eigene en bi
jzondere oogmerken;de Aartshertog MATTHIAShad ook
zich Ry:xxy:wBy:Rcs gedrag in dezen op het verm oeden , dat de Aartshertog en de Algemeene Staten

de Unie van Utrecht tegenwerkten,en de Prins van Oranje haar niet zou goedkeuren. Ygl.
GROEN v. PRIwSTERER in de hrchives de la Maison #'Orange, T. VI. p. 573, 574,598,643.

En hoe veel reden nzxwxxBEltG had zulks te vermoeden, blijkt uit de getuigenis van zAN van
Nassau , dat ))de Utrechtsche Unie tegen den wil van den Aartshertog en de Algemcene Staten
gesloten was-'' Zie ltiervoor bl.289. Velen bevestigden indedaad , dat oltAszz tegen de Utrecht-

scheUniewas.))Eenigekwadegeesten jacieren welopenli
jk,datdeUnie van Utrechtisopgerigt
niet alleen tegen den wil van zi
jne Hoogheid (den Aartshertog),maar ook van uwevorsteljke
Genade(0Rzwzz).''v.5.SPIEGEL,onuitg.Stukk.D.1l.bl.101.
(1)XLUIT,Hist.d. #plJ.Staatsr.D.1.bl.182.
(2)Resolut.t?.H011.aangehaaldbtjwAGENAAR,D.VII.bl.268.uwwlzxop&vA(
)EwAAa,St.V1l.bl.
90.Naleez.bl.298*,299.v.0.smzGst,onuitg.stukk.D.1.bl.229(1).D.ll.bl.XXIX XXXIV.
(3)v.0.splzGzs, Onuitg.Stukk.D.lI.bl.221 (1).
(4)v.p.splEGEs,Onuitg.Stukk.9..
I.b1.210, 216,227.
(5)B:R,Hist.d.Nederl.00rl.D.1I.B.XIll.bl.34. HOOFT,ATe#> l.Hist.B.XV.bl.625.
(6)hrchives#ela *cï>4 d'Orange,T.Vl.p.427.
.
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d
e zi
jne; het geheele ligchaam der Landscbappen was grooteli
jks in zich zelve ver-11
57
6d
581
eeld,zoo op het puntvan godsdienst als ten opzigte van degehoorzaamheid aan den Ko-

ning. zi
j toch die met kettenj besmet waren, toonden zich genegen, zich geheel
aan de Spaansche heerschappi
j te onttrekken; en zj welke Katholjken begeerden te
blt
jven, wilden welvan de Spanjaarden en de uitheemschen ontslagen zjn, maar echter,geli
jk te voren,in de gehoorzaamheid aan den Koning van Spanjevolharden (1).''
ttBi
jster was de staat van Nederland,'' zegt nrlo nz oztooT, ))op dat pasverward,
min of meer a1s een gevaarte,dat in alzi
jne deelen geheel overboop ligt,terwi
jlelk,
langsbi
jzondere wegen,de regering,als eene open gevallen plaats,tot zich trok.Xen
voerde welde wapenen tegen de Koninkli
jke bewindvoering, maar ondertusschen vond
men er, welke het grafeli
jk bestuur en de wetten roemden; anderen wenschten eenen
gemeenebestgezinden regeringsvorm , zoo als bi
j de Zwitsers en Yenetianen, zonder de
ongeli
jkheid van krachten te overwegen; wederanderen, uit nai
jver dat eenigen hen
in aanzien verre te boven gingen, trachtten zich door de magt der gem eente te ster-

ken, en maakten het graauw door voorgang, woorden en aanhitsingen tot muiterij
aande. Xen vond geheime en openbare parti
jschappen en beroeringen; en niettemin
was men in oorlog, langzaam echter en niet ernstig genoeg in het voortzetten naar

vereisch van den ti
jd; terwi
jl de kri
jgsbenden nietdan naarelksbi
jzonderbelang gebruikt werden (;).'' ThanswaszelfshetStaatsche leger schier geheelontbonden (5).
De misnoegde W alen stonden , wel is waar, nog steeds onder de wapenen, maar van

ben had VARXA, geli
jk welhaast za1 bljken,weinig te duchten. Het vertrek der Fransche hulpbenden werd eerlang door dat der Duitschers gevolgd. Verlaten door hun

Opperhoofd, welk naar Engeland was vertrokken, zonder betaling, zonder behoorljk
onderhoud, en door de Spanjaarden steeds meer en meer benaauwd, wendden zich
de Duitsclle soldaten tot PARXA met het aanbod, tegen betaling van eenige m aanden

soldt
j en vri
jen aftogt, naar Duitsckland terug te keeren. In het laatste gedeelte van
hun aanzoek werd bewilligd,en nu togen zj,onder verwenschingen en lletzingenvan
spotliedjes op de Staten, naar hun Vaderland terug, alom de sporen hunner roofgierigheid achterlatende, medeslepende alwat zi
jladen konden (1). Ondertusschen had
de Paltzgraaf cAsxxm in Engeland, naar het schi
jnt,bj de Koningin zjn gedrag
volkomen verdedigd. Hj werd althans totRidder van den Kousenband verheven en
(1)Nederl.#ïdl.bl.295.
(2)hnnal.Lib.111.p.53.
(3)Zie hiervoor,bl.284.
(4):oR, Ilist.d.Nederl.Oprl.B.ll.B.Xl1l.bl.34,35. Een dezer spotlicdjesluiddetvolgensdezen schrijver:
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1576-- naet eerbewi
jzingen en geschenken overladen. Op den veertienden van Sprokkelmaand
1581 t
e Vlissingen terug gekomen, en op l
ast van ohAwzz prachtig ontvangen,vernam ht
j
den aftogt zjnerbenden,waarop hi
jinsgeli
jks naar Duitscltland keerde zonder van

den Aartshertog,den Prinsvan oranje,ofvan de Staten afscheid te nemen,vanwelke
bj iets meer verlangd had dan pligtplegingen en betuigingen,))dat zi
jhem ten eeuwigen dage verbonden zouden zi
jn (1).''
Het leger van PARMA was door aangevoerde versterkingen , tot vier en twintig duizend man voetvolk en zeven duizend ruiters aangegroeid (;). Achtduizend man werden onder xownRAoox en GowzAoA gezonden , om het slot Karpen op te eischen , dat

kwalt
jk versterktwasen slechtsvi
jfen veertig man in bezetting had. De Bevelhebber
sxozrsxhv szzs van Utrecltt, welke onderLonzw xzx van Nassau gediend had, gafevenwel
weigerend antwoortl. Nu werd de sterkte eenen geheelen dag uittwaalfvuurmonden aan

drie zt
jden beschoten, en 'sanderen daags, den negenden van Louwmaand,stormenderhand ingenomen,de bezetting,wegenshare gepleegde rooveri
jen,aan boomen,en
BEEL zelf in de poort opgehangen. Erlcelens gaf zich over zonder (le komstvan xox-

nhAoow af te wachten,welke nabi
j Venlo vi
jfhonderd man Staatschen versloeg, enden
achttienden van Louwmaant
l Stralen innam. Na hetplegen van vele vi
jandeli
jkheden
in het Guliksche en Kleefsche,keerden de Spanjaartlen bi
j lloermonde over de Maas
weder, en m aakten zich meester van G cer#f en Ilelm ond, welker bezettingen een

zelfde lota1sKarpen wachtte. Hierop legerden zi
j zich te Turnhout,Aczlcfen EindFlptlep waar dageljks tusschen hen en het Staatsche kri
jgsvolk schermutselingen voorvielen. PARXA zelf tastte niet verre van Aarscltot zeven llonderd ruitersaan,van welke
twee honderd sneuvelden en vl
jftig gevangen genomen werden. Ht
j had hetOP Antwerpen gemunt, en de weinige Staatsche benden , welke tusschen Eindhoven en 's#er-

togenbosck hadden post gevat, beletten hem niet zjn weg naar de Scheldestad voort

Hebdy niet in Braband geweest aen der Staten syden ?

Xoetgy nu tevoete gaen,moogtgy nietmeerrl
jden?
'k Hebber geweest,ik kom mer niet m eer,
Sy hebben kein geld, sy hebben kein eer,
llet syn verlochend lieden.

(1)STRAPA, de Bello Belg.T.lI.Iaib.1.p.14,30 33. CAMPAXA,della guerra diFiandra,
T. 1l. p. 5. :EXTIVOGLIO, Nederl. #f.
#. bl. 307. tl PETIT, chron. d.#pS.T.1I.Liv.XlI.
p. 365. cllkppvvs, Ilist. G#n. #.1.g.d.Fl.Liv.V.p.277,278. SoR,llist.d.Nederl.O0rl.
D. ll. B. XllI. b1. 34, 35. IIO0FT,Nederl.#9f.B.XlY.bl.617. GROEN v.PRINST:RER,in de
hrchives de la Maison d'Orange,T.VI.p.571,572.

(2)sTaApA,de Bello Belg.T.Il.Lib.1.p.14.
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te zetten. De voorhoede onder GowzAoA en plxzxolTz viel te Burgerhoutop drie dui-15761581
zend man, zoo Franschen als Engelschen en Schotten aan, welke zich aldaar onderhet
opperbevelvan nz LA wovx verschanst hadden. Na een hevig gevechtvan tweeuren moesten de Staatschen voor de overmagt zwichten, en trokken zich onder het geschut van

Antwerpen terug. Het uaderen der Spanjaarden bragt de geheele stad in beweging,
de muren werden door eene menigte gewapende burgers bezet, en de kanonnen tegen

de aanrukkenden gelost,terwi
jl de Aartshertog en de Prins van oranjo op den hoofdwa1 de noodige bevelen gaven. PARXA trok, na een verliesvan bjna vier honderd

man,tegen den avond terug (1).
Hetschi
jnt, dat de Spaansche Veldheer meende,Antwerpen door een coup de main
te verrassen. Sommigen zx
jn nietvreemd van hetdenkbeeld, dathj meteenige burgers in geheime verstandhouding was en op hunne metlewerking steunde (2). Zeker
is, dat er de gemoederen ten hoogste opgewonden waren , en al het beleid en de
schranderheid van oaAwzz, welke den negentienden van Louwmaand uit Gentwasterug
gekeerd, gevorderd werden , om de rust en tucht te handhaven. Het verlies van Karpen, aan de zorgeloosheid der Algemeene staten toegeschreven , had zoo veel misnoegen verwekt, dat de Leden van dat ligchaam aan de onbeschoftheid van het

gemeen blootgesteld waren en niet meer veilig konden bi
jeenkomen. Uit dien
hoofde was den vjfden van Sprokkelmaand door den Aartshertog, den Prins en den
Raad van State voorgesteld, de Algemeene Statenvergadering weder in Brussel te ves-

tigen, hetgeen echter bi
j meerderheitl van stemmen als te gevaarli
jk werd verworpen, dewjlde vl
janden uitdenabi
jheid van Leuven dageli
jkstotvoorde poorten van
Brussel stroopten. Na het veroveren van Karpen, had PARMA de stad M aastricht uit-

genoodigd, onder hetgezag desKoningsterug te keeren. Zt
j echterhad hetbewind
des Aartshertogs daarvan verwittigd en om hulp verzocht. Hierin werd zj door de
regering van Antwerpen, op aansporing der gemeente, ondersteund; en den dertienden
van Louwm aand was door de Algemeene Staten besloten , den Graaf van Ilbhenlo tot
Opperbevelhebber van Maastricht, waar xsLcsxoh vA> zw AhTzzwBlho van ffeerle thans,

(1)hrehives de la Maison d'Orange,T.V1.p.566,570. Doeumentsffïzf.p.89,90,100.
svaxow, tle ,Bello #e!#. T. II. tib. 1. p. 21--35. CAMPAwA,della guerra di Fiandra,T.ll.
p.4 verso. LE PrTI'
r,Chron.d.#p!l.T.II.p.365. cswppvvs,Ilint. &#n.d.1.g.d.Fl.Liv.V.
p. 277, 278. HARAErS,Annal.Brab.T.111.p.288,290. px TAsszs, Comment.Lib.V.p.333.
s0R,Hist.d.Nederl. Oorl.D .ll.B.Xlll.bl.26,36.v.METSREN,Ilist.d.Nederl. 0* 1.B.IX.
b1. 162 verso. HooFT,Nederl.#9f.B.XlV.b1.617,629. oaexw v.PmwsTEasa,in de hrchive'
de la Afcid/ê' d'Orangc,T.VI.p.499,500,531.

(2)LE PSTIT,Chron.d.#pll.T.ll.Iziv.Xl1.p.365.
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81 bi
jvoorraad, hetbevelvoerde,tebenoemen,en den Overste BAxzvorR,welke erzich
metzjne aftleeling bevond,allen mogeli
jken onderstand te verschaFen (1).
Na PARMA'S aftogt van Antwerpen, trachtte nz LA worz, welke Kerentltals bezet had

en niettwi
jfelde,dathetnu Maastriclttzou gelden,zich in die s.
tad te werpen,welker verdediging hem ,in plaatsvan aan uouzwx,o,was opgedragen.Dochdespanjaarden
hadden alle toegangen gesloten, waardoor ook eene pogingvan JAx ran Nassau, derstad
eene versterking van manschappen te zenden, m islukte. M aastricltt, aan den linker
Xaasoever gelegen, was eene sterke vesting; eene steenen brug verbond den regter-met

den linkeroever en de stad methetvlek W ïJ/J, dat er,a1s hetware,eenevoorstadvan

uitmaakte. Het had destt
jds ongeveer tien duizend Nederlandsche ellen in omtrek, en
lelde ruim dertig duizend inwoners. De bezetting bestond slechts uit duizend, zoo
Fransche a1s Engelsche, Schotsche en Nederlandsche soldaten, twaalfvaandelsgewapende
burgers, elk van honderd man, en twee duizend landlieden, welke met vrouw en kinderen herwaarts gevlugt waren, en inzonderheid als scbansgravers groole diensten bewezen hebben. Even als in Haarlem , Alkmaar, oudewater en elders, toonden ook de

Xaastrichtsche vrouwen zichbezieldmetliefdevoordevrgheidvanhetVaderland envan het
geweten.Zj waren in drie vaandels verdeeld, de meestemetlansen zwaard, eenigezelfs
met schietgeweer gewapend,en aan haar de wacht en de verdediging der mi
jnen opgedragen, waarbt
j zi
j uitstekendebewi
jzen van koelbloedigheid en onverschrokkenheid
gegeven hebben. Nevens xzLcuzoR u x zw AltTzsxszao voerde er het bevel de

12v. Fransche vestingbouwkundige szBAsTzAw TAPPIX, welke de stad aanmerkeli
jk verdoor aan hare zwakste zi
jde achter den muur eenen stevigen wal, m et

Le
te-stqrkte,
m
an
and

1579 eene gracht er voor en met stormpalen en qanken gewapend , aan te leggen.

PAaxw zelf berende de stad. H1
j sloot haar geheel in met eene onafgebroken linie
van verschansing, door zestien forten geschraagd en door middel van twee bruggen over

de Acc.
v verbonden. Gaarne zou ht
j ook eene zandbank of eilandje in de Maas voor
de stad bezethebben,doch hetgrofgeschutderbelegerden veri
jdelde zi
jne pogingen.
Luik voorzag hem van een groot aantalbelkwame schansgravers, hetgeen hem in staat

stelde, de mt
qn- en aardewerken in deze belegering toteene nog ongekende hoogte te
brengen. Xond- en kri
jgsbehoeften werden hem langs de Maas uitNamen en Luik
toegevoerd. Den dag, op wellten hetbeleg een aanvang nam ,vermaande hj deAlgemeene Staten schrifteli
jk, ))tothet herstellen van de Roomsche godsdiensten'sKonings
gehoorzaamheid zoo als onder Keizer xAxzxa V', op welke voorwaarden deW aalsche ge-

westen en ook z1
)' zich metden Koning konden verzoenen.'' De Staten echtertoonden
(1)Resol. d. Et.&:4.bi
j CROEXv.pnlwsTEaEa,in dehrchivesde la Jfcft
çpn d'orange,T.VIp.529- 534. bocuments Histor.p.90- 96,103,113.
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meer genegenheid , de onderhandelingen over den vrede door tusschenkomst der Kei-15761581

zerli
jke bevolmagtigtlen aan te knoopen. Hun gedrag, in dit opzigt, zou gebilli
jkt
worden, indien zi
j tevens de middelen hadden aangewezen, om intusschen den kri
jg
met nadruk door te zetten. Xaar vruclzteloos bood de Prinsvan oranje aan,dien met
een maandeli
jkschen onderstand van drie maal honderd en twintig duizend gulden te
zullen voeren, en tegen eene dadeli
jke uitkeering van vier maalhonderd zes en dertig
duizend gultlen, Maastricltt te ontzetten,terwi
jl hi
j ronduit verklaarde,datalleste
gronde moest gaan, zoo daarin niet werd bewilligd. Antwerpen en de wakkere Hollanders en Zeeuwen waren wel terstond bereid hun aandeel op tebrengen, m aardeandere
leden ter Statenvergadering konden het, ondanks 'sPrinsen overtuigende taal, niet eens
worden, en de zaak werd op de lange baan geschoven.
PARXA besloot den aanval het eerst tegen de Brusselsche poort, a1shetzwakstepunt,
te rigten. '
De loopgraven werden op een geweerschot van de stad geopend, betgeen

de vestingbouw van dien ti
jd gedoogde. Doch de bezetting hield de belegeraars onophoudeli
jk bezig en noodzaakte hen niet zelden,metverliesuithunne werkentewi
jken.
Eens op den vollen dag deed szBAsTxAw TApplw, toen men er het minst op verdacht
was, aan het hoofd van zes honderd man te vnet, zestig ruiters en een aantal gewa-

pendevrouwen eenen uitval,en dreefde afdeeling Figuera,welkedaarbt
jtweehonderd
man verloor, uit de loopgraven, die hj op meer dan honderd en vi
jftig schreden afstands dempte. Alet onbezweken l
jverechter zetten de Spanjaardenhunnewerken voort,
en toen de bresbatterj
ten gereed waren, werd de stad aan den kantder Brusselsche
poort uit vi
jf en veertig vuurmonden zoolang beschoten, totalhetbuskruid in VAR- Le
25ntve.-

xA's leger verbruikt was. De hoofdwal moest wel voor het geweld van zesduizend ko-maand
els zwichten , m aar dit baatte den belegeraars weinig, daar de sterke aardenwal, er 1579
achter opgeworpen, nu m et zeldzame dapperbeid verdedigd en drie maal te vergeefs
door hen bestormd werd. Yôör hier den aanval weder te beproeven , liet PARX.
& ook

bi
j de Hoogter- of Boscherpoort,aan het water,door xAxsrEyuoT eene batteri
j van
twintig stukken oprigten, welke door zesandere stukkeneaan de overzjde der Maas
door xownhAoox geplant, ondersteund werden. Tevensbegon men mi
jnen aan teleggen , om de werken der belegerden te doen springen. Dit bleefderwaakzam e bezetting

niet verborgen, en spoedig geraakte men onder den grond handgemeen. Tegenmi
jnen
werden gegraven, en de Spanjaarden door vuur en verstikkende dampen uit de mi
jngangen verjaagd. De Xaastrichtsche vrouwen wierpen kokend water op de hoofden der
delvers, welke, om zich daartegen te beschermen, zich m et.houten schilden dekten ,

nljf of zes duim dik, op een voetstuk rustende en met een schietgatvan boven voorzien, waardoorzi
j metpistolen op de onversaagde heldinnen vuur gaven. Hetgelukte
echterden xi
jand,eene ml
jn totonder hetravelgn b1
j deBrusselsche poortte brengen.
Hethoofd ervan wasderwi
jze aangelegd, dat de belegerden hetnietkonden ontdekH Dzxb. 6 STvK.
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15
76- ken; en zt
j mistte hare werking niet. Een gedeelte van het ravell
jn stortte in den
1581
mi
jntrechter, en terstond stormden er achthonderd Spanjaarden op aan. Doch een
dwarsweg, door de bezetting llier aangelegd, van grachten en paalwerk voorzien en
dapper verdedigd, belette het doel der bestormers, die na een hardnekkig gevecht het
moesten opgeven, doch zich in het bezit van den bedekten weg handhaafden. PwaxA,
steunende op den onstuimigen moed zi
jner soldaten, besloot op de beide punten van

aanval tegeli
jk storm te laten loopen. Twee afdeelingen Spanjaarden, tien vaandels
Bourgondiers en Duitschers,en vi
jf vaandels W alen moesten de Hoogterpoort; eene afdeeling Spanjaarden en de Duitsche benden van vvoozh en raowsBEhoEx de Brusselsche
poortbestormen. Hetoverige krt
jgsvolk bleefin de legerplaats en in de schansen. De
Van
P
ARMA
be
s
tond uit meer dan achttienduizend geoefende soldaten ,
geheele strjdmagt
en zeventig vuurmonden waren gereed, de stad van alle zi
jden te bestoken. Bi
j de
Hoogterpoort, waar de aanval het eerst geschiedde, werden de bestorm ers door een ge-

8v. weldig kanonvuur begroet, hetwelk eene vreesseli
jke slagting onder hen aanrigtte. Zi
j
Gr
as9
m.moesten deinzen, maar hervatten steeds met vernieuwde woede, over jjoopen van jk
157
J.ken ,

den stri
jd. Niet minder bloedig werd aan deBrusselsche poort gevochten. Hier was
eene mi
jn, tegen den toren aldaar gerigt, te vroegti
jdig en op een verkeerd punt gesprongen,Waardoor V fhonderd Spanjaarden waren omgekomen. De belegeraarsdachten
over de gracht, door het puip genoegzaam gevuld en door takkebossen begaanbaar gemaakt, zich eenen weg te banen, doch het geschut der belegerden voerde dood en
verderf in hunne gelederen. Plotseling komt een ruiter aanrennen met de kreet: Ffc-

toriel W c/prfc/ Sint'J/cp:/ de cJ#:eJfzl# Lombardl
je ,'
: de ffpp#/crppprfbinnen1; en
te gelt
jken tijde WOrdt daar hetzelfde van de afdeeling Liga ten opzigte van de Brusselsche poort geroepen. Dit was eene list van xAwsrExzbT, om de bestormers aan te
vuren en de bestormden te ontmoedigen. Het laatste mislukte; want toen de Span-

jaarden, door de gewaande zege bedwelmd, roelkeloos aan beide kanten voorwaarls
drongen , rigtte het geschut der bezetting en het springen van eene kruidkist eene
schrikkeli
jke verwoesting on4er hen aan,terwi
jlde vrouwen van de wallen brandstoFen
op de aanvallers wierpen, en de boeren methunne gei
jzerde dorschvlegels hen begroetten. Vruchteloos zond PARMA ter eene plaatse tweemaal, ter andere vl
jfmaal
versch volk aan. Ht
j zelfwilde zich nu aan despitsderbestormersstellen,en werd
niet dan met moeite van dit roekelooze plan, daar de Opperbevelhebber zi
jn leven niet
ligtzinnig mag wagen, en van het voortzetten des storrns afgebragt. Tegen den avond

gafhj hettçeken ten aftogt,waarop de belegerden 11itvielen,in de hoop hetgeschut
te vernagelen,maarspoedig teruggedreven werden. Xeerdan tweeduizend Spanjaarden,
waaronder vele Bevelhebbers, Ridders en Edelen, waren omgekom en. Eene groote
speelzaal in de legerplaats moesttot ziekenzaal ingerigt worden, en hierin alleen werden vierhonderd gekwetsten verpleegd. ,lletverlies 4er bezetting aan manschappen was,
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betrekkelt
jk, gering en bepaalde zich hoofdzakelt
jk totde schansgravers, welke vier-11
55
78
01
honderd dooden telden en onder hen den dapperen Hopman coEwzx. De heldhaftige
TAppzw was in den arm zwaar gewond. Des anderen daags deden de belegerden weder
op twee punten een uitval, om te toonen, dat hun de m oed niet begaf; doch de uitslag had weinig te beteekenen.

PARXA was door den tegenspoed van zi
jn voornemen niet af te brengen. Hijvulde
het getalder gesneuvelden uitde naaste bezettingen aan, en deed nieuwe mi
jnen aanleggen,van welke hi
j in ditbeleg er twee en twintig lietspringen. Voorhet welversterkte raveli
jn b1
j de Brusselsche poort,werd doorhem eene batteri
jvan honderd vi
jftien voeten in het vierkant voor drie kanonnen tot de ongelaoorde hoogte van honderd

vi
jf en dertig voetopgeworpen, van waar men in het raveli
jn nietalleen, maar zeltq
in de stad alles waarnemen en de straten bestrijken konde,doch waartegen debelegerden zich metdwarsball
ten en blindcn dekten.Ditreuzenwerk werd echter nietongem oeid
voltooid. De onverschrokken TAPPIX deed, zoo bi
j dag als nacht, gedurig uitvallen ,
welke de voortzetting er van belemmerden en de vi
janden onophoudelt
jlt in beweging

hielden. Een ooggetuige verhaalt,))datde Spanjaarden geene rust hadden,maaraltijd
te paard en gewapend in het veld waren, zoodat zi
j te paard aten.'' Vi
jf weken
lang moestI'ARSIA alle middelen van mi
jnen,beschieten en bestormen,hetgeen deeene
dag door den anderen aan twintig man het leven kostte, in het werk stellen, vöôr

het hem gelukte, dit eene raveli
jn gedeelteli
jk te vernielen en na een hevig gevecht
te bemagtigen. De Spanjaarden kregen zelfs vast
en voet in de hoofdgracht en op de
m
a
ar
war
e
n
hi
e
r
door
nog
gee
n
m
e
es
t
e
r
van M aastricht, daar de belegerden
gordi
jn,
achter de ordi
jn weder een ander o'erk, in den vorm eener halve rnaan,hadden operigt. Denkeli
jk m eende PARX-&, dat thans de stad , van welker benarden toestand
een overlooper lzem naauwkeurig onderrigthad, het oor totovergave zou leenen. Hi
jZom
3ver.
liet haar altbans opeischen en een eerli
jk verdrag aanbieden. ))De ti
jd der genade,''ma
15a
7n9d
zeide hi
j, ))was nog daar, maar eenmaal verloopen, zou zi
j llaren ondergang alleen
aan zich zelve te wi
jten hebbeny'' De belegerden gaven hierop dit :er en scherp bescheid:))datzi
j, Gode zi
j dank,geen zoo grooten kommer leden,datdeze hen,wanneer zi
j zich overgaven,van meineed verschoonen konde. Hetm'
oest er nog anders op
aankomen bi
j lieden, wien geene weerbaarheid,dan na hetverlies van handen en armen; geen m oed, dan met bet verlies van den laatsten droppel bloeds ontbreken zou;

bj lieden,die wisten wathet zeggen wil,van Sm njaarden genade te ontvangen.Xogt
men twjfelen, of zi
j kruid en lood genoeg hadden,dan behoefde men zich maar te
vertoonen, om uitdien twi
jfelte geraken-'' Toen ving het schieten van beide zi
jden
weder geweldig aan. Om eene nieuwe bresbatteri
j op de vermeesterde vesten op te
werpen , moest I'ARXA, ter overbrenging van het geschut, eene brug over de veroverde

breede en diepe .stadsgrachtleggen. Dooreigen voorbeeld boezemde hj hetkrjgsvolk
59 *
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157
15681- naoed

in tothetuitvoeren van deze hoogstgevaarljke taak,en droeg,onder hetaanhoudend vuur der belegerden, zelfbouwstoFen aan. Om en btjhem sneuvelden velen,
en de Heer van Rierges werd doodeli
jk getrogen,juisttoen hi
jtwee stukken rigtte,
om de scherpsclluttersvan den walte verdri
jven. Zoodradebrug,nagrooteverliezen,

voltooid en het geschut over de gracht gebragt was, werd het vuur uit tien kanonnen
tegen de halve maan geopend, die hierdoor spoedig in een puinhoop veranderde. Na

een hardnekkigen stri
jd van twee uren was de halve maan door de Spanjaarden beklomm en. De belegerden weken naar hunne laatste verschansing, den binnenwal,

24v. welke vi
jf herhaalde malen, doch te vergeefs, bestormd werd. In hetgeheel waser

zem er-

maand op dien m oorddadigen dag negenm aal storm geloopen, en drieduizend man, meeren-

1579 deels aan de zi
jde der Spanjaarden, waren gesneuveld.
Het onophoudelt
jk waken, werken en stri
jden llad de bezetting van Maastriclttzoo
gedund, dat van de duizend soldaten naauwell
jks vierhonderd meer overig waren.
Zeven der dapperste Hoplieden, de Hoofdmannen der mi
jngravers,en de heldllaftige
vrouw, welke hare medgezellinnen ten strjd aanvoerde,doch wiernaam nietisopgeteekend , waren gesneuveld. Er was reeds tweespalt tusschen de burgers, omtrent het
al of niet overgeven der stad ontstaan,doch gelukkig door TAPPIX bjgelegd.De mondkost wasbi
jna opgeteerd, en m en betwistte elkander het honden- en paardenvleesch tot

voedsel; de besmetteli
jke ltwalen, welke uitgebrek,armoede,en de stank der li
jken
voortspruiten, raapten velen Weg; het buskruid was genoegzaana verbruikt; de hoop op
ontzet gering, wantofschoon de Prinsvan oranje alhet mogelt
jke daartoeaanwendde,

bleven de Staten steedseven traag,terwt
jlhetkri
jgsvolk, waarovermen nog beschikken konde, hoofdzakeli
jk tegen de W alen moestgebezigd worden;en weinig waser
uitzigt, dat de pogingen, eenen wapenstilstand te bewerken , m et gewensclzten uitslag
zouden bekroond worden. Nogtans lachte eene straal van hoop den belegerden toe.
Na den dood van ulzltozs was er groote botsing tusschen de W aalsche en Spaansche
benden ontstaan , en beide geraakten dikwerf m et elkander bandgem een. PARXA was

door eene scharlakenkoorts aangetast,hetgeen den moed der Spanjaarden scheen teverlammen;immers,hoewelzi
j hetveroverde raveli
jn voordeBrusselsche poortbezet,en
den bedekten weg bekroond en omarmd hielden,maakten zj geene toebereidselen,om
den storm te hervatten. Terwi
jl hun i
jver veriaauwde, werd die der stedelingen
aangewakkerd door een brief van oRAwzz, welke hun de verze
'kering gaf, dat zi
j
binnen veertien dagen zouden ontzet worden. En indedaad, de Prins had ei
ndell
jk,
m et de uiterste inspanning, drie of vierduizend man te paard en ongeveertien vaandels

voetvolk tot dat doel bi
jeengebragt. Doch uouzwx.o,met eenige ruiters uitgezonden,
om de stelling van PARXA te bespieden,verltlaarde,dathet onmogehjk was,met zulk
eene geringe kri
jgsmagt iets tegen het sterk verschanste reuzenleger der Spanjaarden
te ondernemen. Nu sloeg ook het uur van ondergang voor het rampzalige Kaastricltt.
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Daar bi
jna al de werken in desvl
jandsmagtwaren,en slechtseen enkele muur de11
57
581
6belegerden van hem scheidde, wasaanhoudende waakzaamheid bi
j genen een noodzakeljkvereischte;maarhunneweerbare manschapwasnaauweli
jkstoereikend,den muur
behoorlz
jk te bezelten; zi
j moest er steedsbljven, er eten, en er onder den blooten
Hemelvernachten; velen ontbrak zelfs de kracht, zich op de been te houden. Vroeg op
zekeren m orgen bespeurt Aroxzo OARCI-&, welke de rondte deed, datde waclltersop den
29 v.
muurzjningesluimerd.Terstond geeftPARMA bevel,dienin stiltetebeklimmen;tegeli
jkZo
merdringen eenige benden door een onderaardschen gang heen, en hetSpaansche kri
jgsvolk maand
stormt,in steeds aangroel
jenden toevloed,de overrompelde stad binnen. De wanhopige 1579

tegenstand der soldaten en burgers en vrouwen in de straten , en van de kinderen in de
huizen, welke uit de vensters en van dedaken steenen en balken op debinnenstormenden

wentelden,ofwelkokendwater,gloei
jend zand en andere brandstoFen ophen wierpen,
ontvlamde slechts te m eer de woedederoverwinnaars. Zelden aanschouwde eeneveroverde

stadzulkeeneafgrl
jsselj
lkeslagting.DeSpanjaarden,vanwelke trouwens vele er het leven
bj inschoten,sabelden zonder genade nederwien in hun bereik viel. Het gekerm van
weerlooze gri
jsaards, het gegil van vrouwen, het geween van kinderen weergalmden
door de*straten, die m et lt
jken en stervenden,en afgeknotte leden van nog zieltogenden, en stroomen bloeds bedektwaren. Ondertusschen zt
jn eenigesoldaten, gewapende
burgers en vrouwen al vechtende tot W lj/c doorgedrongen. De gewonde TAP/IX,dien
zi
j met zich gevoerd hadden, besluit deze voorstad den Spanjaard te betwisten, en
laat t0t dat einde de Xaasbrug aan die zi
jde dnor middel van eenige tonnen buskruid
springen. Dit echter was allernoodlottig voor de Maastrichtenaars, welke over dezebrug

naar W 1Jj/; trachtten te ontk-omen. ln hunne vlugtgestuiten door de woedende soldaten achtervolgd, storten de rampzaligen zich vrjwillig in den stroom , ofworden
door de menigte van de brug gedrongen, of wel door de Spanjaarden er afgeworpen,
die hunne geweren op de ongelukkigen lossen, welke nog in den vloed worstelen ,
waarin m enige m oeder uit wanhoop eerst haren zuigeling en daarna zich zelve geworpen heeft. Het angstgeschreeuw wordt op een uur afstands van de stad gehoord ; vier

duizend menschen hebben hun graf in de Maas gevonden. De voorstad G ll
j/ç werd
door de Spanjaarden,terwi
jlmen over een verdrag onderhandelde, overrompeld en uitgemoord. M aastricltt werd nu drie dagen achtereen geplunderd en grootendeels aan
de vlam men ten Prooi gegeven. De martelinge
n , door welke men van de weinige
*
overgeblevenen , die in de geheimste schuilhoeken werden opgespoord, hoog losgeld of

de aanwi
jzing van geborgene schatten poogde afte persen, gaan alle denkbeeld te boven. De buit wordt op meer dan een m illioen goudguldens geschat; alleen aan geroofd huisraad werd te Luilc voor tweemaal honderd duizend gulden verkocht. Toen
er schier niet m eer te moorden was, liet PARMA afkondigen , de weerlooze vrouwen en
kinderen te Sparen. De stadsbeyelhebber vA> zw AaTszllvzto was m et het zwaard in
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11
576
- de vuist gesneuveld, en onbekend in de #cc,
: geworpen. TAppIs , kri
581
jgsgevangen gemaakt, werd in het kasteel te Lim burg gekerkerd , waar eerlang een schot uit een

venster, 'tzj toevallig, 'tzj metopzet,omdathi
j weigerde in Spaansche dienstover
te gaan, een einde aan zi
jn leven maakte. De Spanjaard x.
&xzAw ofxowcznA,welke
den Prins van oranje vi
jf jaren gediend had, werd ontdekt en veroordeeld door de
spiezen te loopen. PARX& hield den een en twintigsten van Hooimaand met pracht

en zwier zi
jnen intogt in het vernielde Maastricht. Drie llonderd burgers slechts
waren nog in leven; maar ook zt
j verlieten weldra uit armoede en gebrek de
stad, die jaren lang woest bleef liggen, alleen een nest voor tle Spaansche soldaten, welke een groot gedeelte der verlatene woningelt omverhaalden en tot brand-

stof bezigden. Later werd zi
j door Luikenaars en landlieden uit den omtrek allengs
weder eenigzins bevolkt; maar in het begin der zeventiende eeuw getuigde nog de
puinhoopen, welke verwoestingen vuur, staal, en roof hier aangerigt hadden. Het

i
jsseli
jk lotvan hetbloet
jendeMaastriclttvervulde allergemoederen metschrik en ontzetting, maar ook tevensmetverhoogd afgri
jzen voor de Spanjaarden, en metverontwaardiging over de Algemeene Staten. ))lk heb u zoo dikwi
jls vermaand,'' schreefde
Prins van Cltimai aan deze laatsten , ))Maastricltt te hulp te komen , maar nu is llette

laat. De stad heeft nogtansdoor hare manmoedige verdediging,u daartoe tjdsgenoeg
gelaten, doch gi
j hebtditniet gedaan; gt
j hebthaar laten verloren gaan en uitmoorden, hetgeen bi
j God om wraak roept. lk betreurhetverlies van zoo vele dappere
soldaten en burgers, en van eene zoo belangrt
jke plaats, de sleutel van Braband;
maar nog m eer betreur ik de gevolgen, daar ik vrees, dat vele steden zich aan den

vt
jand zullen overgeven, onder voorwendsel, dat wi
j haar toch aan haar lot overlaten;
inzonderheid vrees ik voor Gelderland, Brussel, Mecltelen , en Vilvoorden.'n Gelukkig
dat door den dapperen weerstand , welken Maastcicltt honderd en elf dagen den grootsten

veldheer van zi
jnen tl
jd, aan het hoofd van een overmagtig leger, geboden had,#AaMA*s benden en bulpmiddelen geweldig geminderd waren. Xen beweert immers, datvoor

en in Maastriclttveertienduizend vl
janden, en daaronder een aantalhunner eerste Bevelhebbers en aanzienli
jkste Edelen,zi
jn omgekomen. De gevoellooze vxlulps 11 evenwel
dankte God,datMaastriclttten koste van zoo trefzlfg menschenbloed eindeljk veroverd
was! Ondertusschen heeft I'AKXA een geruimen ti
jd weinig van belang ondernomen;
en vruchteloos hield hj bij den Koning,om geldelt
jken onderstand aan (1).
(1)Correspondance d, ALlx. FARZESE, P. 1. p. 94, 106,110,122. Archivcn de #fMaison
d,Orange, T. VI. p. 621- 626. bocuments fff:f. T. 1. p. 255, 258,289,292,295,298,
306, 325- 333, 355, 365, 370,396. v.n.splzcsL, Onuitg.Stukk.D.l1.bl.96,112,130,
150, 153, waar vermeldt wordt, even a1sbj :0n,datul>rlttl>:sden 17 van Zomermaand sneuvelde, bl. 156, 169, 172.

uz
tssss'
r, S/tf/f/s. r. d. Yaderl. Uist.D.lV.bl.72,107,116,
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Xiddelerwjl was PARMA niet in gebreke gebleven, zi
jne onderhandelingen metde15
15
78
*1
Waalsche Xisnoegden voort te zetten (1). Te meermoestl1j hierin slagen,daarhet
verschil van taal, van zeden en van volksaard tusschen de W aalsche en de Germaansche Nederlandsche gewesten dikwerf tot vele botsingen aanleiding gaf; en den W alen

Avordtnagegeven, dat zi
j geene middelen spaarden, om in de Algemeene statenvergadering den boventoon te voeren, en aldaar doordreven, dat de Fransche taalbj het
behandelen der zaken gebezigd werd (;). Den vi
jf en twintigsten van Louwmhand
had het bewind van den Aartshertôg met de opperhoofden der M snoegden een ver-

drag getroFen omtrent de afbetaling van het achterstallig loon van het kri
jgsvolk,
hetlosgeld dergevangenen,deteruggavederkerkell
jke goederen en dergelt
jke.Voorts
zou de Gentsche Bevrediging stipt gebandhaafd, en al het verledene vergeten en ver-

t verklaarde XATTHIAS vier dagen later schrifteli
jk aan deW aalgeven worden. Ook di
sche Staten met de belofte, dat de Hervormde gotlsdienst niet dan m et hun wil en
goeddunken in hunne gewesten zou ingevoerd worden (5). lnzonderheid trachtte men
de Bevelhebbers hunner krt
jgsbenden te winnen, en deswege besloten de Algemeene
staten, den Heeren van Montigny en van Ilezd elk levenslang een jaargeld van vierduizend gulden toe te leggen (4). De Staten van Vlaanderen toonden zich mede bereid,de middelen leverschaFen,om hetvolk van xoyTxowv te bevredigen (5). Niettemin kwamen den tlerden van sprokkelmaand de aanvoerders der Xisnoegden te Be-

tkunebz
jeen. DeBurggraafvan Genten de Heervan Capres onderteekenden hiereen
geschrift waarin zt
j verklaarden, ))zich aan de Gentsche Bevrediging en de Brusselsche Vereeniging te zullen houden , en indien de Koning deze benevens het Eeuwig
Gebod begeerde te handhaven, en hun eenen goeden vrede aanbood m et de verzeke123. STRADA, de #:#p Belg.T.1l.tib.11 en 111.p.68- 152. CAMPANA,della gverrl di Fiaw
dra, T. Il.p.5,6,9,10. BESTIVOGLIO,Nederl. Ilist.bl.309- 315. s? PETIT,Chron.d./1 1/.
T. lI. p. 378- 381. cllAppuvs, Ilist. Gen.d.1.g.d.Fl.Liv.V.p.278,279,284,285. Dz
Tzssls, Commokt.Lib.V.p.333- 339. HARAEUS,Annal.Brab.T.111.p.293,298,299. B0a,
Ilist- d. Nederl. Oorl. D.1l.B.XllI.bl.36,52,64 66. v.METERtN,Ilist.d.Nedr l. Oorl.
B. lX. bl. 167, 168,169. HOOFT,Nederl.Ilist.B.XY.bl.629,637- 642. v.REYO,Nederl.
Gcdcà,. B. ll. bl. 22, 23. Ilist. #' ALEXASDRZ FAltynsE,p.110- 125. Mxau s,Iletbeleg van
Maastricht in 1579. Arnltem 1827.

(1)Ziehiervoor,bl.286.
(2)Archives de la Ycïq
çp?ld'Orange,T.Vl.p.540,542.
(3)DoeumentsIlist.T.1.p 120- 122,127.
(4)Arcltivesde la Jfcfdpzld'orange,T.Vl.p.523.
(5)DocumentsSf.
:f.T.1.p.133.
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1s76- ring van het vertrek des Spaanschen kri
jgsvolks uit de Akderlanden, zouden zj bj

1581 hunne eer en trouw zweren, hem tegen ieder te dienen. Zoo eenig gewest of
stad dit voorstel, hetwelk aan al de Landschappen zou aangeboden worden , afwees,

zouden zi
j toch niet nalaten het te omhelzen, zonder daarom te meenen, zich van
die gewesten te scheiden, welke er gehoor aan leenden , maar wel van die, welke het

verworpen, regelregtin stri
jd methun eed en trouw , daar de Algemeene Vereeniging
tot geen ander doel was aangegaan. Xogt de Koning echter in de voorgelegde pun-

ten niet bewilligen, dan verbonden zj zich bt
j eer en trouw, met de andere gewesten
den oorlog tegen de Spanjaarden en Spaanschgezinden voort te zetten. Zj beloofden
daarvoor lt
jf en goed veil te hebben, en niet dan op de gemelde voorwaarden met
den Koning in eenige bl
jzondere onderhandeling te treden.'' De Heer van Montigny
verklaarde dit stuk ook te zullen teekenen, zoo bx LA xol''
rz zulks binnen zes dagen

doen wilde. Toen hi
jte Meenen wasteruggekeerd, sprak hi
j zi
jne soldaten aldusaan:
))Kinderen!zi
jtwelgemoed,wi
j gaan een fellen kri
jg tegen deVlamingen voeren(1).''
Kenegouwen enValenciennesbetuigden,ziclznietvan deAlgemeene Staten (Generaliteit) te zullen scheiden (2). Uit onderschepte brieven ontwaarde men echter, dat
Artois, ffczlcgpuwezl,Bt
jssel, Douai, prcAfc.
ç, Friesland en een deelvan Gelderland
met elkander waren overeengekomen , zich m et den Koning te verzoenen, en den Prins

van oranjemetal de Ketters voorvi
janden te verklaren; datvele steden en plaatsen
in Vlaanderen met hen zamenkpanden; dat zt
j binnen kortmet groote heerkrachtin
datgewestzouden vallen; en dat de Hertog van Gutàe met vi
jftienduizend man,denkeli
jk ten behoeve van PARMA, naardeNederlanden oprukte (5). Ditbaarde den Algemeenen Staten veelzorg. Z1
j zonden den Abtvan St.Bernard, den Xarkgraafvan
Harrd en Anorv vAx xzzTxzacKz, om de W aalsche Staten aan te sporen, met deove-

rige Landschappen vereenigd te blt
jven en den Gentsche Yrede te houden. DeW alen
antwoordden den drie en twintigsten van Sprokkelmaand, ))dat hethun voorkwam , dat

de aansporing, bj den Gentsche Vrede te bljven hun niet betrof, daar zi
j dezen
steeds geëerbiedigd en er altt
jd op aangedrongen hadden,dathi
j door elk naauwgezet
werd gehandhaafd. Zulk eene aansporing verdiende veeleer de Algemeene Staten zelve, welke imm er de overtreding van den Gentschen Vrede oogluikend hadden toege-

(1)bocuments ff9/. T. 1. p. 136- 138. m0R,Ilist.d.Nederl.pprl.D.1l.B.XIll.bl.35.
MOOFT,Nedrl.#ï:f.B.XX.bl.626.

(2)bocumentsS9/.T.1.p.140,147,148,163.
(3)v. p. splzczs, Onuitg. Stukk.D.1.bl.287,288. v.HAssztT,Stukk.t.#.Yàdevl.Ilist.
D.1V. bl. 24. Documents Sidf.T.1.p.161. Vg1.:0R,Ilist.d.Aede l. oorlD.lI.B.XI1l.
bl.35.
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laten. Voorts bedoelden zi
j niet, afzonderli
jk metden Koning te verdragen,waartoe15
15
78
61
deze hen in een m inzamen brief uitgenoodigd en te dien einde naar den Bisschop

van Atrecltt en de Heeren van Selles en Valhuon, zi
jne gemagtigden, gewezen had;
veelliever wilden zi
j gemeenschappelt
jk met de andere gewesten in onderhandeling
methem lreden,terwijlzI
j lzoopten,datPARXAaanhunneaanzoekengehoorzouleenenen
tateene verzoening de behulpzame hand bieden. Zt
j oordeelden derhalve,datde overige Staten zich die gelegenheid behoorden te nutte te maken, om tot een goed

vergeli
jk te komen. Yôör den vi
jftienden van Lentemaand zouden zi
j hierop bepaald
antwoord afwachten, en bj gebreke daarvan hetervoorhouden, datde Algemeene
Staten hun voorstelverworpen hadden-'' Hierbi
j voegden zi
j een afschriftvan 'sKonings brief, benevens eene verklaring van de drie genoemde bemiddelaars, dat 'sVorsten bedoeling was, ))den Gentschen Vrede en de Brusselsche Unie in allen deele te
handhaven-'' Reeds den derden van Lentemaand werd door de Algemeene Staten een
uitvoerig antwoord ingezonden,waarin zi
j erkenden, ))dat er nu en dan op den Gent-

schen Vrede inbreuk gemaaktwas, maar datditaan de ti
jdsomstandigheden moest geweten worden, ill welke het onmogeli
jk wasj de weegschaal alti
jd in den evenaar te
houden; de grondslag van dien Vrede, de eenigheid der gewesten namelijk, moest
niettemin ongescllokt bli
jven,en daartoe wilden zi
jnaar vermogen medewerken. Op
PARMA moesten de W aalsclle gewesten geen vertrouwen stellen. llun i
jver voor het
Roamsche geloof was hem bekend, en daarvan bediende hi
j zich,om hen van het
Gentsche Verdrag af te trekken, onder voorwendsel hen daar vaster aan te verbinden.
De Algemeene Staten verlangden niets dan vrede, mits men dien aan al de Neder-

landen, zonder onderscheid van godsdienst, verleende, daar zi
j hunne broeders in den
nood niet ltonden verlaten, welke gezamenli
jk metllen in den vrede moesten deelen,
of den oorlog voeren (1).''
De regering van Brussel oordeelde het raadzaam , ook gemagtigden naarde W aalsche
gewesten te zenden en hen te vermanen, zich niet van de overige Landschappen te
scheiden. De Graaf van Lalaing, Stadhouder van K enegouwen, en de regenten van

Bergen ontvingen de afgevaardigden minzaam en metschi
jn van blakenden i
jvervoor
de handhaving der Gentsche Bevrediging,met welke men Setuigde te willen leven en
sterven. LAL-&I>O noodigde hen aan zi
jne tafel,dronk op hetwelzi
jn der Algemeene
Staten en van de stad Brussel, welker vaderlandsliefde hi
j hemelhoog verhief. Te
Atvecltt, daarentegen, werden zi
j doorden Stadhouder, den Burggraaf van Gent, en
den Stedevoogd,den Heer van Capres,metminachting bejegend. De Staten van Artois
weigerden hun gehoor, en door listalleen ontkwamen zi
j het gevaar van opgeligt te
(1):OR, Hist.d.Ae#erl.OOrl.D.l1.B.X1ll.bl.37- 42. v. M:TEaEN, Ilist. d.Nederl. (A?'/.
B.lX.bl.163. aopy.T,Nederl.#fdf.B.XV.b1.626- 629.
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Ten gevolge deronderhandelingen metPAhxx, en in spi
jtderveelvuldige

vertoogen van MATTHIAS en oRAlzz,gaven Artois, Ilenegouwen,Bijssel,Opuci en 0r-

31v. clties den Algemeenen staten te kennen, dat zi
j ))niet goedkeurden, dat sommige
,

Yente- d kappen tot geene verzoening m et den Koning, zonder den geloofsvrede te bedinm aand Lan sc

1579 gen,verstaan wilden. Zi
j hadden daarom besloten metPARMA te verdragen,onder beding van handhaving der Gentsche Bevrediging, der Brusselsche Vereediging, en van

hetEeuwig Gebod,benevens het verwl
jderen der vreemde benden; zoo deze nietgoedschiks wilden vertrekken, zouden zi
j eene kri
jgsmagt bi
jeenbrengen, om haar met ge8 v. weld te verdri
jven-''- Ernstig vermaanden hen deAlgemeeneStatenvanhunvoornemen
GPQSm .af te zien, en veeleer gemagtigden naar Keulen te zenden , alwaar, onder 'sKeizers
bemiddeling, eerlang over een algemeenen vrede zou gehandeld worden. Om de
stemming des volks aan de hunne te ontsteken, lieten de Staten eenen legpenning slaan,

op welken men aan de eene zl
jde de rompen van Eoxoxp en uooawE uitgestrekt, de
hoofden op staken; en aan de andere stri
jdende ruiters en knechten, van elk een
Paary aanschouwde, met dit opschrift: Praestat pugnare ,rp patria, quam Wplulcfg

pace dccl
r
pî(1).
Der Staten vermaning en raad vonden te minder ingang, daar de Heer van M ontigny
en andereXisnoegden een beslissenden stap gedaanhadden.Xowvzowx stond reedssindsgerui-

j langs
men ti
jd in verstantlhouding met ns LA xoT'
l'z (2), wien de Staten, welkeh1
wi
l
de
alle wegen onder de gehoorzaamheid desKonings
terug brengen, met zi
jne
aanhangersonlangs,in naam desKonings,openlijk voor vi
janden enverradersdesLands
verklaard, en elk , op straFe des doods, verboden hadden , met hen in eenige aanra-

king te komen (5). Ofschoon xowvloat zich,bovenal sinds het vertrek van Axzov,
voorbereidde,om weder in dienstdes Konings te treden, weifelde hi
j echterlang1ja#
was nog kortelings m et de Algemeene Staten in onderhandeling getreden, en had hun

zi
jne dienstenaangebodenindeverwachting,datmendaarnaaanzi
jneisch,geldeli
jkenonderstand namelt
jk voor zi
jn kri
jgsvolk, voldoen zoude (4). Xaarde gebeurtenissen te
(1)))Beter gepcAlea T0pr het Vaderland, dan bedrogen d00r #erein:#d4 Tredes''- Ad#pl.d.
Et. &:4. bi
j GROEN v.PalxszEasn,Arehivesdela Jfcizpn #'Orange,T.V1.p.601. Documentà
Hist.T. 1. P. 165--168, 172,213,214,218--222,267--269. L= PETIT, Chron.d.#pll.T.Il.
Liv. Xll.p.3W - 370,372. :OR,Ilist.d.Nederl. Oorl.D. ll.B.XIlI.b1.43,44. v.MErr-

AENyIlist.d.Federl.Oorl.B.lX.bl.163 verso. HOOFT,Nederl.#ï:/.B.XV.bl.631- 633.

(2) corremondaneeo'Asxx.pwaxssz,P.1.p.57,63,79,84.
(3)Document'#i&f.T.1.p.163,174,207,208. :0R,Ilist.d.Nedrl.0*1.D.ll.B.XllI.
bl. 46.

(4)Arcàïve:de la *ix4 d'QrangejT.VL p.587,588,607.Documente#idl.T.1.p.62- 64,
177- 195.
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Gent, van welke nader zal gesproken worden, de schoone woorden en beloften van1570-

PAKMA, en inzonderheid, het gebrek aan middelen om zi
jne soldaten te onderhouden,
bewogen hem , zich eindeljk met nz X,A Movvx te vereenigen. In tegenwoordigbeid
van den Bisschop van Atrecltten de Heeren van Selles en Valltuon verklaarde hi
j
op den zesden van Grasmaand teMontSt. Eloy bij Atrecht, zoo voor zich zelven als
voor zi
jne Hoplieden en soldaten, ten getale van zeven of acht duizend voetknechten
en xier honderd ruiters, in 'sKonings dienst over te gaan , onder voorwaarden: bandhaving van den Gentschen Vrede, de Brusselsche Unie en het Eeuwig Gebod; uitbe-

taling der soldt
j op den bepaalden ti
jd,en hetwegzenden der vreemde benden. Den
volgenden dag ontvouwde xowr
rxowv te Atreokt in de vergadering der Staten van Artois,

Kenegouwen, Bjjssel, bouai en orclties wat tusschen nz I,A Mol'
Tz en hem gesloten
was, en dat hi
j alleen hiertoe wasOvergegaan, OMR te Spoediger tOt eenen duurzarien
vredetegeraken(1). Tevergeefsvoeddemennogsteedsdehoop,hem totanderegedachten
tebrengen (2).Xaaruitonwraakbaregetuigenissendierti
jdenbli
jkt,datdeliefdevoorhet
Vaderland,de wensch om aan den burgerkri
jgeeneindetemaken, endeijvervoordeinstant
lhouding der Roomsch-Katholi
jke godsdienstniet de eenige dri
jfveren waren van de
mannen,welke toen hetmeest invloed in deW aalschegewesten enbi
jdeXisnoegdenuitoefenden. XAxsrEx.n , xow1'IG>Y, de Burggraaf van Gent, nE cAvltzs, bz xAswt:v en vele
anderen bleven niet in gebreke, voor zich ambten , titelsen belooningen te bedingen; en

vlLxps 11 stond hun gretig toe,al wat zi
j verlangden (5). Ondertusschen had de
Graafvan LalaingeenigebrievenaanPARMAonderscheptennaardenPrinsvan oranjeopgezonden,uit welke onwedersprekeli
jk bleek,hoeweinigdeSpanjaardendachten, zichaan
hunne beloften te houden. Onmiddelli
jk zondhetbewindvandenAartshertogdenHeervan
Kvuiningen met deze belangri
jke stukken naar de opperhoofdenderXisnoegden,om hen
door deze krachtige getuigenvanSpaanschetrouweloosheid totdezi
jdederAlgemeene Staten terug te brengen. De woede, in welke xowr
rxowv op het eersteoogenblik werd ontstoken, verdween allengs en tevens het uitzigt op verbroedering en eenparigezamenwer-

king,zonderwelkehetonlnogeljk wasde drukkendemagtvanSpanjetewederstaan(4).
Eigenbelang en nai
jver op den Prinsvan oranje sloten de oogen voor den ondergang
van het gemeenschappelijk vaderland. Zelfs de Graafvan Lalaing, welke zoo dikwerf
betuigd had, dat hi
j oaAwzx a1s een vader vereerde, zwichtte voor de verzoeking.
(1)Correspondanee D'ALxx. FAMxsz, P. 1. p. 95,96. tz PSTIT,Chron.d.#:12.T.lI.Liv.
Xll. p. 366, 3W . :on, Ilist.d.Nedc l.Oel.D.ll.B.XIIl.bl.46,47. v.MXT>IRIN,Hist.
d.#e#e l. 0. 1.B.IX.bl. 163 verso. HOOFT,Nedc l.Bist.B.XV. b1.633.

(2)bocumentn#i,f.T.1.p.269.
(3)Cowespondanee o'Assx.FAnxzsE,P.1.p.18,89,90,W ,99,101.
(4)Documentn#fdf.T.1.p.248,253-259.
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- HoeweloRtxzz, aan wiensvermaningen hi
.
jeenigen ti
jd hetoorleende, geene pogingen spaarde, llem voor de Algemeene Staten te behouden,ja,zelfs zi
gne eigene kinderen tot gt
jzelaars aanbood, ten waarborg, dat de hem gedane beloften zouden nagekomen worden,liet hi
j zich echter door zi
jn broederMow'
rzoxv en de Graven van
Aremberg en Mansfeldt omzetten, en teekende den drie en twintigsten van Bloeimaand een Verdiag, zes dagen te voren tusschen Arteis, Bkjssel, fotft'fen orclties
metde gemagtigden van PARSIA aangegaan (1).
Het plan van Ilenegouwen, Artois en Douai was reeds toen zi
j zich den zesden
van Louwmaand onderling vereenigden (2),zich van de Algemeene Staten tescheiden,
.

in geval deze niet binnen eene maand de inbreulten , op de Gentsclle Bevrediging en

deBrusselsche Unie gemaakt,herstelden (5). De verzekering van hetbewinddesAartshertogs omtrent het invoeren der Hervormde godsdienst in de W aalsche gewesten , en
dat llet Verdrag van Gent gestreng zou onderhouden worden, waren van weiniginvloed

geweest (1). De W alen, en inzonderheid de stad Mecl%elen, klaagden openli
jk-,dat
))eenige Landschappen door het invoeren van nieuwigheden in het godsdienstige hun
eed verbroken hadden; dat de llgemeene Staten geen vrede begeerden ,en geene voorwaarden , hoe gunstig oolt, hun smaken zouden; dat de Aartshertog ëen W aalschen

gewesten geene zekerheid kon belooven, daar hi
j zelf van niets verzekerd was en het
plegen van ongeregtigheid tegen God en de W etmoest aanschouwen en tot zi
jn hoon
verdragen; dat de afgevaardigden van Ilblland en Zeeland zich niet schaamden , dik-

wjls.en op verscheidene plaatsen te verklaren, datmen dengenen den hzls moestbreken , welke van vrede spraken, en dat het toetreden van Antwerpen tot de Utrechtscbe

Unie hun meer waard was, dan alde omliggende gewesten te zamen, terwi
jlzi
j ook
meer geld zouden verdienen met gelei- en vri
jbrieven, wanneer deze gewesten waren
afgevallen, dan door vcrkeer en goede nabuurschap (5).'' Vruchtelooswasdan ook
een uitvoerig en krachtig vertoog van de Algemeene Staten den acht en twintigsten
van Grasmaand, en het zenden van een afschrift der onderschepte brieven gebleven,

(1)correspondance o'AsEx.FARSESZ,P.1.p.140. :0R,Ilist.d.Nederl.Oorl.D.Il.B.X1ll.
12.101. v.METEAEN, Hist.d.Nederl. Oorl.B.lX.bl.164 verso. IIOOFT,N ederl.Siz/.B.XY.
bl.661.

(2)Zie hiervoor,bl.286.
(3)Corremondance b'Aszx.FAMEsz,P.1.p.77. Doeumentn Ilist.T.1.p.84.
(4)bocuments#izf.T.1.p.127. Hiervoor,bl.311.
(5)v. n.splEoxlz, Onuitg.&Uà/C. 9.II. b1.87. Docum.ff9l.T.1.p.151,261. correspondcnce n'AtEx.vAaxzss,P. 1.p.92.
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om hen van een afzonderli
jk verdrag metPARXA afte trckken (1). Datvertoogstrekte11
55
781
6tot antwoord op een schnjven, drie dagen te voren van de Staten van Ilenegouwen,
Avtois,Aï/J.
CeJ,Douaien orcltiesontvangen,waarin zt
j te ltennen gaven,datzi
jmet
de afgevaardigden des Konings in onderhandeling getreden waren , welke den zeven-

tienden van Bloeimaand in de abdt
j van St.Vaastbt
q Atrecltthaar beslag kreeg (:).
Met veel luister werden de afgevaardigden der W aalsche gewesten doorPARXA , welke

reeds aan den goeden uitslag zjner pogingen begon te twi
jfelen, in de legerplaats voor M aastrkcltt ontvangen en onthaald. Het Verdrag werd punt voor punt

door hem en zjne raadslieden ri
jpell
jk overwogcn en wi
jzigingen daarin voorgesteld,
omtrent welke de W aalsche Staten m et eenige zaakgelastigden , van 'sKonings wege

benoemd en waaronder de Graaf van Mansfeld zich bevond, in gesprèk traden.
Nog steeds trachtten de Algemeene Staten hen t0t ander inzigt te brengen , en Ilellegouwen zelfs begon te wankelen. Hieruit laat zich verklaren , dàt niet völr den twaalfden van Herfstmaand het Verdrag, m et eenige weinige veranderingen, te Bergen f4

Ilenegouwen,in naam desKonings,metgroote plegtigheid werd afgekondigd (5). De
acbten twintig punten, welke dit staatsstuk bevat, hielden hoofdzak-elt
jk in:))handhaving van de Gentsche Bevrediging, de Brusselsche Vereeniging, en het Eeuwig Ge-

bod;alleen-uitoefening van de Roomscll-Katholi
jlte godsdienst;gehoorzaamheid aan den
Koning; aftogtvan het uitheemsche kri
jgsvolk binnen zesweken, in welken ti
jd, ter
behoorli
jke nakoming van dit Ye
rdrag, een leger van landzaten op de been zou wor/
den gebragt, te bezoldigen uit 'sKonings inkomsten en waarin de gewesten , welke

zich weder onder zi
jne gehoorzaamheid begaven, hun aandeel zouden dragen; benoeming van algemeene Landvoogden alleen uit Prinsen van den bloede; vergiFenis van

alhetgebeurde;herstel van alle voorregten en vri
jheden;beslissing van alle zakenaan
den Raad van State zoo a1s ten tl
jde van KarelV ,welksLeden alle Nederlanders,en
twee derde er van den Staten aangenaam moesten zi
jn en hunne zi
jde van den beginne tot den einde toe gevolgd hebben ; ook zouden tot Leden van den Geheimen

Raad,van den Raad van Geldmiddelen, en totde gewestelt
jke en stedelt
jke regeringsambten slechtspersonen benoemd worden,welkeden Staten welgevallig waren (1).''
(1)Documents#ï.
çf.T.1.p.274-286. Een uiterstbelangrjk stuk,om den staatvan zaken
in dien tijd teleeren kennen. Yoortsp.287-289.
(2)Resol. d. Et. Gen. aangehaald door GROEN v. pRlxsTzasR, in de hrchivesdela Maison
d'orange,T.V1.p.601. Correspondance o'Asxx.vwnxzsx, P.1.p.91.

(3)correspondance o'Atzx. Ipwassss, P. 1.p.96,102- 105,110,116,131,135,140. bocttêncpf,
ç Ilist. T.1. p.371-- 374, 376- 381, 398- 401. STM DA, de Bello Belg. T.ll.Lib.1.
p.57--65.

(4)LE PETIT,càrpn.d.Jfolf.T.l1.Liv.XlI.p.381* 87. :0R,ffid/.#.Nedrl.Oprl.D.l1.
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Er is aangemerkt, dat in dit Verdrag den W aalschen gewesten, behalve Doornik ,

hetDoornilcsche, Kamerk
jk, Valenciennes, Wpvc/lcfzlen Landrechies, welke er, ondanks de herhaalde pogingen der Xisnoegden, door den invloed van ohAxzz en de me-

dewerking van PIERRE BE xELvx,Prinsvan Eefzlpy, nietin getreden waren (1), zaken bewilligd werden, die alles overtrpFen wat, vöör de onlusten, de vurigste vaderlandsgezinden ooit gehoopt hadden ; en men zich moet verwonderen ,dat dit de andere
Nederlandsche gewesten , inzonderheid Braband en Vlaanderen, niet aangespoord heeft,

onder de heerschappj van mLlps 11 terug te keeren. Zj zouden zich daardoor,meent
men, voor vele rampen behoed hebben , en het Verdrag van Atrecht zou de grondslag

geworden zjn van het staatsregt der Belgen in betrekking tot hunnen Vorst,
terwi
jl hët nu in onbruik geraakte, daar de groote steden van Braband en
Vlaanderen niet zulke vnordeelige voorwaarden verkregen, toen zi
j genoodzaakt
werden, zich te onderwerpen (2). Xen moetechternietvergeten, dathetwantrouwen op de woorden en beloften van rzrxps, waartoe hi
j te zeer en onlangsnog, geli
jk wi
j zageny aanleiding had gegeven, in de gemoederen diep geworteld was
en steeds door oaAwzE gevoed werd. De uitkomst bewees, dat ook hier 'sPrinsen
schranderheid niet gefaald had, toen sommige dezer voorwaarden geheel niet, en

andere maar ten halve donr de Spanjaarden nagekomen werden. De Koning nogtans
llad het Yerdrag zonder eenige zwarigheid bekrachtigd, ofschoon hj wel gewenscht
had, ))dat het wat duideli
jker geweestware, en mdt minder beperkingen van de zi
jde
der Staten-'' ))Xaar,'' schreeflli
j aan PARMA, ))om dezelfde redenen, wellte u bewogen hebben het aan te nemen, en opdat de Nederlanders te beter onze goedertierenheid m ogen kennen en hoezeer diegenen hen m isleid hebben, die uit kwaad-

aardigheid en om hun voordeel uit de onlusten te trekken, mi
jne onderdanen
wantrouwen tegen mi
j hebben ingeboezemd, in plaats van de vaderljke genegenheid te erkennen, welke ik hen als de oudste mjner er:anden toedraag, heb ik
B. X1lI. bl. 98- 101. uooFT, Nedc l. lfïdf. B. XV. bl. 661- .
666. Eene Fransche vertaling

daarvan vindtmen bl
jDUMONT,C0Tp&X$/!pm.T.V.P.1.P.350-3559eeneltaliâansche,dochbekort,
bi
j CAMPAXA,della gueac diFiandra,T.ll.p.7-9; eene Engelschebi
j GRlxrsTow,Hist.V/A:
N ethcl.p.583- 588. Vgl. STRADA,de Bello Belg.T. ll.Lib.111.p.166. BXNTIVOGLIO,Nedc l.
Hist.bl.316,317. v.MXTEREN,Ilist.d.#e#er!.Oorl.B.lX.b1.165. In 1787 werd een bete-

re tekst van dit Verdrag, naarhetoorsponkeljk,in deArchiven van Henegouwen berustende,
te Bergen uitgegeven onder den titel:Traitd conclu ti xvras le 17 M ai1579,etc.ln 8o.

(1) corremondance o'AI.rx. FAnszsn, P.1. p.92,136,141. Donumentsflïzf. T.1. p.438,
452- 454,456- 459.

(2)GAc?&Ro,in de correqpondqnceo'assx.FwR,rss,P.1.p.19.

DES VA D ER LAN D S.

519

mi
J* vergenoegd, u hiernevens de bevestiging en bekrachtiging van het Ferdrag te 15761581

zenden (1).''

Door den afval der W aalsche gewesten werd de Koning met een leger versterkt,

waarin sedert zi
jne voornaamste magtin deNederlanden bestaan heeft (:). Maarvan
den anderen kant werd oaAwzs ook van een aantal Grooten ontslagen, wier heersch-

en hebzucht,najveren wuftheid dikwerfzjnebeste plannen verjdeld hadden. Teregt
wordt van hen gezegd: ))Onder ALBA en oz azouxsexs beoorloogden zj, gemeenschappeli
jk metde Spanjaarden,den Prins en de Hollanders en Zeeuwen;toen de Raad van
State het bewind had aanvaard,zetten zi
j de Spaanschgezinde Ledener vanin hechtenis
en verdroegen zich metoaAwJz;na de komstvan oo> zAw hielden zi
j dienszi
jde tot
aan de verrassing van Namen, wanneer zi
j hem verlieten en den PrinsnaarBraband
ontboden; te naauwernood had oaAwzz het bewind aldaar aanvaard, of zi
j haalden,
buiten zi
jn medeweten en dat der Algemeene Staten, den Aartsherteg xu vszis in het
da
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Land; en toen zi
j zagen,
zi
J*zich totden Hertog van Anjou; en als eindeli
jk ook deze nietnaar hun zin handelde,wierpen zi
j zich in de armen van PARMA (5).''
Er is reeds in het voorbl
jgaan van de vredesonderhandeling te Keulen gewag gemaakt. Keizer avoox,v11,die welligtten wille zjnsbroedersmeer dan vroeger in de
bevrediging der Nederlanden belang stelde, had zick tegen het einde des verloopen

jaars als middelaar tusschen hen en den Koning aangeboden,ja, zelfs zich bereid verklaard,in persoon naar keulen tekomen,zoozi
jneafgezantendenNederlandersnietaanv
genaam mogtenzi
jn.DePrinsvan oranjewasgeenszinsmeteenetusschenkomstvandenKeizeringenomen,daarhi
jvoorzag,datzi
jopnietszouuitloopen;dochdeAlgemeeneStaten
waren hiervan niet afkeerig , en ook PARXA nam ergenoegen in. Tevergeefsechterhad de

Keizerljkegezant,deGraafvanSchwartzenberg,opaansporingderStaten,bi
jdenSpaansùhen Veldheer op eenen wapenstilstand, vôôr datde onderhandelingen zouden beginnen,

aangedrongen,))daarhetanders,''meendehj,))grooteljkstevreezenware,datdeNederll>#czlvoor den Koning zouden verloren gaan,dewi
jldeStaten,totwanhoopgedreven,
zich in de armen der Franschen zouden kunnen werm n.'' Hj voegde er bi
j, ))datde
Keizer zulk eene weigering ten uiterste euvel z0u opvatten, en aan den Koning welligt

melden,dathi
j maar een ander moest zoeken,om in zi
jne zaken alsbemiddelaaropte
treden.'' Xen zalPARMA nietten kwade duiden,A.t hl
j eene wapenschorsing,alsna(1) Correspondanee p'uxxAwpu FAVSM , P.1.p.119,120. 'aKoningabHefisvan dM 12den
van Herfstmaand.

(2)wAc=xAAR,D.VlI.bl.306.
(3)hpologiet/c4 wlsssx I,bj n0a,#i:l.#.Nedcl.Oel.D.II. huthct.&u/4.b1.89.
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1576- deelig voor de belangen des Konings, van de hand wees, maar zeker was zi
jn eisch
1581 h
oogst onbillt
jlt, dat de Algemeene Staten zich oztvoorwaardeljjk aan 'sKeizersbeslissing m oesten onderwerpen. Daar men de ware reden , waarom die eisch werd verwor-

pen, nietgevoegeli
jk kon aanvoeren, gaven de Staten den tienden van Louwmaand te
kennen, ))dat zi
j daarin nietkonden bewilligen,'omdatlulksonmogelljk en in strijd
was met#efalgemeenewelzijnzoowel,alsom denaauweverbindtenissenmetdeKoningin

van Engeland en den Hertog van Anhu (1).'' Twee dagen laterverklaarden zt
j aan
scuw wavzxxszao , dat men m et den Keizer als bemiddelaar, niet als beslisser in de

zaken der Nederlanden in onderhandeling konde treden. De Keizerli
jke gezantspaarde
nu geene moeite, I'ARXA s'an den bewusten eisch af te brengen,waarin hi
j echter
nietslaagde (2).Scherp werd zulksden Spaanschen Veldheer,die hoog van zt
jne&'redesgezindheid had opgegeven, door de Algemeene Staten verweten. Dit bragthem ,

naar het schl
jnt,totandere gedachten. Althans op de groote Statenvergadering,tegen
den zes en twintigsten van Lentemaand te Antwerpeltbi
jeengeroepen,werdenafgezanten
terKeulsche vredehandeling benoemd (5).De beroemde bi
jeenkomst te Keulen was door Paus oREooaxcs XlII en Keizer
hrooxav 11 bewerkt, ten einde door hunne bemiddeling eene verzoening tusschen den

Koning van Spanje en zi
jne Nederlandsche onderdanen totstand te brengen. be ATcderlanden, reeds zoo vele jaren de prooi van een vernielenden burgerkri
jg,wierpen
een blik van hoop en vertrouwen op dcze vergadering, welke uit de aanzienli
jkste
mannen van dien ti
jd was zamengesteld. Xiddelaars en afgevaardigden begaven zich
%

in grooten getale derwaarts, en spreidden er eene inderdaad zeldzam e pracht ten toon.
Aan hun hoofd stond 'spausen Nuntius zA> B.
&pTIs'
r cksrAoxA, Aartsbisschop van Bos-

dlp,p,welke in vi
jftienhonderd negentig,onder den naam van rztBAwvs Vll,den Pausseli
jken troon besteeg. Van wege den Keizer verschenen er de Keurvorsten van Trier
en Keulen , de Bisscllop van W urzburg, en or
r'
ro uzwI)Rlx., Graaf van Scltwartzenbevg.
Voorts de afgevaardigden vandenHertogvan Gulilc.en van den Prins-Bisschop van Luik. De

gevolmagtigde desKonings van Spanje wasnox cAaLos o'ARAoox Y '
zAorxxvzA,Hertog
van Tçrra-Nova, Ridder van het Guldenvlies, een der uitstekendste Staatsmannen van

zi
jn ti
jd,maar welke,ongelultkig,bi
j deKeulsche orlderhandelingen nietzoolkonlzandelen, als men van zi
jne welbekende gevoelens verwachtte, daar zi
jn geheime lastbrief bi
jna alti
jd metzi
jn openbaarberigtschriftin stri
jd was. Op beveldesKonings,
(1) Aezpltff.d.Et.Gen.bi
j GRozx v.pmxsTEnEx,.in de hrchivesdela Xcidpld'Orcli#e,T.571.
p. 595,596. Correspondance D'ALEx.FARSESE,P.Icp.20,21.bocuments SïJ'
f.T.1.p.86- 88.

(2)bocumentsIlist.%.1.p.98,138,145.
(3):0R,Ilist.d.Nederl.O0vl.D.1I.B.Xlll.bl.4 ,48.
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voegde P&aAxA hem nog toe MAXIMILIAAX nx rowovzvAr Graaf Tan WNC:NOi en Heer1576,
1581

van Fcuz,de Raadsheeren Assoxvxxax,s en voxcm,en als gebeimscbri
jver rhBtlrsscuAxExszRo. Der Staten afgevaardigden waren vxxzlps vAx chot , Hertog van AcrzcApf,

vergezeld door zi
jn oudsten zoon, den Prins van Chimay; zAw vAx ozh rxwosx, Abt
van St. Gertrude; rItEOZRIK vAw Izvx, Abt van M arolles; svcuo vAw wvvvA vAx
zczcuzx , Proost van St. Bavo te Gent; GASPAR scnx'
rz, Heer van Grobbendonk; ssa,v vA> oosa , Heer van Kaldem broek; asox,.
FARD VAN MERODE , Heer van Bumen; Aoox
vAx XEETX>:ItKZ, Schildknaap ; AORIAA> vA> nER Mlzl,z, Raadsheer aan het Hof van

Ilelland;AooxvsvAx ALBADA,DoctorindeRegten;envAxxzsszxaalsgeheimschri
jver(1).
De Algemeene Staten hadden ook >'lttxçoxs n'oxoxxzs, Heer van Beaurepaire, als afge-

vaardigde benoeY , doch daar ht
j tot de Xisnoegden behoorde en deze zich van hen
scheidden , begaf hl
ni
et
naa
r Keulen. De Staten van Ilolland zouden gaarne
j zich
gezien hebben, dat zAx van Nassau derwaarts gezonden wierd; doch het schi
jnt, dat
zi
j dit ter Algemeene Vergadering nietkonden doordri
jven (;). Evenweltoog de voli
jverige Graaf er tt
jdensde onderhandelingen tweemaal henen, en op eene dier reizen
ontsnapte'hi
j, als boer verkleed, ter naauwernood aan de handen der Spanjaarden (5).
De Staten van Ilblland en Zeeland hadden,bl
j hunne toestemming in hetaanvangen
van den vredehandel te Keulen, uitdrukkelt
jk verklaard, '
dat zj de Brusselsche Verecniging en het Eeuwig Gebod voor nietig en van onwaarde hielden, en begeerd, dat

men voor hen vrt
lje uitoefening van de Hervormde godsdienst, met uitsluiting van de
Roomsch-Katholi
jke, zou bedingen, als ook de magt, na oRAwzz's dood eenen
anderen Stadhouder te kiezen;doch de Prins vond hetlaatste aanstooteli
jk, en vermaande hen, omtrent het eerste, zich te houden aan de Gentsche Bevrediging , totdat

daarin door de Algemeene Staten naderzou voorzien worden (é).
Den vi
jfden van Grasmaand wasde bi
jeenkomstte Keuleltplegtig geopend. De Nederlandscllb afgevaardigden kwamen er echter niet vöör den vierden van Bloeimaand,

wegenshetdralen van I'ARMA methetgeven van vrtjgeleibrieven (5).Voorkomendwerden zi
j door de aanzienli
jkste burgers ontvangen, welkezich hunnerzaakuiterstgenegen
(1)bocuments Hist.T.1.p.225,226,294.B0R,Ilist.d.14#er1.0ovl.D.ll.B.XllI.bl.52.
v.0.vuxcxT,Ilist.d. Troubl.T.1I.p.469- 472.

(2)Resolut.w./1:11.bl
) wAGENAAR,D.V1I.bl.279.
(3) v. p. splzcss, Onuitg. Stukk.D.II.bl.143. GROEN v.palxsrsRzR, in de hrcltives de la
Maison d'Orangc,T.VI.p.630.

(4) B0R, Uist. d. Nederl. oprî.D. 1l.B. XllI.bl.51. Vgl. v. p. splscrs, Onuitg. ,W v/gi-.
D.1l.bl.122 (1).
(5)v.Hasszl-T,stukk.r.d.Yaderl.#ïdf.D.lY.bl.72,94.
11 DEEL. 6 STvK.
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1576- toonden,gelt
jk ook de Keurvorsten van Trier en van Keulen , en deBisscllop van W urz1581 b
urg. Hoezeer men erdaarentegen de Spanjaarden haatte, bli
jkthieruit,datde Hertog van Terra-Nova met steenen geworpen werd, wanneer hi
j zich op straatvertoonde,

weshalve de stedeli
jke Regering hem eeneljfwachtvan dertig hellebaardiers, op zi
jne
kosten, veroorloofde (1). De vredesonderhandelingen te Keulen werden even lang gerekt en waren even nutteloos a1s die, welke vroeger te Breda, m ede door tusschenlkomst des Keizers, waren aangeknoopt. De Algem eene staten hadden ditvoorzien , en

zouden geene zaakgelastigden gezonden hebben, indien zi
j niet gevreesd hadden,
den Keizer en de Duitsche Vorsten te vertoornen (;). De Spaansche gemagtigden
maakten terstond vele aanmerkingen op den lastbrief der Nederlandsche afgevaardigden;
en toen de zwarigheden daarover uit den weg geruimd waren, vedangden 'sKeizers

gezanten, dat men van de zi
jde der Algemeene Staten heteerstde voorwaarden zoù
ontvouwen, op welke men den vrede wildesluiten. Deze waren hoofdzakeli
jk de volgende: ))Elk gewest zou hetvoorregtgenieten,hetwelk Braband bezat,nameli
jk:zi
j18v. nen Heer te mogen verlaten, wanneer ht
j 'sLands voorregten en vri
jheden schond; de
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1579 houden, en na zt
jn dood niemand daartoe benoemd worden dan metbewilliging der
Staten.'' Het sprak van ieff, dat in zulke eischen niet werd bewilligd. De bemiddelaars opperden ook de vraag: ))W ie beslissen zou, of de voorregten al
dan niet geschonden waren? Het ambt van scheidsregter zou door de Staten
evenmin aan den Koning, a1s door dezen aan genen willen of kunnen overgelaten worden.'' In nuttelooze beraadslagingen verliepen de zes weken, welke de
Nederlandsche afgevaardigden, in gevolge hun lastbrief, tot onderhandelen mogten

bezigen. Van wederzi
jden werden nu de laatste voorwaarden overgeleverd. De
Spaansche gelastigden deden het voorkomen,alsof zj op weg waren,metden Prinsvan
oranjeeene afzonderli
jke overeenkomsttetreFen.DeStaatschegemagtigden,déarentegen,
ïaven te verstaan, dathunne Xeestersop nieuw metden Hertogvan Anjouonderhandelden,
jdete
en zich ongetwi
jfeld in zi
jnearmen zouden werpen,wanneermen van 'sKoningszi
stjf op het uitsluitend handhaven van de Roomsch-Katholt
jke godsdienst staan bleef.
lntusschen ontvingen zj last, vooronbepaalden tjd,metonderhandelen voortte gaan;
en nu ontwierpen de Keizerlt
jlte gezanten eenige voorwaarden, welke hun echter niet
behaagden,daar zt
j meenden,datdeze in den grond overeenkwamen metde voorstellen
(1) Zie den brief dcs Prlnsen van cltimay aan de Algem eene Staten van den zevendex van
Bloeimaand 1579, in de bocuments #f,
sf. T. 1. p.294.Vgl.daarbj p.228,229.
(2) zie den briel-der Algemeene staten van den 28 van Grasmaand in debocumentsuist.
T.1.p.272. Vg1.p.396.

bEs VA:t:t1X:s.
van TzRRA-wovA. Er werd hun derhalve eennieuw ontwerp ,uittwintig punten bestaande,1526voorgelegd, waarvan de hoofdinhoud hierop neêrkomt: ))De Gentsche Bevrediging, de 18
1581

v.

Brusselsche Vereeniging, en hetEeuwig Gebod zullen in volle krachtbljven9devoor-Hooim.
1579
regten gellandhaafd, en de vreemde krl
jgsbenden verwi
jderd worden. Eerli
jke lieden9
die van hunne ambten ontzet waren, welke zi
j ten tt
jde van betEeuwig Gebod bekleedden, zullen daarin worden hersteld. De wederzi
jdsche gevangenen zal men op
vri
je voeten stellen, a1sook den Graafvan Buren, drie maanden nadat'zi
jn vader,de
Prinsvan oranje, aan de afzonderli
jke overeenkomst,methem te sluiten,zal voldaan
hebben. 'sKonings gezag zal geëerbiedigd worden als ten ti
jde van XARExzV. De
landvoogdt
j zal aan een Prinsofeene Princesvan den bloede worden opgedragen, welke
de voorwaarden 9 in dit Verdrag bepaald, za1bezweren en bezitnemen van alleversterkte
plaalsen , doch alleen geboren Xederlanders daar over aanstellen; ook zullen , over het
algemeen , slechts inboorlingen, welke den eed aan den Koning en de Staten moeten
aEeggen , hooge ambten m ogen bekleeden. De Koningin van Engeland en de Hertog

van An.'pu zullen in ditverdrag begrepen zl
jn. Ten aanzien vandegodsdienst,zalmen
zich in Ilolland, Zeeland en Bommel aan den Gentschen Vredehouden; den Roomscb-

gezinden echter aldaar de plaatsen wederinruimen,welke zi
j ten ti
jde van dien Vrede
bezaten. In de overige Landschappen zal mcn alleen de Roomsche eeredienst uitoefew

nen, doch den Onroomschen de vri
jheid laten aldaar te wonen, totde Koning ofzi
jn
Stedehoutler,bi
j rade der Staten,wettig bt
jeengeroepen,de strafbevelen nog meerverzachtzalhebben,ondervoorwaarde evenwel,datzi
j zich intusschen van alleopenbare
godsdienstoefening zullen onthouden en geene ergernis geven-''
De afgevaardigden der Nederlanden antwoordden hierop tweedagen late:,ndatofschoon

hetontwerp hun voorkwam van.zoodanigen aard te zt
jn,als welligtde bedoeling hunner lastgeversmeer nabi
j kwam ,zi
j ecbter, op eigen gezag,daaromtrent niets konden
beslissen, maar het stuk aan de Algemeene en Gewesteli
jke Staten zouden âenden-''
Om alles watdaartoe betreltkeli
jk was ongehinderd te kunnen verrigten,verzochten zi
j
een wapenstilstand van twee maanden. TERRA->ovA wees dit verzoek van de hand,
Ond'
ervoorgeven,dat dit de zaak was van PAaXA,welke methetvoeren van denkri
jg

belastwas. Hi
j en de Keizerli
jke gezanten bleven mitldelerwi
jlnietin gebreke,aande
Algemeene en ondersclzeidenebi
jzondere Staten en Steden te schri
jven,om hen tothet
aannemen van het ontwerp overte balen (1). DeNederlandsche gemagtigden zonden
brieven in denzelfden geest. De meeste gewesten en steden verklaarden , zich te
zullen gedragen naar het besluit der Algemeene Staten; eenige stemden sommige

(1)Deze brieven werden door sommigen nieteensgeopend. VA:HAssztT vond den briefacn'
de regering van hrnhem gerigt, twee honderd jaren laternog ongeopcnd methetongeschondcn.
zegcl van TERRA-XOVA op de sccretarie dier stad. Stukk.r.#. Yaderl.#i#I.D .1V.b1.159.
41#
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1576- punten
1581

tOe, maar maakten zwarigheid in andere; hier werden zi
j te eexnverworpen, dââr weder onvoorwaardeli
jk aangenomen. De zaak des vredesverwekte in #c Nederlanden een hevigen stri
jd, die in woorden en geschriften,zoo vöör
m ale

als tegen het ontwerp, gevoerd werd. De Roomschgezinden, welken er alles

in werd toegestaan, wat zi
j wenschten, waren er natuurli
jk voor gestemd;
maar even natuurli
jk verzetten er zich de Hervormden tegen, welke er door beronf;
werden van alles, wat ztj sedert vele jaren xnet zoo veel inspanning, ja, met opoFering van goed en bloed gekocht hadden (1). De Prins van Oranje was er
volstrekt niet mede ingenomen, dewi
jl het veeleer strekte, om beroering en tweedragt in het Land te zaai
jen, dan daaraan den vrede te schenken. Ongetwi
jfeld moet
aan zi
jn invloed het antwoord toegeschreven worden, welk de Algemeene Staten
H1e0rrv
. naar Keulen zonden en voûrnameli
jk hierop neêrltomt: ))Zeer ten onregte stelde me.n
stmaand het Eeuwig Gebod, dat door llolland en Zeeland nimmer erkend was, op ééne li
ln
1579 m et de Gentsclle Bevrediging, waaruit men moest aqeiden, dat men er niet ernstig
aan dacllt, die Bevrediging te handhaven. Ook werd te ontt
jde van het overleveren

der sterke plaatsen gesproken,waarin Ilolland en Zeeland,toen zj nog op zich zelve
stonden , niet hadden bewilligd. W einig troost moest* llet den Graaf van Bu-

ven verschaFen, dat zl
jne invri
jheidstelling verschoven werd totna hettén uitvoerleggen van een bi
jzonder verdrag, welk nog nietgesloten was en waartoe de Prinsvan
oranje denkeli
jk nietzou kunnen verstaan. Voorts was geene verzekering hoegenaamd
aan de Koningin van Engeland, den Hertog van Anjou, of zelfs den Aartshertog XATTHIAS gegeven. Den Onroomschen in de andere gewesten werden bi
j het
ontwerp veelmeer beperkingen gesteld dan bt
j de Gentsche Bevrediging, die men wel
met woorden bekraclltigde, doch indedaad krachteloos zocht te m aken. 'Ten slotte werden 'sKeizers gezanten verzocht, den Hertog van Terra-Nora te willen bewegen, zoo-

danige .
voorwaarden op te stellen, uit welke 'sKonings genade duideli
jker megt
bljken en die teregt.den naam van vredespunten konden dragen (C).''
(1)Ziedituitvoerig ontwikkeld dœrCROEN v.PRISSTERER,in dehrchivesdelaMaisond'orange,
%.VI.p. 669- 673.

r,Stukk.p.
(2)hrcltives de la Jfcïdpn #'Orange,T.V1.p.628- 638,657- 668. v.HAssEl,'
d. Yaderl. #isf. D. IV. b1. 94, 127- 154,157- 182. DUMBAR,hnalect.T.111.p.566- 585.
STRADA, de Bello Belg. %. ll. Lib. ll. p. 111- 129. CAMPAXA, della guerra di Fiandra ,T. ll.
P.10. B>rxTlvoGlzlo, Nederl. ffïdl.bl.317- 319.I,z PETIT,cltron.d.#pll.T.ll.Liv.XlI.p.387.
z)s TAssls, comment. Lib. V. p.348- 385. IlàRlEus,hnnal.Brab.T.111.p.294- 297. :0R,
Hist. d. Nederl. O0rl.D.1l.B.XlI.b1. 52- 64, 101- 103. v. METEREN, Ilist.d. Nedevl. O0rl.

B.IX.bl.168- 1719in hetFransch vertaald en opgenomen in PVMONT,Corpn1,
/1.1'.V.P.1.
P.361- 365. HOOFT,Nederl.#k/.B.XY.bl.642. B.XVl.bl.667- 670.
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Terwi
jlmen buitenslandsover'
debevrediglng derNederlanden onderhandelde, duur-11
576-

den aldaar de beroeringen voort. ORAxzz, welke den overgang der W aalsche 581

gewesten tot 'sKonings zl
jde voorzag. had wel den vi
jf en twintigsten van Grasmaand, op de dagvaart te Antwerpen, het ontwerp eener algemeene vereeniging en
nadere aansluiting van de overige Nederlanden ter tafel gebragt, m aar de gewesten,

die tot de Unie van Utrecltt waren toegetreden, hadden er geene ooren naar,dewjl
hetin verscheidene belangrl
jke punten Aanmerkeljk van datVerbondverschilde,terwijl
andere Landschappen en steden verklaarde
*n,bi
j de tegenwoordige Generaliteit te willen
blijven (1). Deze botsing van gevoelens was zeker nietgesclliktde rustte herstellen,welke alom gevoelig geschoktwerd. De stad Amerstbort,grootendeelsRoomschgezind, nam geen genoegen in deVoldoening (satistactie), door den Prinsaan Utrecltt
toegestaan; ook wilde zi
j evenmin den godsdienstvrede a1s de Unie, aldaar gesloten,
aannemen, en weigerde in de gewestelt
jke lasten te dragen. De Staten maakten hieruit
het besluit OP , datmen er hetoog naar den vi
jand gewend had, en zonden tweehonderd soldaten derwaarts, die niet werden binnengelaten. Dit versterkte het vermoeden ;

alle verkeer of handel met Amerstbort Werd in de nader Vereenigde Landen verboden, de Eem met een uitlegger gesloten, en de burgers werden, waar men hen aan-

trof, opgeligt en gegi
jzeld. ORAXJZ, die te vergeefsbeproefd had,llet geschil in der
minne bi
j te leggen, droeg eindeli
jk zkx van Nassau den last op, de stad metde
wapenen tot rede te brengen. Na een korten tegenstand, nam zj den tienden van
Lentemaand Nassausche bezetting in. Graaf zAx verandërde er de Regering, welke
den geloofsvrede aannam , en zich in alles naar den wil der Staten van Utreclttregelde.
Eerst drie m aanden later werden er de beelden , die gruwel in de oogen der Calvinisten,uitde kerken gehaald (2).- Op dien tt
jd ontstond in Utreclttzelfeenehevige
beweging. Ook daar wierpen de Hervormden de beelden uit de kerken, en eenige

Roomschgezinden ter stad uit. De stedeli
jke Regering bewerkte den vi
jftienden van
Zomerm aand eene overeenkomst tusschen de Roomschgezinden en de Hervormden,

waarbi
j men den laatstgenoemden vier kerken inruimde en bepaalde, dat voortaan bj
hetbegeven van ambten hetgeloofnietin aanmerking zou komen (5). Te Nkjmegen,
badden de Hervormden in Lentemaand de Hoofd- of St. Stefaanskerk bem agtigd, ge-

(1)v.D.splEGEs,Onuitg.Stukk.D.lI.b1.21- 134. hrchivesdela Maison d'orange,T.kVI.
p.613- 616. v.HASSELT,Stukk.r.d.Vc#erf.Hist.9.lY.b1.59- 72,107.
.

(2)I.E PXTIT,chron.de #pll.T.lI.Liv.XII.p.377. :oa,Ilist.d.Nederl.Oorl.D.ll.B.XlII.
1:1. 36 , 37. v. METEREN, Ilist. d. N ederl. Oorl. B. IX.b1. 166 verso. IIOOFT, Nederl.ffïdf.B.XVk
bl.630.

(3):0R,Ilid.d.A'e#erl.oorl.9.II.B.XllI.bl.70 73.
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15
76- plunderd, en met zoo veel driftde beelden omvergehaald,dat er een jong gezelonder
1581
verpletterd werd (1).
Een tooneel van de grofste buitensporighede- en van godsdiensthaat leverdeAntwerpen

op. In weerwildervermaningen van de stedeli
jke Regering,welke vooreeneopschudding onder het gemeen vreesde, maakte zich de Roomsche geesteli
jkheid op Hemelvaartsdag, den acht en twintigsten van Bloeimaand, tot een plegtigen omgang door de
stad gereed , waaraan ook de Aartshertog deel nam . Xaar de lange stoet heeftnog niet

geheel de groote kerk verlaten,toen hem de burgerwachtbj hetMeulengatden doortogt weigert. Eenige Italianen trekken het zi
jdgeweer, om zich met geweld eenen
t
e
ba
ne
n.
Nu
br
a
nd
t
d
e
wa
c
ht
o
p
de
schare los, die in alleri
jlnaar de kerk
W eg
terugrent, waar zi
j door eene gewapende menigte omsingeld en ingesloten wordt. De
Prins van oranje,hiervan onderrigt,verschi
jntterstond met zijne lt
jfwacht,in dehoop
het oproer te stillen , doch wordt overschreeuwd door het geroep van: Papen uft1

Papen vff1 Eindelt
jk verkrl
jgthl
j metveelmoeite,datde Aartshertog metzi
jngevolg
uit de kerk gelaten, en aan hem drie uren tt
jds vergund wordt,om met de Regering
en do burgerhoplieden over den wensch'des volks, het uitzetten der geesteljken
namell
jk, te madplegen. Doch vöör dien tjd verstreken is, komt de ongedulé ge menigte om antwoord; en ofschoon de Prins noch de W ethouderschap in
haar verlangen bewilligt, worden de Priesters, Xonniken en Kanunniken, ten
getale van honderd en twintig, uit de kerk ehaald , ingescheept, en tot twee

mi
jlen buiten de stad gevoerd, om aldaartotnaderbevelte toeven. Desanderendaags
gaf de Prins in eene vergadering, door hem uit de regeringsleden, burgerhoplieden ,

de dekens der gilden, en de wi
jkmeesters bjeengeroepen, in scherpe bewoordingen
zi
jne hooge gevoeligheid over deze daad van geweld en ongehoorzaamheid tekennen
en verklaarde,dathi
j de stad zou verlaten en het algemeene stedellouderschap metde
landvoogdj over Braband wilde nederleggen. Ook dreigden XATTHIAS en de Leden
van den Raad van State hun afscheid te zullen nemen. Xen verzocht allen dringend,
hunne diensten aan het Vaderlandnietteonttrekken.DePrinsbegeerde nu, datdeBreede

Raad zou bi
jeenkomen;en doorzi
jn invloed werd den twaalfden van Zomermaand eene
keur afgelezen, waarbi
j aan de Roomschgezinden drie kerken verleend, en hunne
geesteljken, slechts eenige uitgezonderd, veroorloofd werden terug te keeren. Denzelfden dag k-ondigde m en ook de Unie van Utreckt en een nieuwen .geloofsvrede af,.

waarbi
j den Onroomschen meervri
jheid dan bt
j den vorigen vergund werd (:).
(1)Archivesdela Maison d'orange,T.Vl.p.580,581.
(2)LE I'STIT,chron.de11011.T.lI.Liv.X1I.p.380. 5oR,Uist.d.Nederl.Oprl.D.ll.B.Xll1.,
b1.67 -70. v. METEILEw, Ilist.d. Nederl. Oovl.B. lX. b1. 169 verso. HOOFT, N ederl.Ilist. B.XV..
bl.643, 647.
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Om dien tt
jd bespeurde men uit een onderschepten brief, datXAREL vAN oAvhz,15
15
78
61
Heer van Fresin en Lid van den Raad van State,heimeli
jk verstand hield meteenige
adelli
jke Xisnoegden in Ilenegouwen en beloofd had, den Koning goede diensten in
Antwerpen te bewi
jzen. Hj en eenige andere verdachte Leden.van dien Raad werden
hierop in hunne woningen door soldaten bewaakt, de Xarkgraaf van Ilavré en de
Heer van Fromont nagespoord , en twee afgevaardigden van Ilenegouwen gevat. De
Heer van Auœy redde zich door eene list uit de gevangenis en voorts uit de stad.

BAvoorxx vAx oAvas vernam bi
j de Algemeene Staten naar de reden van de
inhechtenisneming zi
jns broeders, ))daar deze, wel is waar, even alshi
j, verknocht
was aan tle Roomsclz-Katholi
jke godsdienst, maar niettemin, even a1shi
j, een geslagen
vi
jand was van de Spanjaarden en hun aanhang. Zj beide hadden tot op dit
oogenblik toe daarvan genoegzame bewi
jzen gegeven,en zouden ook niet van gevoelen
in dit opzigt veranderen , ten ware door geweld gedwongen-'' Of en wat de Staten
geantwoord hebben , is ons niet gebleken; maar KAREL vA> oa
tvaz werd naar het slot
te Breda gevoerd , en bleefertweejaren opgesloten (1).
In weerwil van den geloofsvrede, door Gent aangenom en, was de Roomsche geeste-

ljkheid,even alste oudenaardenenDendermonde,aldaardennegendenvanLentemaand
uit de stad gejaagd. HxxBxzx tastte hare bezittingen aan, gaf de kerken, kloosters
en abdi
jen den Hoplieden en soldaten ten roof, en verkocht haie huizen, hoven
en landgoederen aan zi
jne aanhangers verre beneden de waarde. Als Voorschepen, zonder zjne ambtgenooten dan alleen om den vorm te raadplegen, voerde hi
j
de eigendunkeli
jkste daden uit, bovenal sinds azzHovz, zi
jn gevaarll
jke mededinger,
*

in het begin van Grasmaand Gent verlaten en zich m et de Fransche en Schotsche ben-

den naar het kamp begeven had. W ie hem tegenwerkte,werd of heimell
jk vermoord,
of opgeligt en uit de stad gebannen , met verbod er immer terug te keeren ; en dit
lot trof niet alleen Roomschgezinden , maar ook Hervormden. Achter de wallen ,
te wier versterking bi
jna driemaal honderd duizend gulden werden ten koste

gelegd, meende hj alles te kunnen trotseren. Lafhartig en vreesachtig als alle dwingelanden, was hi
j steedsdoor li
jfwachten omringd; en zi
jne trawanten smoorden dadeljk elk openlt
jk teeken van ontevredenlleid onder hetvolk. Den vermogenden dwong
hj aanzienli
jkegeldsommen af, waarvoorschuldbekentenissen ten'laste derstad werden
afgegeven.Geenwonder,datonderzulkeenschrikbewind,velederaanzienli
jksteenbraafste
burgers zich uit Gent verwi
jderden. Dz X,A wouz zelfs, vöôreenige uren aldaarmet
voorstellen te gunste der burgeri
j aangekomen, noodzaakte men op de smadeli
jkste wjze weder te vertrekken. Insgeli
jkswerd den Heernz BolwzvlT,Awzov'sge(1)bocuments#ïd/.T.1.p.344,347- 349,358-360,394.:0R,#idl.d.Nederl.Oprl.D.11.
B.XIll.b1.89. HOOFT,Nederl.fff&f.B.Xlr.bl.648.
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1s76- zantbj de Algemeene Staten,en die zich sinds eenigen ti
jtlin Gelttophield,gelastdc
1581
I ten
stad te vera , doch uzxsvzE zond hem onmiddellt
jk ruitersachterna,aan wiermoorddadige handen hj zich te naauwernood met zwemmen over eenige slooten redde,en
voorts op het huis Kouwenhoven , tusschen Geltten Denderm onde, in veiligheid geraakte.

Onder meer anderen', vielen de Bal
juw van Aœelen zekere xAsAh'
r door hetzwaard
van moordenaars;en toen men uzxsxzzditfeitverweet,washi
j erzoo veraf,hette
loochenen,dathi
j onbeschaamd antwoordde:))Dusmoestmenalleverradersbehandelen-''
Ondanks de waakzaambeid der handlangers en verspieders van den geweldigen volks-

menner, gelukte hetden Heeren,welke nu bjna acht maanden in den kerker te Gent
zuchtten, in den nacht van den vl
jftienden op den zestienden van Hooimaand, door
hulp van eenige burgers, te ontkomen. Hunne vlugt vernam men eerst tegen den
m iddag, en terstond werd eene ruiterbende uitgezonden, om hen op te sporen. De
m eesten , waaronder de Bisschoppen van Brugge en lperen nevens de Heer van

Cltampigny, werden achterhaald. YAw swzvEouzx, vAx nAssxxouEx, de Baljuw van
Kertri
jlc, en eenige anderen waren ontsnapt. V'
AX RAsszwouzx werd in Rijsselluisterri
jk ontvangen.
HExsxzz's overmoed en geweldenart
jen troFen inzonderheid de hoogere standen der
Xaatschappt
l-. Het gevaar, waaraan deze te allen ti
jde waren blootgesteld, drong hen;
aan zelfverdedigihg te denken; en eenige aanzienli
jke mannen, welke in hetvertrouwen hunner medeburgers deelden , vormden het stoute plan, den vermogenden Voorschepen van het bewind te ontzetten. Twee van hen , zossz Bohrvr'
r en vAx soxEaz,

begaven zich tot dat einde in het geheim naar den Prins van oranje te Antwerpen,
wien zi
j verzochten naar Gent te komen, om er de rusten tuchtte herstellen en bi
j
de aanstaandejaarli
jksclze verandering der W ethoudersclaap tegenwoordig te zi
jn. Xen
wist hxznovz zelven tot het plan over te halen, en hi
j nam op zich, vôör 'sPrinsen
komst, zich van u>:xBvzz,bi
j verrassing,meester te maken..De aanslag mislultte;de
gunsteling des volks, in de woning van Rlzuovz gelokt en als gevangen gehouden ,
werd door het graauw verlost, van welks woede xlzllovz het slagtoFer zou geworden

zt
jn, indien h1
j niet de schuld op BolLvv'
r en vAw soxERl geworpen had,welke zich
moesten verbergen, om aan de wraak desvolks te ontkomen. Onder deze bedrl
jven
kwam een brief van ùh&wzE, gedagteekend den vier en twintigsten van Hooimaand en

gerigt aan de Scltepens, bekens, F#clc'èen Aanzienli
jken der dfcd Gent, waarin hi
j
verzocht, ))dat zi
j geene nieuwiglzeden zouden gedoogen, hopende hen te bewi
jzen,
zoo wel bj de vernieuwing van de W ethouderschap als door alle andere wegen, hoe
zeer hi
j wenschte de eere Gods, en de rust en welvaartin hunne stad te bevorderen.'' De brief werd eerst drie dagen later in den Raad voorgelezen , en ondanks alle

tegenkantingen van HEXBYZE)bi
jmeerderheid van stemmenbesloten,vierafgevaardigden
aan den Prins te zenden, om hem naar Gent uittenoodigen.
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De heerschzuchlige volksmenner,verbitterd overdenederlaag,welkeht
jgeledenhad,15
761581
wreekte zich op eene even vaardige a1s schitterende wgze. Reeds den volgenden dag
bragthi
j zeventien honderd man, zoo ruitersalsvoetknechten,in de stad,lietterstond
de Poorten sluiten j en den Schepen oxLrls BohLrrT, den hoofdbewerlterderzamenspan-

ning tegen laem , in hechtenis nemen. Onmiddelli
jk veranderde hij ))na behoorlicke42o8oivm.'

aanroepyng des goddelicken naems,'' geli
l'k hi
J' zich uitdrukt, buitenti
l-ds de Regering,ll
j5yo
en liet zich zelven weder tot Yoorschepen, of Eerste Schepen van de Keure, benoemen. Schrifteli
jk ontvouwde hi
j den Staten van Vlaanderelt te lperen de redenen,

welke hem tot dien eigendunkelt
jken stap bewogen hadden, nameli
jlt:i
jvervoorde
Hervormde godsdienst, en zucht voor het behoud van de bedreigde vri
jheid der stad.
In een openbaar geschriftpoogde hi
j daarenboven te bewi
jzen,datde Prinsvanoralqie
geheelaan Franlcrjjk verknocht was en trachtte,de Gentenaars onder hetFranschejuk
te brengen. Xen houdt Ila.
l'HExrs, welke in Gent was teruggekeerd, voor den ontwer-

per van ditslult,en dat lli
j mede de hand in andere geschriften van dien aard,welke
toen onder hetvolk verspreid werden,gellad heeft. Zeker is,datoatxzz zi
jne hoogste
afkeuring over het gebeurde in Gent te ltennen gaf, en na.rszxgs ))een schandael
van der kercken,'' noemde. Hoewel de Gentsche afgevaardigden lzem 'onderscheidene

voorwaarden stelden,op welke men hem in de stad wilde ontvangen ,docll die hi
j van
tle hand wees, zag hi
j evenwel niet afvan zi
jn besluit, naar Gentte ltomen, en gaf
der W ethoudersclzap de verzekering, dat lli
j zi
jn ))laatsten droppelbloeds voor de a1gemeene zaak zou storten-'' OaAxzz was geenszins de man,welke zi
jn woord nietdoor
de daad bevestigde; en uzxsvzz, overtuigd dat hi
j tegen 'sPrinsen invloed niets zou
vermogen, trachtte des nachts heimell
jk te ontvlugten. Een zi
jner aanhangers echter
merkte den toeleg, hield hem aan metde woorden: ))gi
j komtnietlos; gtjllebt ons
in het moeras gereden, nu zult ge er ons weder uithelpen , ofm etonserin verzinken,''

en dreigde llem te doorsteken, zoo hi
j niet naar Gentterugkeerde. HzxBvzE moest
zwichten. DatTuzwrs wist te ontkomen.

De'Prins deed zi
jn intogt te Centslechts door zi
jne gewone li
jfwaclltvergezeldnevens jav
eenige afgevaardigden en burgers, welke hem te gemoet gekomen waren. Hi
j zette ma
Ooagnd.
sthet bestuur,door uzxsvzx onwettig aangesteld, en hemzelven van zi
jnebediening af,
.

benoemde, overeenkomstig de wet,nieuwe Regeringsleden , en ontnam ook aan nExBfzz

zi
jne ll
jfwacht. De volksmenner hield zich welin zi
jn huisverborgen, doch spoorde
van daar uit het gemeen tot opschuddingen aan. De Prins echter liet zich geene vrees
@
aanlagen. Toen eens.hetopgeruide gepeupel, in grooten etaleen in naam dergemeente

van Gent,onmiddelll
jk van hem antwoord op een verzoekschriftte gunste vanHEMBYZE
verlangde, trad hi
j in hetmidden dermuitelingen, vraagde hun,ofeen hoop alszi
j
de gemeente van Gent m eende te vertegenwoordigen? weigerde in hun verzoek te Y -

willigen,en bevalhun,onder zware bedreigingen,oogenblikkeli
jk uiteen tegaan. Het
11 DZEL. 6 S'
rrm.
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1576- volk gehoorzaamde. Twee dagen daarna, ontbood ht
j u>rxxsxzx, welke, doch omringd
1581 d
oor een talri
jken gewapenden stoet, voor hem verscheen. Yertoornd over zulk eene
schaamteloosheid, sprak de Prins hem niet als een Edelman , maar als een oproerling

aan,en verweethem metscherpewoorden zi
jn zinneloosgedrag,waardoorhi
jdestaden
het Yaderland op den rand des verderfs gebragt had. OaAwzE's zegepraalwasvolkom en.
29 v. HzxBvzz verliet den volgenden dag vermomd de stad, begaf zich eerst naar Sas 1?J>
Oogstjk naar den Paltz aan hetHof van cxsxm aand Gent, toen te scheep naar Gouda, en eindelt
1579 xzR,oèlke hem en narlx>rwcs een behoorli
jk jaargeld toelegde.

Na zt
jn vertrek, namen de zalten in Gent eene geheel andere wending. De Prins
herstelde er den geloofsvrede, vorderde rekenschap van de ontvangers der belastingen,
en schonk de verbeurdverklaarde of aangeslagene goederen aan de eigenaars terug. De

beruchte achttienen werden in'Slajtmaand van hunne bediening ontzet; slechts twçe
of drie bleven a1s opzigters, doch ondergeschikt aan de Overheid, in betrekking. De

Edelen en vele aanzienlt
jke burgers, die vrt
jwillig of gedwongen vertroklten waren,
keerden weder in de stad, waar met de rust allengs de welvaart begon te herleven.

Hoezeer ohAxzz de gepleegde onregtvaardigheden,zoo veelmogeli
jk,poogdeteverhelpen , bleven echter de gevangene Heeren , welke eenigen tegen Gentenaars, die in han-

den der Spanjaarden gevallen waren, wilden uitgewisseld hebben, in den kerker,

lzetgeen doorvelen tlen Prinszeer euvelwerd afgenomen (1).
Het gebeurde te Antwerpen op den acllt en twintigsten van Bloeimaand had de

Roomschgezinden te Mecltelen met vrees voor hunne godsdienst en geestelt
jkheid vervuld, te meer dewjlhier eenige vaandelsvan Ilblland in bezetting lagen. Reedsden'
volgenden dag ontstond deswege eene hevige beroering, welke Pow'
rurs nx wovExzxœs,
Heer van Bours, Bevelhebber der stad , m et de uiterste moeite stilde. De bevolking,.

grootendeelsRoomschgezind,verklaarde ))bt
j de Katholl
jke godsdienst te willenlevenen
xterven,maar tevens haar goed en bloedvoordedienstvanhetVaderlandenterbestrt
jding
van den gemeenscllappeli
jken vi
jand,de Spanjaarden,veiltehebben.Voorts verzochtzj
van de Hollandsche benden ontslagen te worden,en katholi
jk kri
jgsvolk in bezetting te
ontvangen-'' Om erger te voorkomen, werd hierin door ohtwzz bewilligd. Xet de
Hollandsche soldaten vertrokken ook de m eeste Hervormden uit de sta:, niettegen-

(1)Archivesdela Jfcidp'zd'orange,T.YI.p.586,594,616,656. T.V1l.p.18--22,27,
31- 34,57- 61,79- 82. Correspondance o'ALEx.FAl
mzsz,P.1. P. 106. bocuments #f:f.T.1.
p. 340, 369, 430-- 437, 441, 444. sz PETIT, chron.d.Holl.T. l1.Liv.Xll.p.387,388.
>IARAEVS,Annal.Wrlè.T.,
111.p.301,302.BoR,Hist.d.Nederl. Oprl.D.I1.B.Xl11.bl.84- 86.
v.MXTEREX,Ilist.d.Nederl. 00rl.B.1X.bl.173- 175.HOOFT,Nederl'
.ffïdf.B.XV.bl.654- 658.
v.*p. Arvwcx'
r, Hist. d. Troubl. T. II. p.486- 491. T.111.p. 1- 5. DE JOSGHE, Ghendtsche
Gp:cà.D.II.b1.b1.180- 188.
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staande de Heer Van WpNrd en de Breede Raad hen verzochten te blt
jven. lnmiddels15
17
56
81
Werd de stedelt
jke Regering door de Staten van Ilenegouwen aangezocht, zich bi
j
de W aalsche gewesten te voegen, wellte zicllmet den Koning wilden verzoenen. Zj
echter verklaarde, zich niet van de Algemeene Staten te zullen scheiden , maar stipte-

ljk den Gentschen Vrede te onderhouden; en herhaalde die verklaring op hetplegtigst, toen men, op het gerucht dat zj met den vjand heulde, de gi
jzelaars, tot
waarborg harer trouw naar Antwerpen gezonden,aldaar mishandelde, waarover zi
jzich
nadrukkeli
jk bi
j hetbewindvan den Aartshertog beklaagde. Eerlang echterwistzekere ZO
21
f.
m Crun z
:nvz
)oeu
.1 op uet
u >voa
lw
u , a,
1 ue:
%. x maan:
PIETER W OLP Of LUPUS, ProYinciaal der Karm elielen , doorzl

XCZZ; iD WPC1lPVX ZQZ Ziclltc trekken. Ht
j Schafte den geloofsvrede af, ontzette den 1579
6ChOMt Van Zi
jn ambty tastte,even a1s elders de Hervormtlen,de geestelt
jke goederen.
j

doch, zoo 't heette, te dienst der Kerk aan, en liet de gemagtigden uit Antwerpen

in hechtenis nemen. Door zi
jne tusschenkomst en die van den Heer vah Licques.
bood eindelz
jk Mechelen aan, op zekere voorwaarden,zich wetler onder het gezag des
Konings te stellen. De stedeljke Regering gaf hierop den Prinsvan oran,'
e tekennen,
))dat ztj, zoo welom de vijandeli
jkheden,welke het Staatscbe kri
jgsvolk in den omtrek
tegen hare stad pleegde, als om de m ishandelingen, aan welke lzare burgers in Ant- 21-v.
t
llooim .
werpen steeds bleven bloolgesteltl,en zt
j bovendien niet de ulplwc/lbegeerdein e lateny
om te rpptlezl en te onderdrukken, besloten had, de aangebodene genade des Konings
aan te nemen-'' Onderscheidene brieven werden over de zaak gewisseld, en er verliep
nog een geruimen ti
jd eer zi
j geheel haar beslag ontving. De Heer van Bours, welke

hier,even alsvroeger bi
j deovergavevanhetkasteelteAntwerpen,denverradergespeeld
had, werd,naarbelofte,doorPARMA in hetbevelhebberschap overM eoltelotbevestigd;m aar

toen ht
j,door de burgeri
j verdreven, te Maastriclttgekomen was, zeerkoelbj den
Spaanschen Veldheer ontvangen,en in zt
jne plaatsde HeervanBossignolaangesteld(1).
Xiddelerwi
jlhad >'
zxzlps van Egmond,in hetgeheim en om geli
jke redena1szoovele
andereEdelen,zich den W aalschen gewesten aangeslolenengepoogd,Brussel9waarhi
j
ztjn verbli
jfhield,onder het gezag des Konings terug te brengen.Hj voerde hetbevel
over een vaandel ruiterj en eene afdeeling voetvolk. Niemand, die iets kwaads van
hem vermoedde;hi
j wasgezien bi
j den Adelen de burgerj,maarhad zich onderde
(1)Correspondanee D'ALEX.rAnxEsz,P.1.p.111- 116,121. bocumentz#ï.
ç/.T.1.p.334338, 341- 344, 354, 364- 368, 423. v.p.splrczs, Onuitg.Stukk.D.lI.bl.182. CARSERO,
Hist.de las guerras, Lib. Vl. p. 156. STRAOA, de /:2îp Belg. T. ll. Lib. 111. p. 153. CAMPAAA,
della gverrc di Fiandra ,T. 1I. p. 12 verso. s>rwl'lvocl,lo,Nederl.#ï:/. b1. 319. cuAppuvs, Sfzf.
Gén.d.1.g.d.Fl.Liv.Y.p.287. HARAEUS,hnnal.Brab.T.111.p.303. BoR,Ilist.d.Aederl.
Oorl. D. 1l. B. Xlll. bl 76- 84. v.xz'
rsanw,Ilist.d.Ncderl. Oorl.B.IX.bl.175. Iloc Tj
Nedevl.flïdf.B.XY.bl.644- 646.
#; +
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grooten aanhang, vooral onder de Roomsch-Katholi
jken, verworven. Toen
ht
j meende, dat zt
jn plan tot rl
jpheid kon gebragtworden, zond hi
jdesavondseen

1576-- hand een
1581

hoop ruiters, zoo het heettc, op buit of kondschap uit, wellte in den vroegen morgen
van den viertlen van zomermaand,verzeld door zi
jne afdeeling voetvollt, voor de poort
teruglkwam . De burgers, die er de wacht hielden en haar wilden sluiten, werden
overrom peld. Eoxoxo liet terstontl de poort en het naaste bolwerk bezetten, rukte

geregeld op naar de markt, waar hi
j postvatte, en zond zestig man, om zi
jn huis
te bewaken, en een anderen hoop, om het Hof te bemagtigen. Eenige burgers, die in

den aanslag betroklten waren, voegden zich bi
j hem. OslvxER vz
kx oEx Tvxpzxz, Bevelhebber der statl, bragt in alleri
jlde bezetting in het geweer,jaagde Eoxolo's soldaten weder uit het Hof, sloot, door de burgerl
j ondersteund, alle toegangen naar de
markt af, en herwon de poort, door welke aanstonds de Hollandsche benden uitM eche-

lett binnenrukten. âlles was nu in de wapenen; en Eoxoxo, afgesneden van zi
jne
aanhangers en op de markt geheel omsingeld , stond dien ganschen dag en den volgenden
nacht aan de smaadredenen der verbitterde burgers blootgesteld. ))Is u vergeten,'' beet
men hem toe, ))dat uw vader op deze plaats het hoofd heeft verloren? Xorgen isde

verjaardag zi
jner ontboofding, en zeker komt gi
j hier, om de herinnering daarvan te
xieren-'' ))Graaf slechts twee of drie steenen op,'' vocgde een anderer bi
j, pen gi
j
zulterzi
jn bloed nog vinden.'' Deze bi
jtende spotterni
j,en nog meer de spi
jtover den
mislulkten toeleg, deden Elxowoyzi
jns ondanks,de tranen uit de oogen springen. Bi
j
het aanbreken van den dag ,wilde het volk met geweld zich op zi
jne soldatenwerpen,
docll liet zich door den Heer vAw LlEsvEx.o, wien het bewind des Aartshertogs alsmid-

tlelaar gezondcn had om een bloedbad te voorkomen, eindeli
jk bewegen, hun en den
burgers,die hen volgen wilden,vri
jen aftogt te vergunnen.Egxoxo toog,m-etschande
en smaad beladen en door omtrent veertien honderd m an gevolgd, uit Brussel. In het

voorttrekken maaltte hi
j zich meester van Geertsbergen;toen,vereenigdmetdeXisnoegden,van Nivelles,waartweevaandelsin bezetling lagen,eneindeli
jkvanNinove,hetwellt door de Gentenaars versterkt en met drie vaandels bezet was, die voor een groot
gedeelte,doch nietongewroken , verslagen werden. In deze kleine, maar sterke plaats

vestigde zich Eoxowp,om van daaruit,zoo mogeli
jk, zi
jn plan tegen Brussel,hetwellt
allv. hi
j volstrektniethad opgegeven, te volvoeren. Intusschen beproefde hi
j, doch vruchllotllm.teloos,
1579
zich bi
j de Regering dier statl van de blaam der verraderi
j en spaanschgezindheid, welke hem aankleefde,te zuiveren; en even vergeefs trachtte de Heervan Ileze,
tle Brusselaars te bewegen , zich den Xisnoegden aan te sluiten , a1s'het-beste middel,
om den aftogt der Spaansche benden te bewerken. - Na het vertrek van Eoxoxo,
wreekte zich het graauw te Brussel op eenige kerken, in welkedebeelden omvergehaaltl

en de kostbaarlleden geroofd werden (1).
(1)Correspondaaca o'AsEx. FànyEsn, P. 1. p. 106, 111, 116, 121. Documelîts fff,/.T.1.

DES VA DER LA ND S.

Om dien tz
jd geraakte ook Brugge in hevige beweging. De Unie van Utrechtzou15
761581
er afgekondigd worden, doch de Roomsche geesteli
jkheid, ondersteund door de zoogenaamle Notabelen of Aanzienhjken en de voornaamste gilden, verzette er zich tegen
en scherpte het volk in, dat men zich veeleer met de W aalscbe gewesten behoorde te
vereenigen ter handhaving van den Gentschen Vrede, en om 'sKonings gunst te her-

winnen. De Oveyheid van 'f Vrk
je stemde insgeli
jks methaar in, en hierdoor nog
meer aangemoedigd , dwongen de Roomschgezinden de Regering, Jonker zsaoxxxvs
OE xoL, Heer van W atermaele, tot Bevelhebber der stad aan te stellen. Terstond
dankte deze de vier vaandels stadssoldaten af, ontzette de achttienen van hunne posten,
stelde Roomschgezinden in hunne plaats, en trachtte voorts alles op anderen voet te

brengen. Den volgenden morgen, den derden van Hooimaand, snelden de Katholjken
naar het Karmelietenklooster, desti
jds de vergaderplaatsder Protestantsche W alen, om
tlen Predikant Jtx uztaxwo, naderhand Jezuit, van kant te malten; en daar zi
j hem
niet vonden, wreekten zi
j zich op zi
jne vrouw, welke schromeli
jk mishandeld werd.
De afgedankte bezetting was nog bi
jeen en vloog onmiddelli
jk te wapen; hare leus
was: Voor Brugge c'zde #Fc/, waardoorvele burgersbare partt
j kozen.De Roomschgezinde burgerj kwam mede in het geweer, nam den burg in, en hield de W etllouzerschap op het sladbuis a1s gevangen, terwi
jlhetkri
jgsvolk de Ezelpoortbezetle,

.

en zich op verscheidene punten in de stad verschanste. Ondertusschen zond men
van weêrzi
jden om hulp naar buiten. In het midden van den nacht verschenen acht
vaandels Schotten van BArvorh's afdeeling en hondertl vl
jftig ruiters, allen uit het

Staatsche legerbj Turnltout,voor de Ezelpoort,die terstond geopend werd.Op hunne
Itomst, sloof de burgeri
j op de markt uiteen% en verliet den burg. DE xoL ontvlood
dooreen gat in den stadsmuur, maar werd, tot den hals in het water edoken , ach-

terhaald, en zi
jn huis, op aanhitsing van den verbitterden zAx UARIwO, geheeluitgePlunderd. Vele Geesteli
jken vlugtten uitde stad,en hunnekerkenbleven gesloten,zelfs
nadatde rust hersteld was. Den Roomscllgezinden werd evenwel vergund, hunne godsdienst in stilte uit te oefenen. Het had zeer weinig verscheeld, of Brugge was voor

de Algemeene Staten verloren geweest, daar de kri
jgsbenden der Xisnoegden nog
slcchtseen halfuur er van verwi
jderd waren,toen deSchottenerbinnenrukten,wqarop
zi
j naar Menen terugkeerden.De Prins van oranje kwam kortdaarna in de stad,bragt
v'
egeling in de zaken, en veranderde er de Regering op den behoorli
jken ti
jtl. Xen
N
verhaalt,hetgeen echler aan eenigen twi
jfelisonderworpen,dathi
j,ophernieuwdvoor-

p.35
'4, 426- 429. I.s PETIT, Chron.d.Holl. T.lI.Iziv.X1l.p.380. IIARAEUS,Annal.Brab.
T.111.p.298. s0R,Ilist.d.Nederl. Oorl.D.lI.B.XllI.b1.66. v.MzTsnE>,Uist.d.N ederl.
&4r/.B.XI.bl.166,167. HOOFT,Nederl.Sïd/.B.XV.b1.640,647.
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1576- stel van woës vAx cxhow, Heer van Scltoonewal, in Herfstmaand tot Stadhouder .an
1581 Vlaanderen verkozen werd. Dat de Prins die waardigheid toen , onëer zekere voor-

waarden, zou aangenomen hebben, wordt door hem zelven in zi
jn Yerdedigschrift
tegengesproken (1).
Beter slaagden de pogingen der Roomschgezinden te 'sffcrfpgczlspdcA. Om zich van

die stad,waar de Regering grootendeelsuitKatholi
jlten bestond,teverzekeren,hadden
de Algemeene Staten haar behendig van eene bezetting voorzien. Hetbevel daarover
was aan zAw vA> Hoohwz, Heer van Boœtel, toevertrouwd, welke er den geloofsvrede

liet afkondigen,doch tegengewerkt in eene voorgenomen verandering bl
j de schutterjen, verzocht hl
j zi
jn ontslag,waarop zi
jn zoon xa
kxzxzuAAx,Heervan Lokeren,in
zi
jne Plaats werd aangesteld. Het wantrouwen tusschen Roomschgezinden en Hervormden werd door PAKMA gevoed, welke in onderscheidene brieven de Regering en

de burgerj aanspoorde,zich met de W aalsche gewesten te vereenigen. Zelfs sommige
afgevaardigden van de Algemeene Staten, welke door 'dIh rtogenbosclt ter vredehandeling naar Keulen trokken , spaarden geene moeite, de stad tot terugkeer onder 'sKonings geboorzaamheid, en het handhaven der Roomsche godspienst te bewe-

gen. De Hervormden, welke vermoedden waar dit eindeli
jk op mocst uitloopen,
drongen bj de Regering aan, de bezetting met twee ofdrie vaandelste versterken;
doch dit werd van de hand gewezen. Daarop verzochten zi
j den eersten van Hooimaand,toen de tjding kwam ,dat Maastricltt door vAhxA was ingenomen,datdeUnie
van Utrecht afgekondigd wierd, opdat men, wanneer de nood het vorderde,

hulp vRn zt
jne naburen konde verwachten. Om de onrustige menigte eenigzins te
bevredigen , verschcnen eenige Regenten op de pui van het raadhuis, alwaar door den
sudsbode werd afgekondigd, ))dat de drie leden der stad de Unie van Utrecltt aannam en, en men de gemeente hiervan kennis gaf, om zicll daar naar te regelen.''

Doch deze wl
jze van bekendmaking namen de Hervormden voor spotterni
j op, en zi
j
dreven door, dat het Utrechtsche Verbond dien zelfden dag nog punt voar punt open-

Ejk afgelezen werd. Hierop hitste zekere UERXA> coLlœx eenigen van het volk aan,
den Regenten te beduiden, dat zi
j zich nietnaar de Utrechtsche Unie wilden schik*

ken. Onder het oprukken naar het stadhuis, werd door een uit dien hoop onder

de menigte onverwachts geschoten,waarbl
j drie of vier lieden omkwamen. Nu gem akten de burgers onderling handgem een en met zoo veel'bitterheid, dat binnen een

half uur veertig van weerzi
jden gedood en honderd en twintig gekwetst werden.
(1) Cowemondanee D'ALEX. >'àRsEs:,P.1.p.112,124, 137. tz PETIT, Chron.d.111!.T.ll.
Liv. Xll.p.377,388.HARAEUS,hnnal.Brab.T.111.p.300.BoR,Hist.d.N ederl.0*-1.D.1I.
B. XllI. bl. 75, 76. v.METER:N,Ilist.d.Nederl. Oprl.B.lX.bl.1W . H:OFT,Nederl. #ï#f.
B.XV.b1.650,651. wAGEXAAR,B. VlI.bl.296.
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Naauweli
jkswas door tusschenkomstvan den Heer van Lokeren en andere mannen van 1576i
nvloed het gevecht gestaakt,toen zekerjong schutter, terwi
jl hj huiswaarts keerde, 1581
door twee of drie geweerkogels getroFen werd. Ht
j wierp zich op de knieën en
smeekte metgevouwen handen, dat men ten minste zoo lang zl
jn leven sparen wilde,
tot hj zi
jn vader, welke in de nabl
jheid woonde, had toegesproken. Te vergeefs;
lzt
j werd door een der burgers verder afgemaak-t. Thans begon het gevecllt weder
met nieuwe woede, die eindell
jk, nadat er nog eenige slagtoFers gevallen waren,
bekoelde; maar het onderling vertrouwen tusschen de burgeri
j wasgeheelverdwenen.
Van daar, dat reeds den derden van Hooimaand eenigevoornameingezetenen , uitvrees,
dat de afkondiging der Utrechtsche Unie, a1s afgeperst, van geener waarde m ogt beschouwd worden, de Regering verzochten, haar goed te keuren. Na veel overlegs werd

hierin bewilligd, onder uitdrukkeljk beding, dat die Unie geene schade zou toebrengen aan den Vrede, welke te Keulen gesloten was, of dit nog zou wordep. Daarente-

gen weigerde men het knjgsvolk, door den Heer van Lokeren ter bezetting ontboden,
in te nemen. Niet alleen de Hervormden, maar oolk vele Katholt
jken, achtten zich
toen niet langer veilig, en weken, onder toestemming derRegering , methunnegoederen
naar Gelderland, Utrecltt, Ilolland en elders. Xeer dan ooit werd nu van de Spaan-

sche zi
jde alles aangewend, om de stad onder de gehoorzaambeid des Konings te
brengen, en PARMA verzekerde,datzi
j nocb metbezetting,noch metnieuwe belastingen, tegen haren wil, bezwaard, maar integendeel, in de oude voorregten en herkomen

gehandhaaftl zou worden. W aarschi
jnli
jk om eerst af te wachten, of en op welken
voet de Algemeene Staten den Keulschen Yrede zouden aannemen , verklaarde nietvôôr
den negen en twintigsten van Oogstmaand de Regering, zonder de Staten van Braband

te kennen, zich voor dien Vrede, onder beding,datzij,behalve de noodige bescherming en eenige andere punten, de bezegelde belofte zou ontvangen,dat aan de zi
jde
des Konings, die Vrede in allen deele zou nagekomen worden.

Door zulk eene eigenmagtige verklaring moestnsffer/pgczllpt
çcA zich de vi
jandschap
van die gewesten, welke nog de Staatsche zi
jde hielden, op den hals halen. ln #p&
land, onderanderen, werd deswege op de koopwaren en goederen derBoschenaarsbeslag
gelegd. Toen eerlang I>ARxA.
's leger zich te Vugt had neergeslagen en uit de stad van
levensmiddelen werd voorzien , trachtte de Graaf van Ilohenlo, in het laatstevan Herfst-

maand, haar door het doorsteken van den djk bi
j LitltoIjen en den Empelschen dt
jk,
tot inneming van bezetting te dwingen. Doch dit baatte.weinig; en daar het den Staten aan lzet benoodigde tot eene geregelde belegering entbrak , liep de onderneming
op niets uit.

De stedeli
jke Regering was intugschen tot een bepaaldbesluitgekomen,daarPARXAin
de gestelde voorwaarden had toegestemd. De Koning zelf gaf haar daarover schriftelijk
zt
jn genoegen te kennen, en hechtte vervelgenszt
jne goedkeuring aan 2 de punten,
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15
.z6- op welke de stad in den K eulschen Yrede had toegestemd, en hetgeen llaarverdertloor
1581 Z.ARSIA was bewilligd. Op den twintigsten van Vrintermaand werd metveel plegtigheid van de pui van het raadhuis afgekondigd: ))dat de stad den Iteulschen Vrede

aangenomen,en zicllmet den Koning van Spanje verzoend had-'' be Regering legtle
in handen van den RaadsheerXr.y'
zxulpsvzvszx,s,den eed van getrouwheid af (1).
Ook te Bommel waren onlusten tusschen de Roomscllgezinden en de Hervormden
gerezen, doch spoedig door >qxazps, Heer van der AJ, ondersteund door eenige uitge-

wekene Boschenaars en een hoop kri
jgsvolk van uoazwLo, gestild geworden. Zelfs
in Holland trachtten de Katholt
jken op sommige plaatsen de uitoefening der Hervormde godsdirnst te belemmeren. Dit beproefden zl
j, onderanderen, te W cee , met
voorkennis, of zelfs op aandrang van eenige Regeringsleden. Doch de Amsterdamsche
Burgemeester w lxaxazx BAltlly:s, door de Staten van Ilblland derwaarts gezonden , zette

zeven W ethouders van hunne posten af, en drie van hen metden Geheimschri
jver en
den ouden Pastoor de stad uit, behoudens goed en eer; en berstelde aldus evrlang

de rust(2).
Heviger waren om dien ti
jd de beroeringen te Gronkngen. ln weerwilder overeenkomstvan W i
jnmaand desverleden jaars(5),werden de OmmelanderEdelen steedsop
veelvuldige wl
jzen door de Groningers gekweld. RE>>EwBEI:O ontving te dier zake in
Sprokkelmaand van hoogerhand last,op middelen bedachtte zi
jn,om ziclzvan de stad
te verzekeren. Hj beschreef haar tegen den vi
jfden van Grasmaand op een Landdag
te Viscltvliet, doch z1
j weigerde afgevaardigden te zenden, onder voorgeven, ))datdit
in strt
jd was methare voorregten; zoo echter de Stadhouder zieh binnen hare muren
wilde begeven, zou zt
j hem in allen deele gehoorzaam zi
jn, en om des vretles wille
meer toestaan dan zi
j verschuldigd was-'' De ondervinding hadltzwwzwBzhogeleerd,hoe
weinig men op dergeli
jke beloften konde vertrouwen, en ht
j bragtin stilte kri
jgsvollk
bt
jeen. De Groningersbegonnen nu ook volk te werven,doeh de Hopman,welltedaal'

(1)hrchives de la Acïq
vpn d,orange,T. Vll. P. 23--27,64,65. Crrespondance p'AsEx.
ywaxEsx, P. 1. p. 132, 133. bocuments fffdf.T. ll. p. 28- 31. v. o. splxGst, Onuitg. z
s'/tfàk.
D. lI. b1.243 247. STRAOA,de #cl& Belg.T.ll.Lib.111.p.153. I,x PETIT,chron.d.H011.
T. II. Liv. Xll. p. 376, 377. HARAECS, Annal. Brab. T.111.p.299. BoR,Hist.d.Nederl.
Oorl. D . l1. B. Xlll. bl. 73, 138, 139. v.xz'
rzltzx,Ilist.d.N ederl. Oorl.B.1X.bl.166.
uooFv, Ae#erl. Hist. B. XV.bl.651. B.XVI.bl.671. v.HEUM ,Ilid.r.'.
:Ifertogenb.D.ll.

bl.112- 131. v.wux op wAusxAAa,St.Yll.bl.92- 100. Naleez.bl.299,BijlageA.
(2)Resolut.v.Holl.bj wAGzxAAR,D.VlI.bl.299.:oa,Ilist.d.Ae#erl.Oorl.D.ll.B.XlI1.
bl.75,86,87. HOOFT,Nedrl.Jfi:/.B.XY.bl.652,653.

(3)Ziehiervoor,b1.272.

D;S V AD ER LA N DS.

537

m ede belastwas, werd te Avnltem gevangen genomen. DeStadhouderschorstehieropvoor-1576l

oopig het Koninkljlt Geregtshofte Groningen,welk men tot een werktuig der wraak
tegen de Ommelander Edelen misbruikthad; en schreef yoortsde stad aan, dat zj,
om alle mistrouwen uit den weg te ruimen, bezetting ontvangen of gi
jzelaars geven
moest. Toen beide geweigerd werd,rukten den drie entwintigstenvanBloeimaandzi
jne
benden tot aan de noordwestzi
jde der stad voort, en Hypman cohwpvT ontving bevel,
Appkngadam en Delfzqlte versterken. Eerlang begonnen de vi
jandelt
jkheden.De Gro-

1581

ningers deden den eersten van Zomermaand op twee punten eenen uitval,doch werden
leruggeslagen, en eene groote menigte van hun vee werd weggedreven.X eteven weinig

geluk beproefden z1
j,een paar dagen later,een anderen uitval,waaraan meerdantwee
duizend boeren uit den omtrek, door hen aangezet, deel namen, doch op het eerste
gezigt der Staatsche ruiters de vlugt kozen, en door azwwzwszho naderhand m et zware
geldboeten gestraft werden. ln llet denkbeeld, dat de belegeraars gebrek aan kruid.en
lood hadden, togen den zesden van Zomermaandaldeweerbaremannen ,behalvedewaclzten
aan de poorten, m et eenige veldstultken ter stad uit en vatten post te Selwert. Erwerd

twee uren hevig gevochten,toen de Groningers,na een aanmerkeljk verlies van volk,
op de vlugtsloegen; en hetscheelde weinig, ofde Staatsche benden waren te geljk
met hen in de stad gedrongen. Het mislukken van den aanslag wordt aan eene

voorzeker zeldzame oorzaak toegeschreven. Xet de Groninger mannen waren namell
jk
vi
jf- of zes hbnderd meisjes met witte schorteldoeken voor uitgetogen, om hun bj
het planten van het geschut behulpzaam te zi
jn. Ongelukkig sneuvelden twee dezer
heldinnen, waarop de overige zulk een vreesseli
jk misbaar maakten, dat allesin verwarring geraakte en de'vlugt koos. ))Het speetden kriegsvolcke seer,'' voegterrhzszwoA

naïf bl
j, ))dat sy geen van die meghden gevangen en konden crygen-'' Nu werd de
vrede den Groningers ernst, en op den elfden van Zomermaand sloot m en een ver-

drag,waarbt
j zi
j ))den Aartshertog,den Prinsvan oranje, zi
jnStedehouder,denAlgemeenen Staten,en azwwzwBzho,hun Stadhouder,gehoorzaamheid beloofden;zi
j moesten hunne soldaten wegzenden en de versterkingen , buiten de stad aangelegd, afbre-

ken; wederzi
jds zou men de gevangenen ontslaan;'en de geschillen metde ommelanden zouden in der minne, of in regten beslist worden.'' Nadat xE>>E>BERo :i
J-zelaars, tot waarborg van het nakomen des verdrags, ontvangen en naar Kampen in be-

waring gezonden had,kwam hi
jbinnen Groningen, verzette erde Regering,en liet 24v.

den geloofsvrede afkondigen , ten gevolge waarvan de St. W alburgs- en Xinderbroeders Zom erm aand
1579
kerken den Hervormden werdcn ingeruimd (1).

(1)DocumentnSï,f.T.1.p.346. cAxpwxA,della plzcrc di Fiandra,T.ll.p.13 verso. szx.
vlvoGtla, Nederl.Hist.bl.320. sr PETIT, chron.d.#pll. T. 1I.p.377. FnEsl5GA,Al.
onorien,
b1.139- 159,560- 562. :.
0a, lsdf.#.Nederl.Oorl. 9.1I. B.Xl1I.bl.87* 9. v.MxTzRs>,
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Rzxssxszso had nu de handen ruim gekregen om de Drenthenaars, die zich zeer

aangestel; en vier vaandelskri
jgsvolk verdreven hadden, tothunnen pligtte
brengen. Met zt
jne geheele afdeeling en drie veldstukken trok hi
j voorbj Slocltteren
oproerig

en geraakte, eer m en het vermoedde, over de vaart te Zuid-Laren. Hier met nog een

vaandelversterkt,toog hj voortsdoorbrentlte naarKoevorden,waarhi
jdeneerstenvan
Hooimaan; aankwam. Be Drost xxs en andere onruststokers hadden zich weggemaakt,
ea ,poedig werd alles in dien oord totonderwerping gebragt. Slechts Lingen en oldenzaat weigerden den geloofsvrede af te kondigen en bezetting in te nemen. Rzwxzx-

szho liet zi
jn kri
jgsvolk te Koevorden,toen nog onbemuurd,en gafbevel,er hetslot
weder op te bouwen. Hj zelfbegafzich naar Utrecltt,werd ermetonderscheiding
ontvangen,en kreeg last,zeshonderd ruiters,onder viervaandels,tewerven (1).
Op dien ttjd raadpleegden aldaar de afgevaardigden van de gewesten , welke tot de
Utrechtsche Unie tnegetreden waren , over het regelen der geldmiddelen, en hoe die op

een vastenvoettebrengen. Xenkwam tothetbesluit,maandeljkshonderdtweeennegentig
duizend gulden op te brengen , van welke Gelderland zou dm gen veertig duizend gulden ,
Ilolland tachtig duizend, Zeeland twintig duizend, Friesland vier en twintig duizend,
Utrecltt twaalf duizend, en de omm elanden zestien duizend. De Friescheafgevaardigden

waren aanvankell
jk huiverig,hierin tebelilligen,dewi
jlhunlastbriefzoovernietreikte;
doch REXXEXBERO gafhun de verzekering,dathi
j ditbesluitop denaanstaanden landdag zou laten bekrachtigen. Op zi
jne aanschnjving kwam deze den zesden van Oogstmaand bt
jeen,doch de geesteljkheid werktetegen en verwekte daardooreeneberoering
in Friesland, welke echter door het gezag des Stadhouders, die inmiddels uit Utrecht
was teruggekeerd, spoedig gestild werd. Na lang twisten, bbwilligde men in eene
opbrengst van acht en veertig duizend gulden vnor twee maanden ; doch nu reeser verscNil onder de steden over het aandeel, welk ieder van haar daarin m x stdragen.

Middelerwi
jlwaszA> RoohoA,Raadsheerin hetKamergerigtte Spkers,in Friesland
gekomen , door PARXX gezonden om er de gemoederen voor de vredespunten , door

de Keizerlt
jke gezanten te Keulen ontworpen, te stemmen en hen van de Algemeene
Staten afte trekken. Nadathi
jerip hetgeheim aan zi
jn lastvoldaan had, begafhj
zich naar Groningen. Hier kwamen zi
jne bedoelingen weldra aan den dag, en de Regering liet hem met twee of drie verdachte burgers in hechtenis nemen. Toen men
echter kort daarna eene nieuwe belasting op de levensmiddelen begon teheFen, stormde
een hoop burgers, door eenige Spaanschgezinden opgeruid , naar het stadhuis en eischte

Hist.d.Nederl. oorl.B.lX.b1.176 verso.lloos'r,Nederl.Jfïl'
f.B.XV.bl.648,649. sclo'
rAivs,
Fr.Ilist.B.XXl1l.bl.830,831.

(1)Ziedebovengenoemde Schri
jverst.a.p.
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op dreigenden toon , dat m en den aangeboden vrede, die hen van de opgelegde belas-15761581

tingx zou bevnjden, aanname en xooaoA op vri
je vo-en stelde. Doch,de Staats- 18v.
gezinden, on dertusschen te wa'
pen gesneld, dreven de oproerlingen uiteen9 en di: zich Oogstr
m aand
niet door de vlugt redde, werd gevat en gebannen. RooanA, aan sxsxzwszao uit- 1579

geleverd, zat langer dan een jaar op hetslotte Staveren,voortsnog eenigen'ti
jd te
Loevenstein, te W pcr#cl, en te Rammekens, waarna hi
j eindeli
jk in vri
jheid gesteld
.

werd. - De Friesche steden kwalnen eerlang met elkander in de verdeeling der lasten

overeen;en de nieuwe belasting werd in Groningen ongestood geheven (1).
Het was er evenwelverre af, datde rustnu in Friesland geheelllersteld zou zi
jn.
De Roomsche geesteli
jken inzonzerheid strooiden het zaad van twist en tweedragtu)t,
en al de jvervan RxwwxsBzao werd gevorderd, om de heillooze uitwerkselen daarvan
te voorkom en. Velen bleven genegen, de Keulsche vredesvoorwaa*den aan te nemen,

doch hi
j wist te bewerken, dat uzsszxz AvsxA naar Antwerpen werd gezonden met
lalt, zich in deze zaak te gedragen ))naar hetoordeeldesPrinsen van ovanje, der
Bondgenooten, en der staten van Ilolland (;).'' overkjsselverschafte hem insgeljks
menige moei
jeli
jkheid. De gewesleljke Slateh weigerden uitdrukkeli
jk de belastingen
op te brengen, zoo lang zi
j niet van het krl
jgsvolk ontslagen waren. RzwwzwBzho
moesthierin ten laatste bewilligen. Nietalleen handhaafde hj in zt
jn gebiedkraohtdadig
den geloofsvrede, maar stelde zelf, in onderscheidene plaatsen Hervormde leeraars, in

stedevanRoomschegeestell
jken,totbedieningderpastomjen aan. Ook liethi
jeenscherp
verbod uitgaan tegen het verspreiden van de Keulsche vredesvoorwaarden buiten toestemming der Algem eene Staten, hetwelk veel tegenspraak ontm oette, daar op nieuw afge.

vaardigden van '
rzaaA-wou in Gvoningen en in overkjsseldeze voorwaarden der bevolking trachtten smakeli
jk te maken. De Groningers,steedsonrustigenovermoedig,drongen op de slaking dergi
jzelaars en de berstelling van hetKoninkli
jk Geregtshofaan,
dreigende, zoo men hierin niet bewilligde, van andere middelen gebruik te maken.

Drentlte klaagde gedurig over hetkri
jgsvolk van zn Ews, welk datgewest, hetLand
van Vellenltoven , en de Zevenwolden plunderde en brandschatte; doch het ontbrak
den Stadhouder aan m agt, deze woeste benden te beteugelen. In Twente scholen eenige
ruiters en soldaten , welke vroeger onder Bossv, hzzhoxs en Mxoxx gediend hadden j

bl
jeen, ondervoorwendsel,datzi
jmisnoegd op deStaten en gekomen waren,om den
1)Besolut. p.H011.b1
j wAGEàAAà,:.Vll.bl301. hrcltivesdela Ycidpl d'OrangebT.Vl1.
p. 52- 57. FRZSINGA,Memoriën,p.164. HO:FT,Nedevl.#idf.B.XY.bl.660. scHûTAzrs,Fr4
#i:f.B.XXlII.bl.832- 834.

(2)scnouwvs, Fr. Ilist. B. XxIlI. bl.834-836. &vlwaxlrsj Chton. vz Yriesl.B.XVlll
b1,643- 646.
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1576- geloofsvrede af te schaFen. Zl
j boden zich te dienste van azwxzxszlto aan, welke

1581 hen afwees. Door de lantlzaten naauwlettend gadegeslagen, ging dit gespuis sm edig
Over het onderhouden van den '
geloofsvrede, waren inmiddels
weder uiteen.
13v. in Kampen de Roomschgezinden en de Hervormden handgemeen geraakt. Door tus-

'
Yindsclzenkomjt der Regering kwam men tot een vergeli
jk, waarbi
j de beslissing van
m aan
1579 het geschil aan xzww>:xszho werd overgelaten; eerlang eclzter moesten de Franciskaner
Monniken ter stad uit. Doch welligt scherper dan elders, stonden de Roomschgezinden

en Hervormden ia Gelderland tegenover elk-ander. De onvoorzigtige jver van zA> van
Nassau voor de nieuwe leer, en de verstandhouding van velen onderdeKatholi
jken
met de spanjaarden wekten wederzi
jds de verbittering op. Tegen de overeenkomst
aan, wierpen de soldaten van soxov te Zut
phen de beelden uit de kerken , hetgeen
ook te llattem en in andere Geldersche steden geschiedde. En toen van hooger hand
aangedrongen werd, een einde aan deze ongeregeldheden te maken, antwoorddesowox ,
))dat het uitwerpen en vermorselen der afgoden te Zutphen zeer geregeld en in tegen-

woordiglleid van de Burgemeesters, de Kerkmeeslers en andere aanzienli
jke lieden had
plaats gehad.'' Maar zelfs metden besten wil, was het den Kri
jgsbevelhebbers onmogell
jk den moedwil der soldaten te beteugelen, wier loon niet of schaars werd
uitbetazd, en die alzoo trachtten, hunne schade inzonderheid op de arme huis-

lieden te verhalen. Fan alle kanten, door vrienden zoowel als vjanden, verdrukt,
uitgeplunderd of gebrandschat,grepen de boeren in Salland , Twente, en hetgraafschap

Zutphen, tot wraak getergd, de wapens ter zelfverwering op. Zi
j waren eenige duizenden sterk, hadden Bevelhebbers over zich aangesteld , en namen de kri
jgstucht in
acht. Zi
j noemden zich Desperaten, en hunne daden wettigden deze benaming. 0m
.

hen te bedwingen, rukte noszxLo met een hoop soldaten op, doch werd ,niet zonder

gevaar zt
jnslevens, teruggedreven. Later, meteenige vaandelsversterkt, versloeg hi
j
hen bt
j het klooster Sion,waar zeven honderd van hen sneuvelden. In de gevechten bi
j het dorp Rolte en eldersdelfden zj insgeli
jkshetonderspit. Eindelt
jk legden
zj het hoofd in den schoot, moesten hunne wapenen overleveren, en eenegeldboete
op brengen (1).
Bi
j zulk.een staatvan zaken ware ongetwi
jfeld hetpleitmetNederland spoedig beslist
geworden, indien PARXA den kri
jg metnadrult had kunnen voortzetten; maar daartoe
ontbrak het hem , dank zi
j der manhafte en langdurige verdediging van Maastricht,
aan magten middelen. Schromeljk was in hetbegin desjaars het platte land van
(1)hrchives de la ecizpn d'Orcnge, T. VII. p.99,127,133,170- 173,184-186. Ls
PRTIT, chvon. d. #pll. T. ll.Liv.Xll.p.388. FRESIwGA,Mqmoriën,bl.157- 163,167- 172.
Boa, Hist. d. Nederl. Oorl. D. lI.B.XlV.b1.136,137. v. XETEREN,Ilist.d.Nederl. Oprt
B.lX.b1.176, 177. s00FT,Nedorl.ffiJf.B.XYI.bl.670,671, 673, 674.
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Vlaanderen door het Slaatsche,zoowel a1s bet Waalsche krl
jgsvolk geteisterd, en dej1
576
syjkrachtigste vertoogen wareltdaartegen doorLALxzxo,uxvaé en anderen bt
j hetbewind
des Aartshertogs, dock vruchteloos, ingediend. De toestand werd geheelondrageljk,
,

toen de Xisnoegden hunne benden in dien oord versterkten. De landlieden verlieten

de velden,waararmoede en gebrek eene pestziekteontstaken, en nam
'en de wi
jk naar
De
pr
i
n
s
v
a
n
or
a
n
j
e
ha
d
r
e
e
d
s
v
r
o
e
ge
r,
o
p
be
v
e
l
d
e
s
Aa
r
uhe
rtogs,
de steden (1).
den staten van vlaanderen aangeboden, hun gewest tegen allen overlast te beveiligen ,

mits zi
j maandelk
jks twee maalhonderd en dertig duizend gulden opbragten, de bezettingen der steden daaronder begrepen. Zi
j waren huiverig, hierin te bewilligen,
Waaropde Prinsplegtig verklaarde,nietaansprakeli
jk te willenzi
jnvoordegevolgen(:).
jk aan de zi
jde der W aalscbe gewesten geschaard
Toen echter MONTIGFY Zich openli
had (5), en wederzi
jds vi
jandeljkheden gepleegd werden, besloten zi
j, op de vraag
van oxAwzz, of zt
j metdeW alen vrede maken,ofhun den oorlog verklaren wilden?
tot dit laatste. Hierop beval de Aartshertog den zestienden van Bloeimaand, in naam
des Konings, op een bepaalden dag door gebeden, boetedoeningen en andere goede
werken, van den Hemel het einde der rampen af te smeken , welke het Vaderland teisterden. Braband lict een honderdsten penning heFen totbestri
jding deroorlogskosten ; Antwerpen verschafte fondsen op leening; en de Staten van Vlaanderen,

hoe weinig anders ook genegen tot geldell
jke bjdragen ter verdediging des Lands,
hadden het voorbeeld van Aalst gevolgd en gelden bgeengebragt (4).
DE LA worE, Opperbevelhebber der Staatsche kri
jgsmagt had intusschen steeds de
V ralen, welke te M enen lagen, in het oog gehouden en hun belet, de Vlaamsche
dorpen op brandschatting te slellen. Sinds den afval van nz X.
A xoTTz, totwien onlangs

St. pgncr was overgegaan, had ht
j zich inzonderheid tegen dezen gewend,en hem
denzelfden dag van MolTxqxx's toetreding tot 'sKonings zi
jde, met twee duizend
man voetvoelk en zes honderd ruiters bt
j Duknkerken overvallen. Twee honderd en
vt
qftig man werden doorhem verslagen,eenigen gevangen genomen,en.de overigen op
de vlugt gedreven, zoodat zi
j twee sterkten,aldaar opgeworpen,verlietenkH1
j zelf had
slechts acht dooden en dertig gewonden. Terwi
jlnz LA Mol''
l,z zi
jne verstrooide benma
akt
e
pz
X
,
A
lovz
zi
c
h
mee
ster van de sterkte
den weder bi
jeenbragt en versterkte,
aten van Ylaanderen nietbehoorlt
jk voordebetalingzt
jner
kvalcene. Daarechterde st
(1)Documentsffi,f.T.1.p.152,154,156,201,205,207.
(2)'Besol.d.Et.Gdgz.in dehrchivesde la Ycixp d,Orcgwe,T.V1.p.603,604.

(3)Ziehiervoor,b1.315.
(4)Documentn#i:/.T.1.p.297,301,303,308,314,315.hreltivesdela eci#o d'orange,
T.Vl.p.603,604,607- 612.
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1s78- soldaten zorgden,noch hun mond-en kri
jgsbehoeften verschaften,zaghi
jzicllgeweldig
1581 in zijne bewegingen tegen deù vjaud beperkt. Hetwas nietmogeli
jk stiptde kri
jgstucht te Eandhaven onder benden,die aan het noodzakelt
jkste zelfsgebrek leden,en om
zicN te onderhouden , de landzaten wel m oesten berooven en plunderen. Al het beleid

en de schranderieid van den uitstekenden Veldheer werden gevorderd, om in zulk
eenen neteligen toestand hetW aalsche legerin ontzag tehouden (1).
Terwi
jI PARXA M aastricht belegerde, tastten den zeventienden van Bloeimaand eene
afdeeling ruiterj en voetfolk van vA> BEy TYMPZL.en een hoop vrjwilligersuitBrussel, Vilvoorden en elders,de legerplaatsder Spanjaarden bi
j het dorp Blaesvelt,twee
uren van Meeltelen, aan. Drie maalsloegen zj den vi
jand terug,en bemagtigden het
dorp en dekerk. Daarzj zich nu van de overwinning verzekerd hielden,stegen de
ruiters af en de soldaten begonnen, naar gewoonte, de gesneuvelden te plunderen ,

waardoor zj den vi
jand ti
jd gaven,zich te herstellen. W eldra stormden dan ook tien
vaandels Spanjaarden woedend op hen in,bragten hen in verwarring en spoediggeheel
op de vlugt. Het getal van dooden, gewonden en gevangenen was niet gering. De

overigen, ginds en herwaarts verstrooid, keerden bi
j kleine hoopen in Brussel, W lmoorden en andere plaatsen terug (:).
Na het veroveren van Maastricltt, besloot P-&RXA van de verslagenheid, welke die
gebeurtenis algemeen verwekte, gebruik te maken en terstond in Geldevland te vallen.
Doch de ruiters, behalve de afdeeling van bz xoBxzzs, en het Duitsche voetvolk wei-

gerden,zonder geld,waaraan hethem geheelontbrak,op te rukken. Ht
jmocstzich
derhalve bepalen tot het zenden van den Graaf van Boeulœ m et twee en twintig

vaandels W alen en vi
jf kornetten ligte ruitersy om Venlo te berennen. Xaar den
avdnd te voxen had de Graaf van Iloltenlo m et een goed deel paarde- en voetvolk

en eene groote hoeveelheid mond-en krjgsbehoeften zich in die stad geworpen. DE
RozrLx, welke bj een uitvalderbezetting hetonderspithad gedolven,trok af,doch
verschanste zi% , m et eenige vaandels versterkt, in den omtrek, om een wakend

oog op het Staatsche kri
jgsvolk in dien oord te houden. XAARTZX ecuzwK tJl
Nidek, een stout kri
jgsman, onlangs tot 'sKonings zi
jde overgegaan, had in Hooimaad Deutiekm vermst. Hl
j vas van Gelderschen adel, in zi
jnejeugd Jonkerbj
den Hopman xwxuraxx,toen bi
j den Overstexzsszrsvmx,en vervolgensmettweepaarden in dienstvan den Prinsvan oranje getreden. Na den Vrede van Gent ontnam hi
j
zi
jnen neefhetkasteelBlkjenbeek aan deMaas,boven de stadGraregelegen,waarvan
.

(1) bocuments ffïzf. T.1.p.338,339,340,344,345,356,401- 404,417. :0a,Ilist.d.
Nederl.Oorl.D.1I.B.Xl1I.b1.47. uooFT,Nederl.lflf.B.XV.b1.6M .

(2)bocumenu #idf.T.1.p.312* 14.
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hj zich den eigendom toeschreef, en verzocht den Algemeenen Staten,hem in het15
15
78
61
bezit daarvan te handhaven. Dit werd geweigerd, en ht
j daarover derwi
jze verbolgen,dath1
j een Staatschen vaandrig overhoop stak en zich in zyAaxA's dienstbegaf.
hu stelde hi
j het geheele land van Gelre onder brandschatting, en maakte zelfade
stroomen onveilig. En toen Hopman HZOEXAX voor Bl%jenbeek hetbeleg had geslagen,
kwam hi
j met een hoop ruitersen een weinig voetvolk totontzetopdagen,belegerde
de beleggers, en noodzaakte hen, uit gebrek aan levensmiddelen, zich bi
j verdrag
over te geven, doch liet evenwel een der Hoplieden , uAaxE> uolxxs, om het leven

brengen. Hj bleef niet lang in hetbezitvan Deutkcltem. Door eene talrjke kri
jgsmagt ingesloten, gaf hi
j, dAar het stadje niet houdbaar en hulp ver af was, zich
op belofte van vri
jen aftogt over. Xen hield hem echter gevangen, doch hj misleidde weldra zjne bewakers en ontsnapte. Om dien ti
jd, den zevenden van Oogstmaand, versloeg Hopman oovw zwsrao , welke te Venlo in bezetting lag, vier

vaandels Zwitsers van PARX&'S leger bi
j Ileekhuizen; en ongeveer eene maand
later werd de verlatene W ittebroekerschans tlodr de Staatschen bezet, en alzoo de

vaart van Brussel naar Antwerpen weder vri
jg
'esteld. De Xisnoegden, daarentegen,
verrasten Aalst, waar zi
j gruweli
jk met de burgers omsprongen, en veroverden de
heerli
jkheid Ronsein Vlaandeven,welke zj plunderden en uitwraak overdengeboden
tegenstand, die bun wel vier honderd man gekost had, allen vermoordden , welke zich

niet door de vlugt konden redden. Voorts verdreven zj eenige Gentsche vaandels uit
Bazerode en staken het dorp in brand. Bjna hadden ztjzelfs oRAwzz in Gentoverrompeld,indien 'sPrinsen schranderheid de listniet had verjdeld.DE LA xoTTz vielen
eenigeHollandsche en Zeeuwsche koopvaardi
jschepen in handen;ookveroverdeenplunderde hj Ilbndscltoten, doch leed een gevoelig verlies bi
jeen aanslag pp den Briel.
Hj had in Oogstmaand zekeren scheepshopman uit die stad, zA> szxowszoox genaamd,
W zich te Grevelingen ontboden. De sluwe zeeman, bevroedende wat er gaande was,
begaf zich , m et voorkennis van den Prins, derwaarts en beloofde hem den Briel in
handen te zullen spelen. Hi
j bleef daarove: met hem in briefwisseling, troonde hem
tweehonderd kroonen af, om , zoo het heette, de bezetting te winnen, en wist het zoo
ver te brengen , dat oz x,x xovl'
s op een bepaalden dag eenige schepen , onder
'sPrinsen vlag, naar den Briel afzond
. .
Doch zj werden door de Hollandsche bodems,

welkehen afwachtten,deelsin den grond geboord,deelsprjsgemaakt.- Een toeleg
der Xisnoegden op Kortr%
jlçmislukteinsgeli
jks,daarjuistop hetzelfde tjdstip Menen,
hunne wapenplaats, door de Staatschen, onder den Schotschen Overste BArvovw, werd 22 v.

ingenomen, hetgeen de schrik onder de W alen derwi
Wa
tn
injze verspreidde, datzi
jin allerjlma
d

naar Ilalluin ofIlalewl
jn vlugtten. Op deze mare, zond BE LA wovz vi
jf en twintig- 1579
honderd man naarGcrtwz
i
j/z(#Fcrwf/<).Hetkasteelaldaaraandeeene,endekerkaande
andere zi
jtle van de Lis,door eene brug metelkander verbonden,waren elk mettwee
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6- vaandels W alen bezet. Stormenderhand werd de kerk veroverd, waarbj veertig W alen
xaof'lsomkwamen en honderd vi
jftig gevangen genomen werden. De bezetting van hetkasteel
ylYan stak hierop zelf de plaats in brand en week naar Comines, doch niet zoo spoedig, of
agtm .
er werd nog een gedeelte achterhaald en geslagen. Twee dagen daarna trok DE LA
sovz m et vier duizend man Fransch voetvolk en drie honderd ruiters over de zf:, ver-

sloeg onderscheidene vaandelsW alen,welke ht
j op zt
jnen weg ontmoette,en vervolgde
de bezetting van Ilalewqn, die, door schrik vermand, de stad verlaten en in brand
estoken had, tot in bet dorp Marquette, waar xowvroxv ,welke zich met duizendman
in de kerk verschanst had, het niet waagde hem af te wachten. De bezettingen van
Bezelaar en IFJ/J:ZI: volgden dit voorbeeld, zoodat BE Z,A lorE, welke de ontruimde

Plaatsen,bezette,dien hoek van Vlaandeten grooteli
jksvan vijanden zuiverde (1).
De vredesonderhandelingen te Keulen waren, sinds het antwoord der Staten van den

tienden van Herfstmaand (:), totop dezen ti
jd slepende gehouden,toen deKeizerli
jke
gezanten eindeli
jk alle hoop op een gewenschten uitslag verloren en, behalve de Graaf
14v. van Schwartzenberg, vertrokken. Den laatsten dier maand ontvingen de Staatsclle geSl
ag79
tm.m agtigden den uitersten last van J,unne x eesters, welke hierop netlerkwam , dat men
15
wel genegen was den vrede, doch onder zeltere voorwaarden , te sluiten. De voornaamste daarvan waren: ))de Gentsche Bevrediging, de Brusselsche Yereeniging, en het
Eeuwig Gebod, benevens 'sKonings ontvangene bekrachtiging er van , zullen geldig
bli
jven in alles,wat bi
j hetverdrag ,Avaarvan thans sprake is, nietuitgezonderd svordt;
het vreemde krt
jgsvolk zal verlrekken, en niet terugkeeren dan in geval van een buitenlandschen oorlog , of wanneer eenig ander gevaar dreigde, groot genoeg naar het
oordeel der Staten ; de inwoners van Artois moeten de in bezit genomeneplaatsen weder
teruggeven; alle personen, inzonderheid de Prins van oranje, zullen in hunne eer
en onroerende goederen, waar ook gelegen, hersteld worden ; niemand zal tot eenigen

regeringspost of krijgsambt benoemd worden, dan die den Staten aangenaam .zal
zi
jn; de wederzi
jdsche gevangenen,a1sook de Graafvan Buren,zullen drie maanden
(1)hrchivesdela Jfcf:p';d'orange,T. Y1. p.651. T.V1l.p.15,73- 78. correspondance
o'Assx.pwRxxsz,P.1.p.108,109,111,114,117. boeuments #f:l.T.1.p.409)467. T.ll.
P. 6- 11. v. n. splzGEs,Onuitg.Stukk.D.1I.1)1.189. cxltwzRo,laspvcrrc: civiles,p.158,
159. STRAPA, de Bello /:1:.T.1l.Lib.111.p.153- 156. CAMPkNA,della guerra di Fiandra,
T. lI. p. 12, 13. 3E5Tlv0GLIo, Nederl. ffïdf. bl. 319, 320. sz ps'
rlT, chron. d.#pll.T.ll.
Liv.Xll.p.388,389,392. cnApprys,#fdl. Geà.d.1.g.d.Fl.Liv.Y.p.287,288. HAnAncs,
hnnal. Arcô. T. 111. p. 303, 304. :0R,Ilist. d. Nederl.Oorl.D.ll.B.XlV.bl.137,140.
v.xxT>:Rxw,Hist.d.Nedcl.Oorl.B.1X.b1.168 verxo,175,176. HnOFT,N ederl.#iI'l.B.XY.
b1.625,633,658--661,671--673.

(2)Ziehiervoor,bl.324.
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na het afkondigen van dit Verdrag geslaakt worden; al wat sedert de laatste beroerten 1576donr den Aartsherlog en de Algemeene Staten bepaald i
1581

s,zalvan krachtbll
jven;de

Regering der steden zal a1s van ouds en overeenkom stig de voorregten worden hersteld;

den Koning zalmen gehoorzamen,gelt
jk betaamt,naar Goddeli
jkeenmenscheljkewetten, naar de Gentsche Bevrediging en het tegenwoordig Verdrag; de Landvoogd, door

den Koning aan te stellen,zalden Staten aangenaam moeten zi
jn,welketevensverzoeken, dat xtvvuxAs in die waardigheid bevestigd worde; de versterlkte plaatsen inIlbllato
en Zeeland zullen bezet worden naar den inhoud der Gentsche Bevrediging ,m aar in
andere gewesten door hen, welke de Aartshertog en de Staten daartoe gesteld hebben,

terwi
jl in de plaatsen, welke de Spanjaarden moeten ontruimen, inboorlingen zullen
gelegd worden, den Stalen aangenaam en door den Koning te benoemen; de Koningin

van Engeland en de Hertog van Anjou zullen in hetVerdrag begrepen zl
jn; op ootmoedig verzoek der Hervormden en Lutherschen, zal de Koning llun vri
jheid van
godsdienstoefening toeslaan op alle plaatsen, waar zI
j ditthans genieten, daarentegen
zullen de Staten zorgen, dat aldaar ook de Roomscll-Katholi
jke godsdienst,
onder billi
jke voorwaarden, weder ingevoerd wordt; de Staten zullen, in het
bi
jzi
jn van 'sKonings gevolmagtigden vergaderd, allen vli
jtaanwenden, de Hervormde
eeredienstin enkele plaatsen en naar de gesteldheid van elk gewest te bepalen,terwt
jl
de Hollanders en Zeeuwen met hunne Bondgenooten zich in dezen zullen rigten
naar de bepalingen van de Gentsche Bevrediging; ook zullen de Staten zich bezig

houden, de Roomsch-Katholl
jke godsdienst, ten minste in eenige oorden van Kolland en Zeeland, weder in te voeren, totdatmen daarin,bi
j eene aanstaande vergadering der Algemeene Staten, nader zal voorzien; de Koning zal de voorregten onge-

schonden bewaren, en slechts met bewilliging der Algemeene en Bi
jzondere Staten
nieuwe sloten aanleggen of de oude herstellen-''
Naar een geheim berigtschrift, mogten de Staatsche gemagtigden zich in somm ige

punten iets reltkeli
jker toonen, doch nietin hetgeen de godsdienst betrof;en ditjuist
ging den Koning het meest te harte. Den Graaf van Scbwartzenberg werd der Staten

uiterste last voorgelegd. TEaRA-wovA,wien hl
j dien mededeelde, hield zich nu overtuigd, dat men het nimm er met elkander eens zou worden , weigerde langer te on-

derhandelen, te meer daar de meeste Keizerli
jke gezanten vertroklten waren, en
begaf zich naar Benn. Trouwens, de gestelde voorwaarden verschilden oolt hemels-

breed van hetgeen hi
j, volgens een geheimen lastbrief, dien ht
j P.
&RM.
&alleen mogt
toonen, konde inwilligen. Daarin toch erkende ))de Koning van Spanje den Keizer wel als middelaar, maar alleen onder beding, dat het Roomsche geloof en de gehoorzaam heid aan den Koning onverkort bleven, en de Aartshertog niet in de land-

voogdi
j wierd bevestigd. TzsaA-wovA mogt, desnoods, de Gentsche Bevrediging onvoorwaardeli
jk aannemen,daar dergeli
jke verbindtenissen toch van zqlfzouden verval11 Dlzr. 6 STr..
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1576- len,alsslechtsde gehoorzaamheid aan den Koning hersteldwas. Hetbjeenroepen der
1581 Algemeene Staten, door oox zAx beloofd, kon mede ingewilligd worden, ofschoon de

Koning dit thans als nutteloes beschouwde, daar gevoegeli
jk alles te Keulen kon afgehandeld worden. Alle redenering over de strafbepalingen tegen de Ketters moest ver-

meden worden, doch wasditnietmogeli
jk,dan mogtTERaA-xovA daarin zooveel verzachting gedoogen, als de Koning mondeling hem had te kennen gegeven. Hj mogt
geenszins veroorloven, dat de Prinsvan oranje in de Nederlanden bleve,ofhem iets
beloven, opdat hi
j deze gewesten zou verlaten.Begeerde echte: de Prins eenig gunstbewi
js, dan kon men hem hoop geven, tlat zi
jn oudste zoon hersteld zou worden in
het bezit der goederen in #c Nederlanden gelegen, en ook van de Bourgondische,
indien men, door llet overgeven der laatste, oaAwzz bewegen kon, het Land te verla-

ten. De ambten, den Prinsdoor den Koning opgedragen, zouden op zi
jn zoon overgaan, behalve het Admiraalschap en welke andere posten hem door de Staten mogten

opgedragen zi
jn. Liet oaAxzz zich door dit alles niet overhalen om te vertrekken,
dan mogt men hem bovendien nog honderd duizend kroonen, onder de vereischte verzekering , aanbieden.''
Zoo min de Koning de voorwaarden der Staten onbepaald kon aannemen , zoo min
konden ook de Staten in de eiscllen des Konings bewilligen. Hetaanbieden van honderd duizend kroonen aan oaAwzz mogtdwaaé en bespottelt
jk genoemd worden, daar

jlhi
jvoortsalhet
hetin geenevergeljking kwam methetgeen hi
j had opgeoFerd,terwi
overige van 'sKonings genade moest verzoeken en afwachten. Xaar al ware den Prins

ook de schitterendste aanbiedingen gedaan,dan toch zouden zjne neiging voor dezaak
der Nederlanders,voor welke hi
j beloofd had zi
jn laatsten droppelbloedstestorten,zi
jn
gevoelvan eer,))zi
jne grootmoedigheid,die geen werkmaaktevanri
jkdom,enderbalve
opregt en door geenerlei bekoring te kreuken was,''geli
jk nz GRoo'
r zich uitdrukt,
hem verboden llebben,die aan te nemen. Hi
j antwoordde den Graaf van Sckwartzenberg , welke hem , naar men wil,van ter zi
jde met'sKoningsaanbod bekend maakte,.
en aan allen , die hem van een bi
jzonder verdrag spraken, 3)dat ht
j geene anderevoorwaarden begeerde,dan die de Staten voor zich zelven bedingen en verkrt
jgenzouden.'''
Op 'sKeizers schriftell
jke aanmaning, verzochten de afgezanten der Staten den
Hertog van Terra-Nova, naar Keulen terug te keeren om de onderhandelingen
xoort te zetten. Hi
j echter verwees hen naar den Koning, of den algemeenen Landvoogd PAKXA. X et goedvinden van scuwAaTzExszRo, werd dit besluit en een gedeelte
van het berigtschrift der Nederlandsche afgevaardigden aan den Keizergezonden, welke'

antwoordde, ))dat h'
j meer welvoegelijkheid van derStaten zi
jde verwachthad, doch'
j zich nader zouden bezinnen. Hetdeed hem deswege leedy datzjne
18 v. hoopte, dat zi
W inen en TzaaA-wovA vertrokken waren, zonder dat l1j voor a1s nog wist, of zi
j
term . gezant
1579 ziçll beraden zouden, de zaak weder op te vatteq-'' De Staten ontboden den eersten
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van Louwmaand des volgenden jaars hunne gezanten terug, doch gelastten MERODE en 15
761581

ALSABA, wellte te Keulen woonden ,de onderhandelingen op den laatst beraamden voet,
a1s zich daartoe de gelegenheid aanbood, voortte zetten. Evenwel blbven deHertog van
Aarsckot, de Abt van St.Gertrude, nzxAholayuzs,deProostvan St.Bavo,en de Heervan
Grobbendonlcin Keulen achter.Xen wil, datzi
jheimeli
jkverstandmetvzltxA-wovAgehouden hadden, hetgeen echter met rede magbetwi
jfeldworden.Zekernogtansis,datzi
jde

een na den andertot'sKoningszi
jde overgingen (1). W athen, althansden Abtvan
St. Certrude,daartoe bewogen hceft,bli
jktuitdiensbrief aan deAlgemeeneStaten van
den negen en twintigsten van Slagtmaand:))Gi
jweet,''zegtht
j, )hoeikalti
jdtedienste
van het Vaderland bereid geWeest ben zoo lang ik zag, dat men trachtte, zich van de

dwingelandi
j der Spanjaardenteontslaan,endeKatholi
jkegodsdienst,'sLandsvoorregten,
en de verschuldigde gehoorzaamheid aan den Koning, overeenkomstig de plegtig be-

zworen Gentsche Bevrediging, te handhaven. Xaarnu ik mi
j teleurgesteld zie in hetgeen mi
j alti
jd a1s hoogstbilli
jk heefttoegeschenen, nu de beloften, mj gedaan, niet
gehouden worden, nu de godsdienstvrede, noch eed, noch woord iets verm ogen, om de

woede dergenen te beteugelen,welkedeHervormdeleerbelt
jdenen dienietalleendegeesteli
jken,maar zelfs alle Katholt
jlten willen mishandelen, onderdrukken en verjagen,nu
moet men mi
j vergeven,datik daarvan een afkeerheb ennietlapgerwi1behoorenonder
hen,die,naar mi
jn gevoelen,eene kwade zaakonderschragen.Duidthetmi
jnieteuvel,
datik zoo openhartig schri
jf, en gelooft,dat ik aan hetYaderland zeer gehechtben en
den vrede wensch a1s het eenige middel, om het uit de rampen, in welke het wan-

hopend gedompeld is,teredden (2).''
Zoodanig was de aGoop van den Keulschen Vredehandel,welkedenRederlanden bi
jna
vier en twintig duizend gulden gekosthad (5).Deze uitgave wasthanste drukkender,
daar het ten uiterste schraal metgeld omkwam (*). Uitechte oorkonden dier ti
jden
(1)Arcltivesdela Maison d,Orange,T.VIl.p.38,44,67-72,l48,194,199-202.STRADA,
de Bello Belg. T. II. Lib. 1l.p.129- 131. HARlscs,hnnal.Brab.T.111.p.298. GR0TIvs,
Annal. Lib. 111. p.65, 66. :0R,Hist.d. Nederl. Oorl. D . ll. B.Xl1I. bl. 103- 114. v. METEREN, Hist.d.N ederl. Opr& B.lX.b1.171,172. HOOFT,Nederl.ffidf.B.XVI.676- 681. v.
Mxvp,Nederl. Gedch. B. II. bl. 23.

(2)v.p.splsGzr,Onnitg.Stukk.D.II.b.246. bocumentsIlist.T.II.p.30.
(3)Resolut.p.#pll.bl
j wàszxAAn,D.Y1I.bl.316.B0a,Ilist.d-Ae#erl.Oorl.D.lI.B.Xll1.
bl. 114.

(4)Niet alleen de landsmiddelen,maarook diedersteden waren uitgeput. In hrnhen,onderanderen,kon men in destedelijkekasnietzooveelvinden,om een vergulden beker,welken
de Regering toteen geschenk aan den StadhouderzAxvan Nassau uitFrankro'
k ontboden had,
te betalen. v.HAssssr,Stukk. r.d.Yaderl.#ïdl.D.lY.bl,203.
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1570)- bli
jkt, welke ontzagcheli
jke, en dikwjls vruchtelooze moeiten het oRAxzz kostte, van
1581 d
e staten de gelden tot onderstand van hetkri
jgsvolk te verwerven (1). Uithoofde
der wanbetaling, nam en vele Bevelhebbers hun afscheid, en de Prins konde niet, zon-

der lt
jfsgevaar, zich in hetleger begeven; men vreesde althans,dat de misnoegde soldaten hen, zouden aanhouden en den Spanjaarden uitleveren , om zich alzoo voor llun
achterstallig loon sclladelooste stellen (2). De Aartshertog M.&TTHIASwasonlangsgenoodzaaktgeweestzj
tne hofhouding op te breken en zt
jne dienaarsafte danken, daar
hem zi
jne wedde niet werd uitbetaald. De Prins, welke hiervan de Bondgenooten te
Utrecltt door sT. ALOEGO>DE den zevenden van Oogstmaand verwittigtle, gaf hun tevens
in bedenking, ))welk een opzien het baren en hoe het den Keizer grieven zoude,

wanneer de Aartsllertog het Land moest verlaten-'' Hi
j vermaande hen daarenboven
ri
jpeli
jk te overwegen, ))wat hun voordeeliger ware, oorlog ofvrede. Indien vrede,
dan was alle uitstel sclladeli
jlk. Indien oorlog, dan behoorde men een goeden staat
te malten van hetgecn daartoe vereischt en opgebragt werd. Xen m oest ook eenmaal
een vasten regel op de Regering stellen, en de zaken niet langer in wanorde laten

loopen. De Staten moesten één ofmeer hoofden kiezen, om de lkri
jgs- en burgerli
jke
aangelegenheden te besturen, ondersteund door een Raad, diegenoegzamevolmagtbezat,
om in zaken van gqwigt te ramen, te besluiten en uit te voeren , zonder die van

den een op den ander te schuiven.'' W at hem zelven betrof, bi
j verklaarde,))dat
het hem onmogell
jk was, langer op dien voet te dienen als tolheden het geval ge%'eestwas, daarhi
j zich zondermagt,gezag,ofiemandsraad,zondergeld en kri
jgsvollk bevond en niet gehoorzaamd werd. Hj gaf derhalve den Staten te kennen, dat
wilden zi
l' hem in dienst houden, zi
j hem en den Raad, dien men hem naar hun
goeddunken zou toevoegen, m oesten magtigen, om in zaken van gewigt naar eisch

en gelegenheid te besluiten ; terwi
jl de magt, zoo van hem als van dien Raad,
zoodanig konde bepaald worden, aIs de rede, de billjkheid en het ggedvinden
der Landschappen gedoogden.'' Hierop werden gemagtigden naar Gent gezonden ,waar
de Prins zich toen bevond, om hem het antwoord van de gewesten op het vertoog van
ST. ALDEGONDE OYer te brengenj en nader met hem over het beleid der zaken van staat
en oorlog te handelen. De hoofdpunten er van waren : 1@. de vredehandel te Keztlen;

(i)Documents Ilistoriques, T.1.p.8- 14,242,244,247,259,263,270,291,301,306,
D. splEGEs, onuitg. Stukk.D.ll.b1.78--85. In vergel
l
jking van thans,
waren deloonen desti
jdszeer gering. Devestingbouwmeesternuvcx, naar buinkerken gezonden
339, 438, 460.

om de vestingwerken te verbeteren, werd een daalder daags toegelegd. Uit hoofde van de duurte
der levensmiddelen aldaar, wilde m en dit loon tot twee gulden opvoeren. bocuments Hist.T.1.

p.286.
.

(2):0n,Ilist.d.Nederl.oorl.D,
.lI.B.XlY.b1.156. v.nEyp,Nederl.GedcA.B.1l.bl.26.
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:O. de regeling der lasten en opbrengsten; 5@. de onderhandeling m et Axzou; en 1@.1576h
1581

et Landsbestuur. De Prins gafden negen en twintigsten van Herfstmaand schrifteli
jk
en uitvoerig over deze punten zi
jne meening onbeschroomd en openhartig te kennen.
Hi
j beklaagde zich bovendien mondeling bj de afgevaardigden, ))datde kwali
jk onderrigte gemeente hem hield voor de oorzaak, datmet een magtig leger een geheeljaar
doornietswasuitgerigt; datmen ditaan zi
jn verzuim ofverkeerd bestuur toeschreef,
alshad hi
j hetgeld nutteloosverspild oftotzl
jn eigen voordeelgebezigd; datanderen
hem lasterden, a1s stond ht
j naar de oppermagtvan hetLand, en hi
j a1s zoodanig in
schotschriften werd doorgehaald, waaruit gemakkeli
jy was op te maken, dat, hoe de
zaken ook liepen,het geschreeuw nietzou ophouden,en, daar zi
j nietalti
jdevengoed
konden loopcn,gelt
jk hetlotdes oorlogs ditmedebrengt,zou men hem de schuld van
t1e ongelukken aanwrl
jven; datht
j derhalve,om elltgenoegen tegeven,verzocht,dat
de Staten hem in zi
jne dienst wilden schorsen, en inmiddelsgemagtigden benoemen
totonderzoek van zi
jn gedrag; indien men bevond, dat hi
j de zaken kwali
jk bestuurd
had, verklaarde lli
j zich te onderwerpen aan de gewesten,maar zoo integendeelbevonden werd, dat llt
j, met zoo weinig llulpmiddelen, de zaken gaande gehouden en
het Land voor ondergang bewaard had, zoodat zjne onschuld aan elkeengeblekenwas,
betuigde ht
j wederbereid te zi
jn,he@Vaderland en de Staten te dienen (1).,*
Ilet verlies van Maastricltt had een nadeeligen invloed op het gezag en aanzien van

den Prins gehad. Hoogst onregtvaardig verweet men hem ,die onophoudell
jk bi
j de
altt
jd besluitelooze Staten tot het verschaFen van middelen, om die stad te ontzetten,
had aangedrongen, dat zi
j door zi
jn verzuim was verloren gegaan,en duizende menschen, welke ht
j steeds metbeloften op redding gevleid had,ter slagtbank gebragtwaren (2). Van alle kanten ontmoette ht
j tegenwerking en belemmering in lzetuitvoeren zi
jner weldoordachte plannen k
/5). Xen beschuldigde hem , binnen-en buitenslands,dath1
j de oorzaak was van hetvoorlzetten des oorlogs,zoowel uitheerschzucht
als om andere redenen. In de Algemeene Statenvergadering van den acht en twintig-

sten van Hooimaand had hj zich tegen ditverwi
jt op hetplegtigste verklaard en betuigd, ))dat hi
j opregteli
jk den vrede,maar een goeden,welgewaarborgden vrede begeerde, doch waartoe de aangebodene voorwaarden, naar zi
jn oordeel, niet konden
leiden. Xogten echter de Aartshertog en de Staten daaromtrent anders denken, dan

(1)Archives de la Maison d'orange, T.VII.p.90- 94,98. v.p.splrcxr,Onuitg.Stulik.
D. 1I. bl. 239- 242. B0R, #id/. d. Nederl. Oprf.D.1I.B.XlV.bl.128- 135. v.MrTBREN,
Hist.d.Nederl. Oovl.B.X.bl.177,178. HpovT,Nederl.#i:f.B. XK bl.658.

(2)hrchivesdela Jfcgpn d'orange,T.VII.p.41.
(3)Archivesde la Maison #'orange,T.VlI.p.15,149.
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76- zou ht
j zl
jn afscheid nemen, om elk den mond te sluiten en te voorkomen,datmen
1581 h
em langer beschouwde, alsof hj het herstel der gemeene rustverhinderde,welke
hi
j steeds trachtte te bevorderen-'' Hierop hadden de afgevaardigden van Braband,
Vlaandeven, Ilolland, Zcclczt#, Doornik , Utrecltt en Groningen hem eenparig ver-

zocht, zich aan dergeli
jkelaster-en leugentaalniette storen,maar zi
jnekrachten te
blijven wt
jden aan de dienstvan hetVaderland,en hen nietteverlaten (1). Hoogst
moei
jelt
jk was de toestand van oaAwa. Ht
j bezat wel indedaad hetopperbeleid der
zaken , maar de handen waren hem gebonden uit gebrek aan zamenwerking van de

zi
jde der Staten, aan gehoorzaamheid en ondersteuning. Tegenoverzi
jnen rusteloozen
dver en onverpoosde zorgen voor de algemeene belangen, stelden zi
j het eigenbelang,
de kleine driften, de langzame besluiten,en afgevaardigden,die,geljk de Prins zich
ûitdrukte, ))meer a1s verdedigers van hunne Xeesters optraden, dan om het gemeene

welzi
jn te bevorderen,en daardoorhun eigen ondergang metdien desLandsberokkenden-'' Hoewel met reden op hen misnoegd, verrigtte hi
j echler nietszonder hunnen
mad, en wilde in belangri
jke zaken zich van hunne toestemming. zelfs van
de algemeene inwilliging, verzekeren. Ongetwi
jfeld zal hi
j, voor het overige,
de woorden van chxxvzxzx,z onderschreven hebben. ))Het is nietmogeli
jk, dat een
Stadhouder op den duur den Staten genoegen geve, al ware hij ook een Engel-'*
Naauweli
jks kan men zich een denltbeeld vormen van de verwi
jtingen,beschuldigingen en lasteringen,aan welke de Prins wasblootgesteld, zoodat 111*welvanzichzelven
mogtzeggen:))het schjnt,alsofik opdezenongelukkigen planeetgeborenben,opdatal
wat ik doe, verkeertl uitgelegd worde-'' Elk had iets op hem aan te merken. De Ka-

tholi
jken verweten hem ,dathi
j hen bedrogen,zi
jn eed gescbonden,en deHervormde
godsdienst ingevoerd had. De Hervormden, daarentegen, beschuldigden hem ,dathj
zich door de Katholi
jken had laten omkoopen, en door giften en beloften de belangen
zt
jner geloofsgenooten verraden had. Beide parti
jen gispten hem , dat hj den godsdienstvrede wilde invoeren. Xen noemde hem de oorzaak van het Utrechtsche Bond-

genootschap,waardoor hj slechtsbedoelde Braband en Antwerpen tot een bolwerkvan
klblland en Zeeland; Geldevland en overqsseltot een voormuur van Utrecltten #plland te maken. Anderen beweerden, dat hi
j zich tot Heer en Meester van het Land
wilde verhegen,daar btj aandrong,dat de steden bezettingen zoudeninnemen,endoor
alle middelen den zoo lang gewenschten vrede tegenwerkte, om zich in zi
jn gezag
staande te houden. Om hem nog hatelt
jker te maken, werd uitgestrooid,dat de Koning niet begeerde zi
jne goede onderdanen te beoorloogen,maar alleen den Prins van

(1)Resolut. d.Et.&gl.in dehrchivesdela Jfcïdpn d,Orange,T.V1l.p.42;en in deDoctfmen/: Hist.T.1.p. 425.
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oranje, den verstoorder van de openbare rust en invoerder van de nieuwe gods-15
761581
enst (1).

di

OaAxzx, wien het ten laatste verdroot, langer voor de misslagen van anderen aan-

sprakeljk te zi
jn, lzield thans ernstig bj deStaten aan,toch eindeli
jk eens een bepaald besluitte nemen; maar zj bleven even weifelend en traag als alti
jd in het opvolgen zjnerwi
jze raadgevingen(;). H1
j trachtteintusschen meer dan ooit,den Hertog
van Anjou, onder behoorli
jke beperkingen,totBeschermheer der Nederlanden te doen
verkiezen. De Fransclze Vorsthad,nazl
jn vertrek,steedszi
jne blikken op die gewesten bli
jven vestigen en de onderhandelingen metde Algemeene Staten, inzonderheid
met ozuwzs, voortgezet (5). Erwashetgeheelejaardoor ernstig sprake geweestvan
een huweli
jk tusschen hem en de Koningin zLzzABxTu, waaruit sommigen zich veel
heils voorspelden, daar de Nederlanden,metFrankrljk en Engeland verbonden,den
Spanjaarden onbevreesd onder de oogen konden treden (1). De Algemeene Staten,
welke in 'sPrinsen gevoelen omtrent Awzov deelden, trachtten in een uitvoerig vertoog
daartoe ook de Staten van Ilblland over te halen. De Raad van State stelde zelfs
aan al de Leden van het Utrechtsche Bondgenootschap voor: ))rzups van de regering

vervallen te verklaren, wanneer hj niet binnen zes weken,van den ti
jd der mededeeling van dit besluit af, de vredesvoorwaarden aannam , bem door de Algemeene Staten

te Keulen voorgelegd; en alsdan te raadplegen,den Hertog van Anh u, of een ander
Vorst den Staten aangenaam , onder zekere bepalingen , tot Heer aan te nemen.'' Op
eene dagvaart te 'sllage in Oogstmaand, werden deze punten in het breede behandeld.
De Edelen toonden zich tot de vervallenverklaring van rxrxps als Landslzeer genegen ,
maar de m eeste steden en Zeeland hadden nog niet den m oed, tot zulk een stap over
te gaan. Daarentegen verklaarden de Edelen en het m eerendeel der steden zich tegen

het beroepen van den Hertog van Anhu (5). In de overigeNederlandsche gewesten
kwam men, evenmin als in llolland, tot een bepaald besluit. De meeningen over het

aannemen van Axzov liepen in dien ti
jd zeer uiteen. De gronden,zoo vôöralstegen,

(1)GROZN v.I'
RISSTERER,in deArcltivesdela Maison #'Orange,T.VII.p.XXIV- XXVII.
(2):0R,Ilist.d.Fe#erl.Oorl.D.1I.B.XIV.bl.135.
(3)Documentsff9/.T.1.p.230,245,350,381,419,403. T.ll.p.25-28.
(4)Archives de la Jfcfdpn d'orange,T.VI.p.643- 650,657. l0a,Ilint.d.Nederl.Oel.
D.lI.B.XllI.bl.91.

(5)Resolut.v.#:2J.bj wAGEAAAA,D.V1l.b1.302-304. v.p.splxGzs,Onuitg.Stukk.D.ll.
bl.163,166,175,236. :0R, Ilid. d.Se#el. Oorl.D.1I.B.XIII.bl.91- 94.HOOFT,Nederlffïé'
f. B. XV. bl. 659.
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1576-- worden in een merkwaardig staatsstuk van de hand van Graaf zAw van Acddctf, aldus
1581
uiteen gezet (1):
))Bedenen er /e#e4 (
incommoda).
war
e
het
,
dat de Landen zich tegen hunne wettige overheid verzetteden
Onbilli
jk
en van haar afvielen, zoo a1
svan den Koning en het(Duitsche) Ri
jk.-- Franschen

jn gelt
jk te stellen.- Beteren verantwoordeli
jkerware hetbjeenen
en Spanjaarden zl
tiran te bli
jven, die geboren Heer des Lands was, dan eenen anderen en vreemden
dwingeland aan te nemen.-- Frankrqk en Spanje trekken ééne li
jn,ofkunnen zich
spoedig met elkander vereenigen. - De aard en neiging dezer Heeren zi
jn bekend,
lzunne buitensporigheden had men ondervonden en, helaas! genoeg bezuurd. - Het
was tegen Gods geboden, zich met zulke goddelooze Heeren te verbinden, en hieruit

ware derhalve geen heilte wachten.- HetLandzouaandekroonvanFrankrl
jlckomen

en in slavernj geraken.- Hetzou,tegen regten billl
jkheid,van het(Duitsche)Ri
jk
gescheiden worden. - Awzov zal de gestelde voorwaarden nimm er aannemen of onder-

teekenen. - A1 had hi
j die aangenomen,zou hi
j ze toch nooit nakomen.- Awzou
zou veel kosten (2). Frankrl
jk'kou de Landen (niet alleen) in gedurigen kri
jg
houden, maar hen daar alti
jd in kunnen wiltkelen, zoo dikoijls llet er behagen in
vond. - De gewesten lladden er geen zin in; men kon het der gemeente niet voor-

stellen, zonder eene groote opschudding te verwekken.- FrankrIjk had sedertlang
op deze gewesten gevlamd. - Zoo iets kan m en het volk niet ligt voordragen , daar

het er geen lust (?) in heeft en er zich tegen verzet, zoo a1sten ti
jde van Keizer
KAREI,.- Geen stroom was er tusschen deze Landen en Frankrljlc;deFranschenkonden derhalve meer en gemakkeli
jker nadeel berokkenen dan de Spanjaarden.- Xen
zou het(Duitsche)Ri
jk tegen zich kri
jgen.- Hetzou een stri
jd ofspanning(collisiej'
veroorzaken. - De Franschen wuen listig.''

Bedenen er tppr (c0mm0#J).
))Het gerucht van dien stap zou nietalleen den Koning, maar ook het(Duitsche)
Ri
jk schrik aanjagen, en den vredehandel, die nu nog te wachten is, bevorderen en
bespoedigen. - Er kon eene scheiding tusschen de beide Koningen door te weeg ge-

bragt, en verbittering en tweedragt tusschen hen gestrooid worden.- Van Franlêrijk
zou men alsdan minder te vreezen hebben.- Aan Spanje zouden veelzorg, ongerustheid en kosten worden veroorzaakt; en Spanje kon in Spanje zelf, in Italië en

in Beurgendië beoorloogd worden.- De Nederlanden zouden daardoorvandeSpanjaar(1)hrchives de la Ycizpn dtorange,T.Vll.p.48-52.
(2),W elk eene buitensporige pracht Ayzov in Frankrt
jlkten toon spreidde,verhaaltcApsFlGcx,
e

Ilist.d.1.Aeprgn.T.lV.p,125.

'
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den, en dusook denkeli
jk s'an hunne aanvallen worden bevri
jd, daar zi
j hier doorlogt15
17
56
81
noch levensmiddelen ltunnen bekomen.
De Spanjaarden konden alsdan te minder
verstandhouding, kondschap, krediet en middelen hebben , om zich geld teverschaFen.Alet tle Xisnoegden zou men te eerder kunnen onderhandelen. - Op betpuntdergods-

dienstzou men meer zekerheitl verkrl
jgen. De voorregten zouden nietalleen behouden bli
jven,maar ook kunnen vermeerderd worden. Ook het(Duitsche)Ri
jk zou
men daardoor van dienst zi
jn, dewi
jl de gewesten niet slechtsin den tegenwoordigen
stand zouden bli
jven,maar ook enger aan hetRi
jk verbontlen worden; ook zoudendeze
gewesten welligt aan hetRi
jk waarborgen tegen Frankrijk kunnen verschaffen.
Voorts had hetRi
jk te duchten,wanneer de Spanjaarden de bovenhand in deze gewesten behielden, de Spaansche Inquisitie aldaar te zien invoeren, en zi
j eene monarchie en ernand van het huis oostenrljl
. en Bouvgondiè.konden worden. Hetpausdom zou er niet weinig door verzwakt,en desancta ligua (hetKatholi
jke Yerbond)
eenigzins verbroken worden. Hoewel Axzou niets goeds in den zin heeft, zalhi
j
noch de magt, noch de'middelen bebben om , even a1s de anderen , schade te be-

rokkenen, daar ht
ë' Spanje moet vreezen, en niet alleen de geloofsbroedersin deze
Landen, maar oolt zi
jne eigene Hugenooten, te zamen met Engeland en buitscltland,
aan den hals zou kri
jgen en duchten moest, dat het hem wel eensde kroon (van

Frankrkjlo konde kosten; terwi
jl hi
j daarentegen, wanneer hi
j te goeder trouw bleef
handelen, hopen kon met den ti
jd nog meer Landen, ja, zelfs het Keizerri
jk, in
Awzov
z
a
l
do
or
t
r
o
uwl
oo
s
he
i
d
e
n
mei
nëe
d
ni
et
s
wi
nne
n
,
veeleer
bezit te kri
jgen.
alles, geli
jk wi
j zagen, verliezen. . Daar men hem en de zi
jnen kent, zal men te
beter toe zien, op alles bedacht zi
jn en bli
jven, en minder vertrouwen koesteren;
nam tela Arcerfé'l minus feriunt. Xen kan hier beter dan de Hugenooten inFrankrijk middelen ter verzekering vinden. - Awlou bezit niet zoo veelaanhang,kond-

schap,of gunstalsSpanje; en wanneer hi
j zjn woord schendt,behoeftmen hem niet
langer te houden ofgehoorzaamheid te bewi
jzen, lzetgeen ditnutzalhebben,datde
Landen althans eenigen adem kunnen scheppen, een weinig op hun verhaalkomen, en
beteren regel op hunne zaken stellen. - Xogten de onderhandelingen metAxzov voort-

gang hebben, dan zou Spanje van deze gewesten geheelafgezonderd bljven,en daardoor de misleiding , welke achter en onder de nieuwe vredesonderhandelingen steekt,
*

en die ongetwi
jfeld het Land aan bedrog en groot gevaar zou blootstellen, te eenenmale worden voorkomen en verhinderd.''
Van dag tot dag groeide het getal der Xisnoegden aan , daar hunne pogingen, alom
de bevolking voor zich te winnen , niet vruchteloos waren. De Prins van Espinoy ,

wien de Algemeene Staten tot Oppergezagvoerder (Surintendant) van Ilenegouwen,
#. rtois, Bl
jssel, Dpttcy en orclties met een uitgestrekten lax
stbriefaangesteld hadden,
en BArnorxw bz oxvaz, Heer van Incky , konden niet tlan met de groolste inspanning,
11 DEzw. 6 STrK.
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jsze- poornik,Landreclties, en inzonderheid Kamerijk,wegens de geheime listenenkunste1581
nari
g.en van den Aartsbisscllop, voor de Staten behouden. PARXA traclltte, van zi
jnen
kant, door schoone beloften en schitterende vooruitzigten , de gewesten en steden onder

hetgezag desKoningsterug te brengen. Hi
jhad,daarenboven,sindsmen bespeurde,
datde onderhandelingen te Keulen zouden afspringen,zich metknjgstoeruslingenbezig
gehouden. Dit alles verontrustte in geene geringe mate den Prins van oranje en te
meer, daar de stemming van zeer velen in Friesland, Groltingen, orerijssel,en Gelderland de vrees inboezemde, dat z1
j de aanvallen van PARMA zouden begun-

stigen (1). Op de Algemeene Staten echter maakte het dreigende gevaar volstrekt
geenen indruk. ORAxzz,hierdoor bl
jna totwanhoop gedreven,wilde nog eenmaalbeproeven, hen uit hunne slaperigheid op te wekken en, zoo mogeli
jk, tot krachtig
handelen aan te sporcn. ln eene vergadering te Antwerpen somde hi
j, in gestrengen
a6v. toon, de misslagen op, tot welke de afgevaardigden der bjzondere gewesten vervalSlartm .I
1579 en waren; ))hoe elk alleen voorhetbelang van zt
jn gewesti
jverde en hetalgemeen
belang uithet oog verloor; hoe zi
j beperkt.
waren door een eng omschreven lastbrief,
zoodat zl
j geen besluit van eenig gewigt konden nemen, zonder nader bevel van
hunne Xeesters, wellke de zaken op de lange baan wisten te sclluiven; lloe weinig

gelden voor de algexneene zaak scdert vier jaren waren opgebragt, zoodat ht
j zich
schaamde de som te noemen, en hoe dcze gelden dan nog tot andere einden gebezigd

werden,dan waartoe zi
j bestemd waren; hoe bi
jna elk gewest,ja,bi
jna elke stad,bi
j
den omslag der gemeene m iddelen op eigen voordeel bedacht was; en hoe elk trachtte

den nabuur hetbrood uit den mond te nemen.'' ))Het mogt,''voegde de Prinserbi
j,
))wel een wonderGodsgenoemd worden,datmen bi
j zulke omstandigheden totnogtoe
in staatgeweest was, metzulke geringe middelen zulken magtigen vi
janden het hoofd
te bieden; en evenwel durfde men hem , ohAwzz,nog beschuldigen,datlli
jmetde
ontvangsten slechthuisgehouden had,terwl
jlht
j noch in Ilolland,noch in deandere
gewesten éénen penning van de gem eene middelen had aangesproken.'' Voorts sprak

hi
j over ))de ongeljltheid der muntswaarde, welke de ellende en de ontevredenheid
vermeerderde;slechtsenkelen trokken ervoordeeluit,terwi
jlneringenenhandteringen
stilstonden-'' lnzonderheid drong hj op hetafschaFen dier verkeerdheden, welke hi
j
in scherpe trekken schetste, en op hetbi
jeenbrengen van volk en geld,om den vi
jand
weerstand te bieden,dringend aal. ))Yerzuimt men ditlangery''zeide 111
j,))danmoet
men het mi
j niet euvel duiden, zoo ik mi
jne ambten nederleg. Veellleb ik geleden
en gewerkt;veelspoten verachting heb ik moetenverduren;tenverdervevanmi
jnhuis,
mi
jne vrouw en kinderen heb ik mi
j van allegoederen beroofd,eh gevoelmi
jnu niet
(1)bocuments Historiques, T. 1.p.456,463. T.11.p.13- 17,19,21j34,35. hvchiven
de la Maison d)Orange,T.5rlI.p.194.
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in staatzulk een zwaren lastm et zoo weinige middelen en zulken geringen onderstand ,1576l
1581

anger te torschen-'' Ht
j verzochtderhalve den Aartshertog en den Staten ootmoedig,

))de geringe diensten , door hem den Lande bewezen, voor aangenaam tewillen houden,
en bood aan, zich te verdedigen tegen ieder, welke hem van eenig gepleegd onregt

mogt bescbuldigen. Ten bewi
jze, dat zl
jne zucht voor het welzi
jn des Lands onveranderd bleef, zou hj zich gaarne aan de bevelen van den geringsten Edelman onderwerpen,dien betden Staten behagen zouden over hem te stellen.Ht
j was totelkedienstbetooning bereid,hetzi
j ter bewaring van eenig gewest ofeenigestad,oftotelkeandere
taak,welke men goedvond hem op tedragen (1).''
Deze aanspraak miste niet de gewenschte uitwerking. De bedreiging van den Prins,

dat hj zich geheelaan de staatszaken zou onttrekken,schrikte de slaperige Staten op
eenmaal wakker. Overtuigd# dat van hem alleen het behoud des Lands afhing, smeek-

ten zj hem dringend, er de hand niet van af te trekken, en verklaarden totalles
bereid te zi
jn, wat hij,ter bevordering dxer algenleene zaak,raadzaam mogt oordeelen.
OaAwzz was nietonverbiddelt
jlt. Eerlang bragt hi
j een geheel en weldoordacht kri
jgsplan ter tafel, waarbt
j lat
j het noodig keurde, boven de vereischte manschappen ter
behoorli
jke bezetting van steden en sterkten,ten minste vierduizend ruiters,aclltduizend busschieters,vier duizend geharnasten te voet (corpselets), en twaalf honderd
schansgravers in dienst te nemen, en zich acht of tien stukken geschut met toebehoo- lav.

ren aan te schaFen; metzulk eene magt zag hi
j kans een verweerenden kri
jg te voe- W
interfn.
ren (2). De Staten raadpleegden welover velebelangri
jke zaken,maarnamengeene 1579
maatregelen, geëvenredigd naar de behoeften van den ti
jd en de gevaren van het
oogenblik (5).

.

Gelukkig voor de Nederlanders, dat PARMA de handen gebonden waren zlch ernstig

ten krl
qg toe te rusten. Gedrongen door lletgeslolen Verdrag metde W aalsche gewesten, zoowel a1s door geldgebrek, en inzonderlleid door hetuitdrukkelt
jk bevelvan
den Koning, welke metde wapenen zjne betwiste regten op den troon van Portugal
wilde onderschragen,moesthi
j zelfs de vreemde benden wegzenden. De Spanjaarden,
Italianen en Duitschers verlieten de versterkte plaatsen, die terstond door W alen bezet
werden , en trokken in Louwmaand ten Lande uit. Slechts de bevelhebbers van den 1580

(1):0R, Ilist. der Nederl. O0rl.D.1I.B.XlY.bl.141- 143. HOOFT, Nederl.#f:/.B. XVI.
bl.674- 676.

(2)bocuments #f:/. T. ll. p. 36-40. z0n, Ilist.d.Fe#erl. Oorl.D .ll.B.XIY.bl.150,
151. noo>'T,Nederl.#iz/.B.XVI.bl.676.

(3):oR, Ilist. d. Nederl. Oorl. D. lI.B.XlV.b1.151- 159. v.MxTsRzy,Ilist.der#e#efJ
0cl.B.X.bl.178,179. HOOFT,Nederl.Sidf.B.XVI.bl.684.
*5*
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1 6- hoogsten rang en eenige vaandels Italiaansche ruiters bleven achter. PARMA'S magt
581 b

estond alzoo geheel in hetW aalsclle leger, dat dertigduizend man voctvollt en vi
jf-

duizend ruiters telde, aangevoerd door den Burggraaf van Geut, thans Xarkgraaf
van Roubat'
s, en oEoaoz BAs'
rw, die van gemeen ruiter tot den rang van Bevelhebber

was opgeklommen (1). Doch nu nam ook de kri
jg cene nieuwe,meerafzigteli
jke
gedaante aan. Het waren nietmeer Spanjaarden,maar Nederlanders, welke Nederlanders bestreden; geene vreemdelingen, maar landgenooten en broeders die vi
jandig tegenover elkander stonden; mannen, welke ongetwi
jfeld zich tegen de vreemde dwingelandi
j zouden vereend hebben, indien godsdienst-dweeperi
j,lletmonsterallermonsters,hen nietvan elkanderverwi
jderd had (2).
Tegen het einde des verloopen jaars hadden de W aalsche Xisnoegden,door heenen wederlrekken , Braband en Vlaanderen steeds in onrust ge'houden. De Gentsche

schepen ozLrxs Bohrcvv, met eene zending van den Prins van oranje belast, was in
hunne handen gevallen en gevangen naar Valencienlles gevoerd. Hetschi
jnt,dathun
van de zi
jde der Algemeene Staten,in dien ti
jd nieuwe voorstellen totvredeofvereeniging gedaan zi
jn. Oaixzz liet intusschen bi
j de Staten van Vlaanderelt OP het
versterken der bezettingen aandringen , en hen vermanen een O@g in het zeil te hou-

den, te meerdaar oE I,A socz zicll, terregeling van belangri
jke zaken,vooreenigen
tt
jd naar Frankr'
ùk begeven llad (5). Doch deze raad werd, zoo alsgewoonli
jk, in
6 v. den wind geslagen. Door '
verzuim van aan den Prins van Espinoy de verzochte
XOqW-hulp te zenden

maand

,

bemagtigde xoxe
rloxv stormenderhand Mortaglte, en bi
j verdrag Sf.

1580 Amand benevens het kasteel Antoing, niet verre van Boornik. Op het berigt hier-

van, spoedde zich os X,A xovz uitFrankrkjk terug,en zi
jne komstveri
jdelde hoofdzakeljk 'svi
jands aanslagen tegen Doornik, Wpuc/lcfzlen Kamerijk. De W alen moesten zich tot het plunderen en brandschatten der omliggende dorpen en sloten bepa1en (1). De Staatsche bezetting uit Brussel en andere plaatsen, daarentegen, overrompelde Nivelles en Avennes, maakte in de eerste plaats DE (ALlxzs, en in de laatste

(1)STRAOA, de #elld Belg.T. II.tib.111.p.162- 177. v. MrrzREy, Uid.d. N ederl. oorl.
B.X.bl.180 verso.

(2)Ygl.v.coavlw-wlEasBlTzxv,de Tachtigj.oorl.D.111.b1.410.
(3)bocumentsHist.T.ll.p.40-50.
(4)boœmentn fffzf. T.II.p.50-61. Briefvan oRAxzz aan de Staten van nlaandren,in l)x
JOwGEy Yerh. en onuitg. Stukk. 5. I1. b1. 66. sswTlvoGsze, Nederl.Hist.bl.328. ts PETIT,
Chron. d. #pll. T. lI. Liv.XlI.p.389. HAazzvs,hnnal.Brab.T.111.p.308. :0R,Hist.d.
Nedevl. Oprl. D. lI. B. Xl1I. bl. 159. v.xz'
rslcw, Hist. d. Nederl. Oprl. B.X. bl.180 xerso.
IIOOFT,Nederl.Sf:f.B.XVI.b1.685.
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ns wovzsrzs, broedcr des Heeren van Bours, gevangen. De Heer van Inclty, slot-1570-1581

voogd van Kamerl
jk, versterkte, metbewilliging der Algemeene Staten, de bezctting
met eenig krt
jgsvolk van Axzov. Insgelt
jkshad de Heer van Pottelsbergen,Bevelhebber van Kortrijk, bi
j de Staten van Vlaanderen op versterking van de bezetting,die
slechts uit drie vaandels Schotten bestond,aangedrongen,hoewelde hurgerl
j.volstrekt
geen meerkrl
jgsvolk begeerde. Xaardebriefwasin handen vandenHeervanAllaines
gevallen, welke den mislukten aanslag tegen de stad in hetvorigejaar niet vergeten
lzad,en nu beslootdooreene kri
jgslistzi
jn doelte bereiken. ln den nacht,doorvAx
PoT'
rzrsBzRozw bepaald om de hulpbenden te ontvangen, verscheen hi
j met eenige 27v
vaandels W alen op de aangewezene plaats en werd zonder bedenking binnengelaten.S
kprofa
ejm .

Xen bem erkte te laat het bedrog; de bezetting werd, na dapperen tegenstand, overwel- 1580

dil ,en de stad aan alde i
jsseli
jkheden van den kri
jgten prooigegeven. PAKMAstelde
er eerst Poxvnvs nz wovExaxuzs, Heer van Bours, daarna, dewi
jlmen dezen niet vertrouwde, den Heer van Swevegltem , vaAwgoxs vAw uAruzw lzx, tot Bevelhebber aan.
Het veroveren van eenige kasteelen der Xisnoegden, welke intusschen M ortagne weder

verlaten en in brand gestoken hadden,vergoedde eenigzinsditverlies (1). Belangri
jker was het verrassen van Ninove, waar rxlulps van Egmond, zi
jne gemalin, zi
jne
sclzoonmoeder,zi
jn broeder LASIORAAL en andere misnoegde Edelen zich bevonden. DE
X,A xorz, door Fransch kri
jgsvolk versterkt, zond de Heeren nz '
rovasv en xoRTAowz
derwaarts. Geleid door zelteren huisman,doorwaadden zi
j meteenig voetvolk degrach- a0v.

ten , waar deze het ondiepste waren, beklommen voorts de vesten, overvielen dewacht,Lentedm aan

en bemagtigden eene poort,door welke de ruiteri
j en hetoverigevoetvolkbinnenstormden. W ie tegenstand bood werd geveld, en de plaats den soldaten ter plundering gegeven. FzLxps van Egmond voerde men gevangen naar Gent, waar hem de bevolking

op de smadeljkste wi
jze begroette, toen naar Sluis f> Vlaanderen,en eindeli
jk naar
Rammekensin Zeeland, waarlli
j omtrentvi
jfjaren in hechtenisdoorbragt. Zi
jne gemalin, hare moeder,en x,AxoRA.
&L werden echter spoedig in vri
jheid gesteld doortusschenkomst van oaAxzz, welke der overledene Gravin van Egmond beloofd had, hare

(1)Documentn#iW.T.lI.p.64-76.- cw
sàxgao,las gverrc:eivilen,p.160, cAxpAyA,della
ptterrc di Fiandra, T.1l.p.16 verso,en szwTlvoGtlo,Nederl.Sizf.bl.328 schri
jven hetverrassen van Korttùk aan het beleid toe vah FlslpsTan #gmpn#. sTazpA,de #e!l: Belg.T.ll.
Lib. 111. p. 175, noem t den Heer van Montigny.- Ls pxT1T,Chron. d.#pfl.T.1I.Liv.X11.
@
n. d. 1. g. d. Fl. Liv. 5/1.P.289,px TAssls, Comment.Lib.VI.
P. 194. csAppuvs, Ilist. Gee
p. 423, welke ten onregte den 12den van tentenzaand a1s den dag derinnemi
ngvanKortri
jk opa
geeft. Hwawzus, xnnal. Brab. T.111. p.306. s0a, Hist. d.Fe#crl. Oorl.D.ll.B.Xl1l.bl.
159, 174. v.META:REX, Hist.d.#e:.l. Oorl. B.X. bl.180 verso, 184. HOOFT,Nederl.#ï:f.
:.X5rI,b1.6869690.
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76- kinderen in alle billi
jkheid voor te staan. Van meer gewigtdan hetbemagtigen van
1581 Ni

novo, was het vermeesteren van M ecltelen. OLIVIER vkw ozx vxxpsxzoverviel met
een gedeelte der bezetting van Brussel en Vilvoorden, gesterkt door de ruiters van den

V9 v. Heer van Famars en achthonderd Engelscllen onder den Overste woahïa,s,de kwali
jk
m'bewaakte stad en drong er binnen. Op de markt boden de burgers, ondersteund door
1OS
580
eenige Albanesche ruilers, die met allen spoed waren ingelaten, dapperen tegenstand.

Broeder Pzzl'za worv, die zich gewapend aan het hoofd van eenige geesteli
jlten en
monniken b1
j hen gevoegd had, sneuvelde en met hem een honderdtalingezetenen.
Xen wil, dat ruim eens zoo veel aanvallersomgekomen zi
jn. De stad werd deerlt
jk geplunderd,niettegenstaande den Engelschen,in stede van den buit,eenigemaanden soldi
j waren toegezegd. Xen beroofde niet alleen de torens van uurwerken en
klokken, maar sleepte zelfsde grafzerken weg,die b1
j scheepsladingen naar Engeland
gezonden werden. De Staten van Ilolland vereerden vAw ozx '
rvxpzxzvier en twintig

honderd gulden, daar hi
j hen in het bezit stelde van de geregteli
jke oorkonden der
pleitzaken van hunne onderzaten, voor den grooten Raad van M ecltelen aanhangig. De

Heer van Famars werd totBevelhebberderstad aangesteld (1).
De Engelschen bleven bi
jna eene maand, tot geweltligen overlast der burgers,in
Mecltelen. DE LA wovz wachtte hcn voor Ingelmunster, eene sterkte aan het riviertje
de Mandel, datzich in de Zcïjc uitstort, twee en een halfuur van KortrIjlc,en uit
wellte de W alen de omliggende dorpen grooteli
jlksteisterden. Daar hem hier eenige
ingezetenen van Bljssel de middelen aanwezen, zich bj verrassing van hunne stad
meester te maken, gaf hi
j dcn Heer van Marquettes last, Ingelmunsfer te beschieten,
en toog zelf met de keur van zt
jn volk in stilte op, om den aanslag te beproeven.
De Xarkgraaf van Boubaiœ, hiervan onderrigt, rukte hem met achttien vaandels

W alen en eenige kornetten Albanesche ruitersniet ver van BIjssel te gemoet,waarop
hi
j, ziende dat zi
jn plan ontdekt en hi
j te zwak was om tegenstand te bieden, besloot naar zi
jne legerplaats terug te treltken. De aovBAlx volgde hem op de hielen
langs den regter oever der Leije totbi
j Kovtrijk, waar ht
j naar den linkcr oever overstak. DE I,A wovz bleef hem vooruit, en kwam tegen den avond te h eghem. Hier

liet hi
j zi
jne vermoeide benden uitrusten, en reed zelfin den nacht, door een hoop
(1)hrchivesdela Jfcidpn #'orange,T.Vll.p.314,330. bocuntents Jfidf.T.ll.p.88-90.
cAu Eao, las.#NCPYW# civiles, P.161. STRADAjde Wel!p Belg.T.ll.Izib.111.p.175,
176. cAx*
PUA, guerra di Fiandra,T.ll.p.16, 17. :EwTIv0GLIo,Nederl.ff9/.b1.328,329. x.l PETIT,
cltron. d. #pll. T. lI. Liv. Xll. p.395,396. cllAppuvs,Ilist.t2:/1.#.1.g.d.Fl.Liv.V.p.
289,290. DE TAssls,Conment.Lib.Vl.p.423. HARAZUS,hnnal.Brab.T.111.p.308.cltoTlus,
Annal. Lib. 111. P.68. BOR, llist.d.Nederl. O:rl.D.ll.B.X11l.b1.175. v.MQTEREW)Ilid.
d.Nederl. Oprl.B.X.bl. 184,185. H00#TjNederl.#ïdf.B.XYI.bl.690,698.
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ruiters gevolgd, naar de legerplaats en gelastte de brug over de Mandel af te breken,1576-S
1581
om den vi
jand te keeren. xxow DE RIJK , zoon van den Admiraal z.&KoB slxolsz. DE
RxzK , bragt dit bevel aan de Franschen, welke die post bewaakten , doch ten antwoord

gaven, ))dat zi
j soldaten,geene arbeidslieden waren, en den vijand,daagde hi
j slechts
op, met de wapenen te keer zouden gaan-'' Ds RocBAlx echter maakte zicll m etwei-

nig moeite meester van de brug,en stormde op nx X,A xocz,die dadelt
jk zi
jnebenden
uitlsegltem liet ontbieden, woedend aan. Van beide zi
jden werd metgelt
jke hardnekkigheid en geli
jken moed,maar nietmetgeli
jke magt gevochten.De W alen,die tien- Bl
10oevi.maalin getalhunne vl
janden overtroflen,behielden de overhand. DE X,A wox;z trachtte maand
met de weinige dapperen, welke hem waren over gebleven, zich door hunne talri
jke 1580
scharen eenen weg te banen, ofop hetstri
jdveld te sneven. Te vergeefs. Ht
j werd
*

door een Albaneesch ruiter van het Paard gebvorpen en gevangcn genomen. ))De raen-

schcn strjden,'' zeide hi
j gelaten totdegenen,welke hem omringden,))maarGod geeft
de overwinning-'' Zi
jn geschut,datslecllts uitdrie veldstukken bestond,de bagaadje,
en eenige vaandels vielen in lzanden der Koningsgezinden. Zes- of zeven honderdzjner
manscbappen waren gesneuveld; de meesten, en onder hen XARQVZT'
TZ, gevangen gemaakt, en sommige Et
lellieden in koelen bloede omgebragt op bevel van bs hovsAlx ,
welke den hofmeester van bz I,A lorE met eigen hand doorstalt, nadat een Albaneesch

soldaat dit geweigerd had. De medepligtigen aan den toeleg op Rk
jssel moesten hunne
verraderi
j metden halsboeten;diezichdoordevlugtgeredhadden,werdengebannen.Dz
LA worl werd op het slot Lim burg in eenen akeligen kerkergeworpen, en onderhettoe-

zigtvan DE ztolluzsgesteld.Vergeefstrachtten deAlgemeene Staten zl
jne slaking tegen
die van Egxoxp , cHAxpzlxl, en bx sErLxs te verwerven.Eenmaal leende rILIPs het oor
aan hun verzoek, maar onder eene voorwaarde, die het karakter van den Spaanschen

dwingeland in alzi
jne afzigteli
jkheid vertoont,datnameli
jk, bz I,A wovx zick deppgc?A
z0u laten uitsteken, opdat /l# hem nietmeer zpt:kunnen benadeelen. De herhaalde
pogingen van oaAxzE, om den dapperen Veldheer, wiensverlieshi
j ten hoogste betreurde, te bevri
jden, mislukten. Niet vöör hetjaar Fi
jftienhonderd vi
jf en tacbtig
werd bz LA lorz tegen den Graaf van Egmottd uitgewisseld, nadat ht
j zich verbonden
had,nimmer wederdewapenen tegendenkoningvanSpanjein deNedetlandentevoeren,
en bovendien een lospri
js vanhonderdduizendgoulenkroonenoptebrengen,voorwelken
de Koning van Navarre,de Hertog van Lotharkngen,en anderen moesten borgbll
jven.
Hi
j sneuvelde voor het beleg van Lamballe in Vi
jftienhonderd een en negentig.Ti
jdens zi
jne gevangenschap op het slotte Limburg schreefhi
jzi
jne: discourspplf/fu
quesetmilitaktes,teBazelinVi
jftienhonderdzevenentachtigheteerstinhetlichtgegeven,
welke de bewonderingzjnerti
jdgenootenwegdroegen,geli
jkdeveleuitgavengetuigen (1).
(1)Arehives de la Yctàpn d'orangej T. Vl1. p.367-369. bocumentszzï:/,T.l1.p.pf.
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Toen de onderhandelingen te Keulen waren afgesprongen, was den elfden of dertien-

den van Louwmaand dezes jaars te Antwerpen eene Algemeene statenvergadering gehouden, waarin de Prins van oranje zich nogmaals tegen de aanti
jgingen en vermoedens, alsof lli
j geenszins den vrede wenschte, verdedigd en tevenswederhetvoorstel
gedaan had, den Koning van de regering der Nederlanden vervallen te verklaren en
eenen anderen Heer te kiezen. Beide punten waren vroeger, en onlangs nog in delt

ffllg,doch zondertoteen bepaald besluittekomen,behandeld geworden (1). Tllans
drong hi
j er metvernieuwden nadrulk op aan. ))De toestand desLands,''zeideht
j,))is
zoodanig,datwt
j ons alleen bj eenen verdedigenden oorlog moeten bepalen;maar ook
dezen zelfs zullen wt
j op den duur nietkunnen volhouden, door de kleinmoedigheid
en laauwheid van velen. W i
j moeten derhalve in ti
jds een vastbesluitnemen; den
kri
jg voortzetten, of den vrede sluiten. Geen vrede is mogeli
jk, ten zi
j wi
j ons op
de best mogeli
jlke voorwaarden aan den Koning van Spanje onderwerpen; maar de
voorwaarden,welke hi
j onsheefttoegedacht,hebben wi
juitdevredesonderhandelingen
leeren kennen, en hen aan te nemen zou zoo goed zi
jn als ons totslaven maken,
hetgeen zeker niemand van onszalverlangen. Er bli
jftons dusniets anders over dan
krjg. Daar wi
j echter bi
j onszelve geene middelen bezitten dien methpopopeengoed
gevolg te voeren, moeten wi
j ons onder de besclzerming van een buitenlandschen Vorst
stellen, m agtig genoeg, ons tegen den Spaanschen m onarch te verdedigen. Onder alle

Christelt
jke Vorsten is niemand daartoe meer berekend en genegen dan de Hertog van
Atiou, broeder des Konings van Frankrtjk; wi
j dienden derhalve in overweging te
nemen, of en onder welke voorwaarden, wi
j ons onder zi
jne heerschappi
j zullen begeven.De voornaamste punten,voor welke wt
j de wapenen opgevathebben,zi
jn:1o.een
billi
jk en wettig landsbestuur, onder beleid van geboren Nederlanders; 2o.herstelen
oqverbrekeli
jke handhaving der wetten, regten, voorregten, keuren en vri
jheden; en
5o. schorsing van alle onbilli
jk-e vervolgingen, en toelating van de uitoefening der Hervormde godsdienst, overal waar dit,totonderhoudvanruaten vrede,reedsnoodzakeli
jkis
geoordeeld. Nu lare te bezien, of men deze drie punten eerder van den Koningdan van

den Hertog zou verwerven. Het isontegensprekelt
jk, datde Koning van Spqnje meer
in de gelegenheid is en meer magtbezit, om de Nedevlanden onder laetjuktebrengen
Vg1. T. 1. p. 410 417. cAaxElto, las guerras cfrilc.
v, p. 161. STRAOA, de #e!!p Belg. T. 1l.
tib. 111. p.177 181. CAMPASA,della guerra di Fiandra,T.ll.p.17 verso,18. BEsTlv0GLlo,
Nederl. Hist. b1. 329. LE PETIT,Chron.d..
lfpll.T.ll.Liv.X1l.p.396. cHAppuYs,Hist. &ë4.
d. 1.g.d.Fl.Liv.V.p.290,291. IIARAEUS,Annal.Brab.T.111.p.310. B0n,Hint.der #ederl. t?pri. D. lI. B. XlV. b1. 195, 196. v. MZTEREX,Hist.d.Nederl. Opr!.B.X.b1.185,
186. IIOOFT,Nederl. Hist.B.XYI.bl.699,700.

(1)Zie hiervoor,b1.351.
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dan de Hertog van Anhu, gesteld, dat deze zulk eene bedoeling mogt koesteren. Die 1570-

magtzaldaarenboven, door de waarxhi
jnli
jke bezitneming van P.ortugal,aanmerkeli
jk
uitgebreid, en alN o met elken dag een veelvermogende Beschermer voor deNederlandelt
noodzakeli
jker worden,wantde Koning,wraakgierig en wreed van aard, gevoelt zich

ten uiterste getergd en verbitterd. W t
j hebben derhalven niets anderste wacllten,dan
dathl
j,deelsom zi
jneeerzucllttestreelen,deelsom zi
jnenonderdanenelderseenvoorbeeld
te geven,al de middelen, over welke ht
j beschikken kan,zal bezigen,om de Nederlanden te overlleeren en dan le tuchtigen..Aan toegevendheiden vergiFenisvanzi
jnezi
jde
is niet te denken. W aar heeft zi
jne dikwi
jls zoohoog opgevi
jzelde goedertierenheid
zl, of in de Akderlanden m isschien , waar
zich getoond? ln Granada, ltalin', de f'ldfé'
het bloed der vermoorde ingezetenen om wraak roept? W ie zich ooit tegen den wil
eens dwingelands verzet, late de hoop op nade voor alti
jd varen. ))))De toorn der
Koningen ,'''' getuigt sAroxo, ))))is een wisse bode des doods. VertrouwtOP geene

jncn, want
Koningen,en vreesthen hetmeestalszi
j zachtmoedig en vredesgezind schi
z1
j wachten slechts op de gelegenheid, u onvoorziens en deste zek-erder te treFen.''''
Herinnertu Koning cuRxsrzAAw 11 van Denemarken,de Part
jsche bloedbruiloft, Keizer
MAXIMILIAAw I, die, om zi
jne wraak tegen Bruggete koelen, den heiligsten eed op
de verschrikkeli
jksle wi
jze verbrak, en nogtans was hi
j zulk een zachtmoedig en
oedaardig Vorst a1s m en in eeuwen niet aanschouwd had. Bestaan er redenen ,
iels beters van Koning pzrlps te verwachten? En gesteld eens, dat m en door tusschenkomst van eenige Xogendheden llem overhaalde, ons de voorwaarden in te wil-

ligen, welke wi
j, naar ons geweten,konden aannemen, wiewaarborgtons, dathi
j
zi
jne belofte zal houden? De Paus heefthem reedsvan zi
jne heiligste verpligtingen
te onzen opzigte ontslagen; en bi
j den Koning en diens raadslieden staat het
beginselvast, datmen aan Ketters,zoo als mj zi
jn, eed noch belofte mag of behoeft te houden. Fm zoo rzLlps al eens genegen ware, dat beginsel te laten varen , dan

zouden dePausen de geloefsonderzoekershem welandersbelezen,zoo alszl
j ditden
Koning van Frankrljk deden, want ongetwi
jfeld is de Pari
jsche moord in Itall'
ë en
Spanje ontworpen. Yoorts wanneer wi
j de oorzaken van 'sKoningstoornengestrengheid tegen de Nederlanders opsporen,dan zullen wi
j bevinden,datzi
juitvloeiselszjn,
ôfvan zl
jneboosaardigenatuur,Jf van zi
jn bekrompen godsdienstz
jver,Jfwelvan den
heilloozen raad des Pausen en der Spaansche lnquisitie. ln geen dezer drie gevallen
ligt zelfs het minste sprankje van hoop voor ons opgesloten. lmmers,is rzxz
zps wreed
van
a
ar
d
,
da
n
i
s
gee
ne
magt
s
t
er
k
geno
eg,di
e
n
i
n
hem
t
e
onder
druken bloeddorstig

ken; is hi
j echler indedaad zoo zachtmoedig en goedertieren a1s men ons wildiets
maken, en verdrukt hi
j onsalleen uitbezorgheid voor het heil onzer ziel, dan moet
jven betreden, want onze ketterj is erger geworden, dat
hj steeds denzelfden weg bli
'
Milzeggen,wi
j zi
jn in ons geloof n0g meer versterkt geworden. Fm qvatzi
jne raads11 DEEL. 6 STuç.
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1576- lieden betreft, deze beschouwen onsa1safvalligen , ellendige oproerlingen,cnm oedwillige
1581 muiters, en zullen alzoo niet nalaten, den Koning tot hetnemen van demeestgestrenge

maatregelen aan te zetten.lletiszekernietmoei
jeli
jlt te bepalen,wat'wi
j,onder zulke
olnstandigheden,voor onze voorregten en godsdienstvri
jheid te wachten hebben.En wat
een Koning vermag in een land, waar hi
j nog zoo vele aanhangerstelt, heefthet
voorbeeld van oo> zAx bewezen, wien het ïemakkeli
jk zou geweest zi
jn, de gewesten
weder onder het juk te brengen, indien hi
j zich niet te vroeg verraden had, zi
jne
brieven nietin onze llanden gevallen waren, en hi
j,in stede van naarHechelen,naar
het kasteel van Antwerpen getogen ware.- Bi
j den Hertog van Anjou, daarentegen,
vallen die vrees en bezorgdheid weg. Hi
j iseen vreemdeling in hetLand,en den inM'oners reeds verdacht; hi
j za1geene gelegenheid hebben, iets tegen hunne vri
jheid te
ondernemen; steden, vestingen, noch voorname Nederlanders staan aan zi
jne zi
jde;
hp
'' za1 er zich dus bovenal op toeleggen, het vertrouwen en de liefde der ingezetenen

te winnen. Het geli
jkti
jdig bestaan van tweeërlei godsdienstin één Land is hem niet
nieuw ,en onder zi
jn hofstoetzi
jn zelfslieden,wellte de Hervormde godsdienstbeli
jden.
Yan hem , derhalve, is zoo wel in zaken van gotlsdienst als van staat,het beste te

hopen, mits wi
j ons verzekeren door naauwkeurig omschrevene voorwaarden, onder
welke wi
j lzem de Regering opdragen, hetgeen metden Koning nietzou kunnen geschieden. nlen roemt 'sHertogs goedertierenheid;en zi
jn weerzin, de Onroomschen te
beoorlogen,.is voor eenigen ti
jd genoegzaam gebleken. En gesteld,datde Hervormden
hem niet zeer aangenaam waren,dan zal hi
j nogtans,uitbezorgdheid voordenSpaanschen aanhang, zicll genoodzaakt zien , hen te onderschragen. Door hem als Heer te

erkennen,zullen wi
jFranl4rijlêvoordeSpanjaardensluiten,vanwaarhun thans levensmiddelen, wapenen,en andere krl
jgsbehoeften verstrekt worden. Daarenboven zullenArtois
en Ilenegouwen, van wederzi
jden bevochten wanneerwj Awzov aannemen, welligttot
de Algemeene Staten terugkeeren. Sommigen hebben de vrees geopperd, of de Hertog
de Gentsche Bevrediging we1 zal onderteekenen, en of de Koningin van Engeland
haar hart van de Nederlanders niet za1 aftrekken , ten ware het verbond van het
Bo
urgondisclle lzuis m et Engeland onderhouden wierd? Xaar wat kan Awzov tegen
$
'

deGentsche Bevrediging llèbbenjwelke tegen de Spanjaarden gemaaktis? 9eHertogen
A'an Bourgondiè',uit hetzelfde geslachtals de Koningen van Frattkri
jlçgesproten,hebben steeds getrouw het verdrag met de Engelschen nagekom en. E.
LIZABETH toont zich

nietkwali
jk gezindtegen Alzov,aangezien methem,ondertoestcmmingzt
jnsbroeders,
over een huweli
jk met haargehandeld wordt. En ofschoon dit ook geen voorlgangmogt
hebben, zullen nogtans de Engelsche Grooten, opdat de Franschen , elders belemmerd,

niets totnadeel van hen of hunne godsdienst ondernemen, altl
jd Alzoc tegen Spall
je
gekantwenschen;te meer,dewi
jlerreeds besloten is,dat de Koningin,aan wien dan
ook de hooge overlleid dezer Landen mogt opgedragen worden, in de overcenltomst,
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methem te sluiten, za1 begrepen zi
jn. Het vermoeden, door eenigen gekoesterd, dat15761581
er een geheim verbond tusschen yqlzlps en Axzor bestaat, is ongeri
jmd en tegen alle
reden. 'sHertogs woorden en daden etuigen het tegendeel; en wat zou ook lpxrlps
kunnen aansporen, de lnederlanden van den Herlog over te nemen op harder voorwaar-

den,dan deze gewesten hem thansverlaten worden? (1).
Ondank-s 'sPrinsen redenen en de erltende behoefte van een Opperhoofd, om het

cigenbelang en de heerschzuchtvan bl
jzondere personen te fùuiken; ondanks de overtuiging,dat lang dralen in het besluiten noodlottig zou zijn; en ofschoon deEngelw
sche staatsdienaars, die Frankri
jk noch den Katlloli
jken genegen waren, naar Axzov,
niet uit lkeuze maar uit noodzakeli
jkheid, overhelden (2), waren de stemmen der
afgevaardigtlen ter Algemeene Vergadering ganscll niet eenparig. Eenige Hervormings-

gezinde Leden waren der Koningin van Engeland meer dan den Hertog van Anh lb
genegen, daar zi
j krachtdadiger onderstand van Engeland dan van Frankri
jk verwachtten , hetgeen de Gentsche afgevaardigde zAmos '
TAVARB in een uitgewerkt vertoog
trachtte aan te toonen. De indruk, welken zi
jne woorden op de gemoederen maakte,
werd door den Heer van St. Aldegonde weggewischt, die met klem van redenen

het voorstel van den Prins van oranje ondersteunde. De Roomschgezinde Leden der
vergadering, daarentegen, beefden terug voor heldenkbeeld, den Koning van Spanje
van de Regering vervallen te' verklaren. ))Hi
j is'toch onbetwistbaar onze wettige
Vorsten Heer,'' zeiden zi
j; ))wi
j hebben hem en zi
jn goed regt erkend en hem
di
en
ee
d
trouw gezworen;
mogen wi
j nietverbreken. En bovendien,hoe gevaarli
jkis die stap ! De magtige Koning, reeds zoo dikwerf door ons aangevallen, zal door
dien nieuwen hoon in woede ontvlammen en alle krachten inspannen , om er zich

over te wreken.'' Zi
j stelden derhalve voor,dat ))men boven alles de eensgezindheid onder de gewesten moestbevorderen, wantwaren zi
j wel vereenigd, dan zouden
zi
j genoegzaam in staat zi
jn, ten minste een verwerenden oorlog te voeren;datmen
de wapenen niet moest nederleggen, vôlr de Koning het bestuur van zaken op den
ouden voet bad teruggebragt; dat, wat de godsdienst betrof,m en zich stipt moesthouden aan de Gentsche Bevrediging; dat, indien het zoo ver kwam e, dat de Akderlanden

zich van de kroon van Spanje scheidden, men trachten moest eenen Vorst uit het
lluisvan oostenrljk te verwerven,hetzi
j een zoon van den Koning, zoo hi
j er meer
dan eenen had,ofeen schoonzoon,aan wien hi
jde heerschappi
j over deNederlanden
(1)STRAOA, de =:!fp Belg. T.Il.tib.lV.p.206,207. CAXPAXA,della guerra diFiandra,
T. ll. p.14- 16. xzTrlœx,Hist.d.ATe#erl.0. 1.B .X.bl.179,180. HOOFT,Nederl.#ï.
çf.
B.XYl.bl.681- 84.

(2)hreltivesdela Maison d'orange,T.VlI.p.204,205.
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1576- afstond; en mogt van dit alles niets gebeuren, dan was het beter, dat de gewesten hei
1581
,, xen kwam tot geen bep

opperbewind aan zich zelve trokken (1).

aald besluit,en de

afgevaardigden vertrokken, om hunnen Xeesters de zaak voor te dragen.
Na bet scheiden der vergadering te Antwerpen, begaf oh.
txaz zieh naar Ilolland,

waar hi
j, ofschoon dikwi
jls doorde Staten terregeling van onderscheidene zaken uitgenoodigd,is geruimen tt
l'd,door veelvuldige en gewigtige werkzaaraheden verbinderd,
niet geweest was. Hj toog eerstop Breda, vergezeld,door den Aartshertog wien hj
aldaar luisterrt
jk onthaalde,en kwam den eersten van Sprokkelmaand te 'dIlage.
Over onderscheidene zaken, ti
jdens'zi
jne afwezigheid voorgevallen, werd Zi
J
-n gevoelen ingeroepen. Daar men van de vonnissen, in Ilolland en Zeeland gewezen, zich

niet, geli
jk voorheen, op den Grooten Raad te Mecltelen beroepen konde sinds die
stad in de magt der Spanjaarden geraakt was, begrepen de Edelen en de meeste steden, dat meo te Ilaarlem eenen Grooten Raad beboorde op te rigten. N rdreclttalleen
oordeelde, dat m en zich tot den.Geheimen Raad te Antwerpen vervoegen moest, wanneer deze met Leden uit alle gewesten verbreed wierd. Sommigen meendenj dat men

hetHof van Ilblland zou laten wi
jzen bi
jarrestofslotvonnis;anderen,datmenzich met
den reeds aangenomen voet van revisieofherziening zou behelpen , hetgeenook hetm eest
den Prins behaagde en nog ruim twee jaren in gebruik bleef. De Staten van Zee-

land koesterden het'plan, eeneafzonderlt
jke Xunten eene Rekenkamerop te rigten,
helgeen men in Ilolland oordeelde te stri
jden methetregt van dat gewest en hetverbond tusschen de beide Landschappen. De Prins nam op zich , de Zeeuwen van lzun
voornemen af te brengen y en daaraan.m oet welligt worden toegeschreven ,dat de op-

rigting eener Rekenkamer in Zeelaa nog eenige jaren verschoven bleef;doch omtrent'
de Xunt,schi
jnthet,datdeZeeuwen zich nietnaar den zin van.Ilolland en 'sPrinsen raad gedragen hebben. Voorts werd nog gehandeld over het llerstellen van het
leenhof, het weglaten van 'sKonings naam in de geschriften zoo van regte a1sandere,.
Gver de geschillen der Staten. van Ilblland met het Noorder-Kwartier, Ilaarlem

en Amsterdam , over het verkoopen van eenige g.
rafeli
jke domeinen, de Sondsche tollen, het invoeren van een honderdsten penning, en andere zaken van

minder belang (;). Hierop.verlrok oaAwzE naar Utrecltt, om de gemagtigden der
Nadere Yereeniging of Unie te bewegen een besluit te nemen op de punten , in de

jongste Algemeene Statenvergadering te An,
tœerpen voorgedragen, inzonderheid op bet
(,
1)Bnyl'lvoGtlo,Nedct.flgz.bl.321 328;
(2) Resolut. v. #pll.bl
j wAcnxzïAlt,D.VlI.bl.323,324. :0R,Ilistid.Nederl.00rl.D.ll.
B. XlV. bl. 160, 161. HOOFT, Nederl. #idf. B. XVl. b1.686,687. %.wlz; op wAGSXAAR,
St.YlI.bl.101. Ts w .
&'
rsR)Yaderl. ffié'f.D..lY.b1.244.
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instellen van eenen Algemeenen Landraad, den ontworpen staat van oorlo'
g , en '
het157*
61581
onderhandelen met Axzov. Tevens werden er voorstellen tot llet onderhouden en ver- 1:v .

sterken derUnietertafelgebragt(1).

k
Sp
ker
lo
m.

W elligt had het gedrag van KEwXE>BERG den Prinsvan oranje, voor wien weinig 1580
verborgen bleef, insgelt
jks genoopt, zich naar de Noordelt
jke gewesten te spoeden.
Hct is waar, azsszxssao had aan de zaak der Staten veel veordeel toegebragt.

Ht
j had niet alleen de Unie van Utrecltt onderteekend (2),maar ook de stad Gro.
wfsgc4, welke hj reeds tot de zt
jde der Algemeene Staten had overgehaald, in
Oogstmaand van hetverleden jaar geschreven, y)dat zt
j geene goede Patriotten waren,
welke onder het een of ander voorwendsel de Verceniging verbraken, en zich met de

Spanjaarden ofhunnen aanhang verzoenden (5)..
'* Sindsechter de W aalschegewesten,
in welke zi
jne meeste goederen lagen,en alzjne bloedverwanten en vriendenzich voor
'sKoningszt
jde verklaard hadden en metambten en titelsbegiftigd waren, begon ook
ht
j meer en meer naar PAKXA te luisteren,die hem ongetwl
jfeld zalvoorgehouden hebben,boeht
j,eenKatheli
jk,eenen aanhangdiende,welkedeonderdrukkingderRoomschKatholi
jke godsdienst beoogde, en die door tweedragt en onverm ogen weldra zichzelven
zou vernietigen; van welken ht
j alzoo slechts smaad,laster, en een te laatberouw zou
ondervinden,terwi
jlhi
j nietsdan gunsten van den Koning te wachten had.Hoe ditzt
j,
ti
jdensde vredesonderhandelingen te Keulen hield REwxE>BzaG, doorzekerenoHxsLtzxLM
IAXLLY, verstandhouding met den Hertog van Terra-Nova; doch daar m en , naar het

scht
jnt,omtrenteenige voorwaardennietkon overeenkomen,bleefdezaakvooreerjtstekenu
Intusschen beval hj de Friesche steden, zich behoorli
jk van krjgs-en mondbehoeften
te voorzien, niemand , zonder voorafgaand onderzx k , uit- of in te laten y op hetgedrag

der inwonersnaauwkeurig te letten,bi
jzondere huiszoeking te doennaarvreemdelingen,
alle verdachte Personen uit te zetten , en dag en nacht goede wacht te houden. Voorts

je
moest de jonge manschap zicb in de wapenen oefenen, en niemand mogtin de vri
j wasderhalve nog totgeen
uitoefening zi
jner godsdienst belemmerd worden (1). Hi
bepaald besluit gekomen, toen hem zi
jnezusterKORFELIA vAx LALAIwO metharen gemaal, den Heer van. Monceauœ, den een en twintigsten van Louwmaand dezes jaars
te Koeverden bezocht. Zt
j hielden een langdurig mondgesprek met Lz BXILLY, en
denkelt
jk werden toen de voorwaardcn beraamd, op welke hEwlzxBzho tot'sKonings
(1)Brief van den Pring van oranie,bi
j pz JMGE,Onuitg.Stukk.D.I1.bl.68,69. M.D.
spIEGEL, Onuitg.& tz/J;.9.1I.b1.248- 262. HOOFT,Nederl.Sïdf.B. XYI.bl.688.

(2)Zie hiervoor,bl.299.
(3):eR,Hist.d.Aederl.Oprl.D..ll. huthent.Stukk.bl.10.
(4)Charterb.v.Yriesl.D.lY.bl.94,96)118,119.,
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jzouinzi
jnStadhouderschapbevestigd,
11
57
56
8=
1 zl
jde zou overgaan,en diehieropnelrkwamen:hi
en hem eenejaarweddevan(
tien?)duizentlguldenuitdeKoninkli
jltedomeinenaldaaraangewezen worden;zi
jne grafeli
jke goederen zouden toteen Xarkgraafschapverheven,hem
twee afdeelingenkri
jgsvollt,welkehi
jnaargoeddunkenoverzi
jngebiedzoukunnenverdee1en , toevertrouwdy en bovendien, na het sluiten van hetverdrag, twintig duizendgouden

kroonen uitgelteerd worden.W anneer de Drosten,even alshi
j,den eedvangehoorzaamheid aan den Koning afgelegd en beloofd hadden , de sloten te Ilarlingelt, Stavoren en

Leeuwarden in naam desKoningsteverdedigen, zou elk vanhen eenejaarweddevantwaalf
honderd gulden toegelegd en in zi
jnen post gehandhaafd worden. GREYTER, Raadsheer aan hetHof van Friesland, en Booxuz, Geheimschri
jver van REw>z>BERo,die veel
tot het sluiten dezer overeenltomst haddcn toegebragt, zouden elk een jaargeld van
zes honderd gulden genieten. W anneer zi
j en de Drosten door de Staten van hunne
goederen beroofd wierden, zou men hun in Friesland zoo vele teruggeven als zt
j
elders verloren hadden , en die zoo lang behouden als de plaatsen, in welke hunne

bezittingen lagen, in de magt der Staten zouden zi
jn. lndien de goederen van den
Heer van Koudelthoven,die zicllin deze zaak zoo ijverig had betoond, door de Staten
aangeslagen wierden, zou lli
j twee duizend gulden 'sjaars ontvangen, tot zoo lang
hem zi
jne goederen teruggegeven waren; daarenboven zouden hem nog achtduizend
gouden kroonen worden uilgekeerd (1).'' Het uitzigt op de hand van dejeugdige
Gravin-W eduwe van Megen, eene der ri
jkste erfdochtersin de Nederlanden, aan xEwxExBzao*door zi
jne zuster geopend wanneer hi
j van parti
j wisselde, was welligt de
magtigste drijfveer,welke hem ,na langen zelfstrt
jd,deed besluiten,de zaak derStaten
te verlaten (2). Ht
j.oordeeldehetechterraadzaam zjn plan, zoo lang mogeljk, gebeim te houden, om door het nemen van gepaste maatregclen, alzi
jne stadhouderljke gewesten den Koning in handen te spelen. Hi
j trachtte derhalve van ti
jd tot
ti
jd diegenen te verwi
jderen, welke hem in zi
jn voornemen hinderli
jk konden zi
jn.
Van daar, dat hi
j eene versterking van ltri
jgsvolk, welke ohAxzz hem wilde zenden, afwees (5); terwi
jlhi
jdaarentegen te Groningen en elderszich,in hetgeheim ,
een aanhang poogde te verschaFen. Bovenal wekte argwaan hetinvri
jheidstellen der
(1)Doœments.Ilist. T. l1. p.44,45. STRADA,de#t#Jp Belg. T.lI.tib 111.p.156- 158.
B0R, Ilist. d. N ederl. Oorl. D. lI. bl. 161. Authent. Stukk. b1. 3- 5. v. METEREN, Ilist. d.
Se#erl. Oorl.B.X.bl.180 verso. HOOFT,Nederl.#ï:/.B.XVI.bl.688.

(2) v. METZREN,Ilist. d.Nederl.oorl.B.X.1,1.180 verso. Xen vergeli
jkeintusschen hierbl
j
caozx v. PRIXSTERSR, in de hrchives de la M aison #'orange. T. 3711.p.244.

(3)Zie uxxEwnznG's briefaan onAxzzvan den l3den vau touwmaand 1580,in dehrchivende
la Jfciop'd'Orange,T.V1I.p.196- 199.
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Groningsche gl
jzelaars, meestendeels Koningsgezinde burgers, die voor het nakomen 15
761581

van het verdrag van laatstleden Zomer borg gebleyen waren. De wakkere zAx xoRwpr'
r
vermaande daarom z'opKz vrxzws, den eenigen opregten Staatsgezinde onder de Raads-

leden des Stadhouders, op zi
jne hoede te zi
jn. De Staten van Friesland vatten insgeli
jkskwaad vermoeden op,en noodzaakten den eersten vanSprokkelmaand,doorgeweld
van wapenen, den Burgvoogd Jonkheer zAx vA> scuAozx het slot van Leeuwarden,

onder behoud van lt
jf en goed,overte geven. Hierop werden de Franciskaner Monniken door de gelederen der soldaten heen,W hetroeren dertrommelsen hetsteken
der trompetten uit de stad geleid. Toen eisclzten de Friezen ook het slot te Ilarlingen

op; doch de bezetting wilde van geen oyergave hooren buiten schriftelt
jken last van
den Stadhouder, en begon reeds uit het grof geschut op de stad te spelen , waar het

Staatsche kri
jgsvolk post gevathad.Te goeder uurkwam LE B&II,LX,doorRyixx>rwBzao ,
die vernomen llad wat er gaande was, afgezonden om naar bevind van zaken te

llandelen, aldaar aan. Hi
j werd dadeli
jk gevat, en men vond bi
j hem eenige brieven
in blanco m et de handteekening en het zegel van RyrwxEwBEao. Op een er van werd
aanstonds een bevel tot overlevering van het slot geschreven , en de bezetting toog er

uit den vi
jfden van Sprokkelmaand, onder belofte van betaling der soldj en eenige
andere voorwaarden (1). Het slot van Stavoren gafde Burgvoogd JonkerraAwsvAx
Pzpzwpo'
r, op aansclzri
jving der Staten van Friesland van den achtsten van Sprokkelmaand, en onder geedlkeuring des Prinsen van oranae (2), aan sowov over, welke
.

*

met drie '
vaandels Hollanders den Friezen te hulp was gekom en. Het werd geheel

geslecht; dat van Leeuwarden en Karlingen echter gedeeltell
jk aan der stede vesten
getrokken. De Staten van Friesland namen voorts onderscheidene maatregelen tot
'sLands veiligheid en zekerheid; de voornaamste steden werden versterkt en de ingezetenen gewapend , de opbrengsten geregeld, en bepalingen gem aakt, om de onderlinge eendragt te bevorderen, alle wantrouwen uit den weg te ruim en en elkander

getrouw te ondersteunen, terwi
jl tevens aangeschreven werd, naauwkeurig wacht te
houden (5). Sowov ontving last eene vcrschansing te Zwartsluis op te werpen, de
begonnen versterking van Koeverden voort te zetten, en de grenzen te bezetten. Xen

zond tevens Doctor ArzxaraAwxzxA naar Gront'
ngen en Popxs RooapA naar overljssel,

om metde Staten diergewesten over'sLandsveiligheid te beraadslagen (42.
(1)Bezelastbriefwordtgevonden in het Grootcharterb.r.Yrienl.D.1Vab1.121.
(2)Zie charterb.r.Yriesl.D.1V.bl.122,126.
(3)Charterb.r.Yriesl.D.1V.bl.127- 165.
(4)CAMPAAA, della guerra di Fiandra, T. ll. p. 21 ver:o, 22. st I'
STIT,Cltrolè.d.#:&.
T. ll. Liv. Xll.p.393. cllAppry:,Il'
ist. :661.d.1.g.d.Fl.Liv.V.p.294. HknAct'sjAnlîal.
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Rzxxzsssho was raet rede gebelgd, dat men de sloten in zjn gebied zonder zjne
toestem ming vernielde; en hi
j beklaagde zich over het oproerig gedrag derFriezen,

welke op zt
jn gezag en regten zulk eene vreesselt
jke inbreuk maakten. Ondertussclzen
bleek erhem uit,datzjn plan in Friesland nietzou gelukken. Hj schi
jntzich derhalve oolt ter uitvoering daarvan hoofdzakeli
jk tot Groningen bepaald te hebben. Van
de teruggekeerde gt
jzelaars bediende ht
j zich,om aldaar onder de hand eenen aanhang
te verwerven, welke zich tegen de toetreding tot de Unie van Utrecht verklaarde.

Ditbli
jktuittwee overeenknmsten,door hem den vier en twintigstenvanSprokkelmaand
metmeer dan drie honderd ingezetenen van Groningen gesloten, waarbj men elkander
beloofde, ll.zich te dienste des Konings en van de Algemeene Staten tegen de Unievan

Utreclttte verzetten, tot welke men de stad door onbehoorli
jlte middelen wilde dwingen, om haar naderhand met bezetting lastig te vallen (1).,' Om dien ti
jd gafaEx:
XE>BERO den landzaten van brentlte schriftelt
jk verlof,alle lkrt
jgsbenden, die zonder
lastbrieven , door hem dubbel geteekend en gezegeld, aan hunne grenzen kwamen,
zelfs met geweld af te weren; voorts Koeverden te bezetten en de twee daarin liggende

vaandelste verdrl
qven. Dit geschriftvielin handen van een Staatschen Hopman,welke
er een afschriftvan naar Utrechtopzond,waar zich toen de Prinsvan oranjeopllield.
RE>NZwBERo werd derwaarts ontboden , onder voorwendsel, dat m en m et hem over be-

langri
jke zaken wilderaadplegen. Hi
j echterzond in zi
jne plaatsPopKz vlpkzws,welke
hem in den weg stondy maar uitwien men zjne bedoeling ontwaarde, die nog nader
bleek uiteenige onderschepte brieven van PARMA,in welken hem onverwi
jlden bt
jstanfl
werd toegezegd. Xiddelerwi
jltrachtte xoalpv'
r, door krachtvan redenen, hem te bewegen,der zaak van hetvaderland getrouw te bli
jven. Hi
j geraakte op nieuw in hevigen zelfstri
jd; hij wist nietwatte doen; hi
j was nog kwalt
jlt gereed, zi
jn voornemen
ten uitvoer te leggen; langer te vertoeven was ook geen ti
jd, en de zaak voor den
Prinsteverbloemen,vertrouwde hi
j zich zelven niettoe.Dikwerfveranderde zi
jn gelaat
en tranen schoten hem in de oogen. Bovenal vond hi
j een groot gemoedsbezwaar,
zi
jnen eed,denStaten afgelegd,teschenden;maarderlistigetong zjnerzustergelukte
het,alzi
jnebedenkingen teontzenuwen ofuitden weg te ruimen (2).
Brab.T.111.p.305. FaEslzGw,Memorien,bl.177- 184,587- 590.vcnvov,Gedenkw. Geschied.
bl.13- 16. :oR, Ilist.d.Nederl.Oorl.D .ll.B.X1V.bl.162- 166. v.MSTEREX,Hist.d.Ne:. 2. Oorl.B.X.bl.180, 181. HOOFT,Nederl.#f.
#.B, XVI.b1.688- 690.scllou yrs,Fr.Ilist.
B.XXlll.b1.839--844. w lxssMlrs,Chron.p.Yriesl.B.XV1ll.b1.654--658.

(1)s0R,Ilist.d.Nederl.oorl.D.ll. Authent.S/tfàà.h1.11 13.
(2)ERZSI,GA, Memorien, bl. 178, 184- 198. soa, Ilist. d. Nederl. oprl. D. ll. B.X1V.
b1. 166, 167. v. MCTEREN, Ilist. d. Nedcl. Oorl. B. X. b
.181 verso. lloorr,Nederl.ff9l.
.1
:.XVl.b1.691.
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ORAxzz, gereed naar Amsterdam te verlrekken, oordeelde het in de gegevene1576-

omstandigheden raadzamer,zich over Amersfoorten Elburg naar Kampen te begeven.
Hi
j liet s>:>>>:>BEao, toen te Groningen, bi
j monde van Pol'xs vrxEws bi
j zich tegen
den derden van Lentemaand te E lburg ontbieden. 'sGraven antwoord echter was zoo

onbepaald en zi
jn gedrag van dien aard, dat v>'
KExs, zich nietlanger bi
j hem veilig
achtende, heimeli
jk der stad ontweek. Des anderendaags evenwel zond xtyrwwEwsy:lto
zi
jn tweeden hofmeester, uzxoztlli HAGEX, naar den Prins met de verzelkering zi
jner
trouw en dienstvaardigheid. lntusschen liethi
j een bode,door de Staten van Friesland
aan >'RAXKEXA gezonden, aanhouden, hem de brieven afnemen, en toen hi
j daar in
vond, dathet bevel over zi
jne afdeeling voorloopig aan B.
ihr
rxxox,n zwrExs was opgedragen, ERAXXE>A in hechtenis zetten, die echter door het springen uit een venster

ontsnapte. Om dien ti
jd waren eenige brieven onderschept,uitwelke de zamenheuling
van zekeren xohwsxaxs x>rxlyls, pleitbezorger te Groningen, met de Spanjaarden duideli
jlk bleek. Xen nam Itzxl'ls gevangen en wilde hem ter pi
jnbanlt brengen, waartegen echter xty:xwyrwryrlto en zi
jne aanhangers zich met nadruk verzetteden.Uitditeen
en ander nam xoRwpr'
r aanleiding, bi
j sommige Regeringsleden, inzonderheid bi
j den
Burgemeesterzkx.os uzyuoEshAs'
rs, ernstig aan te dringen, op het behoud der stad bedacht

te zi
jn. Het antwoord, dat ))rnen wel in tl
jds voorzorgen zou nemen,'' bevredigde
hem in geenen deele en hi
j verliet de stad. Het gebeurde in Friesland en
bovenal het naderen van den Prins van oranje schi
jnen xt>rwxy:xryrlto aangespoord
te hebben, zi
jn plan spoedig te volvoeren; en zi
jn gedrag daarbi
j was nietvri
j van
trouweloosheid en veinzeri
j. Den tweeden van Lentemaand gaf hi
j een grootgastmaal,
dat tot laat in den avond duurde. Onder de genoodigden was oolk Burgemeester HIrnE-

BltAxl'
s, de steun der Hervormden en op wiens beleid zi
j zich geheelverlieten. Hi
j
wist aan tafel het gesprek op de rondloopende geruchten te brengen en zeide, zich

totden Graaf wendende: ))t
'k App, nt
wetdat Uwe Genade iets etfrcl.
çvoorheep-'' RzxFEXBERG, hem vriendeli
jk de hand tlrukkende, antwoordde:-))welvader, dien f/g als
mîj
,,1 '
vader acltt, zoudt gi
j zpp iets van mi
j denlcen;'' Xeteen spoorde llt
j de
ver
hoogde
n
de
genoegens
gasten tot vreugde en vroli
jkheid aan; zang en snarenspel
van den ri
jk bezetten disch, en hetfeestwerd in de danszaal besloten. Burgemeester
UILOEBR.
&X'
rS deelde den Hervormden 'sGraven antwoord m ede, doch vermaande hen niet-

teml
en,op hunne hoede te zi
jn.R>rxxyrwBzlto,die 'sPrinsen komstteGroningen vreesde,
welke zi
jn geheele plan zou vert
jdelen, hield zich den geheelen nacht bezig met het
regelen van eenige zaken, die gewoonli
jk tot het laatste uitgesteld worden. Daarop
wapende hij zi
jne bedienden en vereenigde hen metde soldaten, die heimeli
jk in de
stad gekomen en bj Roomscbgezindeburgersgehuisvestwaren. Xetklokslag van vjf
ure in den morgen, toen de Hervormde wacht, naar gewoonte, door de Roomscbgezinde was afgelost, vliegt een deel gewapend geboefte met groot geschreeuw naar de
11 DEEL. 6 STrK.
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1576- markten maaltter zich meesler van.Op datoogenblik verschi
jntxzxxy:xsy:zto tepaard in
1581

.

vollewapenrusting, verzeld door dertig schuttersm et witte slui
lers ofveldteekens om den

linkerarm ;laun leuswas: #c Koning. Xetden degen in de vuistrenthi
jvoorwaarts,
3 v. roepende: ))staat 5f/, goede burgers, staat bi
j; fl'
?
x eerst ben f/;des A'p/lfzlg.
çwettige
Ixcnte-

maand stadltouder, :'z bereid ''
ncf '
t4 te leven e1t te sterven l E l/c beltartige de gfcnq
sf des

1580 Kon,
ings :4 z'
t
jn eigen wclzl
r
jyz/', Terstond geeft hi
j bevel twee veldstukken te
laden , wellte voor het raadhuis geplant waren, laat de tromm els roeren, de trom petten

steken, en gelast eenig paardevolk onder een vervaarli
jk kri
jgsgeschreeuw door de straten te trekken, om de ingezetenen schrik aan te jagen. De aanzienli
-jkste burgers houden.zich meestbinnenslluis; maar het graauw , ten getale van vi
jf- of zes
honderd,rotop de marktbi
jeen. De regtschapen Burgemeester nzraoxsakx'
rs echler,in
de hoop, spoedig door velen gevolgd te worden , rukt aan llet hoofd van eenige Her-

vormden derwaarts. ))Is datzlt: de daad van een rcp/pelcr# Bevelltebber?,' roept hi
j
RyrwlsxsElto toe;doch wordt onmiddelltjk door een kogeldoodeli
jk getroFen. Xethem
zonk de moed der zi
jnen,en elk trachtte zich door de vlugt te redden,waarbi
jslechts
een het leven verloor. De aanhangers van xtExxxwBzzto lieten de markt we1 bezet,
troklten door de straten , schoten OP de huisdeuren en vensters der Hervormden,
en namen den gelkwetsten Burgemeesler DIRK SCIIAEFER , de Leden van den Raad,
en m eer dan twee honderd burgers gevangen. Eenigen wierpen zich in de vesten
en zwom men door de grachten ; oolt de Predikanten en sommige voorname burgers geraakten, weinig dagen daarna, verm omd de stad uit. Op denzelfden dag nog

riep ltyrxx>rxsElto de Gilden bi
jeen, stelde nieuwe Gemeentslieden, nieuwe Raadsleden,
nieuwe Burgemeesters aan,en liet zi
jn verdrag metden Koning afkondigen en bezweren. Den dag te voren had hi
j de voorwaarden aangenomen en geteeltend, op welke
de Hertog van Terra-Nova hem van 'sKonings verzoening verzekerd had. Tevens be-

kende ht
jzestien duizend gulden ontvangen tehebben, op afrekeningvandetienduizend
pistolen, welke hem waren toegezegd. PARMA teekende den vi
jfden van Lentemaand
te Maastricht den open brief, bi
j welken SEFwEwBES.
G voor een getrouw dienaar des
Konings,en zi
jn vroeger gedrag alsvergeven en vergeten verklaard werd (1).
Rz>>ExBERo had dadeli
jk vlei
jende brieven gezonden, om ook de ommelanden tot
(1)Documents Ilist. T.ll.p.78,79. cAaxsRo,lasguerrasciviles,P. 161. STRADA,de Wdp@'
Relg. T. 1l. Lib. 111. p. 158. cz
kxpAxA, della guerra di Fïcn#rc, T.1l.p.22. BEwnvoGslo,
jYederl. ffïdf. bl. 336'
. sz PETIT,cht-on.d.11011.T.1l.Liv.Xll.p.384,385. cHAppuvs,Ilist.
fldx.d.1.g.d.Fl.Liv.V.p.294,295. HKRAEUS,A0l?c!.Brab.T.111.p.306,307.rnzslxcA,
slemoriën, bl. 202 207. loR, Hist. d. N ederl. Oorl.D.ll.B.XIV.bl.167 169. Autltent.
Stukk. b1.13,14. v.METEREN,Ilist.d.N ederl.Oorl.1.X.b1. 181,182. IIOOFT,Nederl./ffà-/.
B.XYI.bl.691 693. GROTIUS)hnnal.Lib.111.p.68,69. GOUTH,
OEVEN,Chron.r. Jfpll,D.11e

DES V A D ER LAN DS.
r, door vlugtelingen uit Groningen 1576afval te brengen, rnaar vond een gehoor. KoRwpr'
1581
van hetgeen altlaar gebeurd was onderrigt, verscheen nog vöör den avond van den
derden van Lentemaand m et gewapende benden voor de stad, en opende den vo1genden dag , door uxltl'uox,o yrxTEws met dertien vaandels voetvolk en twee kornetten

ruiters uit Friesland versterkt, het beleg. De Prins van oranje, op wien het
verraad van szxwzssszto zulk een diepen indruk nlaaltte, datlli
j zich sindsdien ti
jd
op geen Roomschgezinde meer verl
iet al scheen hi
j nog zoo getrouw , nam terstond
maatregelen, om de steden van overî
jssel en brenlhe te xerzekeren, welke men,
geli
jk uit onderschepte brieven bleek, insgeli
jks van der Staten zi
jde trachtte af te
troonen. Ilet innemen van bezettinggeschieddenietoveralzondertegenltanlingvandezi
jde
der burgers, welke, over lzetgeheel,daartoenoodeovergingen,dewi
jllletlkri
jgsvolltzich
m eestal aan grove buitensporigheden schuldigmaakte. Xetmoeitewierp sowov een vaandel
voetknechten in Kampen , en begon Koeverden en deBourtangeteversterken, docllmoest,

bi
j gebrek aangcld,hetwerk eerlangstaken.HoHExx.overzekerdezich metgeweldvan 0l#ezl,
rcJJ, hetwelk bezetting llad geweigerd. Debezittingen van RENFEwBERG werden verbeurd

verklaard;onderanderen verkochten de Stalen van Ilolland zi
jn landgoeddeOudeSppl-':
voor zestien duizend gulden aan den Admiraal w ILLEM vA> BLols vAw ThEsxaoxo. lntusschen gaf zi
jn afvalaanleiding totopschudding in onderscheidene plaatsen. Te beventer en te ZDPJ geraakten de Roomschgezinden en de Hervormden tegen elkander in de
wapenen; de kloosters werden geplunderd, de beelden uit de lterlken geworpen, en
eenige Spaanschgezinde burgers uitde stad gejaagd. ln de om melaltden en in brenthe
vielen,even alskortgeleden in Friesland,de soltlaten,waarzi
jkonden,in dekerken ,
vernielden er de beelden, en verdreven de Roomschgezinden. Te Utrecht stoof een hoop
volks, op het vernemen van xy:lxExslsR(:s verraatl, den zevenden van Lentemaand in
de kerlken, waar men de Roomsche eeredienst nog uitoefende, en verbrak er de beelden , schilderi
-en en altaren. Dit onbeschaamd os/ertreden van het verdrag des verleden
l
*

jaars werd door alle weldenkenden afgelteurd,maar niemand waagde llet, zich ertegen
te verzelten. Het gerucht er van bragt ondertusschen de burgeri
j in beweging en ten
laatste in de wapenen. Om erger te voorltomen, verzocht de Regering de burgerhoplieden,demenigte,zoo mogeli
jk,te stillen en te bewegen,harebegeerte op bescheiden
wi
jze voor te dragen. Zi
j leverde nu twaalfpunten over, van welke eenige door de
Regering ingewilligd werden, zoo als het schorsen van de openbare uitoefening der
Roomsche godsdienst tot nader bevel van den Prins, aan wiens beslissing de geëischte

wering van Roomscbgezinden uit de bi
jeenkomsten der Staten en Bondgenooten, en

bl. 159. v. Rzvo, Nederl. Gesch.B.l1.b1.23. scuoTAxrs,Fr. Ilist.B.XXlll.bl.8440 47.
GRoxx v.pRlssTEnEa,in de hrchivesde la Jfcixn d'orqllge#T.Vll.p.243- 248.
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1576- andere punten geheel moesten overgelaten worden. Hierm ede liet het volk , doch schoor1581

voetend,zich te vreden stellen (1).
OsAxzs had het verraad van R>:wXEXB>:RO wel niet geheel kunnen voorkomen , maar

toch door zi
jne waakzaamheid en beleid 'sGravenplan,alzi
jne stadhouderll
jke gewesten
den Koning in handen tespelen,vert
jdeld(2).lmmersFriesland,overijssel,brenthe,
en de p9?7mcJczl#:?) hadden, geli
jk lli
j zich uitdrukt, ))vast besloten met de Staten
der YereenigdeGewesten televen en te sterven (5).:' Den zestienden van Lentemaand
trok hi
j Van Kampen op M uiden, en van daar voerden hem de Amsterdamm ers den
volgenden dag met sierlt
jk getooide schepen en jagten naar hunne stad,waar hi
j luisternjk werd ontvangen. Het geschut op hetKamperhoofd, op de Nieuwe Brug, en
op de schepen werd bj het naderen van den Prins gelost. ln hetDamrak werd hi
j
door eenen Neptunus, op een walvisch zittende, en door eene Xaagd, den oostzeehandel voorstellende, begroet, en m et een watergevecht tusschen tien of twaalf rappe

gasten vermaakt. Aan den Da'n opgehouden, werd hi
j door Burgemeesteren verwelkomd, en tusschen de gewapende schutterj door naar llet Stadhuis, en vervolgens
ten lzuize van den Burgemeester nxaK ziwsz.ns ORAAF geleid,alwaar hj eenigedagen
op stadskosten onthaald werd. Drie avonden achter elkander werden door de gelleele

statlpektonnen gebrand en vutlrwerlten afgestoken (4).
In Am sterdam bragten de Staten van Utrecltt den Prins het schenden van den ge-

io'ofsvrede door de Hervormden onder het oog; en de Roomsche geesteli
jkheid verzocht
hem herstelling van de openbare uitoefening harer godsdienst. Hi
j had over ditlaatste
punthet gevoelen van zi
jn Raad en Hofpredilker nz vxLx-xEhs ingeroepen, hetwelk een
geest ademde, die hem minder behaagde, maar door de omstandigheden ingegeven

en gebilll
jktwerd (59. W ant hoe zeer het niet te ontlkennen is, dat de Roomschgezinden in het begin van den opstand en kri
jg, niet minder dan de Her(1)FnzslxGA, Ilemorielt, b1.207-212. BoR,Hist.d.Nederl.Oprl.l).ll.B.XlY.b1.169173, 178. Authent. Stukk. bl. 73. v.METEREN, Ilist. d. N ederl. Oorl. B.X. bl. 182. HOOFT,
N ederl. Hist.B. XVl.bl. 693. scllo'
rAwvs, Fr. fff,
:f. B. XX1lI.bl.847 ,848.

(2)Ygl.GROEN v.PRINSTERER,in deArehivesdela Maison d'Orange,T.Vl1.p.257.
(3)Documents#ï.
#.T.lI.p.79.
(4)BOR,Hist.d.Nederl. Oorl.D.Il.B.X1V.b1.170. IIOOFT,Nederl.#id/.B.XVl.bl.694.
(5)v. SPIECEL, Onuitg. Stukk. D. lI. bl. 264- 268. Arcltives de la zvlirçp'z d'orange,
T. V1I. p.264 270. Een zaak
-ri
jk vertoog van z.ABUTRECIIT oltEsszl
-lluys over Xr.PIETER tozEIasult, Heervan Yilliers, geboren teIlt
jssel, waarschi
jnli
jk omtrent1530,en overleden te 5Ve:&
hoven, een landgoed op W alcheren, in de laatste dagen van Slagtmaand 1590, wordtgevonden
in hct Mengelwerk van de Gids voor 1816,b1.79- 127.
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vormden,goed en bloed voor de zaak desVaderlandshaddenopgezet,wasdiejverthans11
55
781
6bj hen zeerveriaauwd en zelfshunne kwade trouw,onlangsnog doorhetverraadvan
hzsszxsszto, te zeer gebleken, om zich op hen te verlaten. Men was dus genood-

zaakt op hen naauwkeuriger acht te slaan, niet omdat zi
j Roomschgezinden waren,
maar omdat zij met den vijand heulden. ORAxzz had ditgaarne anders gezien; zi
jn
plan was steeds geweest, de beide godsdiensten znoveelmogeli
jk op geli
jken voette
houden. Van daar had l1j den geloofsvrede met zoo veelernst doorgezet,en om zjne
verdraagzaamheid zoo m enigen smaad van heethoofdige Hervormden ondervonden.

Xaar zoodra de Roomschgezinden gevaarli
jke burgers werden, moesten zi
jne gematigde gevoelenszwichten voorhetbelang van den Staat (1). En ditwerd inzonderheid het geval,sindsbi
j de Roomschgezinden hetgevoelenvandeverbindendekrachtdes
eeds aan den Paus gedaan, boven den eed aan den Lande afgelegd begon door te
breken. Xen had er reeds een voorbeeld van gezien te Antwerpen en elders, toen

(le Algemeene Staten now zAx voor vi
jand verklaard en den eed op de GentscheBevrediging geëischt hadden. De Jezuiten en eenige andere geesteli
jken haddcn immers
betuigd,datzj dien eed nietkonden aieggen,omdatzi
jden Pauseedgedaanhadden,
welke nox J-u a1s zjnen vriend beschouwde (2). Ongetwi
jfeld gaf het gedrag der
llervormden aanleiding, dat vele gemoedeljke Roomscllgezinden, en die het anders
we1 met het Vaderland meenden, in hetbelang hunner godsdienstnaar de zl
jde van
Spanje overhelden, hetwelk voorwendde hunne bescherming te bedoelen; maar even
ongetwi
jfeltl werd de maatregel, hen buiten alle beheer en bediening te laouden, door
de voorzigtigheid aan eenen staat voorgeschreven, die nog zeerwankelend gevestigd was.

Hoezeer oaAxzz den eisch der Utreclitsche gcestell
jkheid billt
jkte,achtte hij hetechter ongeraden daarin geheel te bewilligen, om het gemeen , dat op haarverbitterd was,

niette tergen.Hi
j vermaandebeide,Roomschgezinden en llervormden,zichmetelkander te verstaan tot op de naaste bi
jeenkomstder Algemeene Statcn te Antwerpen; en
wees, bi
j voorraad, den Roomschgezinden de Geerte- en de Predikheerenlterk ter
uitoefening hunner godsdienst aan. Ofschoon hi
j het nakomen van dit bevelden burgerhoplieden had opget
lragen, was het evenwel van kortstondige kracht. Reedsden acht-

(1)v.0.SIUEGSL,Onuitg.Stukk.D.1l.b1.262 (1). Vgl.hiervoor,bl.248 250,287.
(2)Hist.r.#.Satisf.r.Goes,bl.288-291. lliervoor,bl.249. Xen hoore den Prinszelven
over ditpuntin zi
jnehpolnie,aangehaald in deHist.t?.#.Satisf.'
p.Goes,bl.288,289,en door
GROEN v. palzsrzaEa in de hrcltives de la Jfcït
spn d'Orange,T. Y1l. p. 137 tot antwoord op de
vraag : Etoit-ce pour cause de religion , que les Catholiques furent de plus en plus traités avec
dèllance et sévérité, ou pour la surete' de l'Etat? Zie aldaar een uitvoerig vertoog over lsprinsen
verdraagzaamheid in hctgodsdicnstige,p.133- 138.
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1576- tienden van Zomerm aand verbood de Rcgering van Utrech.t het uitoefencn van de
1581 R

oomsche eeredienst en het openli
jk dragcn van geesteli
jk gewaad, tot daterop het
puntdesgeloofsnadervoorzien zou zi
jn. DeGaauweschemering, welkevan tlevroegere grootlleid des bistloms nog was overgebleven , verdween welllra geheel met den

dood van den Aartsbisschop I?R&:IIEItIK scllzxK vAx TOVTEwBCRO den vi
jf en twintigsteu
van Oogstmaand. Hi
j had twintig jaren den bisschopsstaf gevoerd. Xcn roemtzi
jne
geleerdheid,maarlaaktzl
jnebuitensporige zuchtvoor het schoone geslacht. Hj wordt
van gierigheid beschuldigd, doch daarentegen vindtmen elders totzi
jne eer vermeld,
dathi
j met hetgeen hi
j op zi
jnen hofstoetuitzuinigde,in hetgeheim dearmen weltleed (1).
Ondertusschen had de Prins van ovanje zich naar den Ilaag begeven, waar eene
dagvaarL der Staten van I.
lblland en Zeelalld gehouden werd, tol welke ook de lkleine
sleden waren opgeroepen, hetgeen slechts in zaken van het hoogste gewigt geschiedde.
Trouwens, thans zou oolt over niets minder gehandeld worden , dan over hct verwer-

pen van den Koning van Span)
,'e,hetaannemen van den llertog vanAnjou a1sBeschermlleer, en het vernieuwd optlragenderoppermagtvan I.lblland en Zeeland aan den Prinsvan
oralt
l'e. Over de lleide eerste punten zou vervolgensindeAlgemeeneStatenvergaderingte

Alttwelpen cen bepaald ofeindbesluitgenomenworden (22.DEvxsLlEhshadinmiddelsreeds
op 'sPrinsen vraag, of, zoo als Jpmpzfpczl beweerden, onderltandeliltgen m ett/c'zFran-

sclten Jspr:f strijdig tt,t
zrc?z met de pligten van een flcrtlpr'nf/c? geantwoord, ))dat
hj,aangezien den drang der omstandigheden, een verbond metAxzov nuttig ennoodig
achtte. Van Engeland en Duitschland toch was niets te hopen, zoodathi
j dithielll
voor llet eenige redmiddel, ten ware de Staten een ander aanwezen. Op den
Franscben Vorst was wel veel aan te merken, m aar nog m eer op den Koning van

Spanje, die zoon en gemalin vcrmoord en een bloedschendigen ecllt met zi
jne
nicht gesloten had /
k5).3' ST.ALnzooxnz leverde bi
j den Prins een uitvoerig vertoog
in over het regt, den Koning van Spanje de gehoorzaamheid te ontzeggen; ))niet,''
zegt hi
j, ))omdat hijnietvan onze godsdienstis, maar vooreerst, omdat bi
j een tiran
en onderdrukker is van onze regten en vri
jheden door behulp van vreemdelingen,
(1)noa, Ilist. d. Nederl. Oorl. D. l1. B. X1V. b1. 173, 174,215. HOûF'
r,Nqderl.Ilist.
B. XYl. b1. 693,694,712. v.SIETEREX,Ilist.d.Nederl.Oorl.B.X.bl.195. Batavia Sccrc,
D .111.b1.1 145. x0x,Yaderl. W oordenlt.D.XVI.bl.485- 487.

(2)Zieden briefvan ORANJ? den veertiendcn van Lentemaand 1580 aan den llertolvan hnjou,
in de booumellts ff9/.T.11.p.77- 79.

(3)v. n. spllcEra, onultg. Stukk.D. lI. bl. 268- 275. Archives de la Jfci.
o?1d,prcpp:,
T. V1I.p.270- 275.
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aan welken bi
j onskan nochmaag onderwerpen; en ten tweede,oradathi
j een gezqvo-1576-1581
ren vi
jand is van de ware godsdiensten van hetwoord Gods, en op geene wl
jze hoegenaamd het bestuur over het Land wil aannemen dan op voorwaarde, dat hi
j het
Ri
jk vanJEzrscuRlsrusuitroei
jen en,doordenondergangderHervormden, zich eenenWeg
banen kunne tot ondcrdrultking van aldevrl
jhedendqsLands.))lkgeloofniet,''zegthi
j,
/)dat parti
j zelfs zal erkennen, dat dit geoorloofd is. lndien wi
j dit van den Hertog van Anh u, a1s een Roomsch-Katholi
jk Vorst, oolt te wachten hadden,'' gaat hj
voort, ))zou het eene groote dwaasheid zi
jn, een tiran en vervolger van de Kerk
tegen een anderen van dezelfde soort en hoedanigheid te verwisselen ; maar er

alle reden te verwachten, dat de Hertog, in plaats van onze regten en vri
jheden te
verdrul
tlken, die zal handhaven, en in stede van de Hervormden uit te roei
jen, hen
zal beschermen-'' Hierop onderzoekt bi
j in het breede, of het noodzakeli
jk zi
j,dat
men juist een Vorst van de nieuwe godsdienst tot Heer kieze, en de uitslag van dit
onderzoek isontkennend (1).
Ongunstig daarentegen was het gevoelen van xzAzARrs scllw Elbv, hetwelk de Prins

insgeli
jks had uitgelokt, over het onderhandelen metAwzov. ))u atu niethaastig in
met de trouwlooze Franschen,'' schreef scuw zynv. ))Nooit is eenige Staat of Vorst er

goed mede weggekomen. Zoo gi
j methen in verbindtenistreedt, zultgi
j en de uwen
door elk verfoeid en voor alti
jd door het Vaderland verworpen worden. Geloof mi
j,
wanneer God de menschen verblindt, ishun verderfnabi
j; en de verblinding is, wanneer zi
j den regten en goeden weg verlaten en verkeerde paden inslaan (;).'' De
Keizer was mcdenietvoorAwzoc ingenomen, in wiensplaatshi
jnatuurli
jk lievereen
Vorst uit het Huis van oostenr%jlc, van lzetwelk hi
j de Nederlanden als erianden beschouwde, zou gezien hebben (5). GraafzAx van Nassau, welke over den Hertog
gansch niet eenparig met zi
jn broeder dacht, werd echter, naar hetschi
jnt, door een
geschrift,em dezen ti
jd en denkeli
jlt te zi
jnen behoeve opgesteld,maar vooraldooreen
briefvan onAxzz zelven,ietsgunstigervoorhem gestemd (é).
De Edelen en de afgevaardigden van twee en twintig steden namen deel aan de be-

raadslagingen in den Ilaag. Eenparig beslotcn zi
j den acht en twintigsten van Lentemaand den naam des Konings in de openbare stukken niet meer te bezigen,zi
jn zegel
(1)Archivesdd lc Maison #'orange,T.Y1l.p.276-285.
(2)hrchives de la Jfciq
çn'z d'Orange, T.VlI.p.228-230. En 'sPrinsen merkwaardig antvoord,aldaar, p.230-239,waarin hi
j denoodzak-eli
jkheid aantoont,in welkede Nederlanders
gebragtzi
jn,om van Heerteverwisselen.
(3)Archivesdela Jfcgpn d'orange,T.Yll.p.241,242.
(4)Arcltivesdela Maison d'orcnpeJT.Vll.p.286- D4.
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1576 te verbreken, hem voor vi
jand desLands te verklaren, en ))nu noch immermethem
ofvan zi
jnentwege in eenige onderllandeling te treden (1).:' Ofschoon dePrins,weinig

1581-

tlagen geleden, aan Axzov, in naam van de afgevaardigden der Vereenigde Gewesten,

de goede genegenlteid, welke zi
j voor hem ltoesterden, had tekennen gegeven (2),
rnaakte men echter groote zwarigheid, hem tot Heer aan te nemen. En echter moest
m en hetaandringen vanBraband, inzonderheid van '
Vlaandel'en te zi
jner gunste(5)niet

uit hetoog verliezen,en tot elken pri
js de vriendschappeli
jke betreltkingenmetFrank1.k
jk onderhouden, daar het in de tegenwoordige omstandigheden hoogst gevaarlz
jk
Ol
t
Axz
E
be
s
e
f
t
e
di
t
t
en
v
ol
l
e.
Va
n
da
a
r,
zou zi
jn met dat.ri
jk in onmin te geraken.
dat hi
j onlangs nog den Hertog van zkjne ppctfc diensten had verzekerd (1), en nu
alle krachten inspande, om de Staten voorhem te stemmen,hoe zeer hi
j ook overtuigd was, dat Axzov geene van die hoedanigheden bezat, welke in dit hagchelz
jk
tt
jdsgewricht in het Opperhoofd van gewesten gevorderd werden, zoo moei
jeli
jk te
regeren als de Nederlallden. &pr/afm en Briele waren de eerste steden, welke volmagt
gaven , m et .ixzou te onderhandelen; eenige andere verklaarden er zich tegen, maar
de groote meerderheid wil
de den Prins van oranje voor haar bt
jzonder Opperhoofd

bll
jven behouden, wien men, op die voorwaarde, magtigde, met Awzor de onderhandelingen naar het hem goeddachtvoortte zetten (5). Duideli
jk bli
jkt,datde Staten
van Ilolland en Zeeland alleen uitnooddwang in ditlaatstebewilligden, en omdatdeHertog
doorden Prinsgesteund werd,inwienshandlli
jslechtseenwerktuigmoestworden,datdeze
zou verbreken, zoodra het onbruikbaar wierd. ORAxzs hadf
lerhalveopzi
jnentogtnaarde

j er zich van had voorgesteld.Iljhadde
Noordeljke gewesten hetdoelbereikt,welk lli
noodlottige uitwerking der listen en lagen van Spanje grootendeels gekeerd,deplannen
van het Spaansche Hof veri
jdeld,de staatkunde van rzl-lps ontmaskerd, en het vooreen
oogenblik geschokt vertrouwen hersteld , om eene Vereeniging tot stand te brengen,

sterker en duurzamerdan te voren (6).
(1)Itesolut. r.11011.b1
j 3vAcrxAwa,D.Vl1.bl.392, bl
j xtul'
r,Ilist.der #p#.Staatsr.D.1.
bl.415 419,en bi
j GROENv.PRINSTERER,in dehrcltivesdela Jfcf.
îpn d'Orange,T.Yll.p.304.
s0R,Ilist.d. Nederl.Opr!.D.l1.B.XY.bl.181. huthent.,
%t4à/c.b1.15. IIOOFT,Nederl.lfïdl.
B. XVI. bl. 696.

(2)DocumentsSïdf.T.1l.p.77. Arcltivesdela Maisolt#'orange,T.A'
-l1.p.256.
(3)Besolut. t/.Holl. en yu&wcvsT, Epist.bj GaoEx v.rnlwsrlnEn,in deArchivesde laMaison
d'orcnge,T.Vll. p. 205.

(4)Archivesdela Maison d'Orange,T.V11.p.256,257.
(5)Resolut. r. 11011.bl
j xslu'
r,Hist.d.ffpll.Staatsr.D.1.bI.415 419.
zcïdpn d,prcgzge, T.V1I.p.257,258,
(6)Vgl. GROEN v. PRINSTERER, in de srchives de la J'
*

304- 306. KERYIJN DK VOLKAERSBEK:,in de Doeuments llint.T.ll.P.83,84.
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Teregtis aangemerkt, dat oaxyzs's ))autoriteit en absolut gouvernement van Ilolland 157C-

en Zeeland,'' zoo a1s (Ie staten zich uitdrukten, en hetwelk zi
j besloten ))van nieuws
onder zich te bevestigen en den Prins daarin te hanflhaven, zonder in hun gewest

iemand andcrs (alsOpperhoofd)toe te laten ofteerkennen (1),'' thans doorhetverdwi
jnen van 'sKonings gezag aanmerkeli
jk van aard veranderde, en er een nieuwe regeringsvorm gevorderd werd (2). Uitonderscheidene voorstellen, in de Haagsche dagvaart ter tafel gebragt, wordt afgeleid, dat ))Ilelland, zontler m et de Algemeene Sta-

ten,ofde Vereeniging van Utreclttdegemeenschaptewillenafbreken,eenafzonderlt
jlten
staatpoogde te vormen,in naam eenlleerscllend (monarchaal),maarindedaadgemeenebestgezind, en van welken dePrinsbetOpperhoofd zou zt
l'n (5).'' Daarom verklaarden de.Edelen, ))dat bi
j hen twee zwarighetlen bestonden: ten eerste, om van Heer
te veranderen , en ten tweede, om den Hertog van AnJ'okta1s zoodanig aan te nem en.

Zi
j stelden derhalve voor, dat den Prins ))llet gouvernement dezer Landen over
Ilolland en Zeeland aangeboden, en voorts doorzjne Excellentie metAwzou gehandeld en bondgenootschap gemaakt zou worden, alles bi
j rade van die van de nadere
Unie.'' De meeste steden bragten in dien geest hare stem uit. Botlerdam sloeg daar-

enboven voor, ))alle Raden, Justicicën, Officieren en Schutteri
jen een nieuwen eed af
te nemen en te doen zweren Zkjne Eœellentie en de Staten a1s #ppg: overigheid
dezer Landen (1).': Amsterdam ging nog verder en wilde, datmen den Prins ))het
.

Geuvernement van Ilolland zou aaîtbl
weden ontler zulken titel als hem zpzf gelieren
aan te nemen, daar hl
j ll
jf en goed voor deze Landen had opgezet,en er geen Chris-

teli
jker, bekwamer (eœperter), of getrouwer zou mogen gevonden worden (5).', Het
schi
jnt, dathetbesluitder Staten van den negen en twintigsten van Lentemaand overeenkomstig dit voorstel genomen is. Immers bepaalden zi
j toen, dat))in plaatsvan
den naam des Konings, die van den Prins en der Staten, als vertegenwoordigende de
Hooge Overlaeid, in alle openbare stukken zou gesteld worden, en men hun den eed
zou aieggen-'' En alzoo de Staten ))steeds in den uitersten nood hadden bevonden en

(1)zon, Hist. d.Nederl.Oorl.D.ll.B.XY.bl.189. Zie overde oppermagtvan oaAxzlin
Holland en Zeeland, hlg. Gesclt. d. Yaderl.D. ll.St. V. bl.409- 417, 495- 499. lliervoor,
bl.6,7.

(2)t
mozx v.PnlxsTEnzR,in deArchivesde la Maison #'Orange,T.V1l.p.306.
(3)GROEX v.Iy
slxsvsnER,in dehrcltivesdela Jfcï.
sdozd'Orange,t.a.p.
(4)GRoEx v. I'
ItIySTEREILmerkt hierbi
j aan, dathetvoorstel, waarbijdeStaten tezamen met
den Prinshetopperste gezag zouden uitmaken,juistvan diestad isuitgegaan,waardeberoemde
3ARwEVSLT Pensionaris was. Arcltives de la A cgp/z dtoraltge, T. V1l.p.306.

(5)Ziedepesolut.r.uoll.bi
jxsvlv,uist.d.zzpzt staatr.D.1.bl.416,417.
H DMEL. 6 STVK.
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1576- nog bevinden den zonderlingen i
jver, degetrouwheid, endegenegenheidvandenPrins,
1581
welke lt
jf en goed voor de ingezetenen van Ilolland en Zeeland heeftvcilgehad, en
wiens broeders bovendien in de dienstdezer Landen zi
jn gesneuveld; en aangezien er
geen Christeli
jker, getrouwer, aangenamer, en ervarener Vorstof Personaadje totbescherming of het hoogbewind over de Landen gevonden, verzocht, ofgesteld zou mogen
worden dan hi
j zoo zou zi
jne Yorsteli
jkeGenade doordeStatenernstigverzochtworden

totvolstrekten (absolut) overlteer en Beschermer der Landen van Ilolland en Zeeland,
onder zulke voorwaarden a1s met zi
jne Vorsteljke Genade konden overeengekomen
en verdragen worden, m et behoud van de algemeene welvaart en de geregtiglleid dezer
Landen-'' Terstond werden de Heer van Mathenes, Xr. AbRIAAX w xysEy, GovEhT w xLLEMSZ. BRASSER y Xr. w xLxzEx BARDESy Xr. zonAw vA> OLOE>BARwEVELT, zA> xAhTzsz.
VISSCHER, Xr. JAKOB VALK, en KASPER VAN VOSBERGEN emagtigd, om den Prins tothet

aanvaarden der hooge heerschappi
j uitte noodigen.Den dag te voren hadden de Staten
van Utl-ecltt, om ))gewigtige redenen,'' niet kunnen verstaan den Herlog van Anhlt
a1s Heer aan te nemen, maar besloten ,het opperbewind over hun gewestaan oRAwzz oI)

te dragen.Hetschi
jnt,daterondertusscllenbedenkingenen zwarighedenterdagvaartin delt
ffccg ztjn geopperd.Ten minste a1s op den dertigsten vanLentemaanddeHollandschee1z
Zeeuwsche gemagtigden hunnetaakbi
jdenPrinszouden verrigten,bleven eenigevan helz
achter, waardoor zi
j tot den volgenden morgen verschoven en nietten uitvoer gebragt
werd, dan nadat een besluit, alles stipt geheim te houden, genomen en door al de

aanwezende afgevaardigden, hoofd voor hoofd, gcteekend was (1). Xen wil, tlat
dit geschiedde tot geruststelling van hen, well
te belast waren , den Prins de oppermagt

aan te bieden (2). Xaar hetiszekerniette verwonderen, datmen geheimhouding
heeft gevorderd, daar de uitslag dezer belangri
jlte beraadslaging voor de anderegewesten zorgvuldig moestverborgen bli
jven (5).
Niet alleen wilde men 'sprinsen gezag uitbreiden , m aar zelfs werd hem de titel

van GRAA:-plegtig aangeboden. Onderanderen bli
jktdituiteenbriefvanohAwzz,waarin
lli
j schri
jft,dat,de Staten in de Vergadering,van wellte hier sprake is, zich ontslagen
hebbende van den eed en pligt,waarmede zi
j aan den Koning van Spanje,in dehoedanigheid als Graaf van Ilblland, Zeeland en Friesland, eenigzins verpligt of verbon-

den geweest waren, ))hem uit dien hoofde ernstig verzochthadden de grafelt
jkheid,
lzoogheid en heerli
jltheid der genoemde gewesten te willen aannemen, regeren en be(1)B0a, Hist. d. Nederl. 00vl. D. ll.B.XlV.bl.181,182. HOOFT, Nederl. Hist. B.XY1.
bl.696.

(2)Leven rcn wlluszx l,D.111.bl.389.
(3)GROEX v.pnlxs'
rsasn,in deArchivesde la Jfcï&pa d'orange,T.V1l,p.307.
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sturen,in de hoedanigheid,naam ,en eigenli
jken titel ALs oR&Al?Ex HEER DEzzh LA>-11
55
78
61
bEw (1).'' Indien hetwaar is, dat'sPrinsen reisnaarIlolland hoofdzakeli
jk bedoelde,
))de Regenten te polsen , hen te bewerken, en daartoe te leiden, dat hem op nieuw

de Hooge Overheid wierd opgedragen, opdat hl
j daardoor gelegenheid mogtvinden,
een vert
leren stap te doen tot het bekomen van llet graafschap van Holland en Zee-

land en de opperheerschappi
j van hetSticht Utrecht(C),'' dan moetmen erkennen,
dat oRAxzz volltomen geslaagtl is.
Onder de versclzillende zaken, welke op de dagvaart te 'sKage behandeld werden ,

behoorde ook een kerkeli
jke onlust te W oerden. Er heerschte groote spanning tusschen de Lutherschen, welke zich onder Hertog ERIK van Wruldolpi, den Pandheer
dier stad, aldaar nedergezet hadden, en de Calvinisten. DeRegenten waren eralle van de

Augsburgsche 'geloofsbeli
jdenis, to@ de Prinsin hetvorige jaar de Regering veranderd
en er eenige Calvinisten in gebragt had. Hierdoor was de lzeethoofdige Luthersche
Predikant zAx SALIOER, welke de Calvinisten eedbrekerscn oproermakers, deRoomschen

en Doopsgezinden verleiders en zielmoordersnoemde, geheelin beweging geraakt. Hi
j
schreeuwde, dat de Prins valsche Christenen in de Regering gesteld had, en zelf geen

goed Christen was;ook bad ht
j opdenpreekstoelGodom wqslteidvoordeStaten,daarzj
beraadslaagden, den Koning te verlaten,helgeen,naar het schi
jnt,met zi
jnegevoelens
niet strookte. Van hooger hand werd hem en zi
jn geli
jltgestemden ambtgenoot lzet
preken, zoo in lael geheim als in het openbaar, verboden en een ander leeraar in

hunne plaats gezonden. Doch zi
j bekommerden zich weinig om dat verbod, weshalve
hun,bi
j besluitder Slaten van den vierden van Grasmaand en metgoedvinden vanden
Prins, de stad ontzegd. werd, waar ))voortaan de leer van cArvzzw in de kerlt zou

gepreektworden, en die van XZIJTUER alleen ter plaatse daar zulks laatsteli
jk geschied
was,zonderdatde eene gezindheid de andere zou mogen lasteren (5).''
Om dezen ti
jd baarde een geschiltusschen de Regering en de Hervormde Leeraars
van Leiden,hetwelk uit een twist van den PredikantKASPER xooxuutAs metzi
jn ambtenootPIETER xoalzLxszoox ontstaan was,den Staten insgeli
jks veelmoeite. KoorHAis
had onderanderen tegen zi
jn medeleeraar beweerd, datde Regering gezag in de aanstelling van Ouderlingen en Diakenen moest hebben. Door hem gesteund, magtigde

(1)zoa, Ilist.d.Nederl. Oorl.D.1l.B.XlV.b1.186. De overlgebcwl
jzen hicrvoor vindt
mcn bticltoEx v.PRISST>ZRER,in deArchivesde la Maison #'Orange,T.Yl1.p.307,308.
(2)Leven van wll-l-zx l,D.111.bl.385.
(3)Resolut. r. 11011. bi
j wAGEXA&R,D.Y1l.b1.332- 334. noR,Ilist.d.Nederl.Oorl.D.11.
B. XlV. b1. 145- 149. Iloo>'T, Nederl. f/idf.B.XYl.b1.696,697. BRAXDT,Ilist.d.Ae/pr-D.1.bl.66M

64.
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1576- nu de W ethouderschap twee leden uit haar midden, om in den Kerlkeraad voor te
1581
zitten. Hierop ontstond de vraag: of en in hoe verre het gezag der Regering zich

over kerkelt
jke zaken uitstrekte? Zi
jwerd van den ltanselmethevigheid zoo voor als
tegen beantwoord. De Staten van Ilolland keurden het gedrag der Leidsche Regering

af, en de Prinsschreef haar, zicb van nieuwigheden te 00lf/?p?,
t#cAl (1). PXETER KoRwzrlszoow las dien brief de gemeente voor, en daar bi
j er bjvoegde, dat men dc
Begering moest pe/lpprzczne'l, als deze den Prins geltoorzaamde, werd lai
j dadeli
jk
in zi
jn ambt geschorst. De Staten gelastten, doch vrucllteloos, hem in zi
jne
dienstte herstellen, of hun de redenen,die men tegen hem had, te ontvouwen. Zi
j
wonnen intusschen over het besprokene punt de gevoelens in der Pretliltanten van

Rl
jnland en belpand, waarin de Regering van Leiden even weinig genoegen
nam als in hunnen raad,Kooruxxs zoo wela1s zi
jn ambtgenootte ontslaan. Nu zetten de Staten zelve, op aanmaning van den Prins, Koox-uxAs af. De Iaeidsche Regenten echter nam en hem in hunne bescherming en lieten hem voortpreken niet alleen ,

maar zelfs door nIRK voxaltzhr
rz cooawuElt'
r, ofschoon hi
j voor allesbehalve regtzinnig
in de leer gehouden werd,eene verdediging voor zich opstellen. Eindeli
jlk toch begrepen zi
j, IcooxauxAs,die insgell
jkseen eerste en tweede verdedigschrift llad uitgegeven,
in zi
jne dienstte schorsen.De twist wasevenwel hierdoor nietbi
jgelegd, en werd aan
goede mannen verbleven,naar wier uitspraalt,den negen entwintigstenvanW i
jnmaand,
de beide Predikanten voor de gemeente sclluldbekentenis moestenaieggen ;de Regering
zou Ouderlingen en Diakenen kiezen uit eene benoeming van den Kerkeraad , entwee
uit haar m idden, Ledem aten der Kerlk, in den Kerkeraad m ogen zenden, zonder echter
aldaar cene stem te hebben , en op voorwaarde van geheim te houden, wat er verhandeld werd. Voorts zouden de schriften van xooxuuzkAs in eene Kerkvergadering ondqr-

zochtworden (2).
Niet xôör den elfden van Grasmaand keerde oaAxzE uit den Ilaag weder naar Ant6 v.

Grasm.werpen (5). Eenige dagen te voren, omtrentden avon(j, jjad men door alde Nedev1580 tandett, drie malen binnen een vierendeel uurs, eene aardbeving gevoeld, welke van

(1)Xr. GnoEx vAx PRINSTERER leverteen uitvoerlg betoog, datdePrinsvan Oralz
je steedsde
regtev der llervormde Kerk a1s heilig bcschouwdej in de hrchives de la Jfcisp'z d'orange,
T.5/11.p.82- 84.

(2)Besolut. r. H011.bl
) wAGESAAR, D.Yll.bl.334- 337. :nR, Ilist. d. Ncderl. Oprl. D. ll.
B. XlV , bl. 143- 145. HOOFT, Nederl.Ilist.B.XYl.bl. 697,698. BRAwDT,llist.d.II:JPZwI.
D.1.bl.649- 655.

(3)Dit blijkt uit de dagteekening van cen briefdesPrinsen, in debocumentslfis/priçue:,
T. ll.p.85.
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Parb
js tot Keulen, op zee, en tot York in Engeland toe was waargenomen. Eenige1576schepen waren er door op strand geraakt, h'
ier en daar steenen en klokken uit torens

1581

en kerkcn geschud, en diepe spleten in den grond veroorzaakt (1).
Onzertusschen bield s&ltvuox,
o zwrzws Groningen belegerd, en dageli
jks vielen er
sclzermutselingen voor tusschen zi
jne vaandelsen de stedelingen,die hem derwi
jzehaatten, dat zi
j eerdcr het uiterste zoudcn gewaagd hebben, dan zich aan hem over te
geven. Hi
j hoopte hen daartoe door uithongering te dwingen, dewi
jl bet hem aan
magt ontbrak eenen krachtigen aanval te beproeven. Hierin werd hi
j door de Staten
der ommelanden, steeds op de Groningers verbitterd,naar vermogerl ondersteund. Zj
.

lieten de overtollige kloltlten uit de dorptorens ligten en er geschut van gieten, en

tastten de lterkeli
jlte lkleinooden aan, om hem geltl te versclla/en. Xiddelerwi
jl waren eenige b/nden Spaansch kri
jgsvollt,door PARMA te Karpen bi
jeengebragt en gereed
om tot ontzet van Groningen op te rultken, bi
j Nuis door de Staatschen onder bevel
van uoooEwsAxsEx, xzssElzsrrlx,en HEGEXA> geslagen. Dit belette niet, geli
jk uit een
onderschepten briefbleek,datI'.
&RMA op nieuw besloot,ltzwwyrxByrz:oonverwi
jldvaneene
versterlting aan manschappen te voorzien. De Staten zonden derhalve den Graaf van
#p#c4Jp, Graaf w xLx-Ex rooEw xzK ,den zoon van GraafzA> van Nassau ,en cuRxsrorvzr

Izsszxasvzlx met hunne afdeelingen naar Groningen, zoodat toen vier en vi
jftig vaandels
voetvolk en twaalf honderd ruiters er voor lagen. In een onberaden aanval op de ver-

sterkte voorstad bi
j het Scltuitendiep werd zxTEws door een kogeldoodeli
jk getroFen.
Hi
j was meer een roekeloos lkri
jgsmany een stoutW atergeus,dan een ervaren Veldoverste, en lleeft, meent m en, over het geheel den Staten m eer schade beroltkend
dan voordeel aangebragt. Uit het gebrek aan bekwame hoplieden laat zich verklaren,

datde Prins van oranje hem een bevelhebberspost toevertrouwtle.zt
jn zedeli
jkkarakter
liet veel te wenschen overig. Xen beschuldigt hem van oneerli
jltheid, inhaligheid,
wreedheid,eigenwaan en verregaande losbandigheid.In zi
jne plaats werd,bi
j voorraad,
aan den Overste EscuEpx laet bevel over de belegering opgedragen , nadat de Graaf van
Ilbltenlo dit geweigerd had.
De moed der Groningers, door de versterlting van het Staatsche leger met volk en

geschut, door het verlies van twee scbansen,en de steeds stt
jgende duurte der levensmiddelen op eene gevaarli
jke proef gesteld, werd weder aangewakkerd op lletvernemen, dat krggsvolk tot onlzet naderde. Brcno van Aytta had metveel vlz
jt,en ge(1)STRAOA, de #e!& Belg.T.11 Lib.1Y.p.208. cAxpAxA,della guerra diF'
iandra,T.1l.
p. 17 verso. z.s I'STIT, chroqt. d. #p#. T. lI. Li.. Xll. p. 409. *oR, Ilist. d. Nederl. Oorl.
D. lI.B.X1V.bl. 175. v.METEREN, Uist.d.Arederl. Oprl.B.X.bl.185. IIOOFT,Nederl.Ilist.
B. XYl.bl.698.
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15
17
56
81 deelteli
jk uit eigene middelen, veertien vaandels bjeengebragt, de Friesche afdeeling
genoem d , over wellke bl ltoBLEs, doch t)lansj jn djens afwezigheid, X&ARTEX scuzxm

het bevelvoerde. Bi
j hen voegde zich de Ritlmeester '
ruorAso I'xtwrl, een Albanees,
die zes veldslagen had helpen winnen, m et drie kornetten Albaneesche speerruiters en

een vaandel busschieters. Deze kri
jgsmagt, in alles drie duizend man te voet en zes
honderd te paard, zette over den A'
(#l, de Aper en de Lt
àpe zonder geschutharen
weg naar het ambt Lingen voort. De Gemagtigden derUtrechtscheVereeniging,hiervan
verwittigd , gaven den Graaf van Ilbhenlo last, tegen scuEwx op te trekken, welke

naar Zwol in aantogt was, alwaar de Katholt
jken eene opsclludding verwekt en om
hem gezonden hadden. Toen scuEwK echter vernam , dat de Staatschgezinden in die

stad de overhand behouden hadden, hield hi
j bi
j Ilardenberg, vier mi
jlen van daar,
stil. Hier ontmoette hem HollExx,o op den vollen middag na eenen ze ren en overhaasten togt over de dorre heide, op welken velen, en onder hen Jonker zA> van Duiwczltlpprtfc, van hitte en dorst bezweken waren. Zonder eenig vertoeven of rusten ,

stelde hI
j zi
jn volk, achttien honderd voetkrlechten en veertien llonderd,naar anderen,
twee duizend ruiters, metvi
jfstultken geschut,in slagorde. H1
j had,vôör het voetvolk , op den eenen vleugel geplaatst drie vaandels schutters te paard, allen Friezen;

op den anderen vleugel, waar hi
j zelf zich bevond,hetveldgeschuten zi
jne overige
ScuE
wK
,
wi
ens
ma
ns
c
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ppe
n
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t
ge
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l
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e
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e
n
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kt
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, ontbrak
ruiteri
j.
chut, maar lzad llet voordeel van de zon, die hare brandende stralen zi
jner uitge17 v. ges
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1580 aanval gegeven , en het geschut gelost was, renden de Friesche ruiters vooruit, en
twee kornetten Albanezen hen tegen, van welke het eene in de Pan gellakt, hetander met groot verlies teruggedreven en op het voetvollt van scuEwK geworpen werd,

hetwelk begon te wankelen. Terwi
jlde Friezen omwendden,om toteen tweeden aanrid te laden,deed een geweldige aanvalvan een ander gcdeelte der vi
jandelijlte ruiteri
j
op HouExLo's voetlknechten de ltans wenden. Niet naar eisch gewapend, om een krach-

tigen ruiteraanval te weêrslaan, geraakten zi
j in verwarring en op de vlugt. HoHzxro's
ruiteri
j volgde hen. De geslagen benden vloden door de Fcc/lf en over de moerassen van omm en naar Koeverden. Xen verhaalt, dat op de plaats des gevechts,

de z/cclè?-fgl/ç genaamd, tusschen de twaalf- en vi
jftienhonderd Staatschen sneuvelden,
waaronder vele Edelen en Hoplieden. Drie honderd vi
jf en dertig man werden gevangen naar Gl-oningen gevoertl, en onder hen PL>:TTEwBEI:O, Overste der ruiteri
j, de
Ridmeester RvMl'lpF, de Heer '
vaw IIEXERT, Overste van het voetvolk , de Hopman
xzwov , en Hopman AD&AI van Zuylelt tc4 Nieveld, wiens broeder, de vaandrik Jonker
w zLx-zsx, van dorst versmaclatende, het vaandel uit stervende handen aan eenen Adelborst had ovcrgeleverd. PopxE rrliEas, uit nieuwsgierigheid medegetogen , werd met
de koets, in welke hi
j dacht te ontkomen,omvergeworpen,achterhaald en afgemaakt.
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Houzxto, naar Niënltuis gevlugt doch niet ingelaten , geraakte in vermom d gewaad 1576binnen oldenzaal.
1581

Al het geschut, eene menigte wapenen, en de weinige bagaadje
vielen in handen der vi
janden. Hetverlies der Spaanschen begrootmen,doch zeker
veel te gering, op vi
jftien voetknechten en veertig speerruiters. Aanzienli
jk was llet
getal der gewonden, en onder hen waren Tnoxtso FRATI en de Heer vAx nlxxvxoxx.

De dappere Hopman zAxxoawpr'
rofvAxoz>coawpcT wasmetvi
jftig man teKoeverden
gebleyen, en wildedevlugtenderuitersnietbinnenlaten,tenwarezi
jondereedebeloofden,
bi
j hem te bljven en dien postte helpen verdedigen. Zt
j gaven hun eerewoord,maar
renden den eenen slagboom in en den anderen naar Drentlte toe uit, voorts naar Apel
en over deBourtangenaarM unsterland. Uitdevlugtelingen, diehen volgden , geluktehet
xonxpu'
r zes- of zevcn honderd voetknecllten en omtrent vier honderd ruiter: tot staan

tebrengen,maar vruchteloos was zi
jne poging,hen over te halenKoeverden teverdedigen;.en daar zi
j alle naar oldellzaal vertrokken, was hi
j zelf eindeli
jk welgenoodzaaktmetzt
jne weinige getrouwen de vesting te verlaten, welke den volgcnden dag
door XAARTEX scuzwx bezet werd, die er geen levend wezen in vond. De Drost

Evza'
r vA> lxs lteerde er in terug, en lietden burg voltooi
jen op den grondslag door
x.ohwpr'
r gelegd.
De belegeraars voor Groningen hadden ondertusschen vreugdevuren ontstoken, om
de belegerden in den waan te brengen , dat uoHEwx,o de overwinning behaald had, en

hen daardoor tot de overgave te bewegen. Xaar toen zi
j een tegenovergesteld berigt
ontvingen, vernielden zi
j des nachtshunne schansen, zonder zich aan de bevelen van
Graaf w xrxzEx xaonsw lzx of solot te storen, en togen, m et achterlating van geschut

en kri
jgsbehoeften,deelsnaar Friesland,deelsnaar Delfzijl,in de hoop zichvan daar
naar Ilolland in te schepen. Graaf wzLrzx LooxwzzK ontkwam zelfs naauweli
jks het
gevaar, door llen aan de Groningers uitgeleverd te worden, toen hi
j eenige hunner
benden te bolckum achterhaald had en van daar terugvoerde. De Ommelanders van

adel en aanzien, tot vier honderd huisgezinnen toe, ontvloden in alleri
jl het gewest, en lieten het den burgers van Groningen en den soldaten van scnExx.ten prooi.
Drie dorpen werden ten gronde toe verwoest, en de huizen der Staatsgezinde Edelen

alom geplunderd, vernield of verbrand. SculwK werd. als bevri
jder, te Groningen
onder het vreugdegejuich der menigte met grooten luister ingellaald. Den volgenden 20v.
d
Zomerag reetls toog lli
j met RzwwExs>rllo naar Delfz'
î
jl, dat tamelt
jk welversterkten metma
and
drie honderd man nevens onderscheidene stukken geschut,doch schaarschvankri
jgs-en 1580
mondbehoeften voorzien was,en sloeg er het beleg voor. Terwi
jldit werd voorlgezet,
rukten zt
j voor delt opslag, eene schansaan den mond der Ilunse, diè zich uit gebrek aan leeftogt bi
j verdrag overgaf. Tevens vermeesterden zi
j nog eene schanste
Monnikerzi
jl, en sloegen toen den weg in naar Kollum , om ezich van bokkum ,
hetwelk geheel open lag, te verzekeren. Xaar uoulwz,o had zich met eenig
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jlbemuurd, en de omliggende dorpen
11
57
6- kri
jgsvolk in die stad geWorpen, haar in der t
581

9 v. van bezetting voorzien. Een geweldige aanval Van RENNENBERG werd zoo dapper
Xo
'n.afgeslagen , dat lli
15o8i0
j met groot verlies naar ILollupl teruglkeerde. Intusschen hafl-

den de staatsche bezettingen van Steenwijk en Zwartsluis het stedeke Meppetuernomeny hetwelk de Drost van Koeverden onlangs overvallen en versterkt had. De
Prins van oranje, M'elke den elftlen van Zomermaand door de Algemcene Staten
tot Stadhouder

5*an Friesland, in plaats

van

RENNET BERG,

was

aangesteld

(1),

zond BERwARO vAw xEhooz, Heer van Bumen, als zi
jn stedehouder derwaarts,
soxov om onderstand naar Ih lland vertrok. De Hollanders hadden reeds

terwi
jl

de Eems, welke den toevoer uït Eml
lden naar dcn vi
jand
Op
l
a
s
t
#
a
n
H
OH
E
F
L
O
we
r
d
e
n
z
i
j
me
t
no
g
e
e
ni
g
e
b
o
d
ems
voor Delfzi
jl afsneden.
jna vi
jftig scheversterkt, en hi
j zelf verscheen met zeven honderd soltlaten en bi
vier oorlogschepen op

pen in het gezigt der bclegerde vesting. Drie dagen later kwam ook de Admiraal
van Ilolland, zAw vA> DUIVE>VOORDE, Heer van W armond, met zi
jn OnderbevelDe
be
l
ege
r
den
bepr
oe
f
den
nu
en dan een
den
s
t
r
oo
m
.
hebber zàx GERBRA>TZ op
uitval, doch uouExx-o achtte zich nog niet sterk genoeg , de belegeraars, die versterking ontvangen hadden, aan te tasten. Hi
j meldtle der bezetting van Delfzl
jl, dat
war
e
n
,
c
n
ver
maa
nde
haar,
nog
een
eenige Engelsche en W aalsche vaandels in aantogt

weinig gedultl te nemen, of, zoo de nood drong, zich op ecrli
jlte voorwaarden over
d
i
e
br
i
e
f
e
c
h
t
c
r
be
r
e
i
l
k
t
e
z
i
j
n
e
be
s
t
e
mmi
ng
n
i
e
t
.
Ho
nE
wt,o liet intusschen
te geven;
het bevel over de vloot aan IzssEtsTElx, begaf zicll naar bolçkunî', en toog met de
bezetting, nevens een hoop gewapende boeren, voor den opslag, well
ke ht
j, even a1s

kort daarop de Monnillerz%jl, met drie llontlerd man bezet, bi
j verdrag innam. Xiddelerwi
jl hadtlen de soldaten in belfztjlllunne Bevelhebbers gedwongen,de vesting op
gansch niet eervolle voorwaarden aan IAEXNEwBEI:O over te geven. De belegerden ver-

klaarden, datzi
j in vier en twintig dagen geen brood geproefd,zich alleen metboter
en kaas geneerd, en diltwi
jls, doch A'rucllteloos,hun ellendigen toestand door hetuitsteken eener zwarte vlag te kennen gegeven lladden. DE MERODE daarentegen verwittigde
den Prins van ol.alje, dat eenige ontevredenen, buiten nootlzake, de overgàve der

vesting verhaast hadden, die zeker niet verloren zou geweest zi
jn, intlien zi
j zich had

weten te houden, tot uouzwl,o al zi
jne kri
jgsmagthatlbi
jeengebragt. Gedurende het
beleg werd een brief van ltl:xx>rxBEao aan P&RX.
&.onderschept, waaruitblcek , dat de

Graafvoornemens was Spaansch kri
jgsvolk in Groningen te brengen,en erdeInquisitie
op het gestrengste in te voeren, waarvan llet behoud der godsdienst en van de gehoorZaanlheid aan .den,Koning.geheel afhing. Xen houdtdien brief voèr verdicht, en als

(1)Zie cltartrb.t.Yriesl.D.lY.bl.165.
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wantrouwen te verwekken (1). Naar Gro-11
55
78
61

ningen gezonden, miste hi
j zi
jn doelniet geheel. Immersnx xsaoos schreefaan den
Prins van oralq'e, ))dat de Groningers kwaad vermoeden tegen xtswxyrwBzlto hadden op-

gevat,Wegenseenig berigt,datzj van zi
jneplannen ontvangen hadden (2).'' Na het
overgaan van belfzi
jlkeerde IzssErsTEly metde schepen,uitgezonderd de Hollandsche,
naar Kollum en bragthetvolk bi
j HonExx,o,die zicllte Noordltoortthad gelegerd (5).
De Prins van oranje was intusschen over Middelburg te Antwerpen gekomen, waa'
r
deAlgemeene staten den vt
jftienden van Grasmaand zouden vergaderen (4). Xen zou
beraadslagen ))over eene nieuwe en betere Hof- en Landregering in al de Nederlanden;

over de geschiktste wi
jze, om den kri
jg,en zoo min drukkendvoor de landzatenmogelijk, voortte zetten; en hoofdzakeli
jk, hoe men zich hetbestmetAwzoc zou ltunnen
verstaan (5).,' Geheele maanden gingen metraadplegen verloren, daar het aannemen
van tlen Hertog sterlten tegenstand ontmoette (6). De vollzarding en overredingskunst
van OR-&XJE bewerkten eclzter, dat de zaak over Axzov, ofschoon langzaam , vorderde. De Keizer toonde zich in een brief aan de Staten zeer verbolgenj datzi
j

aan hem , in stri
jd metllunne belofte,gcene gezanten afgevaardigd,en op nieuw zich
metdeFranschen ingelaten hadden.Hi
jvevmaandehen bi
jhun ouden Heer en godsdienst
te bli
jven,en bood hun weder zi
jne tusschenkomsttoteene verzoening metdenKoning
aan. Zi
j antwoordden, ))dat hetzenden van een gezantschap nagelaten was, uitvreesBl
21
voeim .
voor m eer verbittering; geene nieuwe onderhandelingen waren m et Axloc aangeknoopt, 1580

(1)caoEx v.PMIXSTERER,in deArchivesdela Maison #'Orange,T.Vll.p.247.
(2)Documents#fz/.T.ll.p.109.
(3)Archives de la Jfcïçp?zd'orange,T.Y1I.p.329,330,370-373. bocumentsflgf.T.11.
p. 108. Wahrhagtiges .
çc/àrt?ï:c'z von der schlacht, geschehelt den 17 Juny ïzzl1580 zf.s.-.
Cölln 1580, te vinden in den Overi
jssels.Alm.voor1848,bl.159- 168. FRESISGA,Memoriën,
bl.213-260. xElwov, Gedenckw. GcdcA. bl.16- 19, die cchterde zaken bli
jkbaarnietnaar
ti
jdsorde verhaalt. cwaxxao,lasguerrascivilesbp.161.CAMPAXA,della guerra diFfcgi#rc,T.ll.
p.22,23.STRADA,deBell.#d!#.T.lI.Lib.lV.p.186- 199,welke deze gebeurtenissen in 1581stelt.
:ESTIVOGI-IO,Nederl.Ilist.b1.336,337. sz PETIT,Cltron.d.#plf.T.II.Liv.XlI.p.395,412,413.
HARAEI;S,Annal.Brab.T.111.p.311- 314. cRoTlrs,hltnales,Lib.111.p.68,69. BOR,Ilist.d.
Nederl.Oorl.D. 1l.B.X1V.b1. 204- 212. v. XETEREX, Il'
ist.d. Nederl. Oorl. B. X. b1. 182, 183.
HOOFT, Nederl. Hist. B. XYI. bl. 701- 708. v.It
rvo, Nederl. Gesch. B. 1l. bl.28. sclloTAlrs,
Fr.Hist.B.XXllI.b1.852- 860. wlxszxlvs, chvon.1J.Yriesl.B.XVll1.bl.664,665.

(4)bonumenu #fçf.T.lI.p.84,80.
(5)Arcltivesdela Jfcf:pl #'orange,T.Yll.p.331.
(6)hrchivesde la Maison d,orange,T.Vll.p.378.
11 Dlxr. 6 STrK.
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1576- m aar de vroegere slechu voortgezet, uit wanhoop aan een heilzamen vrede. En daar

1581 zijbj de zamenkomstteKeulen kwaljk gevaren waren,moesten zj zich hoeden,zich
ten tweeden male aan denzelfden steen te stooten (1).''
Men zal zich herinneren, dat tegen het einde dier zamenkomst,den Prins van 'sKoningswege in het geheim aanbiedingen gedaan waren, om hem te bewegen de Nederlanden te verlaten (;). Toen dit mislukt Wa*, had WLIPS, OP raad van ORA>VELLE ,

besloten zich van dien geduchten vjand,zelfs op de laaghartigste wi
jze,teontslaan,en
aan PAXMA den dertigsten van slagtmaand des verleden jaars geschreven; ))Thans blt
jkt
duidelz
jk,datde Prin,van oranje de man is,op wienslislen en lagen allepogingentot
vrede stranden. Steunende op de volksgunst,beheerten bestiertht
jallesnaarwelgevallen
in het Land, en zulks ten nadeele der Geestelt
jken en Edelen. Hi
j benoemtOverheden,
j
die hem in zi
jne plannen ondersteunen, en, zelfvreemdeling in hetLand,legerthi
z
i
c
h
hui
che
l
end
e
en
go
ed
v
a
de
r
l
a
nder
noe
mt
,
vreemd kri
jgsvolk in de steden.Terwt
l'lht
j
jdaarvertoeft,eraangeenerust
ishi
j erzulk een openbaarvijand van,dat,zoolang ht
tedenkenis.De voorwaarden,henaaangeboden,heefthj afge&vezenondervoorwendsel,
jk,omdathi
j zi
jne
dathi
j zi
jne zaak niet van die des Landswilscheiden,doch eigenli
jnen voordeeletebeschikken.
ma# trachtte behouden en daardoorover de inkomsten tezi
Hetkomtmi
jnoodzakeljk vnor,hem op alle denkbare wi
jze tebestrl
jden en welzoo,
datelk leere inzien,datde krjg alleen tegen hem en zi
jnenaanlzanggerigtis,enieder
hem leere verfoei
jenalsden bewerkervan alderampen, gelijk hi
jindedaad is. Daar
jne
hi
j ten tjde van den Hertog van Alba reedsalsXajesteitsschennerisveroordeeld,enzi
misdaden sedertnog vermeerderd zi
jn,komt hetmi
j raadzaam en regtvaardigvoor,den
ban tegen hem af te kondigen a1s tegen een verleider des volks, zoo als de Keizer,
mi
jn vader,zulb tegen zAx vaxonzK, Hertog van Saksen , en tegen den Landgraaf
v= Ilessen en hunne aanhangers gedaan lleeh. Deze ban zal ook hen treFen , welke,
zeven weken na de afkondiging daarvan,den Prins niet verlaten hebben. Dit zal, naar

mi
jn inzien, eenen heilzamen schrik onderzi
jneaanhangers,zoo welin a1sbuiten het
Land, verspreiden. En om geen middel onbeproefd te laten, wordtdengene,welkehem
dood of levend zal leveren , eene som van dertigduizend kroonen toegezegd. Xeer dan

een Vorst heeft, bj zaken van mindergewigt,hetzelfdebeproefd. Ditalleskuntgj
uwen Raad mededeelen, en xnetzi
jn goedvinden de noodige maatregelen nemen. (leef
mj spoedig verslag van hetgeen gt
j in ditopzigtgedaan hebt. Ik ben van gevoelen,
dat men niets te ontzien heeh , daar het bekend is, dat de Prins het leven van den

Hertog van Alba en van mjn overleden broederno> ztw belaagd heeft(5).''
(1):0R,Hist.d.Nederl.Oorl.D.lI.B.XIY.b1.196y197.
(2)Ziehiervoor,b1.346.
(3)hrcltivesdela Maison d,Orange T.411.p.165- 170. Vgl.p.193,194.
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Hoewel rlxz
xx.s reeds den

vi
jftienden van Lentemaand gevolg aan zt
qn besluit had15
17
56
81
gegeven, en de banbrief tego oaAwzz te Maastricltt in zjn naam geteekend was,
verliepen er nog drie maanden,eervAhx.
< dien te Bergen G Henegouwen openli
jk uitl
n
di
t
vaardigde.
uitvoerig staatsstuk herinne/ de Koning, na optelling van alzi
jneZo
15me
v.
titels
rw
, de guns
ten en weldaden, welke Keizer KAREL V en hi
j zelfaan wxLLzx van maand
Nassqu, een vreemdeling in de Nederlanden, hun leenman en onderdaan, bewezen bad- 1580

den. Hj verwi
jtden Prins trouwlooze ondankbaarheid,meineedigheid,schi
jnheiligheid,
en andere ondeugden; noem t hem den eenigen aansteker en opstoker van het vuur der

Nederlandsche beroerten, den bestri
jder vaù zi
jnen wettigen Heer, een verbreker van
alle vredesonderhandelingen , een verkrachter van voorregten en geslotene verdragen ,

een verrader niet alleen van zi
jnen Koning,maarook van zi
jn geloof, een eerloozen
echtbreker,diebi
jhetleven zi
jnergemalin meteene gewi
jde abdiseen ongeoorloofden
omgang had gehouden, in één woord, eene pest van het Christendom , een vi
janll
van hetmenscheljk geslacht, een KAz>, een zrnAs. Om ditalles verklaartde Koning
bem , als schelm en verrader, metalzi
jne nog nietaangeslagene goederen in den ban
en vogelvri
j, verbiedt elk hem eenige hulp te verleenen of zelfstoe te spreken, en
G veelt alle gem eenschap met hem af te breken en hem te verlaten binnen eene
maand, op verbeurte van adeldom , eer, leven en goederen ten behoeve van degenen, welke in en buiten het Land zich in het bezit er van kunnen stellen. Indien

er, eindelt
jk, een onderdaan of vreemdeling gevonden wordt, zoo edelmoedig en zoo
genegen den Koning en den staatte dienen,dathi
j een middelvindt,denPrinslevend
of dood over te leveren , of hem om het leven te brengen , dan verpandt de Koning

zt
jn woord, zulk eenen persoon ofdienserfgenamen,terstond na hetvolvoeren van de
daad, met vijf en twintig duizend gouden kroonen in geld oflanderjen, naar keuze
van den uitvoerder, te beloonen, hem daarenboven vergiFenis te schenken voor alle

misdaden,welke hj ooitmogthebben gepleegd, en hem , benevensallen,die bi
j de
daad behulpzaam zt
jn geweest, tot den adelstand te verheFen en bovendien naarhun
staaten verdienste te begunstigen en te bevorderen (1).
Lang vôör de ban werd afgekondigd, had oakwzz er kennis van en de Staten van

(1)Apologie t/cn wILLXM 1, uitg.van v.uAsszl,T in 1789, bl.284- 310.- sl PSTIT, chron.
#. Iloll.T. ll.Iuiv. Xll. P. 398- 409. l0R,Hist.d.#e#&). Oorl.D.lI.B.XY.bl. 198- 203.
De Fransche vertaling, naar den tekstvan s0a bi
jDrMONT,CorpsDYl4>.T.V.P.1.p.368- 376.
Den korten inhoud van dien ban vindtmen bijvAx MZTERZN,Ilist.d.N edc l. Oorl.B.X.bl.
193--195, bi
j HOOET, Nederl. lszf. B. XVI. bl.708,bi
j DE 3EAUFORT,LeTen NJOIïVILLEM 1,
D. 111.bl.392-403,en bj câMpzxA,dellapverrc diFiandra,%.1I.p.20,21. STRADA spreekt

er slechtsmet korte woorden van, de Aell: Belg. T.1I. Lib.15/.p.207.
maken er in het geheel geene m elding van.
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6- Ilolland en Zeeland daarop voorbereid. Thanszond llj er hun afschriften van en gaf
581
niet onduideli
jk den wensch te kennen,datzt
j dien in hun naam beantwoordden en
tevens, dat zi
jne lt
jfwachtversterkt en maandelt
jks '
stipt betaald mogtworden. ln dit
laatste werd gereedelijk bewilligd,en de ll
jfwacht op llonderdvi
jftigruitersgebragt,mits
de kosten door al de gewesten der Unie gedragen wierden. Doch wathetbeantwoorden
van den ban aanging, kwam het den staten gepaster voor, dat dit door den Prins zelven , daar de m eeste aanvallen hem in persoon betroFen, zou geschieden; de beschul-

digingen tegen hen in hetalgemeen konden in een afzonderlt
jlk geschrift wederlegd
worden (1).
Bi
j het overli
jden van Koning IIEwORIK van Portugal, in hetbegin dezesjaars,had
de Koning van Spanje, een der mededingers naar den opengevallen troon, een leger
bjeengebragt, en tot aanvoering van benden naar het begeerde ri
jk onderscheidene
Hollandsche schepen in deSpaansche havens in beslag genomen. Eer m en de ware oor-

zaak hiervan vernam , baarde ditin Ilblland groote ontsteltenis, dewi
jl tot nu toe,uit
handelsbelang, hier de Spaansche koopvaarders, even a1s in Spanje de Hollandsche,
ongemoeid binnenkwamen en wedervertroltken, als ofer geen knjg tusschen de beide
vollten bestond. De toerustingen tegen Portugalwaren,aanvankeli
jk,zelfsgunstig voor
t?c Nederlanden, daar hierdoor minder gel
d aan PARXA gezonden werd en hi
j vooreerst
op geene versterking aan Spaansch lkri
jgsvolk konde hopen. Deze afwending was echter
van korten duur, want eerlang werd lqyulps meester van de Portugesche heerschappi
j.
Zoo iemand, zeker niet de Prins van oranje,-had zich door den aangenamen waan
in slaap laten.wiegen, dat de Portugezen den Koning van Spanje zoo veel werks zouden verschaffen, dat de Nederlanden niet m et nadruk door hem zouden aangerantl

worden. Ht
j llad gestadig voor hetbehoud der plaatsen,welke men in bezithad,zorg
gedragen en den Staten ernstig veqmaand, hetkri
jgswezen op eenen goeden en geregelden voette brengen (2). Doch zi
jn raad werd in den wind geslagen, en de oorlog
lton derhalve slechts Ilaauw voortgezetworden. Door beleid van ALowso vAxElAs, een
Spaansclz ridmeester maar die gelzeel aan den Prins gehecbt was, verrasten de Staat9 v. schen de stad Diest. Drie s'aandels Duitschers, welke er m et twee vaandels W alen
zo
me
ma
anr
d-in bezetting lagen , weerden zich dapper tot op den laatsten man. sfcltom en
1580 Aavsckot, schier door de inwoners verl
aten, geraakten insgelt
jks kort daarop in

de magt der Staten. Een naclzteli
jke aanslag op Brussel, waar onlangs de Her(1)Leven rcn wlsLEx 1,D.111.b1.412,413. AVAGENAAR,D. 5:11.bl.348.
(2):0h, Ilist. d. Nederl. O0rl.D.lI.B. XlY.b1.178. METEREN,Ilist.d.Nederl.O0rl.
B. V1ll.bl.160. B.X.bl.192,193. v.nEvo,Nederl. Gesch. B.ll.bl.32. IIOOFT, Nederl.
Ilist. B. XVI.bl.686,708. Gnorlvs,Anllal.Lib.111.p.6*7. GROSN v.PRINSTEREn,in de hrchives de la Jfaison #,oralîge,T.5rll.p.191,192.
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Vormden eenige kerken der Roomschgezinden geplunderd en vernield hadden (1),15
761581
mislukte. DE ROUBAIX had zich daartoe door eenige burgers laten verleiden , welke

beloofden eene Poort te openen, doch bedoeldenyhem in den valstrik te lokken. Ztj
gaven daarvan kennis aan de Overheden, en er werden maatregelen genomen , om hem
24 v.
onverhoeds op het li
jf te vallen. Xaar een geweldige slagregen maakte de lonten en Zo
mer-

vuurwapens der W alen onbruikbaar en den weg zoo onbegaanbaar, dat eerst met den m aand
m orgen de voorste manschappen , uiterst vermoeid, onder de stad kwamen. Uit vrees 1580

nu ontdekt te zullen worden, keerden zl
j en te goeder uur terug, daar de poort
we1 geopend, maar even alsde stad,metkrl
jgsvolk bezet was. Te Bouchain gelukte
eene soortgelt
jke list, waarbt
j de Heer van Selles en andere aanzienli
jke mannen
den Staatschen in handen vielen. Doch eenige weken later ging die stad, na een

zeer kort beleg, bt
j verdrag wederaan de W alen over. Eene maand daarna maakten l4lerfv.
stdezezich,insgeli
jksbt
j verdrag, meestervan Nivelles. Door hetbezetten van Gavre,maand
snetlen zi
j de gemeenschap af tusschen Genten oudenaarde, welke laatste stad in een
zeer hagchelt
jken toesland gebragt werd. Menin en Niltove werden mede bedreigd.
Een aanval der Staatsclzen onder dcn Prins van Epinoy op W erwt
jlç werd afgeslagen W5iv.
nen lton, uit gebrek aan onderstand, niet hervat worden. Om dezelfde reden m oest hetm aand

stadje Condé,door den Heer van Estrelles bemagtigd, denzelfden dag weder door hem
verlaten worden , daar lli
l' geene genoegzame magt biJ' zich had, het tegen de W alen w23jMn.

uit den omtrek te beschermen. Om dien ti
jd had de Prins van orap'e een aanslag maand
tegcn M aastriclttin den zin en begaf zich met dat oogmerk derwaarts op weg, doch

kcerde spoedig terug,daar de toeleg ontdekt en veri
jdeld werd. Eenigen verhalen,dat
hi
j een Spaanschen vaandrik had omgekocht,om hem in zi
jn plan behulpzaam tezi
jn,
hetwelk door een meisje werd uitgebragt,juisttoen het ten uitvoer zou gelegdworden.
Evenmin slaagde eene poging van I'
-tRAIz
k, de stad Brussel voorzich tewinnen. lmmers,

de brief in welken hi
j haar minzaam vermaande 'sKonings zi
jde te kiezen en den
Prinsvan oranje,den ppre rppg en ltet#ppJ# ran alde beroeringen,te verlaten,vond
weinig weerklank in de gemoederen.Zi
jne schitterende aanbiedingen,om den Prins van
Epinoy,den Bevelhebber van boornik, van der Staten zi
jde te troonen, bleven insgelë
jkszonder gewenschtgevolg. Hetbljktzelfs,dat eenige Edelen onder de Xisnoegden
naar m iddelen uitzagen. om zick met de Algemeene Staten weder tevereenigen. Onder

laen was de Heer van Ilezê,welke vroeger een tt
jdlang in Brusseleene groote rolgespeeld en zich nu verbonden had,de voornaamsteKri
jgsbevelhebbers van PARX.
& en onderscheidene plaatsen den Prins van oranje in handen te leveren. Xaar hi
j zelfwerd
door bz Rovswxx en xow'
rllxa-in hechtenis genomen, zi
jn regtsgeding opgemaakt, en 8 v
.

hem ,alseenverrader,teQuesnoiinIlenegoktwen hethoofdvoordevoetengelegd.THIAwESlagtm.

(1)Re&ohlt.d.A'fct:Gên.in dcAvcltivesdelaJfcîdp?ld'oraltge;T.Vll.p.269.
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157> en Arxx, zt
jne medepligtigen, redden zich door de vlugt.- Hoewelde Staten zich
1581
met schepen op den Az
z
jzl en dc Maas versterkt hadden, werd echter in die oorden
weinig uitgerigt. Graaf wlLLzx LonzwzzK van Nassau had zich in lletbegin desjaars
van hethuis te G fCJ meestergemaakt;maar het beleg van Bhjenbeek,bi
j hetnaderen
#an MAARTE> scHzwK,tegen wien zi
jnemagtnietbestand was,opgebroken (1).
Belangri
jker waren dekri
jgsverrigtingeninGroningen,overkjsselenbrenthe.HouzwLo,
door Engelsche en W aalsche hulpbenden aanmerkeljk versterkt,had vjfvaandels voetvolk uit M eppel naar Nienoovd gezonden om eene brug te bewaken, en drie kornet-

ten nAiters te Bottum gelegd. REw>E>Bzao zond een goed deel zjner benden op llen
af. De ruiteri
j koos dadell
jk, metachterlating van al de bagaadje, de vlugtnaar de
legerplaats van uouzwLo. Ook hiertoe werd het voetvolk , na het verlies van vele manschappen en drie vanen, genoodzaakt.Intusschen had uouExx.o twee honderd Engelsche

busschieters ter hulp gezonden,welke door de Rennenbergschen derwl
jzewerdenaangetast, dat zi
j drie hoplieden verloren en reeds in verwarring geraakten, toen te goeder
uur de Engelsche ruiteri
j aanrende, twee vi
jandeli
jke kornetten op de vlugtdreef,en
twee der veroverde vanen met dertig of veertig kri
jgsgevangenen hernam. Aan weerzi
jden waren ongeveertweehonderd man gesneuveld (2). Houzyro trok nu metzi
jne
e kri
jgsmagt, uitEngelschen, Duitschers, W alen en Nederlanders zamengesteld,
19 5e. geheel
O0
g
s
t
e
n
dr
i
e
v
e
ldstukjes op weg naar Groningen. Ht
j dreef de Rennenbergschen totonder
maand
1580 het geschut dier stad, welke zoo schaarsch van leeftogt voorzien was, dat de burgers
weigerden hen in te nemen. Naar het gevoelen van eenige Bevelhebbers, was het
echter niet raadzaana Groningen in te sluiten en door honger tot overgave te dsvingen ,
aangezien hzwxzxBzho met weinig volk en m oeite den belegeraarsden toevoer konde

afsnjden. Houzwro sloeg zich derhalve eerstte Ilaren,toen te Zuid- en Noord-Laren
neder, en rukte vervolgens over Rolde voor Koeverden, hetwelk door de bezetting,

omtrent honderd vl
jftig man sterk,drie dagen daarna bj verdrag overgegeven,doch
15 v. de Bevelhebber gevangen naar Kampen gevoerd werd. ln dit korte beleg was Graaf
Oogstmaand w zLu x Loozw zaK Tan Nassau door een kanonschot aan het linkerbeen onder de

(1)hrcltives de la Jfcgpn d'orange,T.V1I.p.313,440. Doœments#i:/.T.1I.p.115120, 140, 143, 151, 152, 155, 159, 183- 186, 205, 210. CARSERO, las pverrc: civiles,
P. 161, 163. STRAOA, de Bello #:?#.T.1I.Lib.lY.p.193- 195,200- 206. CAMPANA,della
guerra di Fiandra, 1'.ll.p.18. BExrlvocslo,Nedevl.Hist.b1.329. z.z pzTlT,Chron.d.#pll.
T. lI. Liv. XlI. p. 395, 397,4l0. cHAppuvs,fffd/. Gen.d.1.g.d.Fl.Liv.Y.p.291,292.
zlAaAEcs,hnnal.Brab.T.111.p.312,313,320. :0R,Ilist.d.Nederl.Oorl.D.lI.B.XlY.bl. 176,
177. B. XV. bl.197,198,214,223. v.METEREX,Ilist.d.Nedevl. Oprl.B.X.b1.180,186,
187,189. uooFT,Nedcl.#ïdf.B.XVl.b1.690,709,710. B.XY1l.bl.725,728.

(2) Doœmenu ffïyf.T.ll.p.109.
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knie gevaarljk gekwetst, zoodat men hem te rnsbaar naar Meppel en voorts te water1576naar Zwol voerde (1). Hj genas langzaam van dewonde, en ging eraltjd kreupel 1581
door. ILoeverden Averd znet eenige vaandels voetvolk- bezet. RzxxzxBzao, daaren-

tegen, veroverde stormenderhand de schanste Aduwarderzijl, deed een strooptogt tot

bj Kollum , medeslepende mannen, vrouwen, vee en alwatlaadbaar was, en toog oo
17gsvt.
toen voorden opslag,welke,ofschoon tamelt
jk sterk,van veelleeftogtvoorzien enmetma
15a
8n0d
viervaandelsbezet,zich echterspoedig bi
jverdrag overgaf. HouzxLo,in demeening
dat deze sterkte aan REwNE>BERG langer werk z0u verschaFen
v.
, had z
i
jn meeste voet-kj1jerr
stvolk ginds en elders in bezetting gelegd, en een deel er van naar Lingen gezonden,maand

waar de Drost XVLART naar de zi
jde van Spanje helde. zelftrok hj naar W e##e,
liet er eenig volk om het slot te beschieten , en nam met het overige den weg naar

Slocl
tteren,om voortsDelfzî
jlte heroveren. Maarterwjlhi
jalzoo zjnemagtverbrok-

4 v.
kelde, slechtte X>:wwEwBEZ:G de schans aan den opslag, en kwam vllr hem met Zi2-ne He
rfstgeheele heirkracht te Slocltteren, waar hj eenige vaandelsStaatschen ontmoette, (lie maand

alvechtende op Ileiligerleeen W inschote'
n,waarHouzwx,o zich metdeDuitscheruiterj
had gelegerd,en toen metdeze gezamenli
jk totvoorbt
j G c##c op deBourtangerheide
terugtrokken. Hier kwam het tot een bloedig gevecht. HouzwLo werd geslagen en

verloor bi
jna duizend man benevensachtvanen. Xetde overigen'kozen ook de belegeraars van Lingen en G e##c de vlugt, en het geschut, voor de laatstgenoemdesterkte

geplant,vielin handen deroverwinnaars.Ongetwl
jfeld zouden de gevolgen dezernederlaag nood*lottigergeweestzi
jn,indien de Staten van Ilblland nietdadeli
jk eeneaanzienljkesom ,om de verstrooide bendentehereenigen,gezonden,enIlarlkngen,Staverenen
andere plaatsen in dien oord van kri
jgsvolk voorzien hadden. Eene kleine opbeuringin
zulk eene groote verslagenheid was, dat de bezettingen van Dokltum en Kellum eenig
nieuw geworven volk van den Drost van Koeverden en den Schout van Ilardenberg iu
het klooster te Groot-Aduward overrompelden en eromtrentdriehonderd, deelsdondden,
deels gevan
8 v.

gen maakten. REN>EwBERO, welke llet veld ruim had, rukte voor Koe- kerstverden. Naauweli
jkshad h1
j een aanvang methetbeleg gemaakt,toen deveste, welke mMnd
niet te houden was, bi
j verdrag aan hem overging. Nu sloeg hj het oog op olden20 v.
zaal dat ltwaljk versterkt, slechts met twee ofdrie honderd man bezet, en waar de He
rfst-

burgert
j grootendeelsSpaanschgezind was. Hevig liethi
jde stad bestormen, doch ver- maand
loor er drie honderd man voor zonder iets te winnen. In den waan, dat de bezetting

slerkerwasdan men hem berigthad, begreep hi
j elderszt
jn ti
jd betertekunnen besteden en was reeds op den ahogt, toen de Roomscbgezinde burgers hem terugriepen

en de stad overleverden, in weerwilder soldaten,welke zi
j noodzaakten b1
j verdrag te
vertrekken. Yan otdenzaaltoog azwwxwszlto naar Zwnl,waar deRegering,onder zekere

(1)hrchivesde la Maison #'Orange,T.Vll.p.383-386,391.
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1576- bepalingen , van de Staten bezetting ontvangen en zelfs, op eigen kosten, een vaandel
1581

24v aangenomen had. Hi
j sloeg zich om de stad neder, en scbi
jntop medewerking van
dewi
jl tot een geregeld beleg zi
jne magtte zwalk was.
m aand
158: Hoe dit zt
j, met den vi
gfden dag brak hi
j weder op en stak eene der voorsteden in
brand. Xetbi
jna duizend man versterkt,kwam hi
j nu voor Deutichem ,datzonder gescllut,metweinig volk bezeten spaarzaam van mond- en kri
jgsbelloeften voorzien was.
Nogtans ontmoette hi
j hier zullt een wakkeren tegenstand in onderscheidene aanvallen
en schermutselingen, en werd derwi
jze door de Hohenlosche en Engelsche ruitersuit
Doesburg bestookt, dat hi
j insgelt
jks met den vl
jfden dag wegtrok. Na hetbezetten
van Grol, hetwelk de Staten onbewaakt gelaten hadden, zond h1
j zi
jn voetvolk over
18v. het moer van ommen, eb zi
jn paardevolk door Koeverden, naar Steeltwjjlc. Zi
jne
.

Herfst- binnen gerekend te hebben,
.

Wi
jn-voorhoede kwam aldaar aan op denzelfden dag, dat de Staten, ondankshetverzet der

m aand

burgeri
j, er bezetting in geworpen hadden (1).
Niet dan zeer uiteenloopend van gevoelen was intusschen ter vergadering van de A1gem eene Staten teAntwerpen, over het onderhandelen m et Awzou beraadslaagd. OaAxJ>;

zelfs weifelde eens, of de gewesten welbesluiten zouden van Heerte veranderen (2y
'.
Eindeli
jlt stemden zi
j, met uitzondering van boornilçen het boornilcsclte, Gelderland,
Utrecltt en overkjssel, er in toe, datmen den Hertog op zeltere voorwaarden, nader
met hem te bepalen, de heerschappi
j zou opdragen. De brief van oRAwzz aan dien
Vorst, waarvan door de Spaanschgezinden alom afdrulkken verspreid werden, draagt zoo

de bewi
jzen van onechtheid in zich, dat eenvoudigen ofblind bevooroordeelden alleen
er eenig geloof aan ltunnen hechten. Onder andere dwaasheden, laat men er den Prins

in schrijven: ))Geen Heer ofVorst,die tot groote zaken ofvoordeelen trachttekomen,
belloefteenigzinsop de godsdienstteletten oferzichaan testoren....Xenzalhen(de
Nederlanders) we1totzulkegodsdienstdwingen,a1sUweHoogheidtotzi
jnedienstraadzaam
zaloordeelen(5).''DentwaalfdenvanOogstmaandvertroklten zeven gezanten,metsT.ALnEoùxoz aan hethoofd,naar Axzov om eene overeenkomstm et hem tot stand te brengen.

(1)CARNERO, las guerras eiviles, p. 161, 162. I,E PETIT, Chron. d. 11011.T.ll.Liv.XlI.
p. 412- 414. HARAEUS, hnnal. Brab. T. 111,p. 317, 318. FRESIXGA, Ilemorien, bl.261- 287.
BOR, Ilist. d. Nederl. Oorl. D. 1I.B.XV. bl. 215- 219. v. METEREN, Ilist. d.Nederl. oorl. B. X.
bl.183 verso, 184,189. HOOFT,N ederl.Hist.B.XVII.bl.714 718.

(2)Archivesde la #'
cgpzld'orange,T.YIl.p.235.
(3)n0a, Ilist.d.Nederl.O0rl.D.1I.B.XV1.bl.239-241. Vgl.GROEN v.PRINSTEEER,in dc
Archives de la Jfi dpn d'Orange,T.Vll.p.380, en xzRvvx Dz vosxAznssExE, ia de bocuments

fA.
v/.T.ll.p.189 (1). CAMPASA gelooftevenwelnog aan de echtheid van dien brief,welkeaan
Assoxvlsl.
E wordt toegeschreven) della gtterc di Fiandra , T.l1.p.20 verso. 0ek IlAnAsns, hnnal.
Brab. T.111. pa316.
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Te Plessis-les-Tours ontving hen de Hertog ten uiterste voorkom end en m inzaam . Xet15761581

kracht van redenen toonden zi
j hem de regtvaardigheid van den opstand, zoo we1a1s () v.
van d
YCCCXen krjg der Nederlanderstegen Spana'e aan; datzi
j nietuit ligtzinnig2ei2, O2ZV ma
and
uit nooddlvang hunnen voormaligen Opperheer verlieten; waarom zi
j hunne keuze 1580
op den Hertog gevestigd hadden en hern een gezag aanboden, dat niet onbepaald of

willekeurig was, maar op billt
jke gronden, op voorregten, vri
jlleden en oude herkomsten rustte (1). Hierop werden de onderhandelingen geopend en devoorwaarden van
het verdrag, zeven en twintig in getal, van wederzi
jde naauwkeurig gewikt en gewo- lav.

tgen. Inzonderheid gingen de Nederlandsche gezanten met de uiterste behoedzaamheid Herlk,
m aanq.
te werk. Zoo, om iets te noemen, begeerden 'sHertogs gemagtigden, dat het woord

Souverein naast dat van Keev zou geplaatst worden, waarin zt
j volstrek-t nietwilden
treden , daar ))dit woord dubbelzinnig was, want het kon vertolkt worden opperste,

hetwellt b1
j de Nederlanders niet anders beteekende dan Eerste in lletFransch; maar
het werd ook dikwi
jls genomen voor eenen,die onbepaalde mlpfheep ,in welken zin
het argwaan zou baren en geene plaats vinden onder volken, gewoon naar hunne
wetten, oude gebruiken en voorregten te leven.'' Over het geheel toonden de Staatsche

afgevaardigden weinig of geene rekkeli
jkheid ten aanzien van 'sHertogs voorgestelde
wi
jzigingen. Geen punt ecbter veroorzaakte heviger slri
jd dan het zes en twintigste, waarbi
j de Staten van eed en gehoorzaamheid ontslagen werden, wanneer
de Hertog of zi
jne nazaten ditverdrag in eenig opzigt overtraden. De Franschen oordeelden, dat deze voorwaarde moest gewi
jzigd worden, daar zi
j de Staten tot regters
scheen te maken over het onderhouden des Verdrags, hetgeen hun ongeraden dacht,
onaangezien de Hertog voorhad, dat Verdrag in allen deele na te komen. De gezanten
llervatten, dat hunnevorigeLandsheeren geene zwarigheid gemaakthadden, zich nog enger
te laten beperken, steunende op de trouw en de gehoorzamlleid der Nederlanders, het-

geen zt
j door vele voorbeelden poogden te staven.Xaar de Voorzitter LA REoxlz voerde
hiertegen verscheidene andere aan van oproer en muiteri
j in Vlaanderen en elders,
stond er op, datmen bj het puntin gescllildeze bepaling zou voegen:als den ZJ??den ôJ'
#/t'ezl zal, dat dit Verdrag gebroken is. En a1s de Staatschen hiertoe niet wilden overgaan, daar zi
j uitdrukkeli
jken last lladden,in zulk een teeder puntnietstoete
geven, hield hi
j sterk aan, dat men erten minste bi
jvoegde:naar de ptfdc voorregtelt.
Dan eerst,meende hi
j,zou men den Koning van Frankrl
jk ditpuntaannemeli
jk-kunnen maken, die anders zou oordeelen, dat men met zi
jn broeder den spotdreef en
llem , als men zich van zi
jne magt tegen de Spanjaarden naar genoegen bediend
had, onder voorp-endsel van het schenden dezes verdrags, dacht te lozen. De gezanten

(1)Ditlezenswaardij betoog,in 'sBi
jks Archiefberustende,lzeeftDz zoxcz opgenomen inzi
jne
Onuitg.Stukk.D.1.bl.106- 126.

11 DSEI,. 6 S'
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1576- echt
er bleven onverzetteli
jlt,en de Hertog lietzicllde voorwaarde, zoo als zi
jdaarlag,
1
581
de
n
weg
ge
r
ui
md
en
ee
ni
ge
v
er
a
nderingen
19v. welgevallen. Nadat vele zwarigheden uit

llerfst- in de voorgestelde punten gebragt waren, werd het volgende in elk opzigt zeer m erkmaand
1580 waardig Yerdrag gesloten:
1O. De Staten der Nedevlanden kiezen en beroepen den Hertog van Anh u totvorst
en Heer met zulke waardigheden en titels als de vorige Landsheeren hebben bezeten ,

onder voorwaarde evenwel, dat de geslotene verbindtenissen met lzet Roomsche Ri
jk,
Frankrljlc, Engeland,Denemarlcen en anderen,in zoo verre zi
j nietnadeelig zi
jn aan
dit Verdrag, in haar geheel bli
jven. :@.'sHertogs wettige erfgenamen in de manneli
jke li
jn zullen hem in de regering opvolgen; echter zal den Slaten,in gevaler meer
dan een erfgenaam is,de lkeuzeovergelatenworden.5o.lngevalvanminderjariglleidvan
den opvolger,behouden de Staten de regering aan zich;ook devoogdi
joverdenminderjarige tothi
j volle twintigjarenbereiktheeft,len wareer,methtlnnebewillîging,anders
over beschikt wierd; mogt de Hertog geen manneli
jlk oir nalaten, dan zullen zi
j een
anderen Heer m ogen kiezen. 40. De Hertog wordt in het bezit gesteld van 'sLands

domeinen, die van persoonlt
jke schulden zullen gezuiverd worden, onder beding, dat
hi
j het beheer daarever aan inboorlingen opdrage;en mogten zi
j voor zi
jnehofhouding
ontoereikend bevonden worden , dan zullen de Staten hem bovendien andere middelen

daartoe aanwi
jzen. 50. De Hertog zalalle vri
jheden en voorregten, ook de Unie van
Utrecltt, moeten handhaven,in zoo verre deze laatste niet stri
jdtmetllettegenwoordig
Verdrag. 6@. Hi
j zal alles bekrachtigen wat door den Aartshertog XATTHIAS, metbewilliging der Algemeene en Bi
jzondere Staten, is uitgevaardigd. 7o.Eensin hetjaar
ten minste,zalde Hertog de Algemeene Staten bi
jeenroepen, om over'sluandsbelangen
te raadplegen en er regel op te stellen, terwi
jlde Staten daarenboven, overeenkomstig
de oude voorregten,de vrjheid hebben zoo dikwl
jls zi
j het goedvinden,bi
jeen te komen. 8o. De Hertog zal zi
jn verbli
jfhouden in de Nederlanden, en mogteene lange
afwezigheid gebiedend gevorderd worden, dan zal ht
j, met bewilliging der Staten,
eenen Nederlander in zi
jne plaats stellen. 9*. De Leden van 'sHertogs Raad moeten
inboorlingen zi
jnjbehalve een of twee Franschen,den Staten aangenaam. 100.Tl
jdens
hetverbli
jf des Hertogsin de Nederlanden zal hi
j de voornaamste ambten van zl
jn huis
aan inboorlingen opdragen, en tot geringere Edellieden of Hofbeambten meestal insge-

li
jks Nederlanders kiezen. 110. Tot het vervullen van Stk
'dhouders- of Bevelhebbersposten zullen de Staten alti
jd drie personen den Hertog voorstellen, uitwelke hi
j eene
keuze zal doen. 12*. De Hertog zal den geloofsvrede en de godsdienst in denzelfden

staatlaten, waarin zj zich thansbevinden. 15*. Ilbllaktd en Zeeland zullen, zoo wel
fzIltetstuk rlzlgodsdienstalsanderzins,in den tegenwoordigen toestandbljven;doch
in af hetgeen het muntwezen , den oorlog, de belastingen, de voorregten van gewesten en steden onderling betreh , zich aan den Hertog en de AlgemeeneStaten onder-
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werpen, naar luid der reeds geslotene of nog te sluiten verdragen, m et gemecn overleg 1576d
1581
er Algemeene Staten en overeenkomstig de oude gewoonten en voorregten. 110.De

Hertog zal niet toestaan, dat in ofbuiten zi
jn huistegen iemand, wie ook, een geloofsonderzoek plaats hebbe;en hi
j zalbeide godsdiensten gelt
jkelt
jk beschermen. 159.
Ht
j zal trachten den Koning van Frankrkjk te bewegen, de Staten tegen den Koning
van Spanje en hunne overige vl
janden te ondersteunen. 16Q. Als de Hertog in het
bezit der Landen gesteld is, zal hi
j bewerken, dat Frankri
jk en hi
j, met gemeen
overleg, diegenen beoorlogen, welke dat ri
jk ofdeze gewesten aanvallen, zonder dat
de laatste daarom immer bi
j de kroon van Frankr%jk ingelt
qfd, ofvan hunne voorregten en vri
jheden beroofd zullen worden. 170.T0tversterking van de magt der Nederlanders, om hunne s'i
janden te wederstaan, zullen nieuwe of engere verbonden met
E ngeland, benematken, Portugal, Zweden, Scltotland, Navarve, de Duitsche Vorsten,
de Hanzesteden en anderen gesloten worden. 180.De Hertog za1den kri
jg voeren uit

eigen middelen ofdie van den Koning, zjn broeder, waarbij de Staten jaarlt
jks twee
millioen, vier m aal honderd duizend gulden zullen voegen, uit welke, in de eerste

plaats, de soldi
j der benoodigde bezettingen en van het kri
jgsvolk des Landszalbetaald
worden. 190. De Hertog zal een legerhoofd,.naar goeddunken der Staten, benoem en ,
en eenen Overste over de Fransche benden, welke den Staten aangenaam is. Q0o. Hi
j
zal, buiten toestemm ing der Staten , geene steden of vestingen m et Fransch of vreemd

ltri
jgsvolk mogen bezetten; de landssoldaten za1 hl
j, naar goedkeuring van den Raad
van State,inlegeren. 210.Om hetkri
jgsvolk eenige rustte verschaffen en tot winterlegering,zullen de Staten geschikte plaatsen aawjzen. zzo.Devreemdekrt
jgsbenden,de
Franschen er onder begrepen , zullen het Land ruimen , zoodra de Algemeene Staten
zulks van den Hertog verlangen. 250. De Hertog zal de magt niet hebben , zonder

bewilliging der Staten, welke hem hebben aangenomen, metden Koning van Spanje
of andere Xogendheden eenig vergeli
jk, hoegenaamd, ten nadeele des Lands of van
dit Verdrag te treFen. C4o. Het zal echter den afgeweltenen gewesten vrt
jstaan,
zich aan dit Verdrag te sluiten. 250. Xet de plaatsen, welke in of buiten de
Nederlanden worden ingenomen, zal de Hertag naar goedvinden der Staten han-

delen. 260. De Hertog en zi
jne opvolgers zullen den eed op dit Yerdrag aan de
Algemeene Staten en de Staten van elk gewestmoeten aEeggen; en zoo zi
j er inbreuk
op maken, zullen de Staten met de daad ontslagen zjn van alle gehoorzaamheid,
eed en trouw , en eenen anderen Vorst m ogen aannemen, of in hunne zaken OP zulk
eene wi
jze voorzien, a1s zi
j dan geraden zullen vinden. :70. Eindeli
jk zullen de Hertog en de staten een middel beramen, om den Aartshertog XATTHIAS, welke herwaads

isgeroepen en zich van zi
jnen pligtgetrouwheeftgekweten,inelkopzigttebevredigen.
Onder deze punten was nog gevoegd, dat zi
j waren ingewilligd onder beding, dat
de Hertog van zjn broedereene schrifteli
jkeverklaring zou verwerven, datde Koning
:0*
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Frankrk
jk het vkjpiende en zestiende lid van dit Verdrag zou nakomen, het-

welk alsdan zonder verandering zou worden opgemaakt en ten uitvoer gelegd.
Ook behield de Hertog het regt aan zich , om in persoon ter vergadering der Staten
het tweede, derde, negende en acltttiende punt des Verdrags in nader beraad te bren-

gen, onder voorwaarde evenwel, dat het den Staten zou vri
jstaan, daaromtrentnaar
goeddunken te besluilen. Voorts verklaarde Awzov, dat hi
j het zesde punt slecllts
had aangenomen , op de verzekering der gezanten , dat niets van belang verordend of
verleend was; en dat, wat het tiende punt betreft, m en naauwkeuriger zou bepalen,
wie onder de voornaam ste ambtenaren moeten verstaan worden. Ten slotte gaven deSta-

ten te kennen, dat zj onder het rfj/ en twintigste puntnietbegrepen watllet regt
des oorlogs betrof, hetgeen zi
j den Hertog en zi
jn krjgsraad geheeloverlieten (1).''
Terstond na den aqoog dezer onderhandelingen, zond Awzov den Staten eenen allerbof-

felt
jksten brief!volschoone beloften. ))lk beloof U ,'' zegt hi
j,))wat er mi
j ook door
lnoge gebeuren, Uwe vri
jheid weder op te he:en; Uwen staat, Uwe wetten en voorregten te handhaven; Uwe huisgezinnen en goederen te verdedigen tegen allen, die
zich iets te Uwen nadeele verstouten zullen. En aangezien tot instandhouding Uwer

vri
jheid,welke ik,metGodsgunst,hoop en begeerte onderschragen,noodigis,allen
'

bi
l.zonderen haat, ni
l.d en euvelmoed af te leggen, zoo vermaan, J
.a, bid ik U van ganschen harte, te zam en te spannen in goede onderlinge verstandhouding, totaclltervolging
Uwer oude gewoonten, keuren en instellingen. Vertrouwt voorts dat, na het vol-

trekken van ditVerdrag en na mi
jne aankomstbi
j U , Gi
j alti
jd een wissen steun inmi
j
vinden zult; en dat ik al mi
jne magt en gezag daartoe besteden wil, zonder mjne
middelen of eigen leven te verschoonen, die ik aan het behoud en de verm eerdering

van Uwen staatheb toegewi
jd (2).1'
Het aannemen fan voorWaardeny welke den Opperheer slechts eene schaduw van gezag

overlieten, maakt het zeer waarschi
jnli
jk,dat Axzou nietwillens was een verdrag op tc
volgen,waarbi
jhem ten eenenmale ))handen en voeten gebonden werden (5).''ST.AL(1):0a,Ilist.d.Fe#erl.Oorl.D.ll.B.XV.bl.224,225. B.XV1l.b1.304- 309.v.MErsREy,Hist. d. N ederl. Oorl. B.X.bl.187. HOOFT,Nederl. Sidf.B.XV1.bl.710- 712. B.XVll.
bl. 744- 757. Groot Placaatb. D. lY.bl.68. oppervlakkig en kort is het verslag der onder-

handelingen met Axzoc bi
j cARxERo, lasguerrascirïlc.
ç,p.'164. STaAOA,de Bello Belg.T.l1.
Lib. 1V.p.206. CAMPAXA,della PtZ/rF'
J diFiandra,T.lI.p.19 verso. HARAEUS,Annal.Wrcl.
T. 111.p.314, 315. LE PETIT, OArpn. #. 11011. T. ll. tiv. Xll. p. 397. v.REYD, Nederl. Gedc/t.
B.ll.bl.26,27.

(2)IlooF'
r,Nederl.#ï:/.B.XYlI.bl.757,758.
(3)Vgl.nlsnsanlzx,D.YlI.bl.39. v.ceavlx-wlsnsnlTzxy,d6 Tachtigi.00rl.9.111.bl.450.
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Bzoowbz schreef niettemin aan den Burggraaf van Turenne, dat ))de Nederlanders en 1576-het gelzeele Land zicll aan den Hertog, ondereenigevoorwaarden hadonderworpen (1).,: 1581
,

Velen echter twi
jfelden of Awzov,juist om deze bepalingen, wel ooit in de Nederlanden zou komen (2). Nietalleen in dien ti
jd,maarook laler,ishetonderhandelen
met den Franschen Vorst door velen afgekeurd en gegispt geworden. Xen kan het
met 'sPrinsen gewone voorzigtigheid en staatkunde niet overeenbrengen

, da
t hi
j den
Hertog van Anjou, mismaakt naar ligchaam en geest, genegen was en doordreef,
dat hem de opperheerschappi
j OYer de Nedevlanden opgedragen werd, hetgeen

de bron van zoo veelkwaad, mistrouwen, en oneenigheid in die gewesten geweest is.
Het kon, meent men, zi
jner schranderlleid, zi
jnen blik in de toekomstals 'tWarey
niet ontgaan, dathet hulpmiddel, hetinhalen van Axzov namelt
jk,ergerzou zt
jn dart

de kwaal zelve, geljk b1
j de uitkomst is gebleken (5). Eenigen, en onderllen de
tandgraaf van Ilessen,denken, dat oaAxlz zich door zi
jne gemalin heeft laten bepraten, om naar de zi
jde van Frankrl
jlc, waarin ook zi
jn prinsdom gelegen was, over te
hellen (1). Xaar oaAxzz was de man niet, diezich lietbepraten, ten ware ditmet
zi
jne staatkuntlige inzigten strookte. Anderen gelooven, dat de Prins zi
jne toevlugt,
a1s uit wanhoop, tot den Hertog heeftgenomen, daar bi
j zag,dat hi
j zich nietlanger
alleen en zonder btlitenlandsche hulp kon staande houden. ))Axzor, de naaste erfgenaam van den Franschen troon na den kinderloozen I
IE>DItIK lII, zou, hoopte ht
j, de

geheele magt van datRi
jk ter besclzikking van Nederland slellen, waarmede men alsdan ligtell
jlt de Spaansche magt, door de geheele breedte van Fk-anlcrI
jlcvan haar vaderland afgesneden, zou hebben kunnen vergruizen. Xaar de groote man bedacht niet,

datFrankrIjl;, in zulk een geval,nog veel gevaarli
jker vjand dan Spanje zou geworden zi
jn voor Akderland, hetwelk onmiddellt
jk aan zi
jne deur 1ag, terwi
jlde Sf. Bavtelsnacltt getuigde, hoe men zich op de eeden der Koningen uit het Huis van Valois
kon verlaten. W ILLZM vreesde Spanje en zi
jne reuzenkracht boven alles, vooral zoo

zi
j door eenen PARXA bestuurd werd (5).'' Hiertegen isaangevoerd, dat))oaxxzz z0o
wanhopig niet was, zich zoo ligtgeene vreeslietaanjagen,en vroeger zoo dikwi
jls in
veel grooter gevaren, ja, zelfsin den uiterst
en nood verkeerd had, uitwelke hi
j zich
steedsdoorzi
jnmoedenstandvastigheidgeredhad.Thansstondhetmetzjnezakenzooslecht
(1)hvchives dela Jfcidpn #'Orange,T.VlI.p.405. Vgl.p.408.
(2)hrchives de la Jfcidpn d'Orange,T.VlI.p.432.
(3)v.b.splEcxs,onuitg.Stukk.D.ll.bl.XLlll.Leven van SVILLEM 1, D.111.bl.333,337.
(4)hrchivesde la Jfcfdpn d'Orange,T.V1.p.429. Bldkbaar wasook sxgàpA van datgevoelen , de #cllo Belg.T. ll.Lib.lV.p.20 .

(5)v.xlxl'sy,Yaderl.Karakterk.9.1.bl.400.
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15
76- niet;wantofschoonhi
jzichdenkeli
jk nietlanginBrabanden Vlaanderenzoukunnenstaande
1581 h
ouden,vondhl
jechtcrtoevlugtindegewestenderUtreclltscheUnie,dieöfonderzi
jngebied
stonden,öfhem toegedaanwaren.Zi
jnbroederwasStadllouderoverGelderland;hi
jzelfover
Ilblland, Zeeland, Utrecht en Friesland; en in de beide eerste gewesten was hem de
Hooge Overheid opgedragen met volkomen magt over llet volk van oorlog. W at kon

lzi
j nu met al deze gewesten te zamen en bt
jeenverbonden nietuitrigten, daarhj te
voren met Ilolland en Zeeland alleen, en toen zi
j nog door de twee magtigste steden,
Am sterdam en Middelburg, vaneen gescheurd waren, zulk eenen kraclltigen wederstand

had geboden?'' Xen beweert alzoo, dat ))de Prins, zich door zi
jne te groote staatszucht heeft laten vervoeren en door het inroepen van Axzov getracht heeft, deNederlanden met dien Vorst te deelen; Kolland, Zeeland en Utrecltt voor zich tebehouden ,

el
à hetoverige den Hertog te laten, Jm het,zoo goed mogeli
jk,tegen de Spanjaarden
Ande
r
e
n
we
der
wi
l
l
e
n
,
dat
)
)
de
Pr
i
ns
de
opdragt van het bewind
te verdedigen (1).',
over de Akderlanden aan Axzov doorgedrcven hebbe, om later in diens hoogen rang,

waar dezen slecht door hem bekleed zou worden, langzamerhand zich in te s'lj,en.
nlaar op welken grond kan dit vermoeden, den Prins zoo onwaardig, tocll berusten?
Er is althans tegen, dat oRAxzz ten einde toe en zelfs te lang, van den Hertog een

goed gevoelen koesterde. Daarenboven bll
jlkthetuitonwedersprekeli
jke getuigenissen,
dat men het hoog gezag over het geheel der Nederlandscbe Gewesten veel liever aan

ohAwzz dan aan Axzou zou bebben opgedragen; dat die opdragthem herhaaldeli
jk en
op het dringendst is voorgesteld, doch dat hi
j haar volstgndig heeftgeweigerd; van
welke weigering het beginsel eener gematigde eerzucht voor het minst niet is uitgeslo-

ten geweest (2).''

Doch vôörmen 'sPrinsen gedrag, ten opzigte van Awzov,beoor-

deelt en naar den uitslag veroordeelt, moet men nietvergeten , datORANJEnietovertuigd

was, geli
jk zi
jn levensbeschri
jver anderhalve eeuw later, datmen buiten vreemde hulp
zich toen tegen de Spanjaarden, wier magt door het verwachte bezit van Pertugal
aanmerkeli
jk stond versterlkt te worden,konde staandehouden.Onbewimpeldenopwaardigen toon stelt hi
j in een brief aan scuwExpv de noodzakeli
jkheid voor, welke de
Nederlanders dreef, tegen hunnen Heer op te staan , die hen niet als onderdanen maar

a1s slaven opdewreedstewt
jzebehandelde;ht
jtoontaan,datdiegenen,welkenaargoddeljk en menscheli
jk regthetmeestverpligtwarenhenteondersteunen,nietalleenvolstrekt
het oor gesloten hadden voor al hunne verzoeken, beden en vermaningen, maar ein-

deljk, a1s middelaars opgetrcden, zelfs hunne zaak veroordeeld en getrachthadden,

(1)Leven van wll-sEx 1,D.111.bl.336--338.
(2)saoEs, Filt
à r. Marnir,D.ll. St.ll.bl.422,423 alwaar eenigediergetuigenissen uit
de hrchives de la Maison dborange worden aangchaald.
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hen nog ellendigertemaken dan tevoren. )
)Xenvermaanthenslechts,''gaathi
jvoort,))met15
15
78
61
geduld den afloop Van nieuweonderhandelingenaftewachten-'' lntusschen deed E ngeland
weinig, Duitscltland niets voor de Nederlanden. ls hetwonder,dat,geli
jk de Prins
zich uitdrukt, ))het arme Nederlandsche volk , uitgeput en llc/l arm oede en gebrek als

,/ ware naar den laatsten adem lttjgende, besluit,de verkwiklking en hetbrood van
dengenen aan te nemen , welke die heeft aangeboden , en zich niet langer op te bouden m et de beloften van anderen, welke, ofschoon overtuigd, dat de Nederlanders.
tot

den uitersten nood gebragt zt
jn, hen echter slecllts metde i
jdele hoop op een gastmaal vlei
jen, hetwelk door diegenen toebereid wordt,welke dien uitersten nood hebben te weeg gebragt (1)?'' JAx van A'
J.
C.
SJV, hoezeer tegen het onderhandelen met
Axloc ingenomen , verklaarde, dat aangezien geen ander Vorst zich om de Nederlan-

dersbekommerde,zi
j welgenoodzaaktwaren,zich totden Hertog te wenden (2).
Xaar om welke reden vond oaxwzE weinig behagen ,aan lzzlnltxlc van Navarre het
bewind der Nederlanden op te dragen? ))ZoYen ANJOU toch y ZOu men zeggen y Was

verre verkiesli
jk een Vorst met vele deugden begaafd, hetProtestantsclze gelooftoegedaan , wien de Fransche Koning gaarne, onder geheime voorwaarden , ten Lande zou

zien uittrekken,en die gereed wasde Nederlandersteondersteunen,gell
jkdeelsuitvroegere, deels uit latere aanbieding genoegzaam is oI)te maken-'' Alen raeentdeze reden te

vinden:vooreerstin denafkeerderRoomsch-Katholi
jken,waartoe noglaetmeerendeelder
Nederlanders behoorde, van de Hugenooten, aan wierhoofd zich uEwoazK ran Acrlrr:bevond; ten tweede in debedenking, datdieVorst een groot, dapper, en even staatzuchtig

als staatkundig man, zich noode zou voegen, om , geli
jk in hetplan van den Prins
niet duister lag opgesloten, llej bewind gedeelteljk met hem te deelen, gedeeltelt
jk
onder hem te'voeren; ten derde, en wel voornameli
jk, omdat desti
jds nog de kri
jg
metde Hugenooten in Frankl-%jlêduurde.Hoe toch zou de Nederlander toevlugtnemen
tot HEwoaxK ran Navarre, die zelf en met geheel zi
jne magtaan de spits van dien
krjg stond? Daarbt
j had ohAwzE hetoog op Axzor gevestigd,om doorhenlonderstand
van den Koning van Frankr%
jk te verwerven, welke door tusschenkomstvan den Koning van Nnvarre, toen in oorlog met U>:wIIRIK llI, zeker niet te verwachten was. De
laatstgenoemde Vorst zou noch konde, zelfs te gunste van Axzov, de gezochte bescller-

ming verleenen, ten zt
j eerstde vrede metde Hugenooten hersteld ware; en wie was
meer, wie anders geschikt den vrede te bemiddelen dan Awzov? Hzwbltzx van Navarre
betoonde zich hoogst te vreden metdeverkiezing van den Hertog , en bood zelfzich geree-

deli
jk aan, meten onderhem hetbedrukteNederland te komen helpen (5).:* Hetis
(1)Arcltivesdela Maison d'orange#T.Vl1.p.230- 239.
(2)Archivesdela Jfcfdp),d'orange,T.Vll.p.391.
(3)BRoEs,Fil%
à van Marniœ D.lI.St.lI.b1.79,80,420,421.
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jszv nietonwaarscht
jnlt
jk, dat eene mogelt
jke echtverbindtenis van Awzov met Koningin ELI1581

ZABETH m ede

invloed op 'sPrinsen keuze gehad hebbe.

Het onmiddellt
jk nadeel, welk de opdragt van hethoog bewind aan den Franschen
Vorst berokkende, was het verhaasten van het vertrek uit de Nederlanden van den
waltkeren JAx van Nassau , waArtoeechterookandereomstandighedenaanleidinggavcn(1).

Reeds in he@midden des verleden jaarshad hetoverli
jdenzi
jnergemalin,zi
*
.
i
7neterugkeer
naar Dillenburg wenscheli
jk gemaakt, daar thans zi
jne staten en zi
jn talri
jk gezin
van toezigt beroofd waren. Niet dan met moeite liet hi
j zich toen door den Prins
van oranje overlzalen,nog in deNederlandentebli
jven,waarnudestaatvanzaken,hem
een langer vertoeven onmogeli
jk maakte. Bellalve de onderhandelingen met Awzor,
griefden hem op het gevoeligsthetheulen van zi
jn schoonbroeder, den Graafvan #80?
,
Berg,metde Spanjaarden,en het openlt
jk overgaan van zl
jn voormaligen vriend RE>xzwszxto tot de zi
jde des Konings, aan welke zich, in het geheim , ook de Heer van
Anltolt gehecht had. Hi
j wanhoopte daarenboven aan den goeden aioop van zaken in
de Nederlanden,van welkertoestand hi
j een allerongunstigsttafereel ophangt.))De zaken loopen hier,'' zegt hi
j, ))geheelwonderbaarli
jk en zeldzaam door elltander,vorderen ontzettend veel moeite en arbeid, en leveren een treurig schouwspel op. Alom

is niets anders dan kri
jg,onrust,grootnaistrouwen,afscheiding,oneenigheid,verderf,
en jammerli
jk klagen. Aan den eenen oord heeft men hetmetden Spaanschen vi
jand
te doen ; aan den anderen met de afgevallene Heeren, landen en steden, welke zich

Xisnoegden noemen: aan eenen derden met ons eigen kri
jgsvolk, hetwellt men sinds
lang veel loon schuldig is; aan eenen vierden met de boeren en huislieden,

welke zoo hier als in Friesland en overlj
'ssel zeer oproerig en eenige duizenden
sterk zi
jn, die dageli
jks door den vi
jand hoe langer zoo meer opgezet worden; aan
eenen vi
jfden met onze eigene vrienden en patriotten, eer men hen zoo verre gebragt
heeft,dat zi
j den dreigenden nood en het gevaar erkennen,en totafwending daarvan
het launne behoorli
jlt en naar pligt bi
jdragen. Eindeli
j
'k hebben de Prins en ik
voor ons zelve waarli
jk ook niet weinig te doen, en zulksniet alleen wegens de veelvuldige bezigheden, maar ook dewi
jl men ons bi
jna overal naar li
jf, leven,en eere
tracht, en wi
j daarenboven zoo weinig onderhoud en middelen hebben om te bestaan,
dat wi
j somti
jds naauwelijks het èrpp# voor pzlzc tafel,ik spreelt niet van andere benoodigdheden, bekomen kunnen (;).'' Hoe de Gelderschen 'sGraven diensten, opoFe-.
ringen, ontberingen, en pogingen terbevordering hunner welvaarterkenden; hoe zi
j
(1)v.asvp,Nederl.Gesclt.B.l1.bl.29.
(2)Zie''àGraven briefvan den 9denvan Grasmaand1580,in deArchivesdelaMaison#'orange
P.328.
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in zi
jn onderhoud voorzagen,bli
jktuitzi
jne eigene verklaringen,welke bi
jna aan het1W6
1581
ongeloofeljke grenzen. ))lk vrees,''schri
jfthi
j uit Arnltem aan den Prinsvan oranje,
))het niet tot den Landdag te zullen uithouden, daar ik van de Gelderschen en van
de Vereenigde Gewesten niet alleen volstrekt geene betaling heb bekomen en derhalve

in de behoeften mi
jner huislzouding niet kan voorzien, zoodat zelfs de balgker m%j 'ltl
lteden geen brood m eer wil leveren, maar ook het geld niet ontvang , welk ik voor de
Gelderschen van den Paltzgraaf heb opgenomen, zoo dat ik hem , a1s dat niet binnen

acht of tien dagen komt, tegen den eersten van W intermaand màjn ambt Siegen moet
inruimen-''

))Niet alleen moet ik vele vergeefsche kosten m aken, om betaling te

kri
jgen, maar dikwjls met mi
jn gezin en paarden gebrek lkjden; ik ga oolt weleens
zonder eten naar bed, daar de kok niets heeft om te koken; daarenboven moet ik in

een huis zonder dalê c'èvan alle kanten pAcs,en uit gebrek aan èrcs#dfp/,koude en
vorst verduren. -- Reeds ïaeer dan /w:c %naanden #cô ik in een eng, zpm lcr en wpcil

t% icmcrn
,.e doorgebragt (1).,' Het ontbrak alzoo nietaan redenen, welke 'sGraven
besluitbilli
jkten,naar zi
jne staten terug te keeren; eene voorgenomene echtvereeniging
met de dochter van den Keurvorst van den Paltz, en het overli
jden zi
jner zeven en
zeventigjarige moeder JrrzAwi van Stolberg,.
om dien ti
jd voorgevallen,zullen ongetwi
jfeld mede zi
jneafreisbespoedigdhebben.Eenigemaandennazi
jnvertrek, verontschuldigde
lzi
j schrifteli
jk bi
j oRtwzz zi
jne afweziglzeid. 'sPrinsen aanlaoudende pogingen en dringende verloogen,om zi
jnen broeder te bewegen,terug te keeren enhetStadhouderschap
van Gelderland weder op ziclz te nemen , waren even vruchteloos a1s die van 'sGraven

zoon wzrrEx Iuonzwxzx,van eenige zi
jnervertrouwdste vrienden, en vandeGelderschen.
ln een uitvoerigen brief ontwiklkelde hi
j de redenen,wellte hem beletten aan hun verzoelt gehoor te geven; redenen, die meer van gezond verstantl dan van onbepaalde ge-

negenheid voor de Nederlanders getuigen, op wicr llandelwi
jze, te zi
jnen opzigte, hi
j
J
&
w
va
n
Nas
s
au
,
zo
nder
z
i
c
h
i
mmer
trouwens ook niet bi
jzonfler roemen konde (2).
weder regtstreeksmet den staatder Nederlanden te moei
jen,totwelks vestiging lli
jzoo
uitnemend veel had toegebragt en opgeoFerd, regeerde nog vi
jf en twintig jaren zi
jn
klein gebied van Nassau-bietz in stille rust en vrede. Hi
j overleed den achtsten van
Wi
jnmaand Zestien honderd zes, ruim zeventig jaren oud, en liet na drie en tachtig
kinderen,kleinkinderen en achterkleinkinderen. Twee zi
jner zonen waren in dienst
(1)Zie 7sGraven brief van den loden van Slaltmnand 1579, in de hrchives de la Y cidn'l
d'Orange,T.VII.p.108- 120.

(2)hrehives de la Maison #'Orange,T.V1l.p.416- 422,433- 438,445- 461,463- 465,
467- 476, 481- 492,510- 530,554,569- 582. 1.x.wlznoFF,Bijdragen r.#.Vc#erl. Gesch.
D.lI.b1.161- 191.
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1576-- der Nederlanden den heldendood
1581

estorven. Zi
jn oudste,wlxaLzx ronzwzzK,werdStadhoudervan Frt'
esland en Gronittgen (1).
Omtrent den ti
jd van het vertrek van zAx va'
n Nassau uit de Nedevlanden, was
aldaar de Hertogin XAIVOARETIIA van Parma teruggeltomen. Als voormalig Landvoogdes

dezer gewesten, had zi
j een gunstigen indruk bt
j debevolking achtergelaten (2), en
rxxzlps meende thans door haar de harten der Nederlanders te herwinnen. Hi
j volgde
hierin den raad van GRAwVELI.Z, welke den Nederlandschen opstand hoofdzakeli
jk aan
de geweldenarl
jen van ALBA toeschreef, wiens misslagen, naar zi
jn gevoelen, hetbest
door de Hertogin, wier regeringsbekwaamheden hi
j hoog schatte, konden verholjks hare
Pen worden (5). De Spaanschgezinde Nederlanders begeerden insgeli
kom st, w el niet omdat men vertrouwde, dat zi
j de zaken geheel zou herstellen,
))want dit is meer het werk van God dan van menschen,'' schreef de Raadsheer

ASSONVILLE,maar omdatzi
jmeerdan iemand andersdaartoe konde bi
jdragen(4). Hoewel reeds in Vi
jftien honderd zeven en zeventig bestemd, nox zA> in de Landvoogdi
j
te vervangen , was haar vertrek steeds om ziekte, doch inzonderheid om staatkundige

redenen,verschoven geworden (5). Eindeli
jk kwam zi
j tegen heteindevanOogstmaand
Vi
jftien lzonderd tachtig te Namen, en werd door haren zoon ALEXAXPER rAhwzsz ontvangen. Haar was het bestuur der staatszaken opgedragen; PARMA slechts het opper-

bevel over het krl
jgsvolk en het beleid van den oorlog gelaten. Deze schikking belzaagde geenszins den jeugdigen,eerzuchtigen Prins,die in zich de kracht en de bekwanmheid gevoelde,om alleen teregeren. Hi
j schi
jntook spoedig zi
jne moederdaarvan overtuigd te hebben. Immers meldde zt
j eerlang den Koning, ))dat zt
j den toestand in #e Nederlanden veel hagchelt
jker en ingewikkelder had gevonden, dan men
haar dien in ltalid had afgemaald , en dat de rust niet anders dan door kracht van

wapenen zou te herstellen zi
jn. Daartoe nu was haar zoon ongeli
jk veelbeter berekend dan zt
j, weshalve zl
j ernstig verzocht, haar van den opgelegden last te ontheffen, en dien haren 'zoon alleen over te laten.'' PAXXA zelf zette aan oRAwvzLx.
z de

redenen uiteen, waarom lli
j deze verdeeling van het gezag a1s nadeelig afkeurde.
De Koning,hierin door den Kardinaalgesteund, bleefechterbi
j zi
jn besluitvolhar(1)v. p. spl>:G>:L, Onuitg. S/u/s
-/c. D. 1l.b1.XLl11. Levensschetsrcn zAxp.Nassau,in dc
Geldc s. Vpl/cdclm. voor 1850 ,bl. 32. v. xAMpEx, Yaderl. Karakterk.D.1. bl.330 ,331.

(2).
hlg.Gesch.d.Yaderl.9.ll.St.lV.b1.512.
(3)Archivesde la Jfciçpn #'orange,T.V1.p.410.
(4)Archivesde la Jfcïdpn d'Orange,T.Yl.p.342,373.
(5)hrchivcsde la Jfcfdpg;d'orange,T.VI.p.204,248,338.
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den;hi
j sclzi
jntzelfseenig wantrotlwen tegen PARMA opgevatte hebben (1),in wiens15
15
78
61
A'erzoek om ontslag als Opperbevelhebber des legers, evenwel niet bewilligd werd. Doch

toen de Spaanschgezinden, en bovenal de soldaten, bj hetgerucht, datPARXA zt
ljn
afscheid zou nemen, zicb hoogeli
jk ontevreden toonden, en ditdoor MARI4AaETHA op
het sterkste den Koning werd voorgesteld, zag FILIPS zich genoodzaakt toe te geven.

Hi
j bevestigde dan eindeli
jk den negen en twintigsten van W intermaand Yi
jftien honderd een en tachtig l'&.
hx>rsz in deLandvoogdi
j, doch begeerde tevens, datxARoAaEI'H&, onder een anderen titel, in de Nederlanden zou bli
jven. Zi
j hield zich tot in
Herfstmaand Vijftien hondertl drie en tachtig te Namen op,en keerde toen,metverlof
desKonings,naar Italië terug,waar zi
j vi
jfjaren later overleed (2).
Hetonderhandelen der Staten metAnjeu,zelfsin spi
jt van 'sKeizers voorstellingen,
had in den Aartshertog XATTUIAS een gevoelvan schaamte over zi
jne nietsbeteekenende
Eguur in #c Nederlanden, waar hem zelfs zt
jne jaarwedde nietuitbetaald werd (5),
opgewekt. Ht
j beklaagde zich den twee en twintigsten van Hooimaand bitterljk bi
j
de Algemeene Staten over de behandeling, welke h1
j had ondervonden en verzocht,
dat )men de diensten, door hem en zi
jn huisaan de Landen bewezen,in gedachten
wilde houden en hem onbewimpeld te kennen geven, wat'nen metlzem en de zjnen
voorhad-'' De Staten hadden medelt
jden met den armen Vorst en beloofden hem de
uitbetaling zi
jner wedde, zoodra hunne geldmiddelen ditzouden gedoogen; voorts gaven zi
j hem hoop op de inkomsten van hetAartsbisdom J/rcc/l/, en verschoonden het
wederopvatten tler onderhandelingen metAwzov door de wet der noodzakeli
jklleid, terwi
jl zi
j hem verzekerden, in het verdrag met den Herlog te sluiten, zl
jne belangen
nietuithetoog te verliezen,en hem alle mogell
jke genoegdoenillg te verscbaFen (1).
OaAxJs verdedigde het gedrag der Staten, of veeleer het zi
jne, ten opzigte van den
(1)Archivesde la alfcfq
çpgzd'orange,T.V1l.p.411,505,532.
(2)STRAOA, de Bello #dî#. T. ll.Lib.111.p.181-192. CAMPANA,della guerra diFiandra,
T. lI. P. 19. nExTlvoll-zo, N ederl. Hist. bl. 329- 331. CARNERO, las pzfdrrc.
ç civiles,p. 164.
cHz
tpprvs, Hist. G#4. #. 1. g. d. Fl.Liv.V. p.292. B0R, Ilist.d. Nederl. Oorl. D. l1. B.XV.
p. 214. v. METEREN, Hist. d.Nederl. 00rl. B.X.b1.186 verso. IIOOFT, N ederl. Hist. B. XVll.
bl. 713. BILPEROIJK,D. V1I.bl. 26, meent,dat de regering van MARGARETIIA een onschatbaargeluk

voordeNederlanden zou geweestzi
jn. W ijbetwi
jfelen ditzeer;dezaken waren te vergekomen.
(3)Zie zjne klagte daarover aan deStaten van Ylaanderen in Grasmaand 1579. Documents
Hist.T. 1. p.271.

(4)IZE PETIT, chron. d.#pll.T.1l.Liv.Xll.p.397. HARAEUS,Annal.Brab.T.111.p.316.
B0R,Ilist.d.Nederl. Oorl.D.ll.B.XV.bl.212.v.xE'
rlnEx,Ilid.d.Nederl. Oorl.B.X.bl.188.
XOOFT,Nederl.#ïdf.B.XVI.bl.711.
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17
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- Aartshertog, welke door den Keizer en de Duitsche Yorsten aan zjn l0t werd overgelaten, en wien zt
j nimmer, geli
jk zulks door andere Xogendheden geschied was, in
zi
jne waardigheid van Landroogd erkend hadden. ))Hoe kunnen derhalve de Nederlan#ezl,''zegthi
j,))eenige hulp verwachten van hem ,die zich doorelk,doorzijnenaaste
betrekkingen zelfs, en welke er het meeste belang in dienden te stellen, datl
lt
j hier
bleef, verlaten ziet? Hoe kan het den Nederlanderen als eene dwaling nf misslag gerekend worden, t
lat zi
j zich in hun dringenden nood toteenen anderen Vorstwenden,

van wien zt
j hulp en bt
jstand ontvangen kunnen (1).1:
Intusschen WaS dOOr DE YILLIERS, op last van den Prins, de bondige, welsprekende
en krachtige, m aar niet minder hevige en vinnige Apologie of Verdediging des Prfx-

sen van oranje, tegen de beschuldigingen van den Koning van Spqnje, opgesteld.
))De Schrt
jver laat oaxxlz eenvoudig verhalen, wat er heeftplaats gehad,maar doet
tlit op eene wjze, dat, naar gelang de Prins zich als Vorst en mensch van lieverlede
almeer en meer in zi
jne valle grootheid vertoont,de Koning zich tevens al hatelt
jker
en trouwloozer voordoet, en de eind-indruk wordt belangstelling in, en liefde veor den

verbannene en ten dood gedoemde (;).'' Van ditlloogstbelangrjk gedenkstuk, eene
onschatbare bron voor de geschiedenis van dien tt
jd, komen zelden afdrukken voor, en
zou reeds uit dien lloofde alleen verdienen, hier m eer dan in eene s'lugtige opgave
van den inhoud m edegedeeld te worden (5).
De Prinsopentzi
jnVerweerschrift,gerigtaandeAlgemeeneStaten,metdeplegtigever-

klaring,dathi
jalleenuitdezuiverstebeginselenzich aandezaakderNederlandersheefttoeewi
jd, en zich verheugtdeor'sKoningsschandeli
jltenbanbriefindegelegenheidgesteldte
zi
jn,daarvan voor de wereld getuigenisafteleggen.))'
W atkaneraangenamerzi
jn,''zegt
hi
j, ))inzonderheid voor dengenen,welke besloten heeft zulk eene grooteen uitstekende
daad te volvoeren , dan aan een edel volk, door snoodaards verdrukt,de vri
jheid te
hergeven; dan door de vijanden van het Vaderland ten dood toe gehaatte worden;
dan uit hun eigen mond de getuigenis te hooren van zi
jne trouw aan de zi
jnen, van
zt
jne standvastigheid tegen de tirannen en tegen allen, welke de gemeene rustversto(1)hrcltivesde la Maison #'oraltge,%.Yl1.p.235,236.
(2)pltEssELnuys,Ilist.Studie,in de Gidsvoor1846,D.ll.bl.117.
(3)Apologie de GIJILLAUME IX, Princed'prcnpecontre laproscription deFltlppE 11,Roid'A'
.
vptlgl'
te,in DE LA PI
SE,Tableau de l'ffï,
:/pfre des 'rince.
çetPrblcl
/czff: d'Orange,p.468 etc.; en
daaruit Overgenonlen IIlDUMONT,Cor
psDl>J.T.Y.P.1.p.384- 406.De Hollandsche tekst komt
voor bj BoR,Ilist.d.Nederl.Opr!.9.lI. Authent.Jfzf/ci-.bl.65-98. Deafzonderli
jk uitgegc*

ven drak daarvan te Leidelt 1581 is zeer zeldzaam ; en dc uitgaAre, door Xr q. v. jlAssss'
r in
1789 bezorgd,is niet in dcn haudtl gebragt.
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ren? En hoe welik even weinig lustheb,anderen te smaden en te bestraFen, a1smi
j11
55
78
61
zelven te beroemen, wordtik echter nu totbeide, ondanks mi
j zelven, genoodzaakt.
Het zt
jn geene onbekende schotschri
jvers,die mi
j thans aanranden,en welke ik steeds
met verachlend stilzwi
jgen beantwoordde; llet is een groot en magtig Vorst, die mi
j
beschuldigt en wiI vernietigen, om daardoor, zoo mogelt
jk, hetBondgenootschap te
wonden en te vernielen.- Hetis alzoo een pligt, welken ik aan mi
j zelven schuldig
ben, en aan u, die zulk een onbeperktvertrouwen in mi
j gesteld hebt,te zeggen,
wat ik , overeenkomstig de waarheid, zeggen kan, en de kwaadaardigheid en valsch-

lleid mi
*
i
#ns Beschuldigers aan te toonen en tebewi
jzen.'' .- Overde eerstemisdaad,
welke den Prinste last gelegd wordt, ondankbaarheid, nameli
jk,voor de gunstbewi
jzen, welke hj zoo van Keizer XAKEL V als van vzxaxps 11 zou ontvangen hebben,
betuigt hi
j: ))dat hi
j de nagedachtenisvan den Keizer steeds in hooge waarde houdt,
maar tevens onbewimpeld moetverklaren, dat hi
j nimmer van dien Vorstde gunsten
ontvangen heeft, voor welke men thans zi
jne dankbaarlleid eischt, maar integendeel
in zt
jne dienst vele verliezen en nadeelen geleden heeft-'' Nu toonthi
j in de eerste
plaats aan, dat hi
j den Keizer de erfenis van hetprinsdom Oranje niet verschuldigd
1S. )
)Xaar eens toegestemd,'' zegthi
j, ))datik den Keizer zoo veelverpligt was,als
men voorgeeft,dan heefttoch de Koning van Spanje hetregtniet,mi
j dit te verwi
jten. Hi
j, immers, heeft met verkrachting aller wetten van regt en billi
jkheid niets
verzuimd, om mi
j juist van daterfdeelteberooven, en alde weldaden zi
jnsvaders,
welke hl
j mi
j bescbuldigtnietmeer te gedenken,nutteloos te maken-''
@

vFxLzps beweert, dat de dankbaarheid zich niet slechts moet bepalen tot den per-

soon, welke de weldaden bewezen heeft, maar zich ook over zi
jne nazaten moetuitstrek-ken; derhalve, omdat ik mi
j tegen den zoon verzet heb, word ik ondankbaar
tegen den vader geheten. Laat de Koning deze grondstelling op zich zelven toepassen ,
zjn gedrag me@ het mi
jne vergelt
jken, en dan moge hi
j zelf beslissen , wie van ons
beide het verwi
jt van ondankbaarheid verdient.'' Nu worden al de diensten door de

Huizen van Nassau en oranje aan datvan oostenrI
jlç bewezen,in de bjzonderbeden
aangetoond. ))Ben ik,na de aangevoerde bewz
jzen,''vraagt de Prins,))niet geregtigtl
te beweren, dat mi
jn eerroover, zonder de daden mi
jner voorouders, niet met die
weidsche titels zou pronken, welke hi
j aan het hoofd van den uitgevaardigden ban
eplaatst heeft?''
))lk wil niet bewer
en , dat ik den Keizer volstrekt niets verschuldigd ben. Steeds
#
zal ik m et een dankbaar evoelerkennen,dathi
j sindsmi
jn negende jaarmi
jneopvoe-

ding leidde, mi
j bi
j zich hield,mi
jnog zeerjong hetOpperbevelover alde benden
van Ordonnantie hier te Lande toevertrouwde, en mi
j,bi
j afwezigheid van den Hertog
van Savoi
je,in een en twintigarigen ouderdom boven zoo vele ervarene Veldoversten
en in weerwil van de vertoogen zi
jner Raadslieden, tot Opperbevelhebber van hetleger
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1576- aanstelde, ofsclzoon ik er niet om vcrzocht had en mi
j niet aan het Hof bevond.
1581 Ni
m m er zal ik vergeten, dat de Keizer, toen hi
j besloten had zi
jne erianden aan

zjn zoon af te staan, mj opzetteli
jk uit het legerontbood, om bi
j dieplegtigheid
jnen
tegenwoordig te zi
jn. Ik stond naast den troon, en de Xonarch leunde op mi
schouder tot onderscllraging zi
jner krachten. Niet minder bleek zi
jne achting voor
mi
j,toen hi
j mi
j de treurige taak oplegde,dekeizerli
jke kroon aan zi
jn broeder>.
zRoxxAwn over te brengen. Op welken gront
l nu kunnen mi
jne vijanden beweren, dat
ik mj die bewi
jzen van ondcrscheiding onwaardig heb betoond, ofdatmi
jne belangen
er doorbevorderd werden? Leed 'sKeizers leger door mj nadeel toen ikhetaanvoerde?
lntegendeel; want ofschoon de pest er onder woedde, en de twee bekwaamste Veldheeren van dien ti
jd,de Hertog van Nevers en de Admiraalnz coLxoxv,tegenovermi
j
stonden, wist ik den vi
jandsteedsinontzagtehouflen en,inweerwilvanalzi
jnepogingen,

Pltiltèpeville en Cltarlemont te versterken. Hoewel de dienstcn, door mi
j bewezen,
aan hetvertrouwen, mi
j geschonken, beantwoordden,kan ik naarwaarheid getuigen,
dat de eer het eenige voordeel geweestis, welk ik er uit getrokken heb; en ik daag

onbeschroomtl e1k uit, het tegenovergestelde te bewz
jzen. Uitde boeken der rekenkamer za1 bljken, dat ilt nooit eenige geldelt
jke belooning voor mi
jne diensten heb
ontvangen. Daarentegen ltan ik bewi
jzen, dat de onvermi
jdeli
jke uitgaven, tot welke
ik door mi
jne onderscheidene betrekkingen gedwongen werd,een millioen en vi
jf maal
honderd duizend gulden beloopen lzebben. En welke vergoeding hel) ik daarvoor van

den Koning, die mt
j van ondankbaarheid beschuldigt, ontvangen? Alet'sKeizers toestemming, bragt ik mi
jne billt
jke aanspraak op de heerli
jkheid van Cltatel-Bellin voor
het hoog geregtshof van Mechelen. Xaar op den dag, datde Raadsheeren te mi
jner
gunste vonnis wilden vellen, maalkte die Koning, wellte onlangsgezworen had, onsnaar

onze wetten en voorregten te zullen regeren, misbruik van zi
jne magt, en verbood
den regters met de zaak voort te gaan; en sedert werd het hun ook nimmer vergund,

mij regt te verschaFen-''
))W anneer men albet aangevoerde overweegt,zalmen de Stadhouderschappen,mi
j
toevertrouwd, slechts als eene verschuldigde belooning voor mi
jne diensten, en niet
raeer dan eene gepaste schadevergoeding beschouwen voor de buitengemeen groote

onkosten, tot welke zt
j mi
j genoodzaakthebben. lndien de Koning mi
j in hetbezit
dier Stadhouderschappen had gelaten, zou htj misschien eenig regthebben, mi
j zulk
een verwi
jt te doen, hoewel ik erhem volstrektgeen dank voorschuldig ben,daar
de Keizer, vôôr zi
jn vertrek naar Spanje, bepaald had, dat zi
j ml
j zouden worden
opgedragen. Xaar nu mi
jn Beschultliger alles lleeft beproefd, om mi
j deze waardigheden te ontnemen;nu hi
j,zoo veelin zi
jn vermogen was,ml
j van mi
jnebezittingen
beroofd en miin zoon naar Spanje gevoerd heeft,hetgeen eene openbare verkrachting
vas van 'sLands voorregten, welke bi
j gezworen had ongeschonden te zullen handha-
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ven; nu hi
j dit alles gedaan heeft, omdatik nietde handlangerzi
jnerdwingelandij11
5;
581
6zt
jn wilde,vraag ik,metboeveelregtht
j mi
j van ondankbaarheid kan beschuldigen?''
))Op.geen beteren grond steunt zi
jne aanklagte,dat ik de gehoorzaamheid, hem als
mi
jn Opperheer verschuldigd, uit het oog verloren heb. Het is waar, ik heb mi
j
tegen zi
jn gezag verzet, maar daardoor niets anders uedaan dan zi
jn voorvader
Asszt>rcu'
r van oostenrgjlc, welke tegen mi
jn voarvader, Keizer Abox,v van Nassau,
opstond. Ook zou ik gaarne willen weten, met welk regt mi
jn Beschuldiger
Kastilië bezit? stond zi
jn voorzaat, de bastaard uEwnaxK van Kastilië,niet tegen zi
jn
broeder box pznao, zi
jn wetligen Heer, op en vermoordde hem meteigen llanden?
En is rxrxps niet, in de regte li
jn, de erfgenaam van dezen overweldiger? Xen zal
zeggen, pox PEoRo was een dwingeland, welke om zi
jne tiranni
j met regt onttroond
en vermoord werd; maar zou ik niet hetzelfde ter verdediging van mi
jn gedrag kunnen inbrengen? Kan men niet met waarheid getuigen, dat rzLlps als een dwingeland

handelde? En dat de wreedheden van oow rzoRo oneindig minder afgri
jsseli
jk, minder tergend geweestzi
jndandie,welkedoorALBAenzt
jnebeulengepleegdwerden? Voorts
moetik aanmerlten,datik rxLlps,alsKoningvanSpanje,volstrektgeenegehoorzaamheid
schult
lig ben;slechts a1sHertog van Braband kan ik zi
jne oppermagterkennen,omdat
ik, uithooftle mt
qner heerli
jltheden aldaar, tot de voornaamste Leden van datgewest
behoor. Xaar hj heeftde voorwaarden geschonden,op wellte hi
j totHertog van Braband werd gehuldigd. Hi
j heeftden plegtigen eed verkracht,bi
j welken ht
j zich verbond, der Landzaten voorregten te zullen handhaven. Uitdrukkeli
jk isin hetverdrag
tusschen hem en ons bepaald,datindien lzt
j zijne verpligtingen nietnakomt,ook onze
verpligting, hem als Heer te gehoorzamen, ophoudt. Geheel Europa weet, hoe hi
l
*
dat verdrag met voeten heeft vertreden. Geheel Europa kan getuigen, dat bi
j niet
een enkel onzer voorregten, maar alde voorregten, op welke wi
j roemen en die hi
j

gezworen had te llandhaven, geschonden heeft, en niet bi
j eene enkele gelegenheid,
maar duizend malen.lk zelf,om ditnog eensaan te stippen,heb dikwerf zi
jnedwingelandi
jondervonden;mi
jn zoon werd van mi
j afgesclleurd op eenen ouderdom ,waarin
hi
j niet in staat was den Vorstte beleedigen;al mi
jnegoederen zi
jnverbeurdverklaard;
men heeft mi
j voor ))verrader en oproerling'' uitgekreten, zonder dat ilt voorafnaar
de wetschuldig werd bevonden.En wie hebben mi
j veroordeeld?Lieden uitdegeringste klasse,door hem totgezag verheven;advokaten en anderen,te laag om alslaket
jen
te dienen bt
j hen, welke in deNederlanden totden rang behooren, welken ik reeds
zoo lang bekleed heb.lk ontken niet,datik den Koning,toen hi
j den troon beklom ,
den gewonen eed van trouw heb afgelegd; maar zi
jne verpligting en de mi
jne waren
wederkeerig. Mi
jn pligtwashem tegehoorzamen;dezt
jnemi
jtebeschermen;enbi
jalle
verbindtenissen,geli
jk hetverdrag tusschen onswas,geldt het beginsel, dat zoode een
de Qvereenkomst schendt, de andere met volle regt van zi
jne verpligting ontslagen is.''.
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6-- ))xaar al ware ik door rzxulps gehoond noch verguisd geworden , zou ik het evenwel

van mt
jn heiligen pligt geacht hebben, mi
j tegen zi
jne geweldige maatregelen te
verzetten. lmm ers is het de Vorst alleen niet, welke zweert de grondwetten des
Lands te zullen handhaven; dezelfde eed wordt van de Edelen en van allen,

die openbare betrekkingen bekleeden, gevorderd. Xi
jn eed legde mi
j de verpligting op, al wat in mi
jn vermogen was aan te wenden, om mi
jne medeburgers
van het drukkend juk te bevri
jden, waaronder zj zuchtten; en indien ik niet
datgeen gedaan hadde, waarover mi
jn vi
jand zich beklaagt, zou mi
j met regt de
misdaad kunnen verweten worden, aan welke de gansche wereld weet, dathi
j ziclz
lzeeftschuldig gemaakt:hetverbreken,nameli
jk,van den plegtigsten en heiligsteneed-''
))Ik weet, dat zi
jne aanhangers op deze aantt
jging gereedeli
jk zullen antwoorden,
dat hoewel de Koning bi
j het aanvaarden der regering zwoer, onze voorregten te
zullen eerbiedigen , de Paus nogthans hem van dien eed heeft ontslagen. lk laat het

den Godgeleerden en anderen over, die in godgeleerd redetwisten meer bedreven zi
jn
dan ik,te beslissen ofdePauszich demagtkanaanmatigen,iemandvanzi
jnen eedteontslaan,enofditnieteenegoddeloozeinbreukisopderegtendeshemels;zi
jmogentevensbeslissen , of zulk eene magt niet alle geloof en trouw uit de wereld verbannen, en alde

banden der Xaatschappi
j verbrelten zoude. Ik spreek dus nietvan hetonwettig gcdrag
van rlLlps, nadat hi
j het bewuste ontslag verkregen had, maar van zi
jne dwaaslzeid,
zulk een ontslag van den Paus te verzoeken.Dezelfde band, welke hem m etden onder-

daan vereenigde,vereenigde den onderdaan methem ; maarsederthi
jzich doordenPaus
liet ontslaan van hetgeen lii
j zi
jnen onderdanen met eede beloofd had, stelde ht
j hen
en mi
j vri
j van onze verpligting, hem gelzoorzaamheid te bewi
jzen. Bespotteli
jk is het
te beweren, dat door die ontheëng hi
j alleen van hetvervullen zi
jner beloften ontslagen is, terwi
jl wij, die zulk een ontslag niet verltregen hebben, aan hem nog even
zoo verbonden zouden zi
jn als te voren. Van hetoogenblik aan,dathi
j zich van zi
jne
verpligting ontheven beschouwde, op welke wi
jze die ontheKng oolt geschied is, van
dien oogenblik aan was de voorwaarde vernietigd, op welke wi
j hem gehoorzaamheid
beloofden; het is alzoo de grootste ongeri
jmdheid ons van trouwloosheid tegen hem te
beschuldigen.''
))lk word in den banbrief aangeklaagd als bewerker van de beroeringen. Diegenen

ecbter onder u,welke ouflgenoeg zi
jn,zichden oorsprongdaarvanteherinneren, welen
lzoe valsch deze beschuldiging is; maar ten behoeve van hen, welke toen te jong
waren, om juist te oordeelen over hetgeen zi
jzagen, gevoelik ml
j verpligtdeware
toedragt van zaken, welke in dezen ban zoo geheel misvormd is voorgesteld,in eenige

bi
jzonderheden te ontvouwen-''
)'Allen, welke het gedrag van mijnen Beschuldiger in de overige deelen van zt
ja
Rjk hebben gadegeslagen, en metde wreedheden door hem in Granada, Jfczfcp,en
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Peru gepleegd, bekend zi
jn, zullen.zich gemakltelt
jk reden weten te geven van de11
55
78
61
ellende en rampen, welke op de Nederlanden drukken. Reeds b1
j hetbegin zi
jner
regering, openbaarde zich zoo duidell
jk zi
jne neiging voor hetwillekeurig gezag, dat
j,
zi
jn Vadfr er Over lreurde,en in tegenWoordigheid van den Graafvan Bossu,van mi
en van onderscheidene andere Personen, hem vermaande,zi
jne Nederlandsche onderdanen metmeer zachtheid te behandelen;zelfs voorspelde lli
j hem ,dat indiendetrotschheideen overmoed zi
jner Spaansche raadslieden niet ti
jdig beteugeld werden,de Nederlanders ongetwi
jfeltl tot openbaren opstand zouden overslaan. Fzruxps leende, ondanks
dezen heilzamcn raad,sleclzts gehoor aan de inblazingen derSpanjaarden,streefdemeer
dan ooit naar 5villekeurig gezag en besloot, in stri
jd metzi
jn belang en zi
jnen eed,
Onzcn Staatsvorm te Vernietigen. De voorwaarde, op welke wi
j hem de negenjarige
bede bewilligden, dat gemagtigden, door ons benoemd, rnet de inning en uitgave dier

gelden zouden belast zi
jn, verwekte in hem en in zi
jne raadslieden den onverzoenlijkslen wrok. Ik was er bij tegenwoordig toen deze raadslieden, wclke den wil huns
Xeestersvolmaaktkenden ,hem aanraadden ,maatrcgelen te beram en, welke tot uw aller

verderf moesten leiden. Toevallig vernam ik, dat die snoode raad bi
j lqxulps ingang
had gevonden. lmmershoorde ik uitden mond des Konings van Frankri
jk,bi
j wien
da
t
me
t
den
Hèr
t
o
g
v
a
n
Al
b
a
ee
n
pl
an
was
ges
mee
d
,
om in
ik mi
jalsgi
jzelaarbevond,
Frankrkjlê en in de Nederlanden allen uit den weg te ruimen , welke m en vermoedde,
j
jken, dat mi
der hervormde leer gunstig te zi
jn. lk liet den Franschen Vorstnietbli
it plan geheel onbekend was, en nog veel minder de verontwaardiging, welke lzet in

j veroorloofd,
mi
j verweltte. Door voorspraak van de Hertogin van Saroije, werd mi
t
e
r
u
g
t
e
ke
e
r
e
n
;
e
n
d
a
a
r
,
i
k
o
nt
l
k
e
n
he
t
ni
e
t
,
j
a
,
dr
aag er zelfs
naar de Nederlanden
roem op,ondersteunde ilt naar vermogen het verzoek der Staten aan den Koning, om

(1e spaansche lkri
jgsbenden uit lletland te verwi
jderen-''
)3Ik erken, dat onder de tallooze logens, welke de ban bevat, ook eenige waarhe-

den voorkomen. lk erken, dat mi
j, na vergeefs aan de Hertogin van Parma te
hebben voorgesteld , hoe wreed en willekeurig hare maatregelen waren , de vrees voor

eenen burgerkrjg,metwelken ik deNederlanden bedreigd zag,en mjn pligt'svolks
t
jkste Edelen bl
jeen te roepen enlaun
regten te llandhaven, deden besluiten,de aanzienl
de oogen te openen voor hetgevaar, dat ons allen bedreigde. lk erken insgeli
jks.
dat ik het Smeekschrift, door den Adel tegen de bloedbevelen en de strafuitoefeningen
ingediend, heb goedgekeurd. Het isverre van mi
j, dat ik mi
j schamen zoude, dien
gege
ve
n
t
e
he
bbe
n.
Dez
e
v
oor
s
t
e
l
l
i
ngen
z
ouden
i
n
de
gegev
en omstandigheden
raad

het best doel getrogen hebben; zi
j waren geheelin den geest van den staatsvorm en
de aloude gebruiken der Nederlanden, en het z0u voor den Koning en voor het volk

laeilri
jk geweestzijn,indien men daarin bewilligd hadde-''
))De Koning verwi
jt mi
j, dat ik de Protestanten begunstigd heb. Ik betuig,dat
11 DEEL. 6 s'
rrx.
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15
76- vôôr ik de Hervormde godsdienstomhelsde, er geen haathoegenaamd in mi
jn boezem
1581

gehuisvest heeft tegen degenen, welke die leer beleden. En geen wonder; de leer der

Hervormdenwerd mi
j reedsin mi
jnevroegejeugdingeprent;mqn vader had denieuwe
godsdienstin zi
jnestaten ingevoerd,washaaralti
jd getrouw gebleven eneringestorven.
Zelfstoen iltaan 'sKeizersHofverscheen en in de Katholt
jke godsdienst werd opgevoed,
lleb ik alti
jd een afgrjzen gehad vandegrawelen doordepausseli
jkegeloofsonderzoekers
gepleegd. lk beken voorts,dat toen deKoning,bij zi
jn vertrek uitZeeland,mj beval
onderscheidene bell
jdersder Hervormde leer ten dood telatenbrengen,ik geweigerdheb
aan dat bevel te gehoorzamen , en in het geheim de veroordeelden liet onderrigten

van het gevaar dat hen dreigde. lk betuig,datik mi
j in den Raad van State steeds
naar verxnogen tegen de bedoelde vervolgingen verzetheb, zoowel uit medeli
jden en
menschlievendheid,als ook uitdeovertuiging,dathet ongeri
jmd ismenschentestraFen,
omdatzi
j zekere gevoelens niet willen opgeven, die voor hetoverige de rust van den
staat nietverstoren. Ik hield mj daarenboven ook overtuigd, dat de gestrenge middelen juistgeschiktwaren, om het gewenschteoogmerk niette bereiken.Xaar ofschoon ik,
om de bi
jgebragte redenen,afkeerig was van alle vervolging, had ik echter,gi
j allen
weet het, aan de invoering van de Hervormde godsdienst in de Nederlanden , of aan

den snellen voortgang, welken zi
j onder hetbewind der He/ogin van Parma maakte,
niet het minste deel. G1
j weet, dat ik toen hoegenaamd in geene betrekking stond
met hen , welke die godsdienst hier invoerden, of eenigen invloed op hunne daden

uitoefende. Gi
j weet,dat ik,welverre van hunne buitensporigheden goetl te keuren,
al ml
jn gezag gebezigd heb, hen te beteugelen, en dat ik om het gestreng straFen
hunner wanbedrjven,door vele Hervormden wreed belasterden gesmaadgewordenben.''
))Xen zal hetmi
j,hoop ik, ten goede houden wanneer ik verklaar,dat er in den
ban ééne bijzonderheid voorkomt, diemi
j genoegen verschaft in spi
g'tder boosheid en
verbittering mi
jns Beschuldigers, en in spt
jtzi
jner verkrachting van de waarheid. Er
wordt m enigmaal aan de Stadhouders der gewesten eene misdaad te laste gelegd,

van welke lli
j het niet gewaagd heeft mi
j te beschuldigen, de misdaad van knevelari
j namell
jk, of toeëigening van 'sLands penningen. Hiervan ben ik indedaatl
door eenige in het duister schuilende lieden in faamroovende schriften beschuldigd ge-

worden; maar het zwi
jgen van mi
jn bittersten vi
jand daarover is genoegzaam , om mij
van die valscbe aanti
jging te zuiveren. lk behoef mt
j derhalve bt
j u nietverder tegen
zulk eeneaanklagte te verdedigen. lk dank God,datik vroegtt
jdig gelecrd heb,hoe
lli
j, die eenig deel heeft aan de regering,bovenalzuivere handen behoort te hebben,
ja, zelfs van alle kwaad vermoeden vri
j te zi
jn. Hetisbekend, datik steedsgeweigerd heb, mi
j met het toezigt over 'sLands penningen te belasten,en het belleer
daarvan,sindsden aanvang mi
jnsbewinds af,aan anderen heb overgelaten-''
))lk word in den banbrief beschuldigd, dat ik reeds lang getracht had naar Ilblland

DES V A DER LAN D S.

411

terug te keeren, om het volk van het heFen des Tienden Penningste bevri
jden, wel-11
55
781
:ken de Hertog van Alba buiten voorkennis des Konings, zoo men wil, opgelegd

heeft; ook dat ik de Katlzoli
jken aldaar vervolgd en verdreven laeb. Er ishierin even
zoo weinig waarheid als in al de overige aanti
jgingen. lk ben in staat en bereid,,
tloorbkieven te bewi
jzen,datik nietalleen doorde Regenten der voornaamste steden,
maar ook door de burgers dringend ben aangezocllt, hen van de onderdrukking der

Spanjaarden te verlossen. En wat heb ilt bi
j het inwilligen van ditaanzoelk anders
gedaan dan hetgeen mi
jn pligtvan mi
j vorderde? lk heb getrachtde gewesten,welke
mi
jner zorgen waren toevertrouwd, van slaverni
j te bevri
jden; ik had gezworen hunne
vri
jheden te handhaven,en de Koning had hetregt niet, zonder toestemming der Staten,mi
j van het bewind daarover te ontzetten.''
))liets baart mi
j meer verwondering, dan dat men mi
j in den ban als godsdienstvervolger ten toon stelt. Geen Roomschgezinde zal zich onttrekken, om als getuige

tegen eene zoo schandeli
jke aanl
klagte op te treden. Niemand in de Ak#crJJz?
.#c4 is
het onbekend, dat ik, wel verre van gestrengheid te bezigen . steeds alles aangewend heb, dat de Roomschgezintlen met zachtheid behandeld werden. Zelfsml
ljn

Beschqldigerschi
jntditte erltennen,wanneerhi
jz,
egt,datik mi
j hield,alsofmt
j het
vervolgen der Katholi
jken mishaagde. Xaar hoe weet hi
j, dat ik hierin den geveinsde
speelde? Zi
jn mi
jne daden niet alti
jd onbewimpeld geweest, en waarom wordt mi
jn
gedrag niet daarnaar beoordeeld? Niemand heeft minder dan hi
j het regt, mi
j van
veinzeri
j en huichelari
j te beschuldigen.Heb ik ooithem ,of.de Hertogin van Parma,
ofzi
jnegunstelingen en vertrouwelingen gevleid? Heb ik nietin den vollen Raad van
State openli
jk en vri
jmoedig de maatregelen veroordeeld, welke er op zi
jn bevel genomen werden? Kon ik duideli
jker mi
jn gevoelen uiten, of klaarder blijk geven van
mi
jn afkeer voor zi
jne plannen, dan door mi
jn lzerhaald verzoek, van mi
jne ambten
ontslagen te worden, omdat ik de onmogeli
jkheid inzag, zi
jne bevelen ten uitvoer te
leggen? Zoo handelde ik vôör mi
jne reisnaar buitscltland,en heb ilt sinds dien ti
jd
een enkelen stap gedaan,welke de beschuldiging van huichelarl
j zelfs inbetallerminste
wettigt? Heb ik niet openlt
jk de bulp der Duitsche Vorsten tegen hem ingeroepen?
Heb ik een kri
jgsvolk tegen hem geworven; geene steden, welke in zi
jn bezitwaren,
belegerd en veroverd; heb ilt nietzi
jne oorlogsbenden uit twee gewesten althans, waar
hi
j den dwingeland speelde, ten eenenmale verdreven? ls er in dit alles iets dat
huichelari
j of veinzeri
j kan genoemd worden?''
))Niet even zoo gemakkeli
jk als mi
j, za1hetmi
jnen Beschuldiger vallen zt
jn gedrag
te regtvaardigen. Leest de verdediging, welke ik eenige jaren geleden in het licht
heb gegeven, en gi
j moogtbeslissen, wievan onsbeide den naam van huichelaar en
bedrieger verdient. In dat geschrift, heb ik de brieven opgenomen , welke ik van hem

ontving en die opgevuld zi
jn met verzekeringen vanvriendschap en achting,geschreven
5: +
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'
76- juist op
denzelfden ti
jd,,,geli
jk uit de volgende gebeurtenissen bli
jkt,datht
j mi
jnen
1581 ondergang gezworen had.

))Maar lloe zou ik ooltopregtheid en billi
jkheid kunnen verwachten in eenen man,
die stout genoeg is te verzekeren, datde Hertog van Alba, zi
jn dienaar, buiten zi
jn
wil of m edeweten den Tienden Penning ingevoerd, en de heë ng daarvan zoo hardnelkkig doorgedreven heeft? ls llet te gelooven, dat een man, zoo goed met 'sKonings
aard bekend als AIzB&. dien kende, en wellke er steeds zoo angstvallig op uit was

zjn Xeesterte behagen,het zou gewaagd hebben een burgerkrijg te ontstelken,door
op eigen gezag eene helng als die van den Tienden Penning te bevelen? Enindien .
&x,SA

indedaad zoo onbedacht en aanmatigend geweestware, zou dan nietde Koning,bi
j
het ontwaren van de kwade gevolgen daaruit voortgevloeid, terstond 'sHertogs handel-

Avi
jze afgelkeurd en hem zi
jn misnoegen te kennen gegeven llebben? Heeft hij hem
niet om eene zaak van veelminder belang zijne ongenade doen gevoelen,en we1toen
de Hertog zi
jnen zoon meteene nichtliethuwen en niet meteen ander meisje, dat
door dien zoon , onder trouwbelofte, verleid was gewortlen? W erd niet,om dit betrek-

kelijk gering vergrijp, die oude staatsdienaar uit zijns Xeesters tegenwoordigheid gebannen en zelfs in eenen kerker geworpen,uitwelken hij alleenverlostwerd,omdatin
Spalie niemand te vinden was, mcer geschiktdan hi
j, om de Portugezen te onderdruklken? W elk denkbeeld m oet men zich van een Koning vormen, die een ouden

vriend en tlienaar, om zulk eene zaaltgestreng tuchtigde, en eene zoo hatelijke daad
a1s het heffen eener onregtvaardige belasting, tegen den wil van den Vorst uitgeschreven en die zoo xele rampen baarde, ongestraft liet niet alleen, maar zelfs AI-BX met

open armen ontving, en met eerbewijzen overlaadde? Kan rll
ulps, na zullt eene handelwi
jze,nog de taal voeren van een goedaardig Koning, en op zijne liefde voor zijne
onderdanen pogchen?''

Nu wijdtde Prinsuit over onderscheidene zaken, wellte reedsin den loop der geschiedenis zijn medegedeeld en geene nieuwe bi
jzonderheden bevatten, en komtonder
anderen ook op zijn huweli
jk met de dochter desHertogsvan Monlpensier. ))Niette
vreden met mijnen naam te bezwalken,'' zegthij, ))en mij in de oogen der wereld
hatelijk te malken,tracht mijn Beschuldiger oolk de eer mijner gemalin aan te randen.
Hij beweert, dat ik op eene aanstootelijlke wijze, in spijt van de wetten desChristendoms en der Roomsche Kerk, eene gewijde non heb gehuwd en welterwijlilt nog
m et eene andere vrouw in den echt verbonden was. Gesteld, deze aanklagte ware ge-

grond, zou zij dan nog voegen in den mond van eenen bloedschendigen en overspeligen Koning? Doch gij weet, hoe ongegrond zijne aantijging is. Xi
jn huwelijlt met
mijne vorige vrouw , thans overleden, bestond toen niet meer, en de echtscheiding,
welke dit huweli
jk verbrak, is door de godgeleerden der Roomsche Kerk zelve, en
door de Vorsten, aan welke mijne vrouw vermaagschapt was, bekracktigd geworden.
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Toen ik mi
jne tegenwoordige gemalin huwde,waszij, zelfsnaar de wetten tler Kerk,1576-1581
geene non meer, al beweert mijn Beschuldiger hettegentleel. De Hertog van M ontpeltsier, mijn behuwdvader, een opregt aanklever van de Roomsch-Katholijke leer,
niet uit belang, zoo a1s GztAxvxLI,z en andere Spaansche staatsdienaren , maar uit be-

ginselen overtuiging,heeftgeene moeite gespaard) om de wettigheid van hethuweli
jk
zijnerdochter boven allen twijfel of tegenspraak te stellen. De uitstekendste Leden van
hetParlementvanPari
js,ondersclleidene Bisschoppen en Godgeleerden, en allen,welke
lzij raadpleegde, waren eenparig van gevoelen, dat de gelofte in ongehuwden staatte
blijven, door mijne vrouw afgelegd, niet geldig was, als geschied in hare teederste
jeugd; dat tlie gelofte streed metde regelsder Gallikaansche Kerk,metde beginselen
der Fransche geregtshoven, en zelfs m et de bepalingen der Trentsche Kerkvergadering,

aan welke mijn Tegenstander zich zoo blind onderwerpt. Hi
j kreeg oolt de overtuiging,
dat zi
jne dochter indedaad nimmer zulk eene gelofte had afgelegd; dat zij zelfs openlijlk ontkend had, datditooitllare bedoeling geweest was,en datzulksin hare afwezigheid onloochenbaar was gebleken.''

))Alaar gesteld eens, mi
jn huweli
jk ware naar het oordeel van Reme nietwettig,
dan zou het toch eenen rzxulps niet voegen, mi
j ditvoor de voeten te werpen. Hi
j
sclli
jnt de algemeene grondstelling niet te weten, dat ))))wie van een ander kwaljl
t wil spreken, zelfvan alle misdaad behoortvri
j te zi
jn-'''' En kan ik henzniet
verwi
jten,dathi
j zi
jne volle nichtgehuwd heeft? Xen zal antwoorden, dat de Paus
lzem zullts veroorloofd heeft. Xaar verheft zich niet de stem der natuur luide tegen
zulk eene bloetlschendige verbindtenis? En moest, om die verbindtenis tekunnen aan-

gaan,nietzi
jne vorige gemalin, de moederzi
jnerkinderen,de dochter en zuster der
Koningen van Frankrtjlc, uit den weg geruimd worden? ln Frankrijlç zi
jn de bewi
jzen van hetverfoei
jeli
jk misdri
jfvoorhanden,lletwelk ilk den Koning hier te laste leg.''
))Hetwasechter de eenige moord niet,welken hi
j ten behoeve van dithuweli
jk gepleegdheeft. Zi
jn zoon,zi
jn eenigen zoon,bragthi
j aan dien echtten oFer,om van
den Paus de verlangde ontheKng te erlangen, waartoe hetvoorwendselbehoefke,dat

de Koning anders geen manneli
jk oir op den Spaansclzen troon zou nalaten. Die echt
was de ware reden van den dood van oox cAhros, tegen welken Prins, wel is waar,

eenige wanbedri
jven.werden ingebragt, maar wien men nooit eenige misdaad lton
verwijten, groot genoeg om zi
jne doodsveroordeeling te wettigen, en nog veel minder, om eenen vader te verontschuldigen, zt
jne handen met hetbloed zi
jns zoonste
bevlekken. En indien bo> cAxsos al eens schuldig geweest ware aan misdaden , welke
den dood verdienden , dan nog badden monniken en geloofsonderzoekers, gedienstige

slaven van de dwingelandi
j zi
jnsvaders,zi
jne regtersnietmogen zi
jn. Hem teveroordeelen, daartoe was hetvolk,zi
jne toekomstige onderdanen,alleen bevoegd,aan wien
men de zaak had behooren te onderwerpen.''
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nMaar zou die goede, die naauwgezette Koning er misschien eene gewetenszaaltvan

gemaakthebben,totzi
jnen erfgenaam eenVorstna telaten,die uiteen onwettig huweli
jk gesproten was? De verbindtenis van rxplrs metde moeder van box ckhLos was
immers niet minder in stri
jd met goddeli
jke en mensclzeli
jke wetten,dan hetandere
lluweli
jk,waarvan ik reedsgesproken heb.Ten ti
jde dat hi
j dePrinsesvan Portugal,
de moeder van bow cAhLos, huwde, was hi
j reeds ecllteli
jk verbonden metIzAsyrx-i
osohlo, bi
j wie hi
j twee zonen had, Pzolto en BzztwAltoxxo. Dit huweli
jk was door
xuv ooxEz nz svxzvt, Prinsvan Eboli,gesloten,en daaraan had die Heer zi
jne magt
en grootheid te danken. Het is daarenboven algemeen bekend, dat die Koning,wellke
thans zoo m et eerbaarbeid dweept, in aanhoudend overspel leefde met eene andere

vrouw , novx y:vrzta.
slA genaamd. Heeftbi
j den Prins van AscoLlnietgedwongen,die
vrouw te huwen,ti
jdens zi
j van hemzelven zwanger was? Die ongelukkigePrinsstierf;
en de Spaansche hovelingen schri
jven zi
jn dood toe aan den wrok overden hoon hem
aangedaan, en aan de wreede noodzakeli
jkheid,den overspeligen bastaard van een ander a1s zi
jn erfgenaam te moeten erkennen; doch werkeli
jk liet de Koning hem vergiftigen. Ziet daar den kuischen levenswandel van dienzelfden Koning, welke thans
dé stoutheid l
zeeft,mi
jn wettig huweli
jk uitteltri
jten als eene openbare sclaending van
de heiligste wetten der eerbaarheid-''

))Ilt zalmi
jne verdediging eindigen,na nog heteen en ander aangemerlkttehebben
over den aard van den ban tegen mi
j uitgevaardigd. ln datgeschriftheeftde Koning,
of een zjnerlaaghartige handlangers,de afgri
jsselt
jkste uitdrukkingen en scheldnamen
tegen mij uitgebraakt. Deze echter boezemen mij evenmin schrik in,alsmijnen bloedverwant Prins rILIBERT de banvloek, welken cluExEws Vll tegen hem slingerde,gedaan

heeft, toen hij dien Pausin hetkasteelSf.Angelo belegerde en gevangen nam. Na
de blijken,die ik gegeven heb,hoe weinig ik de magtvan rxxz
xl's vrees;na zoo vele
*
jaren aan zijne bestp Veldheeren en aan de talrijke legers,wellte zij aanvoerden, het
hoofd geboden te hebben, is die ban,door welken hi
j tracht mij vrees aan te Ja*

gen, even zoo kinderachtig a1s de hoogdravende woorden en beleetligende uitdrukkingen
er in vervat. Thans heb ik minder reden dan ooit, de aanslagen te ducbten van die

ellendelingen, welke hij tegen mij opjaagt. lk weet, dat hij reeds vôôr lang in het
geheim aan giftmengers en andere sluipmoordenaars belooningen.heeft toegezegd, om

mij van het leven te berooven; thans echter heeftbijmij openlijk van zijne bloedige
voornemens onderrigt. Xet de hulp van God en de wakkerheid mijner vrienden hoop
ik van zijne helsche aanslagen nietste vreezen te hebben, en mijn leven zoo lang te
behouden, als het welzijn en het geluk des vollks, waaraan ik datleven gewijd heb,
het zullen vordereno''

)hXijn vertrouwen wordt grootelijks versterkt door de algemeene verontsvaardiging,
welke de middelen hebbcn te weeg gebragt, die mijn vijand bezigt,om mij te ver-
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derven. lk ben verzekerd, dat buiten den Koning van Spanje en de Spanjaarden,157C
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geen Vorst en
worden, welke zulk eene open-

li#
jke aanbeveling en goedkeuring van den sluipmoord niet barbaarsch en eerloos zullen
vinden. Xaar sedert lang reeds zijn Spanje's Koning en zijne onderdanen vervreemtl
van alle gevoel van eer en menscheli
jkheid. Door toevlugt te nemen totden sluipmoord tegen eenen openljken en verklaarden vijand, geeftdeze magtige Xonarch zijne
wanhoop en onvermogen te kennen, dien vijand metde wapenen te onder te brengen.
Getuigt dit niet, datlzij de magtvreest,welke ik tegen hem in beweging kan brengen? Is hetniet sclzandelijlk, onteerend cn laf, zulk eene bekentenis af te leggen?
Xaar niet grooter isde lafheid en laaghartigheid zi
jner handelwijze,dan de bespottelijkheid in de keuze der belooningen,welke hij den uitvoerders van zi
jn gruwelijk opzetbelooft; hij zegthun nietalleen geldeli
jk loon toe,maar ook adeldom en eer, als
of zucht naar eer eenigen invloed kon uitoefenen op eenen mensch, die in staat is
eene daad te verrigten , welke hem de algemeene verachting moet op den hals halen.

En indien een F-delman zich tot zulk eene daad liet verleiden, zou hij nietterstond
zijn adeldom verliezen? Zou men alle verkeering en Omgang met hem nietvoorschan.delijk houden? Xijn vi
jand zelfs schijnt diteenigzins gevoeld te hebben;althans hij
wendt zich bij voorlteur tot booswichten en misdadigers. ))))Eindelijk,''dus zegt hij,
))))opdatmijne begeerte te ligter en te gereeder uitgevoerd enmijnwensch vervuldworde, de ondeugd te straFen en de deugd te loonen,beloof ik,op mijn woord van Koning en als een Dienaar Gods, dat indien er iemand zich opdoet, welke genoeg moed

en geestkracht bezit, om onze bevelen, totnutvan hetalgemeen welzijn,ten uitvoer
te brengen, en ons van die pestdes menschdoms te bevrijden, wij hem aan goederen
of geld, naar zi
jne lkcuze, eene som van vijfen twintig duizentl kroonen zullen geven; en zoo hij eenige misdaad, hoe zwaar ook, mogt gepleegd hebben,verbinden
wij ons,hem daarvoor vergiFeniste schenlten;en indien hij nietvan adelis,hem in
den adelstu d te verheFen , als oolk allen, die hem zullen geholpen of ondersteund
hebben-''''

))Is ditniet eene duideli
jke uitnoodiging,gerigtaan alle booswichten en aan allen,
die de Xaatschappj uithaar midden heeft gestnoten? Elke misdaad,hoe snood ook,
zal vergeven worden! Elk booswicht, hoe afschuwelijlk ook, zal meteeroverladen
worden! Verdient een Koning,welke op deze wi
jze geen onderscheid maakttusschen
deugd en ondeugd, die schaamteloos voor het @og der wereld verklaart, eer en adeldom te zullen schenken aan hen, die zich met misdaden van welken aartl ook llebben

bevlekt, zich den naam van Dienaar Gods toe te eigenen? W aarlt
jk,ik beb reden
mi
j te verheugen, aan devervolgingen bloottestaan van eenen man, wiensgeweten
hem veroorloofttot zulk'e laaghartige middelen zi
jne toevlugt te nemen;laetboosaardige
hartmi
jnsbeschuldigers,getuigtvoormi
jneregtschapenheidq''
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))Ik houde al hetgeen ik aangevoerd lleb voor voldoende, om mi
j van de valsche
aanti
jgingen te zuiveren, welke de ban bevat. lndien ik een omstandig verslag wilde
leveren van al de wreedheden, door rlLlps tegen de Nederlanders gepleegd, van al de

onregtvaardigheden, aan welke hij zich tegen hen schuldig maakte,waar zou ik eintligen? Doch oolt zulk een verslag hebt gi
j nietnoodig; gi
j waarten zi
jtgetuigen
van die afgri
jsseli
jke tooneelen;gj zelve zi
jt oFers der onderdrulklkinge''
))Vôôr ilk eindig, moet ik u echter drlngend verzoelten , ernstig uwe aandacht te

schenlten aan de middelen, welke onze vi
jand genoodzaalkt is thans ter bereildng
van zi
jn doel te bezigen. Deze schandeli
jke ban,de zorg en moeite,dielai
j en zi
jne
staatsdienaars onophoudeli
jlcbesteden, om tweedragtin onze gewesten te zaal
jen, toont
duidelijk, dat hij de hoop heeftopgegeven,ons door lkrachtvan wapenen te onder te
brengen, zoo lang wij ten minste eendragtig blijven-''
))Xi#
jnen ondergang inzonderheid heeftmen zich ten doel voorgesteld. lndien dootl
of verbanning mij uit uw midden verwijderde, zou,naar de meening van rxx-lps,de
rust in de Nederlanden spoedig hersteld zijn. Gi
j zultgemalkkelijk bevroeden,welke
rusthij bedoelt,wanneer gij u den toestand onder de dwingelandij vanALB.
&herinnert,
vöör ik in de Nedel.laltden teruglkwam. lndien mijne verbanning alleen u van uwe
ellende ltonde verlossen , zou >qxalps sluipm oordenaars noch giftm engers behoeven te

hulp te roepen. Gij allen weet, hoe diltwijls ik mij te uwer verdediging aan de gevaren heb blootgesteld. Het voegt u te beslisscn, of mijn leven en mi
jne tegenwoordigheid voor de belangen dezer geweslen nuttig ofschadelijlk zijn. U alleen, en niet
den Koning van Spanje, ben ilkrekenschap van mijne daden schuldig. Gi
j laebt onvoorwaardeli
jlte magt ovcr mij; beschiktnaar goedvinden over mijn persoon en leven;
ilt zal gehoorzamen; maalttgebruik van de magt, wellte ilk in u erken;beveelt mijne
verbanning of mijnen dood, wanneer gij de eene ofden andere voor hetalgemeene
welzi
jn noodzalkelijk acht. lleeft echter mijn vorig gedrag u, zoo a1s ilk vertrouw ,
van mijnen opregten ijver en van mijne gehechtheid overtuigtl;heeftmijne veeljarige
ondervinding uw vertrouwen voor mijne bekwaamheid opgeweld,om uwe zalten te besturen , dan zal ilt voortgaan in uwe dienst die begaaftlheden tegebruiken, wellkeilkbe-

zit, in de hoop,datgij uwe aandachtzultschenlken aan mijne ernstige vermaningen,
om toch onderling eent
lragtig te blijven, en metal uwe krachtmede te werlken aan
de verdediging van een volk, wellks bescherming gij op u genomen bebt. Gods genademoge uwe pogingen metden besten uitslag belcroonen (1).''

(1) Eene soortgeli
jke, meer of minder uitvoerige ontlccding van 'sPrinsen Yerwcerscltrift
Mrordtgevonden bi
jI,x PETIT,chèon.d.11011.T.lI.Liv.Xll.p.40-8,409. HOOFT,Nederl.Ilist.
B. XYll. b1. 728- 742. v. sflrTEnsx, Ilist. d.N ederl. oorl.B.X4 b1.193 verso,194. GRIMEs-
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'sPrinsen Verweerschriftwerd den Algemeenen Staten, te belft vergaderd,den der-11
576581
enden van W intermaand aangebotlen en voorgelezen. Hoov'
r verbaalt, dat zi
jniet
besluiten konden, in ohxxzz's verzoek te bewilligen om zi
jne Verantwoording van
ti

/lttzzê'czz/lllegc in het licht te zenden, daar sommige Leden ))zich aan de schorheid

van eenige zinsneden wreven, en ook betuigden geene bi
jzondere zekerheid te hebben
van de schandvleklten, waarmede het Huisvan oostenrijk besprenk-eld werd (1).''Doch
in den bt
jgevoegden brief aan de Staten, verznekt de Prins slechts, ))datzi
j willen
gpe#'
p@'
,
zl#cx en gedogen, dat ht
j zl
jne Yerantwoording door den druk bekentl make,
opdatniet alleen zi
j,maar ook de geheele wereld overde regtvaardigheid zjner zaak,
en de onregtvaardigheid van die zi
jner tegenparti
jte beter mogtoordeelen (2).'' De
Staten verklaarden den zeventienden van W intermaand schrifteli
j
'k, ))datde Prins ten
onregte in den ban gedaan wasq dat ht
j het algemeen stedehouderschap en de bi
jzondere stadhouderschappen niet dan op hun ernstig aanzoek had aangenomen; dat zi
j
hem bl
j dezen uitnoodigden zi
jne ambten verder te bli
jvenwaarnemen, en besloten hadden te zi
jner bescherming eene kornet ruiteri
j te onderbouden (5).'' Het Yerweerschrift werd in verschillende talen overgezet, gedrukt, en door den Prins in Sprokkel-

maand des volgenden jaars meteen begeleidenden briefaan de voornaamste Hoven van
Europa gezonden. Daar hi
j in zi
jne Ferantwoording nieta1s een onderdaan tegen zi
jn
Vorst,maara1s geli
jk tegen zi
jnsgeli
jken,alsSouverein tegen Souverein gesproken had,
zoo schreef hi
j in dezen brief, om alle aanmerking daaromtrentte voorkomen, ))dat
ht
j door de lasteringen en smadeli
jke woorden in den ban zoodanig werd gehoond,dat
geen Edelman, zelfs van de geringste, die kon of mogtverdragen; dathet hem xri
j
stond, zi
jne eer,die hem en elk waarachtig Edelman dierbaarder moest zi
jn dan goed
of leven,'door alle gepaste middelen te verdedigen; dat llt
j door het onregtvaardig
vonnis des Konings te voren, en door de berooving van alzi
jne landen en heerli
jkhedendaarna,van alle verpligting aan hem was onlslagen;dathi
j eenVri
jheer geboren
was,van niemandanllersdan alleenvan hetRi
jkhoudende,even a1sdeVorsten en andere
Heeren van buitscltland en Italiö deden: en dat hi
j daarenboven den titel van Prince
sTox,Ilist.V theATetherl.p.641- 645. wArsox,Ilist.r.PHlLlpsI1,D.1V.bl.289- 322,wien

v0x coltvlx-wlEltsBlrzKvvolgtin zijn Tachtigj.Oorl.D.111.bl.463-492.
(1)Nederl.flfdf.B.XV1l.bl.742.
(2)*oa,Hist.d.#e#&!.Oorl.D.1l.B.XYl.bl.251. huthent.x
g/tfkà.b1.64,65. Apologie
van wztsxx I,b1.11- 14. Uitg.v.1789.

(3)BoR, Hist. d.#e#>3.Oorl.D.lI.B.XVI.bl.251. huthent.Stukk.b1.65. v.XETEREX
Hist. d.N edevl. Oe l. B.X.bl.194 verso. Apologievan wasrx l,bl.15- 17. Uitg.v.1789.
Archives de la Maison d,orange,%.vlI.p.480.
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e- ab.solutmogjtvoeren,hoewelzi
jn vorstendom nietzeergrootwas(1).,, Hierbi
jvoegde
bi
J een afsc lrjft van den ban tegen hem uitgevaardigd, van den brief van EILIPS aan

hem den eersten van Oogstmaand Yi
jftienhonderd zesen zestig geschreven, totbewi
js
van 'sKonings dubbelhartigheid (2),en van den onlangsverspreiden doch verdichten
brief aan den Hertog van Anjou (5). Xen verhaalt, datsT.irnEoowoz bl
j hetlezen
der Yerantwoording uitriep: ))Nu is de Prins een ll
jk (1).,: ))Klaarligterin dien
uitroep afkeuring van het stuk, en bekommering, dat daardoor, buiten alle noodzaak ,
de kwade wil van rzLxps meer en meer zal aangezet, dat nu met hervatte stem de
dolken staan opgeroepen, metnog verdubbeld loon staan uitgelokt te worden (5).,'
En indedaad, dit was te wachten van een geschrift, waarin rzxzlrs geweldig en zonder

eenige verschooning in al zi
jne snoodheid werd ten toon gesteld. Xaar ofschoon het
zeer natuurli
jk,zelfs verschoonbaar is, dat hi
j, welke op zulk een honenden banbrief,
als die des Koningsvan Spanje,antwoordt,allen eerbied,alle zachtmoedigheid uithet
oog verliest, vraagt m en echter, of de voorzigtigheid niet eene gematigder taalgeëischt
had ? Of de gunstige wending der onderhandelingen met Awzog, broeder des Konings

s'an Frankri
jk en aanstaanden echtgenoot van Koningin ELIZABZTH, den Prins niet
eenen te hoogen toon heeftdoen voeren,over welken ht
j later berouw zal gehad hebben? Xen twl
jfelt hieraan,en houdthet er integendeelvoor,dat die hevigeenvinnige
taal niet zonder doel en staatkundige berekening gekozen werd, daar olttlzz, overtuig; dat de breuke onlterstelbaar was,niet wilde, dat iemand op dit punt zelfsinden

minsten twi
jfel zou verkeeren (6). Xaar er is nog eene andere, we1op te merken
reden voor. ))Xetde afzwering van rxLlpsbleefhetaldralen.Zi
j wasmeermalen zoo
bt
j de Algemeene Staten als bt
j die van Ilblland en Zeeland overlegd, op weinig na
was zt
j tot besluit gekomen, in de verkiezing van Axzov tot souverein lzoofd derNederlanden waszi
j werkelt
jk voorondersteld;doch hetvolkomen besluitontbrak nog,de
(1)Zie 'sPrinsen brief van den 4den van Sprokkelmaand 1581,in de Apologie rc4 SVILLEM l,
b1.1- 10. Uitg.1789.
(2)Zie dien briefin deApologievan wlssEx l,bl.281- 283. Uitl.1789. Vgl.hlg.Ge:c/l.
d. Yaderl.D. Il. St lY. bl.311.

(3)UOOFT,Nedcl.#f,
#.B.XV1I.b1.742,743. Hiervoor,bl.392.
(4)HOOFT,Nederl.fffs'
f.B.XVlI.b1.744.
(5)nRoEs, >'lslp van Jfcrnfz, D.lI.St.1I.bl. 76. Scherpzinnig en uitvoerig onderzoekt
naozs,waarom dePrins,bi
jhetopstellen zi
jnerYerantwoording,zich van de penvanosvlLtlEas,
cn niet van die van sT.ALoEG0snn bediende,1:1.67- 78.

(6)GaoEx v.palxsTsnnR,in dehvcltive&dela Jfckpn d'orange,T.Vll.p.452,453.
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uitvoering bleef achter. Daaraan
en door middel Tan haar eenen

nu wilohAwzE bj gelegenheid zi
jnerVerantwoording11
55
781
6krachtigen stootgeven; de in zi
jn oog noodzakeli
jlke
en nog altt
jd dralende afzwering'wilhi
j aan- en voortdringen. Strekt hiertoe niet,dat
hi
j voor zich verklaartnietlangerde onderdaan van >,zrxpste wezen? Immersinien
lli
j van den tiran is ontslagen,dan waren metgeli
jk regt ontslagen deStatendesLands,
ja, metnog grooter regtde Staten, aan wie ht
j verklaartondergeschiktte wezen. ls
niet tot het gezegde doel in de Yerantwoording vooral aangelegd, datzi
j herhaalde
reizen den regtsgrond aanwi
jst, waarop lletden wreed verdrukten Nederlanden vrij is
het Spaanschejuk van den halze te werpen? W ILLEM,meen ik,legt door zi
jne Verantwoording, zt
jnde van zulken inhoud, aan de Staten voor oogen hetmodelder afzwerings-acte, voor de Nederlanden, voor de Staten en oztAxzz, zoo eerder zoo liever

openli
jk ùit te spreken. Hl
j leidt hen om dooropenbare goedkeuring van het model
den stap,van welken zi
j huiveren,van nu aan werkeljk tedoen (1).''
Nimmer is door den Koning van Spanje op de beschuldigingen van'den Prinsgeantwoord, welligt omdat lai
j die niet wederleggen konde (2). ))W ederantwoord van de
Spaansche zi
jde werd verwacht,maar nooit vernomen,''zegt noor'
r;))'tzi
j men geene
verwe vond, om heteen glimpig oog te geven,ofdatde Koning, zoo li
jdig op zi
jn
zeer getast,nu besefte, dat hetmisslag was,zi
jn geweertegen datvanzi
jn onderdaante
meten. W ant de overmagtigen hebben niet evenveel voordeels met de pen als m ethet

zwaard op hun minderen (5).', Ditklinktzekerverstantligerdan dereden,welke een
Spaanscbgezinde over het stilzwl
jgen desKonings aanvoert, dat,namelt
jk, ))de logens,
wellte 'sPrinsen geschriftbevatte, van zelve voor lzet oog der wereld bli
jkH ar genoeg
waren , en dat bovendien de Koning zich niet konde verlagen , de valsche aantv
'--

gingen van eenen oproerigen ondertlaan te wederleggen /
s1).'' De Schri
jver bedenkt
niet, ))dat de feiten, door den Prinsvermeld, emeen gemaakt werden in den ti
jd,
dat zi
j gezegd worden geschied te zi
jn en hetvoor de beschuldigden, indien zi
j onregtvaardig beticht waren, gemakkeli
jk vielhem te wederleggen en tegen te spreken;
dat hun belang en eer openli
jk vorderden, dat zt
j hem wederlegden; en datechter
geene zoodanige wederlegging, of eenige verdediging van hunne karakters, welke
xoor de regtb.ank der geheele wereld hatell
jk verklaard waren, ooit-ondernomen

is (5).'* De waarheid derbeschuldigingen, deor ORAXJE den Spaanschen Koning naar
(1)sRozs,FILIPvan Jfcrxir,D.ll.St.lI.bl.74-76.
(2)v.coxvlx-wxEusnlTzxv,de Tccàfipj.Oorl.D.111.bl.492,493.
(3)Nederl.rf:f.11.XV1l.bl.744.
(4)CAMPANA,della guerra diFiandra,T.ll.p.21.
(5)wwTsow,Hist.v.pulslps11,9.111.bl.177.
:5+
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kan metrede nietin twi
jfelgetroltlten worden. OR&>JE,welke
in de hagcheljlte omstandigheden waarin hi
j verkeerde, meer dan ooittrachten moest
zi
jne verworvene achting te bewaren, za1zich wel gewacht hebben, zi
jnertegenparti
j
misdaden 'te verwi
jten, van welker waarheid hi
j nietvolltomen zekerwas, ofin welke
men hem van logen en laster konde overtuigen. Zi
jne woorden verdienen derhalve
alle geloof en moeten dat geloof behouden, zoo lang zt
j nietdoorgoederedenen of
bewi
jzen gelogenstraft worden. En indien kwalt
jk geplaatste trotsxqxz
xpsaleensbelet
hebbe zelf zich te verdedigen, dan is het toch opmerkeli
jk, datin geheel Europa,
waarvan een groot gedeelte aan zt
jnen schepter wasonderworpen, niemand optrad, om
den Prinsvan oranjete wederleggen,ofden vermogenden Xonarch te verdedigen (1).
BILOEROIJK heeft beweerd, dat ))de opsteller der Verantwoording geen jusAttôlfctfm
bezat (2), maar is het bewi
js schuldig gebleven, en verliest zelfs eenigzinsuithet
oog, dat die opsteller eene Verdediging des Prinsen moest leveren , en geene Verdedi-

ging der Staten van Ilblland en Zeeland. Ook erkenthij zelf,datdeleœ cpmmgdcrfc,
zoo a1s hi
j het Brabandsche Charter noemt,genoeg is,om hetbeginsel van den oorlog
te regtvaardigen. Is ditnu zoo, wat had DE vlyurxERs dan beter kunnen doen dan hi
j
gedaan heeft? Op de beschuldigi
wet
t
i
ge
n
ng van rryulps,datht
j de wapenen tegen zt
jn
Vorst had opgevat,laat hi
j ohAxzz antwoordenwatalleenhem verontschuldigenkon,maar
in het oog der wereld hem ook verontschuldigen moet.))))W eethi
j niet,zoo hi
j Hertog van Braband is,datwi
jter zake van onze baroni
jen en heerlt
jlkheden eendervoornaamste Leden van Braband zi
jn? W eethi
j niet,waartoe hi
j aan ons,onze medebroeders en medegezellen, en aan de goede steden des Lands verbonden is? en op welke

voorwaarden hi
jdezen staatishoudende?Gedenltthi
j ook nietmeeraan zi
jn eed (5)?
Ofzoo hi
jdienswelindachtig is,maakthi
j zooweinigwerltvan hetgeen hi
jGodeen
den Lande beloofd heeft mitsgadersvan de voorwaarden, die aan zi
jnen Vorsteli
jken en
Hertogeli
jlten hoed zi
jn aangehecht?'''' Dievoorwaartlenwordenherinnerdendanvervolgt
hi
j. ))))A1s gi
j nu ditgeheelbegrip zoo in 'tkorte hoortverhalen, zietgi
j dan niet,
Xi
jne Heeren! wanneer de Baanderheeren en Edelen in den Lande, wien uithoofde
van hunne praeeminentiën de lastder wapenen is opgelegd, zich niet daartegen zetten,

als nieteen-enlkelartikelalleen,maaralle te geli
jk,nieteens,maarduizend en duizend maal,niet alleen door den Hertog zelven, maar ook door vreemde en barbaarsche

(1)Vgl.mtin stukje:D0N cAlcos,PrinsrczlSpaljie,b1.59-61.
(2)D.Vll.bl.29,30.
(3)De verklaring,doorFlLlpsbtizi
jneinhuldiging a1sHertog van Braband afgelegd en waarop
hetltierinzonderheid aankomt, leestmen bj :0R, Hist.d.#e#erl.Oorl.D.1. Authent.&?
z.
à/c.
bl.42;en ook bj Blsozlkolzx,D.YII.bl.29 deaant.
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horden,verbroken en geschonden zt
jn;- wanneer dan de Edelen volgens eed enpligt1576d
en Hertog niet dwingen, den Lande te doen, wat regt en reden is, datzt
) zelve 1581
.

dan met regt van m eineedigheid, ontrouw en oproer tegen den Lande beschuldigd en
verwezen worden ?'''' Buitendien was de Prins boven anderen gegriefd; want vzLzps

had hem nietalleen van zi
jne goederen beroofd,maar ook zi
jnen zoon ontstolen! Xet
naarde wapenen te grl
jpen,had hj alleenli
jk gedaan,waartoe hi
jalsBrabandsch Baron
nietslechtsgeregtigd, maarbi
j eedeverpligtwas. Hoe kon hi
jdusalseen oproerige
tegen zi
jn wettigen Yorstworden afgemaald?(1).,' De Prinszelfvertrouwde doorzi
jne
Verantwoording allen onparti
jdigen en weldenkenden genoegen te zullengeven; wat))de
overigen betreft,''zeide hi
j,))hetisnietmogell
jk hen te voldoen (:).''
Middelerwijlhad KENNEXB>:RO hetbeleg voorSteenwijk geslagen (5).Zi
jnekri
jgsmagt
bestnnd uit twaalf honderd ruiters en acht en twintig vaandels, ongeveer zes duizend

man, voetvolk. Het stadje was door een zwakken aarden wal, en smalle, ondiepe
grachten omgeven, over welke men gemakkeli
jk de poorten, die zonder valdeuren
waren,konde naderen. De bezetting telde slechts zes honderd soldaten, maarzi
jwaren
met den besten geest bezield. KoawpvT, metzi
jn vaandelderwaarts gezonden, had,
vôôr hi
j binnentrok, van zi
jne manschappen den eed afgenomen, datzi
j nimmer van
overgave zouden spreken, ja. datelk zi
jnen nevenman, zoo hi
j dien eed verbralc, op
de plaats zou doodsteken. Dit was te noodzakeli
j
.ker daar men van de drie honderd
weerbare burgers,zich op geene vl
jftig verlaten konde. Men had er noch grofgeschut
noch paarden, behalve twaalf of veertien, welke den Hoplieden behoorden, en devoor-

raad van krt
jgsbehoeften was gering. Bt
j gebreke van een Opperbevelhebber, namen
de Burgemeester en de Hoplieden gezamenli
jk hetbestuur van zakenopzich, enmaakten met beleid en omzigtigheid de noodige bepalingen tot verdediging en bescherming
der veste. Nadatde Rennenbergschen alle toegangen bezet en eene schipbrug overdeA

geslagen hadden, ontzonk den burgers, en zelfseenigen Kri
jgsoversten,aldadeli
jk de
moed. Reeds den drie en twintigsten van W l
jnmaand gaven zi
j den staten te kennen,
dat de stad het niet langer dan acht dagen konde houden, en verzocllten derhalve
om spoedige hulp. Kohwpv'
r was hierover gebelgd. Ht
j begreep teregl, dat men
daardoor een kwaden dunk van de dapperheid der bezetting zou opvatten, en den

soldaten alle zelfvertrouwen ontnemen. Ontzetwasdaarenboven vooreerstnietnoodij.
(1)z.AB.v'
rnEcll'
roREssrsllrYs,in de Gf#,
çvoor 1846,D.1l.b1.118,119.

(2)Zie >sPrinsen briefaan zossEBoasrv'
rin deDocumentsff9/.T.lI.p.226. Vgl.Archives
de la Jfcidpi
z d'Orange,%.5/11.p.508.

(3)Ziehiervoor,b1.392.
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15
76- Immers verwittigde bi
j de Staten:))dathet voor als
nog niet op hulp aankwam en men
1581
,,

voor zes m aanden van levensmiddelen voorzien was.
In de Kuinder werden op dien ti
jd twee vaandelsStaatschen, zwak beschanst,door
de Rennenbergschen onder AaEwo vAx GEEMEN en HEwDRIK sxxr
rEh in den nacht overrompeld en grootendeels afgemaakt. Het dorp werd geplunderd, voorts verlaten, en
een veroverd vaandel, in Earden gescheurd, aan den staart van een paard door

de belegeraars me@ trompettengeschal om Steenwîjlc gesleept. De belegerden, hierdoor getergd, deden een uitval en verbrandden een m olen. Uit weerwraak bragten

de belegeraars,in spi
jt van het wel onderhouden geweervuur der bezetting,metverlies
'

van slechts één man een àrandenden ton, met teer, zwavelen stroo gevuld, aan den

slagboom (ltameije) der Gasthuispoort; doch AAR'
r vtx ohoxlwosw, een brouwerszoon
cn soldaat onder xohxpv'
r, zwom met een lederen em mer tusschen de tanden de

gracht over, rukte den '
teerton omver, en bluschte, onder eene hagelbui van vi
jandeli
jke kogels, den brand. Ongedeerd zwom llj naar de stad terug, alîvaar zi
jn
Hopman hem voor dit stout bestaan met een handvol daalders vereerde. Denzelfden avond vertoonde zich een Duitsch soldaat aan den slagboom van de W aldpoort,

en braakte afgri
jsseli
jke verwenschingen uittegen de Statcn en den Graafvan Ilohenlo.
Een kogel, door een soldaat van binnen in het donker op het geluid afgeschoten, trof

hem juistin den geopenden mond, geli
jk bleek aan het li
jk,dat terstond naarbinnen
werd gesleept.Kort daarop,den zeven en twintigsten van Nvjnmaand,kwam de Graaf
van Rzwwy:xBElto, wien I>&RMX uitdrukkeli
jk bevelgegeven had,niet te wi
jken vötsr hi
j
Steenwijlc llad gewonnen, in de legerplaats aan. Ht
j eischte den volgenden dag de statl
in naam des Konings op,onder aanbieding van behoud van li
jf en goed,envri
jgeleide
voor degenen, welke vertrekken wilden. Het antwoord was, dat ))men de stad voor

den Koning, onder het opzigt van de Staten en den Prins van oranje,bewaarde-''
Nu liet ltyrxx>rxllzlto eene batteri
j opwerpen en met vijf stuklken beplanten, terwi
jl de
belegerden lzunne zwakke verdedigingswerken zoo veelmogeli
jk trachtten te versterlten,
waarin zi
j door den wi
jzen raad van xoRxpv'
r werden voorgelicht, welke echter vaak
door den Spaanschen aanhang werd tegengewerkt. Inmiddels zond azwwEw:EBo, om zich

ongehinderd in den omtrelt te kunnen verschansen, eene afdeeling kri
jgsvollt naar #c
Zevenwolden, welke der Staten benden daaruit verdreef. Vervolgens bezette hi
j Slo3en en de Lemm er, beide door de Staatschen verlaten. Oolk geraakte Stavoren eerlang
in zi
jne magt, waarhi
j hetslot,datslechtsten deelewasgeslecht, weder opbouwde.

jks
Eenige zt
jner benden verschansten zich te slakkum en deden van daaruit dagell
strooptogten tot onder Harlingen , Franeker,Belsward en Sneelc. Op den zeventienden

van Slagtmaand overvielen en versloegen zi
jne manschappen, na dapperen tegenstand,
zes vaandels Staatschen, welke in het St.J'
lzlt
s-/rczzzw bt
j Vollenhove lagen en voorhet
ontzetvan Steenwkjlç,welksburgeri
j daarop wasbli
jven aandringen,bestemd waren.
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Intusschen hadden de belegerden bj een der veelvuldige uitvallen twintig vi
janden 11
55
78
61
#edool en drie gevangen genomen. Onvermoeid arbeidde m en aan de versterlking der
stad, vooral sinds zvyrww>rwsyrao, niet ver van de Gasthuispoort, eene hooge katopgeworpen en met zeven schanskorven bezet had. KoRlpvT, de spil op welke alles draaide,
onderhield de gemeenschap met de Bondgenooten door middel van tweeponds looden

kogels, die aan weêrskanten eene opene holte hadden, waarin aan de eene zi
jde een
brief werd gedaan , en aan de andere eenig vlam- en rookgevend vuurwerk , om de

opmerlkzaamheid te wekken en te kennen te geven,dater een schri
jven in was. Daar
echter zi
jne brieven in 'svi
jands handen konden vallen, zond hi
j den Staten de#n sleutel
.

.

.

tot een ci
lferschrift, waarvan l)i
J zich voortaan zou bedienen. Ook bedacllt ziln vinding-

ri
jke geesteene soortvan telegraaf, of mantkre pz?z van rerre elkander aan tespreken,
waartoe hij zich des nachts zou bedienen van lantaarnen en vuurpannen aan wellte
verschillende rigtingen konden gegeven worden, en bi
j dag van breede gekleurde doelten in ramen gezet. Hiervan werd echter geen gebruik gemaakt,))hetzi
j of de Bondenoaten lzet niet verstonden,''zegtrItEslxoA,))of daarin verzuimell
jk waren-''
RxwxsxBzho begon den dag, na dien op wellken hi
j het voordeelte Vollenltove behaald had, waarbi
j hem veel buskruid in hantlen was gevallen,Steenwi
jlçmet gloeijende kogelsvan gegoten i
jzer te beschieten;hettweede voorbeeld,welk er van in de
eschiedenis voorkomt, daar vi
jf jaren vroeger het eerst de Koning van Polen bi
j
het beleg van Dantzig van deze uitvinding gebruik gemaakt had. Plotseling zag men

met de uiterste schrik en verbazing uit verscheidene hoeken der stad vlammen opsti
jgen, die, door een fellen Oostenwind aangeblazen, in weinig ti
jd meer dan zeventig
huizen , m eestal m et riet gedekt, en een aantal volgeladene schuren verslonden, wellke

te zamen welhettwaalftle gedeelte van Steenwjjk uitmaakten. De brand sloeg spoedig
over naar de wallen, welke de soldaten op verscheidene punten moesten verlaten uit-

hoofde van de ondrageli
jke hitte, die echter ook den vr
jand verhinderde over de reeds
digtgevrozene grachten naar binnen te dringen.Xet groote krachtsinspanning werd m en

eindelt
jk den brand meester. Tegen den avond lietaEwlyrwB>:zto,meenendedatindestad
meest alles aan ltolen gelegd was, baar andermaalen op dezelfde voorwaarden a1ste voren

opeischen, doch zi
jn trompetter werd door Hopman PLAAT op dreigenden toon afgewezen. Vele burgers echter oordeelden, dat'svi
jandsvoorslag welder overweging waardig was, en wisten zelfs PLAAT tot hun gevoelen over te halen, maar xohwpc'
r ver-

klaarde nadrukkelijk, ))dat hij geen woord van overgave wilde hooren en er nimmer
om lief of leed in zou bewilligen-'' Na vele en hooge woorden van weerszijde, kwamen de krijgshoofden overeen en beloofden elkanderonder handslag, van geen onderhandelen metden vijand te reppen, zoolang hetniet aan levensmiddelen ontbrak. En
toen de burgers m et eenige soldaten den volgenden dag, den twintigsten van Slagtmaand,
op de markt te zamen schoolden, om hen daartoe te dwingen, drong Kohwpu'
z gewa-

ALG EX EEN: G ESCH IEDEN IS
1576- pcnd en verzeld door Hopman BZRE>BROEK en IuAzAhrs Avs'
rhxt te midden der oproer1581 li
-

ngen, welke bij toeriep: ))Paktu weg, gi
j schelmen. Gij behoefthierniette staan

ltakelen , om onzen weldenkenden soldaten door uwe logens den moed te ontnemen-''
Op deze stoute taal dropen de meeste burgers mompelende weg; een vleeschhouwer
slechts vroeg op bitsen toon xohwpvrp af, ))hoe het gaan zoude, wanneermen tenlaatste

niets xneer te eten had?'' - ))Dan zullen wij u, lafaard, en uws gelijken opvreten,''
beet hem de wakltere man toe. Zulk eene onverschrokkenlleid en standvastigheid boezemden den versaagden zelfs moed en vertrouwen in. Mannen , vrouwen , kinderen,

allen waren ijverig in het beschermen en verdedigen der stad. Dag en nachtwaakte
men, om de uitwerking der gloeijende lkogelste voorkomen. Zoodra de rook de plaats
aanwees waar er een gevallen was, werd onmiddellijk water ter blussching aangebragt, de kogelmet ijzeren tangeù of dilkke wollen, vochtig gemaalttehandschoenen
gegrepen en op straat geworpen, waar hi
j onschadelijk werd. Slechtstwee personen
kwamen door deze ltogels om betleven,en,zoo ver men weet,waren zij de eenigen,
welke door het grofgeschut,in den ganschen tijd des belegs,getroFen zijn. Dagelijks
xielen er schermutselingen voor,in welke de belegerden zich manneli
jk kweeten. Xaar
wanbetaling wekte eerlang merkeli
jlt misnoegen onder de bezetting, die zich echter
voor dien ti
jtldoor bare Hoplieden liette vreden stellen. ln gelt
jken toestand verkeertlen ook de benden van xzwxEwBERo, welke daarenboven door afwisselende sneeuw- en
regenvlagen, ltoude en gebrek , en de gedurige uitvallen der belegerden geteisterd

werden. Zt
j begonnen dan ook luide te morren, doch hetgelukte den Graaf, zi
jne
soldaten,die zelfs eens van hem in zi
jne woning met oproerig geweld betaling geëiscllt
hadden, met de hoop op de aanstaande verovering van Steenwl
jlcte stillen; ja, zi
j
ZW OPrCD , he
m tot den einde toe etrouw te zullen bli
jven. Deze gunstige stemming
en de voordeelen in Friesland behaald, spoorden ltzxwExBzzto aAn te beproeven,

ooltbetNoordelt
jk gedeelte vanIlblland voor zich te winnen. lmmersnoodigde hi
j om
dezen ti
jd Enkltuizen uit, methcm te onderhandelen, geli
jk zoo vele plaatsen aan #c
Zuiderzee onder 'sKonings gehoorzaamheid terug te keeren, en daartoe oolt de naburige steden aan te sporen, alles, zoo het heette, tot handhaving der Gentsche Bevredi-

ging,welke hi
j van zi
jnen kantin allen deele wilde nakomen. Ht
j eindigde zi
jn brief
met de woorden: ))Uw goede vriend,zoo gi
j wilt-'' Doch men wilde niet.lntegendeel
hield men zich in het Noovder-kwartier bezig m et toebereidselen tot llet ontzet van

Steenwjjlê, hetwelk voor den sleutel van Friesland, Fp!Jc4/@,
pre en Drenthe gehouden
werd. De Staten zonden den Admiraal nrxvzxvooRoz naar Noord-llblland, om er

eenige jagten uit te rusten, ten einde Stavoren, Delfzl
jl en andere zeeplaatsen, door
den vi
jand bezet, aan te tasten. W loBox,o vtw Evsvx, Heer van Nijenoord, werd
gemagtigd eene afdeeling van zes vaandels, elk honderd vi
jftig man sterk, op te
rigten. Hj legerde zich te W fwévpz,in hetmidden der ommelanden,en verdreefde
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Groningsche bezetting uit W cr,
stzm en uit Appkngadam , in welke laatste plaats zestig 1576-

vi
janden gedood en vi
jftig gevangen genomen werden.Totontzet van Steenwk
jk zelfwerd

1581

de dappere Engelsche Overste zoux wohhxs, welke totYeldheer derStaten op eenewedde
van twaalf honderd gulden ter maand was benoemd, met eene, hoewel ontoereikende

krt
jgsmagtgezonden. Ht
j sloeg zich neder te Zwalntsluis, verdreefde Rennenbergschen
uit Gietltoorn , stak hetdorp in brand, en toog kort daarop m et achttien honderd man

voetvolk en eenige ruiters naar Meppel. Hl
j had in Zwartsluis slechts drie vaandels
tot bezetting gelaten, die s>rxxzwsy:ho onmiddelli
jk door elf vaandels voetvolk en zes
kornetten ruitert
j liet aantasten. Dapper weerden zich de Staatschen, en met eenig
kri
jgsvolk versterkt deden zi
j een uitval, waarbi
j drie honderd vi
janden sneuvelden,
en wapenen van meer dan vi
jfhonderd man, op den di
jk gevonden of uit hetZwarfewcfer, waarin menigeen was verdronken, opgevischt, benevens twee vanen buit ge-

maakt werden. NoRRxs slaagde er ook in, bi
j nacht een aantal manschappen met buskruid en geld in Steenwi
jlç te werpen. Dit gafden belegerden nieuwen moed. Bp
''
v.
eenen uitval,welke door woaRxs ondersteund werd,verbri
jzelden zi
j meti
jzeren bamers W31ineenige van 'svi
jandskanonnen,doch keerden niet zonder verlies aan vollt terug.
terx
Om dezen ti
jd kwam w ILIUEX vAx MoxTvooh'
r,Drossaartvan Ilattem ,in de legerplaats 1580
van RIrIwEwBERG met een aanbevelingsbrièfvan PARXA, wien hi
j beloofd had,den Koning die statl en het slotover te leveren. Dadeli
jk zond xzwxzxszlto veertig man derwaarts af, welke bi
j nacht door Lonzwxzx vtx xoxTroohT, des Drossaarls vader,
llet slot werden binnengelaten en de bezetting van vi
jftien man, die men dronken had gemaakt, nedersabelden. Toen vielen zi
j in de stad en namen de Hoplieden
in verzekerde bewaring. Xaar zoodra de llurgers het gering getal der aanvallers be-

merkten en hulp uit Zwol hadden ontvangen, dreven zj hen naar het slot terug,
haaldenversterltinguitArnltem ,beventer,Kampen, ffcr#crœlz
jà en Elburg,enmaakten
er zich, na een tort beleg, bi
j verdrag weder meester van. De Drossaart en zi
jn
vader, een tachtigjarige gri
jsaard, werden te Arnhem a1s verraders onthoofd en gevierendeeld. Uit we:rwraak liet PARXA eenige Hattemer krijgsgevangenen het hoofd
afslaan.
Uit Noord-llolland

was sowov met schepen, kri
jgsvolk en leeftogt naar Blelczjjl
overgestoken, alwaar hi
j zich verschanste. NoRRls verliet hierop M eppel en legerde
zich weder te Giethoorn, doch achtte zich n0g niet sterk genoeg, het ontzet van

Steenwi
jk te ondernemen. Rzwwzwszao trachtte ondertusschen uit de blt
jde mare der
nakende verlossing,totverderf der belegerden voordeel te trekken. Bt
j een dikken mistI1
#.
zou w laat hi
j eene afdeeling kri
jgsvolk regt op de stad aanrukken en de trommelslagers den maand
Engelschen en Hollandsclzen marsch slaan. De bezetting, hierdoor in den waan gebragt, 1581
dat het ontzet aankwam , deed eenen uitval, om de verm eende hulpbenden in de statl
te helpen , doch eensltlaps trok de mistop,waardoor de li
stontdekten verl
jdeldwerd.
.
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11
576- Rxwwsxszso eischte eenigedagenlaterSteenwjjkwederop,doch deKri
xj
gshoofden,zonder

9581
v hetbesluit van den stedeli
jkenRaadaftewachten,antwoorddendentrompetter, ))datmen
I
uouw-den Prins van oranje en den Staten getrouw wilde blt
qven;deGraaf mogtdoen,wathi
j
maand
1581 nietlatenkonde-''Evenwelgaven zi
j denBondgenooten den hoogen nood te kennen,in
welken men verkeerde,terwi
jlREwwEwBERO,door brievenen geschriften,de tweespaltvan
.

binnen voedde, zoo dat het xoawpv'
z de uiterste inspanning kostte, de misnoegde bur-

gers in toom te houden. Xaar bi
j de belegeraars wasbetnietbeter gesteld dan bt
j de
belegerden; de ontevredenheid der soldaten vermeerderde, en al de bekwaambeid van
den Veldheer werd gevorderd, om tucht en regel onder hen tehandhaven. Degestrenge

vorst maakte het werlten aan de schansen onmogeli
jlt, en de tl
jd werd in wederzi
jdscbe beschimpingen en uittartingen doorgebragt. zelfs daagde eens de Albanesche Hopm an Toxaso den Overste xohaxs tot een tweegevecht uit; doch daar deze als Opperbevelhebber de uitdaging niet konde aannemen, vatte Hopman w lrLxAxs de zaak

voor hem op. Hoog ernstig werd zi
j behandeld. De beidelegersstontlen tegenover
elkander in slagorde en van weerszi
jde waren gi
jzelaars geleverd. De stri
jd begon,doch
de kampvechters bemerltten,na eenige uitvallen,datzi
j tegen elkanderopgewassen waren, legden de wapens neder, en bragten elkander een paar volle bekers toe, waarmede het gevecht eindigde.

Door hetsterk aandringen der Steenwi
jlkers,welke beweerden,datde stad hetgeene
vier dagen meer konde houden, moest loaRxs, hoe zwak zi
jne lkri
jgsmagt ook was,
eindeli
jk besluiten, het ontzet te beproeven. Xet omtrenttwee duizend man overviel
11j-in den nachtvan den zestienden op den zeventienden van Louwmaand devi
jandeljke ruiteri
j te Steenwl
jlcerwolde, en te zelfden tl
jde deden de belegerden eenen uitval. Er ontstond een hevig gevecht, en groot was het getal dooden en gekwetsten aan

beide zi
jden. De Steenwi
jkers moesten zwichten, en bereikten metmoeite de W altpoort, door welke de vi
janden,zonder de genomen voorzorgen van KoalpvT,raethen
zouden gedrongen zi
jn. Noahxs week naar een metboomen beplantkamp, door een
lagen aarden wal omgeven, waar REM EwBERO hem insloot en den geheelen dag uitzi
jn
veldgeschut bestookte, doclz tegen den avond, na eene hevige doch vergeefsche bestorm ing,aftrok. Noaazs bevondzich echterineenneteligentoestand, zonderruiteri
j,zonder

leeftogt, zonder te weten, welken weg hi
j naar zi
jne legerplaats moest inslaan. ln
Steenwljlt wilde lli
j zich nietwerpen, om er hetaantalmonden niet te vermeerderen.
Onzeker werwaarts zich te wenden en reeds dooreen deelzi
jnsvolksverlaten, trok
lll
j af en ontmoette gelukkig een Steenwl
jker, welke hem naar Blokzl
jl geleidde.
24v.Hier bragt hj zi
jne benden Ween en sloeg zich in hetSt.Janskamp neder,waarde
XO
R
Wv
ja
n
d
he
m
b
e
l
e
ge
rde,hevig beschooten bestormde,doch op de ti
jding vanhetnaderen
m aand.
van versch Staatsch kri
jgsvolk uitBlekzl
jl,metachterlating vanalzi
jnleeftngt,dooden,
gewonden en gevangenen, met stillen trom des nachts wegtoog. Daar RE>XEwBZRG het

DES V AD ER LAND S.

*27

plan derBondgenooten bevroedde,trok hi
jzjneverspreide strjdkrachten W een,verliet11
57
581
0Steenwjjkerwolde,en sloeg zich neder aan de 44 op den Bouwkamp bt
j denW estdjik.
Sowov maakte zich inlusschen bi
j verdragmeestervan Vollenltove.InSteenwqk heerschte
over het mislukken van het onlzet groote verslagenheid. KoRwpr'
r nam elk voorval

te baat, om de versaagtlen op te beuren. Zoo verklaarde hi
j voor een teeken Gods,
toen m en den viez en van Sproklkelmaand op de markt drie veldhoentlers, die van

koudeverkleumd,ofdoor een roofvogelgejaagd,ofuiteenige andere oorzaak bedwelmd
warengeworden,met de hand gevangen had. ))G0d isdrievuldig,''riep hi
j uit,))eens
zond Hi
j den te nedergeslagen lsraelieten dergeli
jke spi
js in de woesti
jn; dit is een
teeken,datHi
j ook onzestad zalspi
jzcn;maarn0g drieweken zalhetduren,totstraf
voor de kleinmoedigheid der burgeri
j en haar gering vertrouwen op Gods bi
jstand.''
Hetvreemdste in de zaak is,datdeze wonderli
jke voorspelling juistisuitgekomen. Zi
j
verlevendigde ondertusschen den moed der belegerden , die trouwens zich in zulken
grooten nood niet bevonden als gemeend of voorgegeven werd; want behalve vierde
half honderd stuks rundvee, vond m en bi
i eene huiszoeking onderscheidene levensr

middelen en nog wel voor twee maanden voorraad aan koren, door de ri
jken in
de woningen der armen verborgen, in het vertrouwen dat m en daar niet zou zoeken,
saaar dat nu te algenaeenen behoeve verbeurd verklaard Averd.
Een aanval van zty:wwyrwBzho op de legerplaats van loRaxs den negenden van Sprok-

kelmaand werd afgeslagen,waarbi
j hi
j een hoop volksen een zi
jnervoornaamsteKrl
jgsoversten verloor. Dien nacht werden ook drie honderd zi
jner ruiters door twee honderd Engelschen en W alen te bieveven, een dorp in brentlte, overrompeld en verslagen , velen gevangen genomen , en twee honderd paarden buit gemaakt. Hierop legerde

zich woahxs met drie duizend vi
jf honderd man voetvolk en zes kornetten ruitersin
Steenwljkerwolde,omtrentvier en twintig honderd treden of passen van de stad; tusschen beide was niets dan vlak land, ten deele heide en moeras, ten deele weide tot

schier aan de veste toe. In het midden Yer weide had REM EwBERO eene schans
opgeworpen en met tien vaandels voetvolk, eenige ruiteri
j en twee metalen stukken
bezet. Hevige sclzermutselingen vielen er voor tusschen hen en de benden van woalxs,

die elkanderook uitgrofgeschutvinnig bestookten, terwi
jl men aan beide zi
jden met
koude, ongemak en gebrek moest worstelen. Veel leden insgeli
jksde belegerden inzonderheid van de gestrenge vorst, en m enige woning werd, om zich brandstof te verschaFen , omvergehaald. Leeftogt werd hun m et karige hand toegedeeld; althans op
zelteren dag kwamen niet minder dan twee llonderd burgers op het raadhuis, voor
zich en hun gezin brood eischende; aan elk werd een weinig uitgereikt, waar-

mede zi
j zich te vreden stelden. Sinds den zeventienden van Sprokkelmaand, toen
het weder begon te ontlaten, naderde wosaxs, ondanks 'svl
jands pogingen dit te
beletten, met zi
jne schansen al meer en meerde stad en hetgelukte hem dikwerf,
51+
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1576-- haar van eeni
ge kri
jgs- en mondbehoeften te voorzien, doch waarbi
j steeds ernstigc
1581
P
l
aat
s
ha
dde
n
,
i
n
we
l
ke
de
Re
nne
nber
gs
che
n
m
e
es
t
a
l
he
t
o
nderspit delfden.
gevechten
aa v. zelfs kwam het tot een hardnekkigen slag, aan welken ook de belegerden deelnamen,
Spr
k ok-en waar de nacht eerst een einde aan maakte. REXwE>B>:RG gaf de hoop op , de stad
elm .
1581 te verm eesteren , zoo wel omdat zi
jnu, onder zi
jne oogen zelfs, van leeftogtwasver-

zorgd geworden, a1s om den sterken dooi, waardoor hi
j het ontzet niet langer zou
kunnen beletten, de muitzucht zi
jner soldaten en de standvastigbeid der belegerden.
Hi
j trok derhalve, onder begunstiging der duislernis, in goede orde en in zulk eene
stilte af, datde belegerden en lohztls dit eerst bt
j het aanbreken van den dag bemerkten. Een dikke mist verhinderde, den vi
jand na te zetten, wellte zi
jne schansen, bezaaid met li
jken van menschen en paarden, wapenen en kri
jgsbelloeften, verlaten had.

Groot wasde blt
jdschap over hetontzetvan Steenw%jlcinaldeStaatschgezindeNederlanden; alom werd er in de kerken bt
jzonder voor gedankt, en aan vreugdebedri*iven,
#

naar men berekent, eene som van meer dan zestig duizend gulden verspild. ))zoodat
)'

sommigen te regtwel zeggen mogten,'' schri
jft razszwoA, die a1s Adelborstcen werkzaam deelaan hetverdedigen derstad genomenhad, ))datertotbanketten, dansen, spelen,

jkeonnoodigedingenonderde
kosteli
jlte lkleederen,welkomsten,zegeteekenen, en dergeli
menschen alti
jd gelds vo1 op is: maar tot betgeen daar men zullke middelen mede bckomt, a1s goede ordening te stellen,hetltri
jgsvolk welte betalen,en zi
jnen vi
jand in
ernst te m eenen , is er nimmer geld-'' Dit werd ook hier waarheid bevonden. lmm ers
de dappere bezetting, wellke m et zoo veel kraclltsinspanning de stad behouden had ,
ontving niet alleen geene belooning van de Staten , m aar moest zelfs, uitgezonderd de

twee vaandels Duitschers, lang naar de verschuldigde soldt
j wachten; en de wakkere
xohxpr'
r,die met onverwrikten moed en zeldzame standvastigheid de vi
janden buiten en
binnen de veste bestreden , en door schranderheid en beleid al hunne aanslagen te

jklleid overschande gemaakthad, mogtzich door geen bll
jk van der Staten erkenteli
tuigen. De burgers, daarentegen, die zich meer Spaansch- dan Staatschgezind en uiterst
Ilaauwhartig betoond hadden, werden tot schadeloosstelling voor de verliezen in het
beleg geleden , van alle Landsbelastingen ontheven en ontvingen aanzienli
jke geldsommen ,in onderscheidene Hervormde gemeenten voor hen ingezameld.Hunne vreugde
over de gelukkig doorgestane belegering, verkeerde echter weldra in den diepsten rouw

door eene besmetteli
jke ziekte, uitde sclaadeli
jke dampen der kwali
jk begravene li
jken
en andereoorzakenontstaan,welkehetgrootstegedeeltederbevolkingtengravesleepte(1).
(1)hrthives de la Jfci:plz d'orange,T.V1l.p.437,509. boeuments#ï'
W.T.1l.p.226.
FRESISGA, Memoriën, bl. 287- 468. u Rvov, Gedotkw. Gesch.b1.22.- cAnxEno,Hist.de las
Jucrrtfd, p.163,166. s'
rltàpA,de Aell: Belg.T.ll.Lib.lY.p.199. cAxpàsA,della ptferrc di
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Door hetontzetvan Steenwl
jk had wohRxs de handen ruim gekregen, en eerlang zag15761581
hi
j zich wedermeester van deffvfpdcr,deLemmer, enSloten.Malckum wasreedsvroeger aan asxwswB>rao ontweldigd. Staveren werd door een vaandel kri
jgsvolk uit EnlçAtffzml in den nacht van den laatsten van Sprokkelnaaand bezet. De stadsbevelhebber

xzx nzlc>rxx nam met omtrentbonderd en zeventig man de wi
jk naar het slot. Sowov 3 v.

Lent
esloeg er het beleg voor, doch het liep aan tot den tienden van Bloeimaand eer de ma
and

bezetting zich overgaf.De dappere b>:lt>rM.
&,doorzi
jne soldaten verraden en aan sowov 1581
uitgeleverd, werd met de overige gevangenen naar Enkhuizen gezonden , en het veroverd vaandel in de Groote kerk aldaar opgehangen. Stavoren werd versterkt, maar

het slotaan de zi
jde derstal metden grond geli
jk gemaakt. Hetwasin Vl
jftienhonderd twee en twintig opgetrokken, en had toen bi
j de vier en veertig duizend gulden
gekost(1).
REXwEXBERO was van Steenwl
jk op Dieveren teruggetrokken, waar bi
j hoopte, dat
xoRaxs hem zou volgen en een slag met hem wagen. Hiertoe ontbrak het dezen

aan genoegzame ruiteri
j, en zi
jn voetvolk was slecht gewapend; daarenboven oordeelde h1
j ook wisser spel te spelen, wanneer llt
j zich van de Friesche plaatsen,
welke in 'svt
jandshanden waren,vooraf meestermaakte. Terwi
jldit plan ten uitvoer
gelegd werd , viel a>:ww>:>BEzto in Salland , bemagtigde helhuis te Boœbergen ,versterkte
tzppr en eenige andere kleine plaatsen, toog daarop naar de ommelanden en sloeg zich
neder in Groot-Aduard. Hi
j beproefde eene schans op het Beediep te leggen , om den

l'
Ieer van Njjeltoord te W fzl:tfm den toevoer uitzee afte sni
jden, doch werd van daar
verdreven. Korthierop tastte wzzExooRn, met eenig kri
jgsvolk uitFriesland versterkt,
de Rennenbergschen te Groot-Aduard aan,maarmoest op zt
jne beurtmet verlies naar
Kollum ,Op/g/fz/m en Adztarderzl
jl de wi
jk nemen. Dapper verdedigde zich de bezetting in de laatstgenoemde plaats; doch zi
j bezweek'bl
j de derde bestorming en werd
met llaren moedigen Bevelhebber scHELl'z JARGES over de kling gejaagd. Nzzzxooab
Fiandra, T. ll.p. 23- 25. BENTIVOGI-IO, Nederl. Ilid. b1. 337. LE PETIT, Cltron.d. #pll.T. 1l.
tiv. Xll. p.414- 416, 420. cllAppuvs, Iiist. Ge'
n. d. 1.g. d. Fl. Liv. V. p. 296 , 297. GRIMLS-

rflx, Ilist. pf tlte Netherl. B. Xl. p. 628- 639. HARAEUS,Annal.Brab.T.111.p.319,320,
'

323-325. BOR, Ilist. d. Nederl. Oprt D.ll.B.XV.bl.219-221,225- 227,228. B.XYI.
b1. 230- 238. v. METEREN, Ilist. d. Nederl. O0rl. B.X.bl.189- 193. HOOFT,N ederl.#ï.
CI.
B. XVll. bl. 718- 725. B. XV11I. b1. 765- 772. w lssExlus, Chron. p. Yriesl. B. XV111.
bl.678- 684. scllo'
rAwrs, Fr. Ilist.B.XX1lI. b1. 864- 868 , 870-- 872.

(1)bocuments #ï.
çf. T. lI. p. 234. y'
aEslxcA,Memoriën, b1.458,462- 464. B0R,Ilist.d.
Nederl. Oorl. D. ll. B. XY1. bl.239,251. v.XETEREX,Ilist.d.Nederl. Oorl.B.X.bl.196
verso. HOOFT, Nederl. #f,
î/. B. XY11l. b1. 772- 774. w lssEnllns; Oàrpo).p. Yried.B.X$r1ll.
b1.684. sclleTAsrs,Fr.Ilist.B.XXll1.bl.877.
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1576- week naarW insum ,maarzag zich door zi
jn volk gedwongen,deze schans,daar zi
j niet
1581 houdbaar was, als ook
W crdum bi
jverdrag aan zAw BAPTIST ox '
rAsslsoverte geven,

waardoor REX>ENB>:RO van altfc ommelanden totaan DokkuT toe meester werd. Om
dit verloop van zaken te herstellen , vereenigden , op last der Staten , soxov , woRaxs,
szzzwooao en verscheidene Friesche Bevelhebbers hunne benden te Rinsmergeest. Ze:

duizend Rennenbergschen togen daarop uit Kollum naar Grijpslêerk, doch woaals
noodzaalkte heni nadat llj zich van Monnikerzjjlhad meester gemaakt, ook van daar
op te bréken. Door de Bondgenooten vervolgd, trokken zi
j,metachterlating van vier
veldstukken, verscheidene vaandels, een groot aantalwapenen, al de bagaadje, zeven
19v. honderd gesneuvelden en vele gevangenen, tot onder het geschut van Groning:4 terug.
llooim.
1581 Op

denzelfden dag ontving XEXwEXBEKO, wien het mislukte beleg van Steenw%jlcge-

weldig geschokthad en welke sedertin eene kwi
jnende ziekte gestortwas, indie stad
23 v. het laatste Oliesel, en gaf er vier dagen later in den bloei des levens den gecst, niet
Hooim .

zonder vermoeden van vergif, daar zi
jn hart gelleel uitgedroogd en totde grootte van

een walnoot ingekrompen was. GzoRoz viw LALAIXO , Graaf van Bennenberg , Heer,
en daarna Xarkgraaf van Ville, de tweede zoon van >'zx-ll,s, Graaf van Ilongstraten,
Ridder van het Gulden Vlies en Stadhouder van Gelderland, en van AwwA, Gravin van
Bennenberg, wasuit een geslacht ontsproten, dat om zi
jn rjkdom en aanzien onder den
en
welks leden steeds eene belangNederlandschen Adel eene eerste plaats bekleedde,

ri
jke ro1 in onze Geschiedenis, vooral in het ti
jdvak van den opstand tegen Spanje,
vervuld hebben. Hi
J zelfhad de zi
jde der Verbondene Edelen omhelsd,zich,even a1s
zi
jn broeder Awr
rowzz, Graafvan Iloogstraten, een i
jverig verdedigervan 'sLandsvri
j.

*

heden betoond, en door woorden en daden in hooge m ate het vertrouwen van de Sta-

ten en den Prins van Oranje verworven, hetwelk hi
j tegen alle beginselen van eer en
zedelt
jkheid geschonden heeft. lmmers, was hem de dienstder Staten tegen de borst,
dan moest hi
j zi
jne ambten nedergelegd, nietden verrader gespeeld hebben. Uit zi
jn
gedrag in de laatste dagen zi
jnslevens bli
jkt, datlat
j berouw gevoelde over zi
jn afval
en dat hi
j zt
jn roemri
jken naam door zulk eene schandeli
jke daad, die hem niets dan
onheil baarde, bezoedeld bad. ))O , Groningen1 Groltingen/'' riep lai
j dikwerf uit,
))waartoe hebt gi
j mi
j gebragt. lk mag welin eeuwigheid den dag beklagen, waarop
ik u heteerste zag-'' Ook wilde hi
j zi
jne zuster xohwzyulA, welke hi
j zi
jne verleidster
noemde, niet meer zien ofspreken. Een ti
jdgenoot, die hem van nabij gekend heefl
en zeker niet voor hem was ingenomen, roemt zi
jne edelaardigheid, milddadigheid,
minzaamheid,heuschheid van zeden,zi
jn handhaven der kri
jgstucht,afkeer vangeweld
en overdaad, zi
jne vertrouwdheid met deLati
jnsche, Grieksche en veleanderetalen,
en zi
jne liefde voor de wiskunst, den zang, de muzi
jk en het schaakspel. Hj
drukte de gemeente niet,en wistzi
jne zuchtvoorhetschoone geslachtten minstemet
uitwendige zedigheid te bekleeden.Een Spaansch schrt
jver noemthem ))een opregtKa-
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tholi
jk en dapperRidder,den Koning van Spanje,maarweinig den Spanjaarden gene-15
15
78
61
gen-'' Tot den negen en twintigsten van Hooimaand werd zi
jn dood geheim gehouden ,uit vrees, dat de soldaten, welke voor Gronîngen lagen , wegens de achterstallige

soldt
j aan hetmuiten zouden slaan. JAw BApTzsT pl '
rAsszs hield hen bi
jeen,tot X>ARM<
eenen opvolgervan ltxwwzxByrzto benoemd had (1).
In het begin van Grasmaand had, op aanhouden der Staten van Friesland , de Prins

van oranje zich mel zt
jne gemalin, ter regeling van onderscheidene zaken, naar dat
gewest begeven, en waste Leeuwarden luisterri
jk ontvangen. Na dathi
j vele belangrt
jke geschillen, het Landsbestier betreffende, uit den weg geruimd en ook den
Graaf van Roltenlo, die zich in zi
jne tegenwoorégheid tegen de Friezen verdedigde,
welke zi
jne eer, om de nederlaag op de Bourtange, te na gesprolken hadden, te vreden gesteld had, stak het vorstell
jk paar weder over naar Holland (2). Hier was het onderhandelen mel Aszov, dat met het vaststellen van
het Verdrag nog niet geheel was afgeloopen (5), ten einde gebragt. De'Hertog
had zich verbonden, Koning uzwol
txx lII tot bet verleenen van bjstand aan de
*

Nederlanders over te lzalen, en van dien Vorst eerst mondeling , daarna schrifte-

li
jk de verzekering ontvangen, llulpbenden naar de Nederlanden te zenden, zoodra
de inwendige beroerten in Frankrljk gestild zouden zi
jn. De afgezanten der Staten
oordeelden deze verzekering te onbepaald en dwongen Axlov, wien zt
j naar Bordeauœ
verzelden,werwaartshj zich begafom aynhetherstelvandenbinrlenlandschevredemede
te werken, de schrifteli
jke belofte af,dathi
jvllrheteinde van Grasmaand Wjftienhonderd een en tachtig in de Nederlanden zou zi
jn metzi
jn eigen krjgsvolk en de
hulpbenden zi
jnsbroeders,bi
j wien h
,i
j tevenszou aandringen op hetgeven eenermeer
duideli
jke verltlaring van het vi
jftiende en zestiende punt des Verdrags van Plessis-len.
Tpvrd. Daar zi
j geene ,mogeli
jkheid zagen meer te verwerven, en vreesden den
Koning van Frankrijk door hetlanger opwerpen van bezwarentevertoornen,bragtenzl
j
hetwerk ten einde, en hetVerdragwerddcndrieentwintigsten van Louwmaand Vi
jftien(1)FRESISGA, Memoriën, b1. 464-473. cAnxsno, Ilist.d.1.guerras,p.166. CAMPANA,della
guerra di Fiandra, T.1I.p.25. BEwTIv0csI0,Nedevl.#idf.bl.337. z.s PETIT, Chron.d.#d#.
T. II. Liv. XlI. p. 421, 422. cllAppcvs, Hist. &J4. #. 1. g. d. Fl. Liv. V.p.297,298.
IlAltAEvs, Annal. Brab. t 111.p. 328. GROTIVS,Annal.Lib.111.p.69. I0R,Ilist.d.Nederl.
0pr!. D. Il. B. XYI. bl.275,276. v.xsrrasx,Ilist.d.#e#>l. Oorl.B.X.bl.197. HOOFT,

Nederl.#fdf.B.XVJII.782- 784.

(2)>'
RESINGA, Memoriën,bl.462. :0R, Hist. d. N ederl. Oprl. D. lI. B. XVI.b1.252. HOOFT,
Nederl. Ilist. B. XYllI. bl. 774. wlysnxlus, Chron. p.Yrie&l.B.XVllI.bl.689. scHorAsrs,
Fr.Ilist.B.XXlll.b1.878- 881.

(3)Zie hiervoor,bl.392- 396.
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1576- honderd een en taclltig te Bordeauœ van wederzi
jde plegtig bezworen. Den dertigsten
d
1581
van W intermaand te voren hadden de Algemeene Staten, te belft vergaderd,di
tVerdrag reeds goedgekeurd en de gezanten tot het beëedigen er van gemagtigd. Op

deze belangri
jke gebeurteniswerdenonderscheidenegedenkpenningengeslagen (1).DeKoning van Navarre verwittigde den Prins van oranje, dat hi
j Axzou naar de Nederlanden zou verzellen; en eenige Edelen onder de Xisnoegden toonden zich genegen, de

zi
*
i
@de van PARXA, welke in eenen moei
jeli
jlten toestand verkçerde,te verlaten en zich
aan die des Herlogs te scharen. Axzov zelf ontvouwde door de pen van sT.AxzoEooxbx

aan de Ri
jksvorsten uitvoerig de redenen, waarom hi
j.het bewind over de Nedevlanden op zich genomen had (2).
In de Statenvergadering te Delp , waar de Prins van oranje, als naar gewoonte, te
worstelen had met het eigenbelang der gewesten en de besluiteloosheid en bekrompen

zienswi
jze derafgevaardigden, was inmiddels den dertienden van Louwmaand de oprigting van eenen Landraad of Raad van State vastgesteld, welke nevens den Hertog rege-

ren zoude. Reedssinds een jaarhad men zich metde zamenstelling van dat ligchaam
bezig gehouden, en na het opmaken van het Verdrag met Axzou zich bei
jverd,
llet werk vöör zi
jne komst tot stand te brengen, daar hetlater moei
jeli
jk zou zi
jnj
%em in het kiezen van Raadsleden en het omschri
jven van hunnen werkltring niet te
kennen; of wel omdat ))naar mate m en den Franschen Vorst m inder gezag in de
Regering wilde geven , het van meer belang was dien Raad vooraf aangesteld en in
werking te hebben-'' Naar het berigtschrift, hetwelk achttien punten bevatte, zou de
Landraad beslaan uit een en dertig leden, alle Nederlanders, door de verschillende
gewesten te kiezen en te bezoldigen, a1s vier door Braband, vier door Gelderland en

Zut
plten, vl
jfdoor Vlaandeven,vier door Ilolland,drie door Zeeland,tweedoorOpprnilcen het Doornilcsclte,drie door hetSticht,twee door Mecltelenmetoveri
jssel,twee
door Friesland, en twee door de Groninger ommelanden. Zj zouden nevensde hooge
Overheid (den Hertog van Anjou),doorde Staten aan te stellen,zorg dragen vooralle
opkom ende zaken, m et name voor het heFen van ingewilligde schattingen, en het be-

talen der oorlogslaslen methetgeen er aan vast was. Doch de burgerljlte regering en
hetbegevenvan ambten inKolland enZeeland zouden bli
jven aan denPrinsvan oranje,
onverkort hetVerdrag met den Hertog van Anjeu ten opzigte dezer twee gewesten
esloten; ook zou men aldaar slechts zo@ veelkrt
jgsvolk in bezetting houden, als de
(1)Archives & la Maison #,orange, T. Vll. p.441--445. MoopT,Nedcl.#i,f.l1.XYIIk
bl.758. B.XVll1.bl.764.

(2)Archives de la Maison d'orcpg:, T.VIl.p.477,478,492- 500,503. noorv,Nederl.
Hist.B.X5'1II.bl.787.
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Prins, met goedvinden der Hollandsche en Zeeuwsche Staten , noodig zou oordeelen. De1s26Landraad en de hooge Overheid zouden alle ambten , welke doorden Koning van Spanae
.
1581
en den algemeenen Landvoogd Plagten begeven te worden, vervullen uit eene benoeming, te doen door de Staten der bi
jzondere gewesten. lnsgeljks zouden de Landraad

en hooge Overheid kri
jgsvolk mogen afdanken ofaannemen, mits niet hooger gaande,
boven de ingewilligde middelen, dan tothonderdduizend gulden eens, ten ware metverlof
der Staten. De Landraad zou echter geene magt hebben, nieuwe lasten op te leggen,
het Land onder eene vreemde Xogendheid te brengen , oorlog te verklaren, of vrede te
sluiten zonder bewilling der Staten , hiertoe wettig beschreven. Op llet stuk der m unt
moest de Landraad het goeddunken van elk gewest inwinnen. De Raadsleden m oesten

het handhaven van 'sLands voorregten bi
j eede belooven. Bi
jzondere verstandhouding
met eenige Landen, steden of personen over de gemeene zaak, het openbaren van

'slzands geheimen, en het ontvangen van geschenken was hun uitdrukkell
jk verboden.
Alle zaken moesten zt
j bj stemming afdoen, zonder dat de hooge Overheid eenigen
van hen tot achterraden mogt gebruiken. Brieven , den staat des Lands betreFende,
m oesten alle in den Raad vertoond en gelezen worden. Zaken van gewigt mogten aldaar

niet wonlen afgedaan dan in bi
jzi
jn van tien leden, waarvan zeven uitverschillende
J-n. Over minder belangri
gewesten moesten zi
jke zaken moesten ten minsle zeven leden
zitten, vi
jf uit onderscheidene ewesten, indien er zoo vele tegenwoordig waren ter
plaatse waar de Raad zitting hield. De Landraad moestde vi
janden van hetVaderland
in regten vervolgen, middelerwjlhunne goederen opschri
jven, en de inkomsten er van
besteden ten voordeele van het ewest, waar zi
j vielen. Tweemaal'sjaars zouden de
Algemeene Staten bi
jeenkomen ter plaatse,waar de Landraad alsdan zitting hield; doclz
htj en de Staten van elk gewest zouden mogen vergaderen zoo dikwt
jls z1
j goedvonden. Noglans zou de hooge Overheid en de Landraad de Algemeene Staten mogen

beschri
jven,zoo dikwjlszi
j zulksnoodig oordeelden. De helft,ofalshet getaloneven
was,de grootste helftder Landraden van elk gewest zou jaarli
jks tegen andere verwisseld worden,en ten minste een jaar buiten betrekking blt
jven. Geen van hen zou langer dan tweejaren achtereen mogen dienen.De Landraad zou zitting hebben terstede,
waar hel de hooge Overheid gcschikt oordeelde, vooralm et opzigt tot het beleid des

oorlogs, mitsaan die zjdederMaae, waardehooge Overheid en de Landraad ziclz
bevonden , acllt of tien Raadsleden gemagtigd zouden worden , om zich aan de andere

zi
jde dier rivier OP te houden en de zaken aldaar waar te nemen. De Yeldheer zou
doorde hooge Overheid, bi
j goeddunken van den Landraad of van anderen daartoe te
magtigen, worden aangesteld, doch alleen van de hooge Overheid afhangen. De Land-

raad en de hooge Overheid zouden lzetbeleid des oorlogs en hetbegeven der krjgsambten hebben,ook hetaanstellen van den Krjgsraad,mitsmen inboorlingen,wanneer
zi
J even bekwaam waren,boven vreemdelingen verkoos. Hunne geheimschri
jvers,deur11 DzzL. 6 STrK.
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1576-- waarders en andere ambtenaren echter zouden
1581 nemen. Al het gemelde

zj uit de Vereenigde Gewesten moeten
werd slechls vastgesteld voor den ti
jd van een halfjaar, wan-

en van den Landraad, op het
neer de Algemeene Staten op lzet behouden of afschafl'
uitbreiden van dit Berigtschrift, en op andere zaken weder vergaderen zouden, alles

buiten nadeel zoo der llandeling tusschen den Hertog van Anjou en de gewesten,
welke met hem waren overeengekomen, als van de Landschappen, die tot nog toe niet

met hem onderhandeld hadden (1).
Op dezelfdedagvaart,doorden Prinsvan oranje voornameli
jltbeschreven,om 'sLands
HoogeRegering te regelen , een nieuwen Opperheer aan te nem en,en den Koning af te
zweren , werden nog onderscheidene andere gewigtige zaken behandeld. Hiertoe behoorde
het s'erzoek 'der Staten aan Koningin ELIZABETH ,om uitstel van de terugbetaling tler som-

men, welke z1
j bi
j de Engelsellekooplieden hadden opgenomen.Totvereffening der verschenen rente, zou Bvaband, even a1s Vlaanderen, achtduizcnd vi
jfllonderd gulden,
Gelderland tweeduizend, Ilolland zes duizend,Zeeland twee duizend, Utrecltteen dui-

zend,Friesland twee duizend,en overijsseleen duizend bi
jdragen,naarwelken omslag
jdkan afmeten (:). Voorts
Tnen eenigzins lzet geldeli
jk vermogen dergewestenin dien ti
werd de vaartop Spanje en Portugal,welkemen om debelangen des handels tot nog
toe wederzt
jds gedoogd had, geheel verboden, uit vrees dat aldaar OP nieuw, en geroegerybootsvollk en schepen zouden aangehouden worden (5). En daar
strenger dan s'
men vernam , dat vele schi
pper'
s, onder schi
jn van naar Frankrijlçte stevenen, hetop
.

5'erbodene havensgexnunthadden,ontving deAdmiraal '
rREsrowo bevel,daartegcn naauwkeurig tewaken. 0ok werd de W aterbal
juw van Zeeland,ROBERT LEESIAN,in zi
jn ambt
'geschorst om dathj paspoorten tegen de bedoeling derStaten l
aad uitgegeven. Naderlland keurde m en het echter beter, alle schepen te laten varen onder beëedigden borg-

togten verband van verbeurd te zt
jn, behalve nog de straf naar 'sregtersgoeddunken,
vanneer zj verderW estsvaartszeilden dan Engeland, Scltotland en de uitersle grenzen
van Franl4ri
jk; van daar zou de lading met vreemde schepen mogen gevoerd wordcn
naar Spanje en PovlItgal,en de Nederlandsche bodems zouden oolk daar Spaansche en
Portugesche waren mogen innemen en herwaartsvoeren (1). Ditbesluitwerd in Gras(1)Groot Placaatb. D.1V.bl.76. :0R,Ilist.d.Ae#:rl.Oprl.D.Il.B.XVl.bl.241-243.
HooF'
r, N ederl.Hist.B. XYlIl.b1.761- 764. Besolut. d.Et. &loz. in de hrchives de la Jffzgp';
d'prcnpe, T. VlI. p. 500- 502. v.p. splEGzz., onuitg. Stukk.D. ll. bl. 283- 289. Eene be-

knopte gesclliedenis van dien Tuandraad wordtgevondcn bi
j PIETERl'xuLvs,Yerlîlarina der Unie
l/cgz Utrecht, D. lI.b1. 299- 310.

(2)Documentsffïdf.T.11.p.216-220.
(3)Ziehiervoor,bl.388.
(4)Documents Hist.T.ll.p.230. :01
t,Ilist.d.Nederl.Oorl.D.ll.B.XVI.bl.253. v.M:'
rsIlEy,Ilist.d.Nederl.oorl.B.X.bl.188 vcrso. IIOOFT,Nederl.Ilist.B.XYlll.bl.774.
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maand te Amsterdam genomen , alwaar de dagvaart, den dertigsten van Louwmaand te1576-

Delp op reces gescheiden,weder was W eengekomen. Hier ontvingen de Staten het 1581
besluit der Hervormde kerken van Antwerpen en Delft, om de andere gemeenten tot
het houden eener algemcene kerkvergadering te Middelburg te beschrl
jven. Het bi
jgevoegde verzoelt, datook de Staten gevolmagtigden ter bi
jwoning derwaarts wilden zenden, werd heuscheli
jk van de hand gewezen. Op deze Sinode, welke in Bloeimaand
en Zomermaand gehouden werd, beraamde men eene nieuwe kerkregeling, bi
j wellte
aan de Overheid de toestemming der verkiezing van Predil
tanten gelaten werd , doclz

vond niet geraden, haar bi
j het aanstellen van Ouderlingen en Diakenen te kennen.
Voorts werden de kerken van ellt gewest onder lklassen, de lklassen onder Sinoden

verdeeld. Xen onderzochterook de schriftenvan ItAspzltKooyuuAas(1),en verklaarde
die voorergerli
jk en onregtzinnig,doch beloofde den schri
jver vergiFenis en aanhouding
in de dienst,wanneer lli
j schuld bekennen wilde,hetgeen hi
j weigerde. De Staten van
Ilblland, voor wie de zaak toen weder gebragt werd, namen het xooruAAs zeer euvel

af, dat hi
j zich voor een Leeraar der Hervormde Kerk uitgaf, terwi
jlhj verklaarde
van die Kerk in leer te verschillen. Zi
j verwezen hem totde kerkeli
jke straf, en het
volgendejaar werd hi
j door de Sinode,te Ilaarletn vergaderd,van zi
jn ambt ontzet en
uit de gemeente gebannen. De Regering van Leiden liet hem nogtans zi
jne wedde van
twee honderd gulden 'sjaars en dertig gulden voor huishuur behouden,tothi
j een ander
middelvan bestaan voor zich en zjn talri
jk gezin gevonden had, waarop bi
j haar,uit
eigen beweging, van dezen last ontsloeg (2). 0p de kerkvergadering te Middelburg
werd tegen den negenden van Oogstmaand een buitengewone vast- en bededag uitge-

schreven,om van den Hemellleteinde van den burgerkrijg afte smeelten (3).
Hetgesclzilover hetgezag der burgerli
jkeOverheid in hetKerkelt
jke,welkxooruAts
zoo veelmoejeljkheden had berokkend,verdeelde insgeljks de Hervormden te Utrecht.
De Predikanten van de St. Jakobs Kerk aldaar kenden, naar heL gevoelen hunnerambtgenooten van de andere kerkeny der Overheid te veel gezag in het Kerkeli
jke toe.

En in de daad, zi
j begrepen, dat men onder eene Christen Overheid geen kerkeraad
behoefde. Ook lieten zi
j elk op eigen beproeving en onperzoek ten Avondmaal toe,
en verpligtten niemand tot eenige andere beli
jdenis van geloofdan alleen aan den Bjbel; van daar dat zi
j Predikanten van ltet ouh en Afcvtrc Tesfament genoemd werden. Het was natuurlt
jk, dat de Overheid hen steunde; ook hadden zt
j zooveel toe(1)Zie hiervoor,bI.380.
çf.B.XY11l.
(2)B0R. Hht. d.Nederl. Oorl.D.11.-B.XVI.bl.261- 272. HOOFT,Nederl.#ï.
b1.777. UITENBOOAERT,Kerkl.#idf.bl.213. :RAwnT,Hist.d.ACJ.D.1.bl.673- 675,68é,685.
(3)bocuments lfidf.T.lI.p.286-289.
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157> loop, dat m en hun de St. Xaria Kerk moest inruimen. De verdeeldheid tusschen hen
1581
en den kerkeraad heeftlaterernst
ige gevolgen gehad. Te dezen ti
jd werden raede de

geestell
jke gebouwen buiten Utvecltt, welke te na aan de stad gelegen waren, op
verzoek der Burgerhoplieden, ongetwi
jfeld meeruithaatop de Roomschgezinden dan,
zoo hetheette,uitvrees datde vi
jand er zich in mogt nestelen,metverlofvan'sprin-

sen zaakgelastigden omvergehaald (1).
Ook elders hadden de Katholi
jken hetzwaar te veranlwoorden. ))Voerden zi
j eerti
jds den boventoon, onderdrukten zt
j toen de Hervormden, thans had het omgekeerde
plaats.lmmerszi
j,diehetweleeralseenhemeltergendonregtuitkreten,datmenhun geene
vri
jheid van godsdienst gunde, bezigden thans al hunne magt, om die den Katholù'.
ken geheel te ontnemen-'' ln Ilaarlem en Am sterdam hield men zich , ten aanzien
der Roomschgezinden , niet langer aan de verleende Voldoening of Satisfactie. De Hervormden zaten er op het kussen , en het denkbeeld, dat men den Roomschen geene
openbare godsdienstoefening moest toestaan, zelfs niet in de plaatsen, waar zi
j dit uiti
l
o
e
l
a
nger
z
oo
meer
doo
r
i
n
I
l
ol
l
and
e
n
Zeeland.
drultkeli
jk bedongen hadden, drong
Ilaarlem deed het eerst afstand van de Voldoening, en werd door de Staten van

Ilblland met verscheidene geesteljke goederen beschonken tot vergoeding der kosten,
zoo in hetbeleg als na hetovergaan der statl gedragen.Eenige aanzienli
jke Katholi
jken
aldaar leverden een smeeltschrift, door DIRK voxuxlRvsz coohlxlEa'
r opgesteld, bi
j den
Prins van ol-anl'e in, opdatbi
j hen in de uitoefening hunner godsdienstmogthandhaven;doch hi
j verwees hen naar de Staten van Ilblland.ln hetsmeekschriftverklaarden
zi
j onbewimpeld, ))dat het innemen der Groote Kerk door de Hervormden hetgevolg
was van lzet onbedacltt #cJ:f# van een gemagtigde der Staten; dat het wegruimen der

beelden eene daad was, z00 dc/lczl#clïj/: als p4#:.
s/rJJ/; dat het verbieden van de Katholi
jk-e godsdienst geli
jk stond met ':Keizers sclterpe bloedberelen; en dat de Predikanten stokehranden van pprttsfwaren-'' De Staten,bt
j hun beperkt begrip van godsdiensl, namen dergeli
jke uitdrukkingen zeer euvel op, en het gevolg er van was,
dat de openbare uitoefening der Roomsche eeredienst in Ilaarlem verboden werd, ofschoon de Roomschgezinden vergiFenis verzocht hadden voor het inleveren van het

smeekschrift, hetwelk a1s een gewrocht van muiterij was bescllouwd, en zi
j zelve
door hunne naamteekeningen de pen gehaald hadden. Cooawnzh'
r, in weerwilzi
jner
verklaring,datht
j de meeste Roomsche stellingen voor valsch, hare Leeraren, grootendeels, voor verslindende wolven hield, en het sm eekschrift alleen als Notaris op verzoek

van anderen had ontworpen, omdat hi
j begreep dat elk in zi
jne godsdienstbehoorde
vri
j te zi
jn,werd veroordeeld, zi
jn geschrift in tegenwoordigheid van de gemagtigden
derStaten teverscheuren,waaraan hi
jzich onderwierp (2).
(1)SoR,Hist.d.Nederl.Oprl.D.l1.B.XVI.bl.280-282.
(2)Ilesolutien van #pllcoid,aangeltaald doorwAuxsAAa,D.Vll.b1.368-370. :oa,llist.d.
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In Amsterdam werd insgeli
jks, doch eerst in het begin des volgenden jaars,15
761581

van de Yoldoening afstantl gedaan en daarmede het openbaar uitoefenen van
de Roomsche godsdienst afgeschaft. Kort te voren , den twintigsten van W inter-

maand, was op naam des Prinsen van oranje, a1s de Hooge Overheid van Splland, een plaltaat uitgevaardigd, waarbt
j het drukken en verspreiden van oproerige

en ergerli
jke geschriften, het schoolbouden zonder verlof, hetdragen van geesteli
jke
gewaden,en bovcnal))hetoefenen derPauseli
jke'Religie en hetbjwonen vanopenbare
en geheime zamenkomsten op verbeurte van honderd gulden''verboden werd, ))ofschoon

men,'' voegde het bevelschrift er bj, ))niemands gewisse bezwaren of onderzoeken
wilde-'' Ditwasheteerste verbod,welk bt
j vorm van plakaat in Ilolland tegen de
Roomschgezinden werd afgekondigd,ongeveer tien jaren nadat men, ter handhavingvan
'sLands vrjheden en tot bescherming zoo welvan de eene als van deanderegodsdienst,
de wapenen tegen de Spanjaarden had opgevat. Xaar de zaken en ti
jden waren
merkeli
jk veranderd; de Roomschen,in hetalgemeen,werden 4u voor Spaanscbgezind
en voor vi
janden van de tegenwoordige Regering gehouden. Evenwel werd hetbewuste
bevelschrift nergens in allen deele ten uitvoer gelegd; de Regering van Leiden zelfs

weigerde het in hare stad te laten aiezen (1). W at thans in Ilblland ten opzigte
der Roomschgezinden gebeurde, was reedsin Bloeimaand teBrussel geschied, ten gevolge

van hetoproerig preken eens Dominikaner Xonniks,wicn zi
j,in weerwilderstedeli
jke
Regering, welke hem in stilte zocht te verwi
jderen, met geweld in de stad wilden
houden. De Regering echter, ondersteund door de soldaten en de Hervormden, behield

de overhand. Niet alleen moest de Xonnik met vele zi
jner aanhangers vertrekken,
maar men sloot zelfs de kerlten en kloosters, ligtte er de beelden uit, en verbopd de

uitoefening van de Katholt
jke eeredienst. ln Zomermaand had hetzelfde in Antwerpen plaals, nadat de Gilden, uit vrees voor eene nieuwe beeldstorming, hunne heer-

li
jk geschilderde altaarstukken uit de Groote Kerk met verlof der Regering gehaald
en in veiligheid gebraglhadden (2).
Nederl. pprf. D. 1l. B. XVI. b1.254- 258. IIOOFT,Nederl.Sidf.B.XVlIl.bl.775. ZnANDT,

Ilist.d.SCJ.D.1.bl.667,668.

(1)Resol.w.11011.aangehaald bj wAG=xAân,D.Vll.b1.370- 373. n0R,Ilist.d.Nederl.Oorl.
D. 1l. B. XVI. bl.290- 293. HOO>'T,Nederl.#f:f.B.XVIlI.bl.802- 804. BaAXDT,ffidf.d.

ACJ.D.1.b1.677. XLUIT,Ilist.d.f1pl/.Staatsr.D.1.Btjlagen,bl.427- 439.

(2)cAxpwxw,della guerra diFiandra,T.lI.p.29. X,E I'
ETIT,Chron.d.#pll.T.II.Liv.X11.
p. 423. llAaAsus, xnnal Brab.T. 111.p.325,326. Boa,Ilist.d.Nederl. Odrl.D.1I.B.XVI.
bI.258- 261,275. v.METEREN,Ilist.d.Nederl. Oprz. B.X.bl.194,195,196.H00>'T,Nndrl.

#ï:/.5.XY11I.bl.775- 777. :MSDT)Ilist.d.Ae; 9.1.bl.669.
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Geldgebrek,zoo welbi
j de Spanjaarden a1sbi
j de Stalen,verhinderde dat er in de
jg ondernomen werd. Het kwali
jk
Zuideli
jke geWesten iets van belang in den kri
muitzucht onder de soldaten , welke zich op onderscheibetalen der soldt
j verweltte
dene plaatsbn door dadelt
jkheden openbaarde, die dikwerf m et geweld moesten bcjne ruiters
dwongen worden. .PARXX had zich te Ilauterive verschanst,van waaruitzi
en de Xisnoegden het Staatscbe kri
jgsvolk bestookten, dat onder nz vxLxuzhs zich omtrentIperen en Diksntuiden lzad neêrgeslagen, terwi
jl de Prins van Espinoy met de
bezetting van boornik hetland van Ilenegouwen aiiep. Daarlli
j overgeene genoegzame krl
jgsmagt beschikken konde, trachtte hi
j door list of verraad zich van eenige
steden te verzekeren , en had het onderanderen op Vlissingen gemunt. Reeds sinds

geruimen tt
jd poogde nox M>:ltwA.
ltlllxo z)z MzlpozA, Spaansch gezant aan het Engelsclze Hof, door middel zi
jner Nederlandsche bedienden en groote beloften eenige
Nederlandsche Scheepsbevelhebbers over te halen , lzem in eenen aanslag tegen die
stad de behulpzame hand te bieden. Twee wakkere ezagvoerders, w ILIZEX zAwsZOON VAy HOORy en K ORNELIS LEExxlornzlt, gelieten zicll naar zi
jne voorslagen te

luisteren, maakten hem diets, dat zi
j, gevolgtl door eenige welbemande Koningswe
l
k
e
n
i
e
ma
nd
z
o
u
l
e
t
t
e
n
, Vlissingen gemakkeli
jk den Spanjaarden in
schepen op
llanden konden spelen, en namen nu en dan kleine geldsomm en van hem aan ,
doch verwittigden intusschcn oRAxzE van den toeleg. Thans verzocht vAw uooRx

eenige duizen; kroonen, Om , zoo het heette, aanhangers te l
.toopen, en zi
j werd
a
a
r
v
o
o
r
bi
j
de
n
Ge
z
a
n
t
t
e
n
onderden hem toegezegd, m its zijn elfjarig zoontje
t
je, bewilligde hi
j hierin
1aand gelaten wierd. Na ruggespraak met den Prinsvan oral
werkeli
jk, onder voorwaarde nogtans, dat men den knaap niet buiten Engeland zou
s-oeren, hetgeen hem den twee en twintigsten van Grasmaand bt
j geschrifte verzeltertl
werd. Inmiddels ontving de Admiraal rhzsxzoxo bevel, eenige schepen naarkvalcherelt
te zenden, om 's Konings benden aldaar naar behooren te ontvangen; en tegen het
einde van Bloeimaand, hetti
jdstip waarop de aanslag zou uitgevoerd worden , vertrolk

ohtxzz's geheimschri
jver CIIRISTIAAN HUYGENS naar Londen metlast, het zoontje van
jn intrek in
den Scheepskapitein des nopds met geweld te bevrt
jden. Huvozxsnam zi
rberg, die meestal door Franschen bezocbt werd, zoodat hi
j oolt voor een
eene he
A PONTAI>E,Leeraar bi
j de W aalsche Gemeente, wien hi
j
Franschman doorging. Xet I,
hoe
men
het
door 'sPvinsen Hofprediker bu vlruzaswasaanbevolen,raadpleegde hij,
rAxwz
best sxzwnozA's huis kon bespieden en berigten nopens het kind inwinnen. LA Eoxr

stelde daartoe zekeren xAws uovslwn, een Leuvensch koopman, voor; ook bragt hi
j
we
l
ke
i
n
den
Hvvozwsin kennismetwALSINGHAM, den geheimschri
jver derKoningin,
toeleg belrokken werd. Den dag ter uitvoering van den aanslag tegen Vlissingen bejl in den
paald, maakt Axrowxz vxaxzzhzw, een Hellebaardier van den Prins,terwi
namiddag xzwnozA was uitgereden, zich meester van den knaap , die rnet eenige

D ES V A DERLAND S.
makkers voor de deur speelde, en voert hem door een buis, welk tot dat einde 1576-voor en aclzter open stond, naar een tweede en cen derde, alwaar het kind verborgen 1581
wordt. XzwoozA's bedienden zetten den roover achterna, doch worden door uvvoExs
en den Hellebaardier m et den degen in de vuist, en door eenige rappe gasten, die van

verre op den uitki
jk stonden,en hettoegestroomde volk gestuit. Hvxozxs,door wALSINGHAM van een paspoort en het verder benoodigde voorzien , geraakte met den knaap

nog dienzelftlen nachtop een schip,doch wasbi
jnaachterhaald geworden,daarxzwoozA,
die bi
j zi
jne terugkomstoogenblikkeli
jk hoewelte vergeefs,bi
j deKoningin gehoorverzocht, hem naar alle kanten had laten OPSPOrCn. Hj kwam behouden in Nederland
terugy en ontving van den Prins een gouden gedenkpenning met het omschrift: M altdati strenue eœecuti monum : gedachtenis voor een m oedig uitgevoerden last. De geroofde
knaap , wxltoluwAs w xLyuzxszoox genaamd, is naderhand Scheepsbevelhebber in dienstder
Staten geworden. De aanslag tegen Vlissingen werd niet ondernomen , hetzi
j door eene

toevallige omstandigheid, laetzi
j onldat men ontdekt had, wat er gaande was,ofwel
uitontzag voorde schepen van rhzsxaowo (1).
Beter slaagde PARMA in Zomermaand een toeleg op Breda. De stad was goed versterkt, doch de bezetting bestond slechts uit een half vaandel onder vxuoazs valt Wrcderode, en die van het slot telde niet meer dan vi
jf en dertig man. KARExzvAx
otvhz, Heer van Fresin, zat nog steeds aldaar opgesloten, en zoowel uit zucht
.

na
ar vri
jheid a1s uit wraak, had hj het plan gevormd, Breda den Spanjaarden
*
te leveren. PARXA, hiervan onderrigt, zond cLxrbz vAs BaltxaAvxos'
r, Heer van

Ilautepenne, om zich van de uitvoerbaarheid des aanslags te overtuigen. HArTE-

PExxz en x.
&A1tTEx scuzwx bragten in den omtrek eenige benden bi
jeen,onder schi
jn
A'
an 'sffcr/pgczlsp:c/l en Eindhoven te dekken, die door de Staatschen met een beleg bedreigd werden, en tot welk einde een groot deel der bezetting uit Breda
geligt was.
De stadsbevelhebber I)s I,A OAROE, welke metditkri
jgsvolk naarTurnhoutwasgetrokken , werd door de Spaanschen achtervolgdy die zich bt
j Ililrarenbeek legerden,doch
tegen den avond in stilte weder opbraken, en omstreeks twee ure na m iddernacht
met hunne voorhoede onder Poxpzo BAaoo achter het kasteel van Breda aankwam en.
llier S5'aS# om de grachten te diepen, het water afgelaten , en op den wal stontl een
omgekocht soldaat sinds drie uren op schildwacllt, om de aanvallers te verbeiden , ter-

wi
jl zi
jne makkers, aan welke raEsxx eene tonne biers ten geschenke had gegeven,
meest alle deels beschonken, deels door den slaap bevangen waren. De vt
janden
(1)I,E PETIT,chrolk.d.Jlpl/.T.1l.Liv.Xll.p.421. v.MrTEREN,Ilist.d.Nederl.O0rl.B.X.
b1. 196 vcrso. ve ltsvo, Nederl. GedcA.B. lY. bl. 71. HOOFT, Nederl. ff9/. B. XYHI. bl.
777- 781.
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1576- klauterden ove: den beer, welke dicnde om het water op te houden, en beklommen
1581

ongehinderd dèn wal. Doclz het werd gezien door een Hopman, die juist met
een jagt uit Ilolland kwam en terstond twee schoten deed, welke de burgers wekten en in het geweer hielpen. De Spaanschen, ziende dat zi
j ontdekt waren, vielen
in het wachthuis en doodden de elfman, welke zi
j er vonden. De Bevelhebber van
het slot vloog met de sleutels naar de poort, om die voor de toegesneltle burgers te

openen, maar werd door een der verraders overhoop gestoken. De bezetting,nadatzj
driemaal wasopgeëischt,gaf zich op raad van vhssxw bi
j verdrag,over.
De Burgemeester Govzh'
r xowr
rEws, een man van beleid en moed, wellte sinds

ox X,A oAlbz de Regering had gewaarschuwd op hare hoede te zt
jn, de wachten in de
stad overal verdubbeld, en andere maatregelen van voorzorg genom en had, nam nu het

bevelover de gewapende burgers,bi
jna negenhonderd man in zeven vaandels verdeeld,
op zich , liet aanstonds schansen tegen het slot opwerpen en de belendende huizen
bezetten , in de hoop zich althans zoo lang te lkunnen verdedigen, tot 5E I.
A oAhns

metde nadrukkeli
jk verzochte hulp gekomen was. Vt
jfofzesmalen achtereen werdcn
de bestormende vl
janden teruggedreven, die echter, steeds sterlter en sterkeraandringende, allengs grond wonnen, den brand in eenige huizen staken, en eindeli
jk de
Gasthuispoort bemagtigden, door welke hunne ruiterl
j naar binnen drong. W oedend
streden de burgers,zoo Roomschen a1sOnroomschen,ja, zelfs Geesteli
jkenenvrouwen.
MowTzws inzonderheid spoorde hen door zl
jn voorbeeld totmoed en onverschrokkenhei;
aan. svanhopend verdedigden zi
j zich nog op de raarkt, toen de Spanjaarden reeds al
*

de poorten bezet hadden en van het overige der stad meester waren, en schoten hevig

uithetraadhuis,uitde kerk en den toren, tot men hun een billi
jk verdrag aanbood,
waarin zi
j omstreeks tien ure des morgens bewilligden. Van hen waren er ruim
honderd,naaranderen,bonderd vi
jftig;van den vi
jand vierhontlerd vi
jftig mangesneuveld. Xaar de overwinnaars bekwamen een ri
jken buit, inzonderbeid op hetkasteel,
waarbi
jdePrinsvan oranjezi
jn kostbaarhuisraad en vele belangrijke papieren verloor.
HAVTEPE>IE werd bevelhebber der stad, welke eene bezetting van achthonderdman ontving, en eene zware brandscbatting werd opgelegd. W Ix.x.Ex LzxpAwrs, Bisschop van
Boermonde, kwam eerlang in Breda en herstelde er de Roomsche godsdienst. Het lot
dier stad had de omliggende steden behoedzamer gemaakt, waardoor de aanslagen van

XAVTEPEXwZ om dezen ljd tegen Geertruidenberg en Ileusden mislukten (1).

(1)STRADA, de Bello Weîg. T.ll.Lib.lV.p.213,214. cAxpAwA,della gttdrrc diFiandra,
T. 1I. p. 26 verso. sx PETIT,Chron.d.ffplî.T.lI.Liv.XlI.p.424. CHAPPUYS,Hist.&#n.d.
1. g. d.Fl.Liv.Y.p.298,299. B0a,Hist.d.Nederl. Oorl.D.1l.B.XVl.b1.273. v.xETmR:>,Ilid.d.Fe#erl. oorl.B.X.bl.198- 200. IIQOFT,Nederl.ffïdl.B.XYllI.bl.784- 786.
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CRANJM WCV VOOP E0t Vcrlies ZjDer Stad Wrddl door den aankoop Van hetmark-15
15
761
FYW CWP V00X0 CR OC iccvljkheid VllHingen schadeloos gesteld, daar hi
j hierdoor
zi
jn aanzien en zi
jne bezittingen in de Nederlanden aanmerkeljk vergrootte. Beide
steden,-gell
jk ook W estkapelle,Domburg, dePolder,Zandl
jk,Zandenburg,en 0udVlissingen, waren uit de nalatenschap van xAxlxxLzu x van Wpt/rgpzl#fl door koop in

Wjftienhonderd zeven en zestig aan zAKos vA> Bossc, en voorts door naasting of
vri
jwilligen afstand aan Koning >'
lrlps gekomen, die echter de schulden, met welke
zj bezwaard waren,niet geheel aioste. Nadat zi
j zich in Vi
jftienhonderd twee en
zeventig voor den Prins van oranje verklaard hadden, verkregen zi
j van hem , in
naam des Konings, groote voorregten, en het liep aan tot het jaar Vi
jftienhonderd
een en tachtig vöör er van verkoopen weder sprake was. Toen bewerkten eenige

rentelleFers, wien niet werd aangezuiverd, wat zi
j op deze steden te eiscben hadden, bi
j het Hof van Ilolland, dat Vlissingen en Veere aangeslagen werden, om
op den zeven- en acht en twintigsten van Zomermaand dezesjaars openli
jk in den
#ccg verkocht te worden. Eenigen zi
jn van gevoelen, dat 'sPrinsen vrienden de
schulleischers hebben aangeraden bepaaldeli
jk daarop aan te dringen, waarvan echter
anderen verklaren geen bli
jk gevonden te hebben. Hoe ditzt
j, de Aartshertog M&Tl'IllAs gelastte het Hof, met de zaak niet voort te gaan, daar naar zi
jn oordeel
))het niet'alleen tot nadeel van Ilblland en Zeeland9 maar van al de Vereenigde

Gewesten zou strekken, wanneer deze twee heerli
jkheden vervreemd werden en in
handen van bjzondere personen geraakten.'' Het Hof zond dit bevelschrift aan de
Staten van Ilolland en Zeeland, om er hun gevoelen over in te winnen. Deze verklaarden, ))dat het H:f niet stond onder den Aartshertog, en m en alzoo met de ver-

kooping konde voortgaan; zj zouden acht geven, datniemand, buiten hunnebewilliging, voor kooper werd aangeteekend-'' De voorwaarden der veiling werden op het
einde van Bloeimaand afgelezen en aangeplakt, niettegenstaande de Zeeuwen verzocht

hadden, den verkoop ten minste vooreerst nog uit te stellen. Op den bepaalden ttjd
werd de Prins van oranje kooper van Vlissingen en Fccrc voor de som van honderd
negen en veertig duizend zes honderd gulden. Het gerucht, dat Antwerpen niet ongezind was, om in het bezit dezer twee steden te geraken, de vrees voor het nadeel,
welk de Hollandsche handel daaruit te wachten had, en het zekere berigt, dat zoAx
vAx Bovaooxoxë den dag vôôr de verkooping twintig duizend gulden meer dan ge-

raamd werd voor Vlissingen geboden had,hebben denkeljk de Staten vanHollandaanespnord, 'sPrinsen gemagtigden last te geven, bj hetkoopen op geene achtoftien
duizend gulden te zien, met belofte, dat zj in dezen den Prins te goede zouden komen. Kortdaarop werd oRAwzz in beidesteden gehuldigd (1).
(1)v. METEREN, Hist. d. Se#erl. oorl. 5.X.bl.196 verso. nOOFT,Fe#4rl.Ilist.B.XVl1l.
11 Dzxw. 6 STrK.
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In het laatsl van Sprokkelmaand waren der Staten gezanten uit Franlçrlj
./;terugge-

zoodra de binnenlandsche rust aldaarbl
j hetverdrag van Fleiz hersteld was,
maakte Avov i
jvcrig toebereidselen tot zi
jn vertrek naar deNederlanden (1). ln het
begin van Bloeimaand verwittigde hi
j den Staten,.dat ht
j zich stipt aan hetgesloten
Verdrag zou houden tot handhaving hunner vnjheid, welvaart en waardigheid, en
binnen kort met eene krjgsmagt hoopte op te rukken, om het belegerde Kamerijlt
jdkrachten metde zi
jne te vereenigen,
te ontzetten,terwi
jlhi
j hen verzocht,hunne stri
J-and te kunnen handelen (;). Eerlang waren zi
jne
om te nadrukkeljker trgen den vi
wa
ar
de
noo
d
hoo
g
ge
l
k
l
o
m
men
benden bj Evreur zamengetrokken, om Kamerijk,
was,te hulp te spoeden (5). Vurig verlangde oaAwzz naar de komst van den Hertogy
keerd.

die inmiddels tot Chateau-Thierry was voortgerukt, en hem over he
t plan van den
$
veldtogt raadpleegde, doch tevens acht schepen verzocht ))tot het uitvoeren van een
lsv. onîwerp, gunstig voor de belangen der Nederlanden-'' Xen m eent, dat Awaor metdeze
1lOO1n'.bodems naar Engeland dacht over te steken , in de hoop de hand van Ex-xzw
ksy:vu te
1581

verwerven (1). Ondanks al zi
jne beloften en verzekeringen, stelde men in Ilblland
zoo weinig vertrouwen op de Franscheny dat de Staten den Prins dringend verzochten

van zi
jn voornemen afte zien,den Hertog te gemoette gaan (5).
De Aartshertog XATTHIAS begreep, dat nu het einde zi
jner onbeduidende rol was
genaderd. Zt
jn verzoek om van de Opperlandvoogdt
j ontslagen te worden,.werd den
zevenden van Zomermaand door de Algemeene Staten bewilligd. Drie pf vier maanden

later vertrok hi
j uit Antwerpen naar Zeeland.EenigeZeeuwscheoorlogschependedenhem
uitgeleide tot ooltgensptaat,waar hi
j op een Hollandsch schip overging, metwelk ht
j,
bl. 781. BoxnoRx op REIGERSBZRGEN, chron. r.Zeel.D .1.b1.203- 206. Leven t/cn wI1,LEM l,
D.1l. 449- 455. D. 111.b1.433- 453. wAGENAAR,D. VlI.bl.381--387. Tegenw.Staat van
Zeel. D. 1l. bl. 111, 148 , 149, en de geschriften aangewezen door vAN wlzy op SVAGENAARy

jkhedcn
St. Vll. b1. 103, 104 (#). Eenige Schri
jversbrcngen den verkoopprijs derbeideheerli
slechts op honderd vier en veertig duizend zes honderd gulden ; voor de stad Ylissingen met de

ambachtshcerli
jkheid Oud-Ylissingen nameli
jk'op zeventigduizendeenhonderdgulden,naaranderen
echtervijfen zeventig duizendeen honderd guldeny en voordestad Yeere metdebi
jbehoorende
Oederen OP Tier en Zeventig dqizend Ttifllondold gllldell.
(1)DuxozT,CorpsDipl.T.V.P.1.p.380. IIOOFT,Nederl.ffïdf.B.XVlll.b1.787.
(2)bocumentsHist.T.ll.p.246,247.
(3)Docum.#ïdf.T.lI.p.257,258.
(4)Arcltivesdela Jfci.
çpgzd'orcpkgc,T.V1I.p.583. Documents zzï:f.T.l1.p.277- 283.
(5)Besolut.v. #ppcnd, aangehaald door cltosx vAx pnlssTsltxa in de xrchivesde la JztI,J&p?;
d'Orange,T.Y1l.p.590.
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.
door drie andcre vaartuigen verzeld, de Jprtt,c en de YFCJJ tot aan het tolhuis opvoer.1576-

Van daar begaf hi
j zich naar Keulen en verdernaar buitscltland. Bi
j zt
ln vertrek leg- 1581
den hem de Algemeene staten eene jaarwedde van vi
jftig duizend gulden toe, maar de
Hollanders en Zeeuwen verklaarden'dadeli
jk,datzj hierin nietdachten tedragen;ook
twi
jfelt men, of hem wel ooitietsis uitgekeerd. Naar anderen, tlaarentegen, ontving
lli
j, behalve deze wedde, nog ri
jke geschenken en eene aanzienli
jk-e somme geldstot
schadevergoeding en ter vereffening zi
jner schulden. Zeker is, dat oRAxzz en de Staten hem , uit medeli
jden en ter belooning zi
l.ner toegevendheid,hun ten nadeele van
zi
jn oom betoond, den bisschoppeli
jlten zetelvan Luilv
.traclztten te verschaffen, welke
.

*

onlangs door den dood van o>rltAlto vtx ohozssEElc was opengevallen; doch I'ARAI.& wist
te bewerken , dat de Bisschop van Freisingen , Eawsr vAa BExzEhEx, dien verkreeg.

Gaarne had XATTUIA'S zich nog eenigen ti
jd in Ilolland opgellouden, maar men
wees zi
jn voorstel daartoe van de hand, te meer dewi
jl het gerucht liep, dat llij
in verstandhouding was met rzLlps 11 en eenen aanslag tegen den Prinsvan Oranje
smeedde, ja zelfs hem wilde vergeven. De vcrklaringen van zi
jne bedienden, die in
hecbtenis waren genomen en tegen welke een geregteli
jk'onderzoek wasingesteld,versterkten het verm oetlen; men oordeelde het echter niet raadzaam , de zaak verder na te

sporen (1). MATTHIAS liet geene roemri
jke herinnering in de Nederlanden achter,
waar hi
j vierjaren ))in het bestuur desLands niets dan den schi
jn, en in het beleid
der wapenen niets dan den naam genoten had (2).''
De Algemeene Staten waren sinds het begin van Bloeimaand te Amstevdam vergaderd.
Xondeling en m et nadruk bragt hun de Prins van oranje onder het oog,hoe totgroot

nadeel van het Vaderland,op de laatst gehoutlen bt
jeenkomstte Delp nog velebelang- Bl
23oevi.
.

m aand.

.

ztke zaken onafgedaan gebleven waren;en l)j vestigdetlzansinzonderheidhunneaandacht jgal
OP drie punten, teweten : de opbrengsten, de regeling op het houden derStaatsvergaderingen,en de kri
jgszaken (5). Het groote werk der vervallenverklaring van den Koning

(1)Arehives de la Jfcgpn d,orange,T.VI1.p.588. Besolut.t?.11011.aangeh.
aald bi
jwAcEyAAR, D. V1I. bl. 414, 41J. STRAOA, de #e!& Belg. T. lI.Lib. lY.p.208- 210. CA3fPANA,
della gIterra di Fiandra, T. lI. p. 31. nzxTlvooslo,N ederl.Ilist. bl. 347. I.E PETIT, Chron. d.
11011.T.1l.Liv.Xll.p.397,435. IIAEAEUS,Annal.Brab. T.111.p.316,333. CROTiUS,Annal.
luib.111.p.71. BoR,Hist.d.Nederl.06rl.D.1l.B.XYI.b1.> 2. v.METERES,Ilist.d.A'ederl.
00rl.B.X.bl.188,203 verso. HOO>a'
r,N ederl. Ili
'st.B.XY1ll.bl.789.

(2)sExTlvccslo,Nederl.#9f.bl.347.Yg1. nllz
oExpux,D.V1I.bl.41;:ORGNET,Phihàpe11 c/
la Belgique,p.152; en GROXN v.pmxsTznEn,in wien de zwakhoofdige Aartshertog een bckAyamen
voorspraak gevonden lleeft..Archives de la Jfcfzpn d,orangc,T. Y1I.p. 588, 589.

(3)lèêsol. d. Et. Ge'
1l. aangchaald door Gaosx vAy pnlxsTsl
clt, in de Archivesdc la Jfcidppz
d'Orange,%.Vll.p.555. xzarlT,Ilid.d.11011.Staatsv.D. 1.bl.222- 240.
:6 +
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15
76- van Spanje als Heer der Nederlanden werd op deze dagvaartwel der voltooi
jing nader
1581
gebragt,maartoteen bepaald besluitkon men niet geraken,dewi
jleenigeafgevaardigden
zich daartoe niet genoegzaam gemagtigd oordeelden. De Staten van Ilblland echter
hadden reeds den negentienden van Grasmaand vastgesteld, 'sKonings naam en titels
niet m eer te gebruiken , en alle ambtenaren en ingezetenen van den eed aan hem

te ontslaan (1). Xen kwam daarop in Hooimaand te 'dGravenltagen weder bi
jeen.
Hier vernieuwden de Staten van Ilblland en Zeeland de vorige opdragt der Souvereine

oppermagt in hunne gewesten aan oaAwzz, wien zi
j plegtig den eed van trouw aflegden, en van hem wederkeerig den eed ontvingen. 'sPrinsen inhuldiging als de
Ilbogste X erfg/tcfd van IL
lblland en Zeeland, werd des anderen daags door de geheele

afzwering van rzrazps gevolgd (2). Toen verklaarden de gemagtigden van Braband,
Gelderland en Zutplten, Ylaanderen, Ilolland, Zeeland, Utrecltt, .Frfcdfc.
Al#, over-

H2
6v. ijsset en Mecltelen plegtig en bi
j openbare gescbrifte den Koning van spanje verooim .
1581 vallen van de heerschappi
j der Nederlanden. ln dit hoogstmerkwaardig en belangrjk
staatsstuk, drukken zi
j zich onder anderen aldus uit: ))Een Vorst is door Go; aangesteld tot Hoofd Over zi
jk,
jne onderzaten, om hen te bewaren en tegen alle ongelt
overlast, en geweld te beschermen, geli
jk een herderisaangesteld totbewaring zt
jner
kudde. Daartegen zl
jn de onderdanen door God nietgeschapen ten behoeve van den
Vorst,om hem in alles wathj beveelt,ofhet goddeli
jk of ongoddeli
jk,regtofonregt
zi
j, onderdanig te zt
jn, en als slaven te gehoorzamen en te dienen. De Vorstis om
der onderzaten wille,zonder wellte hi
j geen Vorstis, ten einde hen naar regt en rede
te regeren, voor te staan en lief te hebben, geli
jk een vader zi
jne kinderen en een
herder zi
jne kudde. Indien hi
j zulks nietdoet, en in plaats van zi
jne onderdanen te
beschermen, hen poogt te verdrukken, hun overlast aan te doen, de oude vri
jheid,
voorregten en wetten te ontnemen, en'hen a1s slaven te bevelen en te behandelen ,
moethi
jnietvooreenVorst,maarvoor een dwingeland gehouden worden,inzonderheid
wanneer de onderdanen zi
jn hartdoorhunne ootmoedige beden en vertoogen nietkunnen
verteederen, noch hem van zi
jn tirannig opzetafbrengen. Om hunne eigene,hunner

vrouwen,kinderen,en nakomelingen aangeboren vri
jheid te beschermen,voor welkezi
j
naarde wetdernatuurverpligtzl
jn goed en bloed op te zetten,blt
jfthun alsdan geen
andermiddeloverdan verzet,zoo alsverscheiden malen uitgell
jkeoorzakeninvelelanden isgeschied, waarvan de voorbeelden genoeg bekend zi
jn. Ditbehoordenog wel
het meest in de Nedevlanden plaats te hebben, die te alle tl
qden geregeer; zjn en
(1)puxoxT,CorpsDl
>!pm.T.V.P.1.p.406.xsluT,Ilist.#> Iloll.Staatsr.D.1.bl.431(18).
(2)uUIT,Ilist.dev IOIJ.Staatsr.D.1.bl.198,201,204- 207,212-218. over de wettigheid der aanstelling van wltssx I tQt Seuverein over Ilolland,zie aldaarb1.251 en de volgende.
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geregeerd moeten worden naar den eed, door de Vorsten bt
j hunne inhuldiging115581
76afgelegd; immers m eest al de Nederlandsche gewesten llebben onder zekere voorwaar-

den, verdragen, en wederzi
jdsche verbindtenissen hunne Vorsten ontvangen, welke bi
j
het overtreden daarvan, naar regt de lwerschappi
j verbeuren.'' Hierop worden alle
mogeljke reglsverkrachtingen en wreedheden,aan welke de Koning zich lzeeftschuldig
gemaakt,in hetbreede opgesomd;hj heeftdaardoor zi
jn eed geschonden, de overeenkomst, met hen plegtig aangegaan, verbroken en hen alzoo van alle verpligting ont-

lleven; zj verklaren derhalve van regtswege hem vervallen van de regering (1).
Voprts worden de Leenmannen, Regters, Ambtenaren , in één woord, alle ingezetenen

van den eed aan hem ontslagen;zi
jn naam noch zegel zalvoortaan in openbarestukken
meer gebezigd worden. )tln Ilolland en Zeeland zal men zich bedienen van den naam

tles Prinsen van oranje en van de Staten dezer twee gewesten, en in de Landschappen, welke met Axzou hebben onderhandeld, van 'sHertogs naam als m ede van
dien des Landraads, of zoo lang deze Raad nog niet in dienst getreden is, van
dien der Algem eene Staten. ln algemeene zaken zal het zegel der Algem eene Staten ,

in bi
jzondere datder gewesteli
jlte Staten gebezigd worden. 'sKonings naam en wapen
zullen voortaan niet m eer op de munten worden geslagen, en deLands-Ambtenaren moe-

(1)De vertalervan wlsasnlTzxv'sTachtigj.O0rl.herinnertzich dewoorden,welke VOSTAIREaan
pltc'
rcs, in het treurspel van dien naam , tegen Aaoss, den gezant van poasnsxA, met betrekking
tot TAnQVINIUS,in den m ond legt:
N'alléguez point ces noeuds que le crime a rom pus,
Ces Dieux qu'il outragea,ces droits qu'il a perdus.
Nous avons fait, Aaows, en lui re97#czl,
/ hommage,
Serment #'plc'
i.
ç:c0;cc et ppo,point dtesclavage.
@
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ce lieu m éme, à cet autel augqstey

Devantcesmémesdieux iljurad'êtrejuste;
De son peuple et de lui tel était le lien;
11 nous rend lp: serments ?przgtl,ïl trahit le #fen;
Et dès qu'aux lois de Bome ilose être inûdèle,

Rome n'estplussujette etluiseulestrebelle.
De redenering van den Franschen dichter, zoo overeenstemm end m et die van Ilollands oude

vertegenwoordigersterStatenvergaderlng,))iseen sprekend bli
jk,')voegtde vertalererbj,))hoe
hetgezond verstand biidezelfdeomstandigheden steedstotdezelfdeslotsom zalleiden.'?
BOaGAET, van de afzweringsacte sprekende,zegt:nLe droit d'insurrection contre le Prince qui
viole le contract conclu avec son peuple,y estproclamé; il résultait de la nature m lme de nos

anciennes institutions.'' pulslpps 11 etla 'elgigtfc,p.155.

é:6

A LG EX EEN E G ESCH IED ENIS

1576- ten zweren, datzt
j de Algemeene Staten tegen den Koning van Spanje en diens aan1581 hangers getrouw zuIlen dienen.'' Van alle ingezetenen werd daarna de eed gevorderd,

))dat zj den Koning nieî langer onderdanig zouden zt
jn, of hem voor Opperheer erkennen,maar zich ontslagen houden van alle pligten en verbindtenissen, waarmede zi
j
te voren eenigzins aan hem verbonden waren geweest;dat zi
j deAlgemeeneStaten,den
Landraad , en de Overheid, door de Staten aangesteld, getrouw en gehoorzaam zouden

zi
jn, en hun alle laulp en bi
jstand bieden tegen den Koning van Spanje, z'i
jne aanhangers,en alle andere vl
janden de9Lands(1).':
Het spreekt van zelf, dat zulk eene gewigtige verandering als het afzweren van
den wettigen en het aannemen van een nieuwen Heer, niet overal zoo terstond en
zonder tegenwerking van andersdenltenden is doorgegaan. De afzweringsoorkonde werd
hier vroeger, ginds later,' elders in het geheel niet afgekondigd. ln Braband en
Vlaanderen geschiedde dit reeds spoedig en met veel plegtigheid. ln Antwerpen ontmoette de zaalt, uit llandelsbelang, grooten tegenstand. Trouwens, er lagen ook op

dien tt
jd meer dan tweellonderd Nederlandsche koopvaardt
jschepen met drieduizend
bootsgezellen in de Spaansclle en Portugesche havens, die gevaar liepen van aangehou-

den te worden, zoodra men den Koning van Spanjevoor vi
jand verklaarde (2). Ook
zal hierin eene der redcnen moeten gezocht worden, dat Amsterdam , Gouda, Enk-

ltuizen.,en arldere ltoopsteden,sommige ielfs eenen geruimen ti
jd, zwarigheid maakten
in het afleggen van den nieuwen eed. Middelburg bleef tlit steeds weigeren , zoo wel
als om 'sKonings vervallenverltlaring af te kondigen , daar de stad zich in hare voor-

regten bcnadeeld achtte. Over het geheelllad het vrl
j watwerks in gehad, eer men
Zeelaltd tot het verlaten van den Koning konde brengen. De Staten van Utrecltt ver-

klaarden in W i
jnmaand,bj een afzonderli
jlk en uitvoerig geschrift, rzLlpsvervallen van
de heerscllappi
j over hun gewest; doch mcn twi
jfelt, of dit stuk werkelt
jk openbaar
bekend gemaaktis (5). Eenige ambtenaren vonden lletaieggen van den nieuwen eed
in stri
jtl methun geweten,doch gingen er toe over,nadatzi
jmetontzettinguithunne
bediening bedreigd waren; weinige vloden naar PAItMA en verzoenden zich m et den

(1) Groot Placaatb. D. 1. b1.25. :0R,Ilist.d.Nederl. Oorl. D.Il.B.XVI.b1.276- 280.
v. METEREN, Hist. d. Nederl. Oorl. B. X. bl.201- 203 verso. MOOFT, Nederl.#ï,
sf.B. XVI1l.
b1.787- 789. tE PETIT, Chron.;.H011.T.1l.Liv.XlII.p.429-435. ouxow'
r,Otlrw: bt
èlom.
T.V.P.1.p.413- 421.

(2)IILVIT,Ilist.d.#pll.Staatm D.1.b1.259.
(3)Dit belangri
jk stuk, hetwelk vele bi
jzondcrhcdcn bcvat, welke het Stieht cn de stad
Utrecht betrelrœ en deschandeli
jkeLandelwi
jzc dcr Spanjaarden aldaarontvouwt,heeftvwxwux
opgenomen in zi
jn Bt
jv.en Acnm.op SVAGESAAa,St.Yll,bl.117- 137.
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Koning. Foxxo RALBA, Raadsheer .in het Hof van Friesland en de zaak der Staten 15761581
genegen, trof eene beroerte, toen hem de nieuwe eed werd voorgelezen, en gaf

oogenblikkell
jk den geest. Dit voorval,welk even goed uit 'smansligchaamsgesteldheid
als uit ontsteltenis van gemoed kan ontstaan zi
jn, baarde grootopzien, en menigeen
vond er een bewijs in van Gods ongenoegen over den stouten stap der Staten. XlcuxEs
xrnzl, Luthersch Predikant te W eerden, voer er zoo hevig van den kansel en in

geschrifttegen uit, dat ht
j, in zjn gevoelen volhardende, op grond van oproerig gedrag den Lande uitgedreven werd. Bli
jktnu uit de besluiten der Staten, zelfs tot in
lzetlaatst van het volgendejaar,datde vollebevestiging der afzwering langzaam plaats
had, zoo blt
jkt er ook tevens uit, ))dat de zaak haar volle beslag wettig gekregen
lleeft (1).', Buiten 'sLandswerd 'sKoningsvervallenverklaring, over het geheel,
euvelopgenomen, bovenalaan de Hoven, waarxnen natuurli
jk aan de volken de bevoegdheid niet wilde toekennen, de daden hunner Regenten te beoordeelen , veel min

te veroordeelen,en nog minder de Vorsten van de regering te ontzetten (2). De Staten
van I.
lbllandvonden hetgemden,hunne handelwi
jze ten aanzien desItonings,b1
j mondc
van.buitengewonegemagtigden op den rjksdag teAugsburg te verdeigen (5).
Het is van het uiterste belang te weten , of de afzwering van Flups 11 wettig was,
en de Nederlanders'daartoe geregtigd-waren. W ant indien niet, ))dan was het Nederlandsche volk te houden voor een verweldiger van eens anders regten ; dan waren alle
volgcnde handelingen onregtvaardig; dan waren de Koningen van Span,'e of hunne opvolgers geregtigd, hunne eischen op deze Landen op nieuw te doen gelden, vooralsinds
het stelsel van THoxAs I'AIwZ ten 'aanzien van de onverpligtlleid der nakomelingschap

eensvolks omtrentvroegere verdragen, dewl
jl alsdan de nakomelingen der Spanjaarden
niet verbonden zi
jn aan de verdragen hunner voorzaten langer dan zj willen, vooral

(1)STRADA, de Bello #c!#.T.ll.Lib.IV.p.211. CAXPAwA,della guerra diFialtdra,T.l1.
p.29, z.z PETIT, Chron. d. #plf. T. lI. Liv.XllI.p.435. :OR,Ilist.d.Nederl. O0rl.D.1lr
B. XYl. bl. 282- 285. Hoo>aT, Nederl. #ïd/.B. XYllI. bl. 789. Leven van w'
ILLEM I,D. 111.
bl. 461, 489- 495. SV.
tGEwAAR,D.Vll.b1.395- 397. v.wlzx op w AG>LXAAR, St.Y1l.bl.104,

105. Il
'ist.d. fcfïd/.r.Goes, bl.78. xkulv, Ilist. d. fo#. Staatsr. D.1. 1:1.218,221,261,
276- 280.

(2)Tlluwxus, Ilist. Lib.LXXIY.p.513. v.Rsvp,Nederl.Gesch.B.111.b1.50. Spaansche
en Spaanschgezindeschrijvers,zoo alscAawzxo,cAxpwxA,LANARIO,s>rxTzvotlslo,en nsTassls,welke
laatste de Apologie van ORANJE supra modum infamem genoemd had, geven wel beknopteli
jk de
redenen op,waarom de Nederlanders hlm nen Vorst van de Regering vervallen verklaarden,m aar
vocren niets aan tegen de gegrondheid dier redenen.

(3)B0R Ilist.d.Nederl.Oprl.D.1I.B.XVlI.bl.324-327.
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1576- wanneqrdie nietregtensgeweestzi
jn /
s1).'' Een staatltundig schri
jver uitdeverloopene
1581 eeuw drukt zich omtrent ditgewigtig vraagstuu aldus ujt:
))Al de voorstanders van de onbepaalde m agt der Vorsten hebben de afzwering van
vzsxvs 11 a1s Heer der Nedevlanden voor een gruwelstuk , voor eene schending van de

Koninkli
jke Oppermagt, voor eene ongehoorde daad uitgekreten. Als men de zaak
echter wel en tlieper inziet, is het daarmede alzoo nietgelegen; zi
j kan nietalleen
door vele voorbeelden van andere beschaafde volken , en m et regt en rede verde-

digd,maar verdient zelfs geprezen te worden; en wi
j hebben reden, ons over de
grootmoedigheid, wijsheid, en voorzigtigheid des Prinsen van oranl'e en der Staten in
dit opzigt te verwonderen. Laat ons, om het groot belang der zaak , er nog een wei-

nig bi
j bli
jven stilstaan,en eensonderzoeken,welkeredenen,bewi
jzen,envoorbeelden
kunnen aangevoerd worden , om het gedrag van oRAwzz en der Staten in dezen voor
geheel de wereld te wettigen.''

))Xen zou een vreemdeling in de geschiedenismoeten zjn indien men meende, dat
het afzetten en afzweren van Koning rILIPs 11 eene ongehoorde nieuwigheid ware.
Immers leveren de Grieksche, Romeinsche, Spaansche, Fransche, Engelsche, Deensche,

Zweedsche en andere jaarbpelten veelvuldige voorbeelden op van Vorsten, welke door
hunne volken uit het gebied zijn gesteld geworden. Xen herinnere zich slechtsbox
pzbRo, bi
jgenaamd de W rc:#c,welke door zi
jne onderdanen te geli
jk van heerschappj
en leven beroofd werd. De Prins van oranje heeft dit voorbeeld in zi
jn Verweerschrift aangehaald en er uit beweerd, dat indien de onderdanen niet bevoegd waren,
de wapenen tegen eenen Vorst op te vatten , welke een dwingeland geworden is,

Koning vxrxps11 geen wettig Koning van Kastilid was,aangezien zi
jnvoorzaat,Koning
nzanmx , een bastaard, tegen den wettigen erfgenaam , zi
jn broeder en Heer,opstontl
en met eigen hand om het leven bragt. ))pW at regt dan had deze bastaard, de
oud-grootvader van vxups 11,'' vraagt olxxzz, ))))om naar de kroon te staan? Xen
antwoordt, dat nox vznho, zi
jn broeder, een dwingeland was, en gewoonll
jk

de W r8:#8 genoemd werd. Xaar zoo Koning rxxzxps bi
j zoodanigen titelhet rjk van
Kastilië bezit, ziethi
j dan niet, dat men hem met dezelfde mate kan meten, daar
hi
j andere mede gemeten heeft? W ant daar er nooit wreeder dwingeland gevonden
werd , die meer 'stands voorregten, en met meer verwaandheid en minder eerbied ver-

treden en verbroken heeft dan juist deze Koning lqlavs, is hj veel onwaardiger
de kroon to dragen dan pox pzoho (:).'''' MAaXAXA, wel verre van deze daad
te misprl
jzen of er over uit te varen, trekt er deze leering uit: ))))Geli
jk hetle(1)llavl'
r,Hist.d.#pll.Staatsr.D.1.bl.241,242.
(2)2ie lziervoor,bl.407.
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Ven Van DoN PEDRO doodeli
jk voor Spanje is geweest, zoo is zi
jn dood er heilzaam 11
55
781
6VOOr geworden. Hi
j heeft door een merkwaardig voorbeeld getoond,datdeboosheid
en de ondeugd der Vorsten door geen magtvan kri
jgsvolk veiiig kunnen zjn. Hier uit
moet het nageslacht leeren, hoe schelmstuklten de Vorsten niet alleen aan den haat

des volks en aan een gewissen ondergang bloot stellen, maar dat z1
j ook in de geschiedenis worden gebrandmerkt, zoodat hunne geheugenis bi
j de nakomelingen in
vervloeking is(1).''''
))De redenen van bezwaar tegen rzrxps, door de Staten der Nederlanden in hunne

afzweringsoorkonde aangevoerd,zi
jn zeer gewigtig:hetzi
jn geene ltleinigheden, geene
bi
jzondere daden tegen dezen of genen van de ingezetenen gepleegd,maar tegen het
gansche volk, en die tot omk-eering en geheelverderfvan den staat en te geljk van
het volk zouden gestrekt hebben. W j zullen nog eene korte scllets daarvan geven,
ontleend uit een brief van de Staten van Ilolland aan de overige gewestelt
jke Staten.
))))Zoo geschiedde het nogtans,'''' zeggen zi
j, ))))dat zeer kortdaarna de Hertog van
Alba gewapenderhand en metgroote magtvan Spanjaarden herwaarts over werd gezonden,welke ook terstond al deze Landen voor weêrspannig hield, a1s begaan hebbende

misdaad van gekwetste Xajesteit, beide goddeli
jke en wereldlt
jke; en hi
j begon hen
ook a1s zoodanig te behandelen tegen alleoude wetten, gebruiken, regten en voorregten
van den Lande, instellende nieuwe regtbanken, de oude te niet doende, en omstootende
al het gezag van de Overheden der steden en ewesten, en van de gewesteli
jke Stad-

houders; ja, in het kort gezegd, hi
j behandelde deze Landen a1s nieuw verkregene gewesten, die men tot slaverni
j wil houden, invoerende aldaar metkrachtvan
wapenen de Inquisitie, het Concilie van Trente, de nieuwe Bisschoppen, en den Raad

van beroerte, oprigtende kasteelen en ten dood verwi
jzende de voornaamste Heeren,
Edellieden , Burgers, Kooplieden en alle soort van volk , zonder onderscheid van ge-

slacht, staat of jaren, zoo dat niemand zag dan beulen te velde, bloedzuigers in
de regterstoelen, geveinsde vrienden en zeven stuivers knechten (zoo werden de verklikkers derlnquisitie genoemd)in de huizen, die nietsdeden dan de gesprekken te
beluisteren en de geheimen te doorgronden, om te weten, waar eenig goed voprhanden

was,om zich metde verbeurdverklaring daarvan te kunnen verri
jken (2).''''
))Het kan voorts niet ontkend worden, dat de Koning niet bevoegd was, het vreemd

en Spaansch krjgsvolk, geli
jk hj deed, tegen den wilderSlaten in de Nederlanden
te laten bli
jven oferin te brengen;nog minder, om de regtbank van de Inquisitie
aldaarin te voeren en hied oor eene verderfeljke inbreuk te maken op de voorregten
(1)XARIAXA,Hist.zffecnice,tib.XY1I.c.13.
(2):oR,Ilid.d.Nederl.0cl.D.
.lI. hue
A-t.aukâ.bl.45.
11 DsxL. 6 STrx.
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0-- van al de regtbanken en Overheden in het gem een, en het gansche volk te onderwerPen aan eene buitengewone regtspleging, de wreedste en hardste die er in de wereld
bedacht kan worden, en welke onder menschen geene plaats behoorde te hebben.

Ook washj nietbevoegd,zonderbewilliging der Staten,denieuweBisdommen op te
rigten en do rdoor een groot bezwaar aan de Abten, die zelve Leden van de Staten
waren , toe te brengen. M deze zaken m oeten niet alleen ieder op zich zelve genomen, m aar te zamengevoegd en met'sKonings geheele gedrag en handelwt
jzetegen zi
jn

volk vergeleken worden,dan zaldaaruitgenoeg bli
jken, dathi
jnaareene onbepaalde
heerschappi
j streefde, nameli
jk,dathi
j alle wetten,voorregten en oude herkomens des
volks, die hi
j gezworen had te zullen handllaven en onderhouden, wilde vernietigen.
Ofschoon hi
j door de onderdanen, inzonderheid door de voornaamste Edelen van den
Lande,ootmoediggebedenwerd,van gedragsljn teveranderen,en daartoedoordenRaad
van State insgelt
jksveriochten gewaarschuwd werd,heeft hi
j nietalleen zi
jne ooren
voorde regtvaardige klagten zt
jnsvolksgestopt en isin zi
jn kwaad voornemen blt
jven
volharden, maar hj heeftde Edelen, ter zake van dat Vertoog, verklaard te hebben
gepleegd demisdaad van gekwetsteXajesteit. De afgezanten van de Landvoogdes en van
den Raad van State, te weten, de Xarkgraaf van Bergen en de Heer van Mbntigny ,
die,uitnaam des geheelen volks, hem den ellendigen staat desLands ontvouwden, heeft

bi
j, tegen het regt der volken, gevangen gezet en daarna om hetleven gebragt(1).
En niettegenstaande kort daarna al #c Nederlanden, door het schrander beleid derLand-

voogdes en uit vrees voor zjne groote magt, niet alleen tot rust gebragt, maar zelfs
geheel aan zi
jn onbepaalden wil onderworpen waren geworden en niemand zich meer
tegqn zi
jnebevelen durfdeverzetten,ishi
j echterin zi
jn boosopzetvoortgegaan. Immers
heeftht
j deNederlanden dnor een leger vreemdkrt
jgsvolk onder den Hertog van Alba
doen overvallen en bezetten;en hoewelhi
j geen tegenstand ontmoette en niemandzich
tegen hem stelde, daar e1k den Hertog met de uiterste onderwerping ontving, heeh
ht
j echter,uit enkele wraaklust, het gansche Land als een overwonnen gewest laten

behandelen, zoodat hij toen met de daad getoond heeft,datht
j een openbaarvl
qand
vanzi
jnvolkwasgeworden.Foortsheefthi
j zich nieta1seenVorst,maaralseenwreed
overwinnaar gedragen, om na hetuitroei
jen van allen,die in adel, eer,deugd of
goederen uitstaken , en na het vernietigen van alle voorregten des volks, als een

onbepaald Opperheerscher te kunnen gebieden. Ht
j wenschte niet alleen, gellk de
dolle en bloeddorstige cAuovLx, dat het volk maar een hals mogt hebben, om het

metéénen slag van het leven te berooven,maar hj trachtte ook metde flaad dituit
te voeren, door de Nederlu ders, in het algemeen , schuldig te verklaren aan de < s.

(1)Ygl.hlg.Gedch.d.Vc#el.D.ll.St.l#.b1.285-288.
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d
aad van gekwetste Xajesteit, en datongehoorde bloedv-nis met alle gestrengheid15
70t
1s81
egen het beste en voornaamste gedeelte des volkste laten voltrekken (1). Als men
leest hoe vele duizenden door de lnquisitie op de wreedste wjze zjn ter dood ge,

bmgt, hoe velen de Herlog van Alba door beulshanden heeft laten ombrengen, hoe

velen door de Spanjaarden,dikwdls zonder tegenstand te bieden, in koelen bloede vermoord, en hoe vele steden en gewesten geplunderd, bedorven en verwoest zi
jn geworden; hoe de Koning de schepen derNederlanders,die op zi
jn vri
jgeleidenaarSpanje
aa
ng
eha
a
l
d
en
de
be
manning als slaven
voeren om handel te dri
jven, meermalen heeft
op de galel
jen geworpen; hoe men de arme visschers te zee, die toch niemand misdeden, onder de luiken in hunne schuiten heeh gespi
jkerd en deze dan in den grond
geboord, om hen aldus te zamen te laten verdrinken, dan zal men daardoor niet

alleen metafgri
jzen vervuld, maar tevens overtuigd worden, dat nimmer eenig volk,
veor zoo verre zulks in de geschiedenisbekend is, door zi
jn eigen Vorst op zulk eene
wreede en kwaadaardige wi
jze mishandeld werd-''
))Uit ditalles bli
jkt,datrxxz
xps een volslagen dwingeland en vi
jand van zi
jn volk was
geworden. Nu valter eene bedenking,ofnamelt
jk 'sLandsStaten,welke buiten twi
jfel
het volk vertegenwoordigden en deswege bi
j 'sKoningsinhuldiging a1sGraafof Heer
een plegtig verdrag met hem uit naam en van wege het volk hadden aangegaan en
zjn eed,totbevestiging en getrouwe nakoming daarvan, hadden ontvangen, bevoegd
en geregtigd waren, hem van de oppermagt en heerschappi
j der Nederlanden vervallen te verklaren. De redenen, door de Algemeene Staten in de afzweringsoorkonde

aangevoerd om hun gedrag voor de wereld te regtvaardigen, zi
jn zoo krachtig en
bondig, dat '
zi
j bi
j alle redeli
jke lieden ingang moeten vinden en nietwedersproken
kunnen worden, ten zi
j men van alle edele gevoelens afstand wil doen en zich aan
het juk onderwerpen, of, geli
jk het redelooze vee, zich weerloos ter slagting overgeven. Het is bekend, hoe dikwerf en hevig m en over de bepaalde onderwerping
aan den Vorst en het regt van dwingelanden weérstand te bieden getwist heea , en

hoeveel daarover geschreven is. En indedaad, het is een netelig en tevens hateli
jk
enderwerp. W i1men hetregtvan de Yorsten te hoog opvt
jzelen, dan vervaltmen tot
enkele slaverni
j,en de onderdanen zjn geene vrije menschen meer,maar slaven, wier
leven, vri
jheid en goederen alleen van 'sYorsten welbehagen afhangen, en die geen
eigendom hebben dan zoo lang het den Vorst belieft. W il men, daarentegen , het
regt van het volk te sterk 'en buiten de wettige palen voorstaan , binnen welke men

voorzigtig moet bljven, dan vervaltmen ligt totoproer en wederspannigheid, beide
de uiterste rampen en welke men boven allesbehoortte vermjden.''
(1)Xen vergeli
jkeltierbi
jhlg.Ge:cà.d.Fc4œl.D.lI.St.V.b1.19 en 98.
57 *
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))De groote voorstandersvan deKoninklt
jke Oppermagtzouden onsgaarnediets maken, dat de wil van den Vbrst de eenige wet is; dat den Vorsten eene onbepaalde

magttoekomt;datzt
j aan de wetten nietzi
jn gebonden;dathetgeen zj gebieden voor
God geoorloofd en bj demenschen regtis;datlletheilvan den staaten van hetvolk
alleen in den persoon van den Vorst berust; dat hi
j aan zi
jne eigene belangen,aan
zi
jne grootheid,staatzucht,vermaken en watdiesmeer zij, het leven en de goederen
deronderdanen mag opoFeren;dathetvolk in allen deele gehouden is,zich aan zi
jne
bevelen te onderwerpeny en niemand zich verstouten mag en hem vragen : wat doet
gt
J
**?
. Immers hier komt eigenli
jk op neêr, wat de slaafscbe staatkundigen gewoon

zJ
i'n, volkomen gehoorzaambeid te noemen, maar bi
j ons gemeenli
jlt, en te regt,
blinde gehoorzaamheid wordt geheeten. lndien dit gevoelen welgegrontl ware en met

(le waarheid overeenstemde, zou God niets dan slaafsche boei
jen en banden voorhet
feheele menscheli
jk geslacht gesmeed hebben, hetgeen van de goddeli
jlte wi
jsheid en
goedheid niet te denken is; dan zou waarheid zi
jn, geli
jlt rrctwvs zich nietonaardig
.

uitdrukt, ))dat het geheele menschdom slechts voor weinigen leeft; en dat een groot
volk alleen arbeidt,ploegten slaaftvoordediensten hetvermaaltvan een cenig mensch-''-

De onbepaalde magtover helmenscllelt
jk geslachtkomt geen mensch,maar Godalleen
toe. Zou het nu Gode behaagd hebben, eene overgroote menigte menschen aan

den wil van eenen enkelen te onderwerpen, die dilkwi
jls noch wi
jsheid, noch bekwaamheid heeft zich zelven , laat staan zoo vele landen , steden en volkeren, te
ch doordatonbepaaid
bestieren; die daardoor op eene gladde baan wordt gesteld, zi
ebied te laten misleiden en een kwaad #ebruik er van te maken? W at is er ver-

anderll
jker,ongeregelder,en dikwi
jlsonredeli
jlkerdan dewi1van den mensch? lndien
het Gode behaagd had, den Koningen en Vorsten grootere gaven en bekwaamheden,
zoo naar ligchaam a1s naar geest, te schenlken dan aan de onderdanen, zou men
nog lkunnen denkeny dat G0d een onbepaald gebied aan hen , a1s de uitnemendsten,

over minder volmaakte menschen had opgedragen; maar men ziet,datzi
j aan dezelfde
zwakheden en gebreken, zoo ten aanzien van hetligchaam als van den geest, geli
jk
Gee
n
Chr
i
s
t
e
n
za
l
het
Wa
ge
n
t
e
ont
k
e
nnen
,
alle andere stervelingen onderworpen zi
jn.
datde Vorsten, zoo welalsde onderdanen,gehouden zi
jn aan de Tien Geboden Gods
te gehoorzamen en hun gedrag en leven daarnaar in te rigten. Indien dit zoo is,

waar bli
jftdan de onbepaalde magt der Vorsten? Een Vorstmag geen afgodendienaar
zi
jn en geene valsche godsdienstvoorslaan; veelminder nog is hi
jbevoegd,zi
jne onderdanen met geweld en wreede pi
jnigingen daartoe te dwingen. Hi
j is nietbevoegd,
zi
jnen eed, aan zi
jne onderdanen afgelegd, te breken, of hi
j maaktzich voor God
en menschen schuldig aan openbare meineedigheid. Hoe kan m en dan rzLlps ver-

schoonen, welke openlt
jk en in allen deele den eed, dien hj bi
j zi
jne inhuldiging
plegtig aan het volk had afgelegd, heeft verbroken? Het komt in geen aanmerking.
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dathi
j zich te voren doordenPausdaarvan bad laten ontslaan,wantdan waren de on-11
57
581
6derdanen, zoo welals deVorst,insgeli
jksvan hunnen eed ontslagen, gelt
jk dePrinsvan
ovanjein zt
jnVerweerschrift zeerjuist heeftopgemerkt.Hetkomteenen Vorst niettoe,
al isht
j door geene grondwetten van het Land daarin bepaald, zl
jn volk met onmatige
lasten en schattingen te bezwaren, en hun en hun gezin daardoor het levensonderhoud
te onttrekken, inzonderheid wanneer dit niet geschiedt tot behoud van den staat, maar

tot het uitvoeren zjner heerschzuchtige oogmerken, of terbestrjding zi
jnerkostbare
hofhouding en andere geldspilling tot zi
jn vermaak; zoo hi
j het doet, maakt hij zicN
schuldig aan roof tegen zi
jne onderdanen; het vorderen van den Tienden en Twintigsten Penning kan niet anders dan a1s roof aangemerkt worden-''

))W anneer het volk zich te veel bezwaard vindt en bi
j den Koning om verligting
smeekt, mag dan een onbezonnen x>:uABz&x zeggen: ))Xi
jn vader heeftu met roeden
gekasti
jd, maar ik zal u met schorpioenen kasti
jden?'' En zal hetvolk nietmogen
antwoorden: ))W atdeelhebben wi
j aan u, want gt
j zt
l't noch van God, noch van de
menschen daartoe.gesteld; gi
j gaat uwe magt en uwe pligtte buiten?'' Hoe is het
nu in Koning Iquvs te verdedigen, dathi
j de voornaamste Edelen des Lands, die ootmoedig om verligting, niet van schattingen, maar van zulke verregaande verdrultkingen

smeekten, verklaard heeft, begaan te lzebben de misdaad van gekwetste Xajesteit, en
hen deswege wreedaardig met schorpioenen heeft getuchtigd. Keizer Alr
roxxvs Plrs

beval weleer, dat men de slaven, wanneer zi
j teregt de hulp der wetten inriepen,
tegen de wreedheid hunner Heeren moest beschermen en dezen bevelen , hen te verkoopen, om hen alzoo uit de magt van zulke wreede m eesters te ontslaan. Za1 dit nu
aan de onderdanen worden geweigerd,en za1 men hen erger dan slaven mogen behan-

delen? Het is er zoo ver van daan, datintegendeel de Vorsten, welke op die wi
jze
te werk gaan , hunne onderdanen met onmatige lasten bezwaren en hen m et wreedheid behandelen, niet alleen hunnen pligt overtreden , m aar daardoor zelfs ophouden Vorsten van hetvollt te zi
jn. Zi
j toch moeten hunne onderdanen a1s hunne eYen-

menschen en a1s leden van één ligcbaam methen aanmerken, welke zi
j metzachtheid en bescheidenheid moeten behandelen , hen voorstaan , onderhouden en voeden,

geljk hethoofd aan deledematen van hetligchaam verpligtis. Zi
j moeten voor niemand hard of verschrikkeli
jk zjn,dan voor de boosdoeners en verstoorders van de
gemeene rust. Voor het overige behooren zi
jalti
jd vooroogen te houden de vermaningen,welke bun in GodsW oord worden gegeven, ))dat zi
j hun harte nietverlzeFen
boven hunne broederen; dat zi
j van Gods geboden te regter noch te linker hand afwjken; dat zi
j hunne paarden, vrouwen en zilvernietvermenigvuldigen, opdatGod
de dagen voor hen en voor hunne zonen in het ltoningri
jk verlenge (1).,, Dezever(1)Deuteronœnium)c.XYll.
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js7n- maning betreftook de Christen Vorsten,en bj tegenstelling mag mendaaruitbesluiten,
1581
ht d
datde Koningen en Vorsten,welkegeen ac aarop slaan,nietbestendig zullenzl
jnj
en datGod de dagen,hetzi
jvan hen ofvan hunne zonen, in hetkoningnjk nietzal
verlengen.Ditis,bovenmeeranderen,ookwelbl
jzonderaan de zonen en nakomelingen
van vxxzxps11gebleken,welkesteedsachteruitzt
jn gegaan,zwak,magteloos,en eindeljk veracht zi
jn geworden9 tot dat de weleer zoo gevreesdeheerschappj van Spanje
ten val gerqakt, vaneen gescheurd, en in een ander geslacht is overgebragt, en wel

in datvan Koning xE>'
naIKIV van Frankrl
jlc,welke de geduchtste vl
jand van rzLxps11
geweest was.''

))De.voorslanders van het regtdesvolksgaan dikwi
jlsook tever, en vorderen zoo
veledeugden en bekwaamheden in den Vorst,metverloochening van zjneeigenevoordeelen en belangen, ten einde alleen voor hetbehoud en welzi
jn des volkste waken,
dat er geene Yorsten zoo volmaakt gevonden worden., welke zich kaar naar kunnen
rigten. W anneer nu een Vorst nietin allen deele aan zi
jne verpligting voldoet, zal
men hem daarom zoo terstond de verschuldigde gehoorzaamheid weigeren? W aar zou
dit anders op uitloopen dan op gedurige twist, opstand, en verderf van den staat? Ten
opzigte van den tegenstand, welken men den Vorst in eene grondwettige of bepaalde

regering mag bieden, moeten wj ons, door hetregtvan hetvolk voor te staan, niet
te verlaten leiden. Als een Yorst bi
j zi
jneinhuldiging plegtig heeftbeloofd, dathl
j
overeenkomstig de voorregten, wetten en oude herkomens van het Land in het alge-

meen, en van de steden en leden in het bi
jzonder zalregeren, en hl
j hierofdaar,
in deze of gene hjzondere gevallen eensdaartegen handelt, moetmen niet terstond
over het verbreken der voorregten schreeuwen, veel minder nog eenige bewegingen,

welke dikwi
jls tot oproer strekken,daar tegen maken; de gevolgen zi
jn te zwaar
en de onheilen,welke eruitontstaan,bi
jdiebi
jzondere gevallen niette vergeli
jken;
het is 'traadzaam st, wat m et geduld te verdragen en ondertusschen beden en ootmoedige

vertoogen totdenYorstte rigten. Xaarzoo uitzi
jn geheelgedrag hetboosopzetbli
jkt,
dat hi
j den geheelen staat des Lands tracht te veranderen, met verbreking van alle
voorregten, wetten, en vri
jheden zi
jner onderdanen, en dab hi
jnaar de ootmoeige
Rrtoogen en vermaningen, daartegen bi
j hem ingebragt,niet wil hooren,maar in
zi
jn kwaad voornemen bll
jft volharden, is het niet aan elk der bjzondere onderdanen , m aar aan de Staten en Overheden geoorloofd, zich daartegen te verzetten en
ook , des noods, den Yorst met de wapenen te dwingen en hem binnen de wetlige

palen van zjn gezag te houden. In devri
je of omschrevene regeringen, zoo als die
van de Nederlandscbe Vorsten waren, wordterbj de inhuldiging een plegtig verdrag
tusschen den Yoràten hetvolk gesloten en wederzi
jds meteede bevestigd. Datverdrag
is buiten alle tegenspraak wederzt
jds verbindend, en tot nakoming er van heefthet
volk zoo we1regt tegen den Vorst, als deze tegen het volk. Het volk is derbalve allp
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gehoorzaamheid volgens de wetten aan den Vorst verschuldigd; en zoo het weigert te 1576-

gehoorzamen en zich wederspannig tegen hem aanstelt, is hj bevoegd, hetvolk des
noods met kracht van wapenen tot behoorljke gehoorzaamheid en pligt te dwingen.
Maar integendeel, als de Vorsthardnekkig blt
jftweigeren, naar de wetten te regeren,
niet in deze of gene gevallen maar in het algemeen, en hi
j verbreekt openlt
jk het
verdrag met zi
jne onderdanen aangegaan, zonder naar hunne stem te willen hooren,
dan is hi
j wederspannig tegen zi
jn volk, hetwelk. uithoofde des verdrags, hetzelfde
regttegen hem ,als hi
j tegen hetvolk heeft.''
.*

))Xaar laat ons nu eens eenen Vorst beschouwen , die een onbepaald gebied over

zt
jne onderdanen heeft, en aan geen verdrag met zi
jn volk of grondwetten van staat
gebonden is; en daarna onderzoeken , of en in welke
gevallen men aan zulk een Vorst
e

ook wederstand mag bieden. Te dien einde moetmen zich verbeelden, geli
jk hetook
in de daad is, dat het ligchaam van staat door den Vorzt en door het volk wordt te
zamen gesteld en gevormd; dat deVorst het hoofd van dat ligchaam is, en de onderda-

nen de overige ledematen er van zi
jn, ieder min of meer aanzienli
jk naar zi
jn staat
en beroep. Isditzoo,dan kunnen zi
j geeneafzonderli
jke,veelmin eenige tegenstri
jdige belangen hebben,wantzi
jallen zijn leden van één ligchaam ,hoewel de een meer
in hoogheid verheven of aanzienli
jker is dan de andere. Het behoud van den Vorstis
hetwelzijn des volks, en hetlleildes volks isde kroony roem ,en zekerheid van den
Vorst. Hij moet zijne onderdanen nooitab verachtelijke slaven, als redelooze lastdieren, veel min als lammeren, ter slagting bereid, aanmerken, maar als m edeleden van

zijn ligchaam , zonder welke hij geen hoofd kan zijn, en die hi
jnietalleen verpligt
is, maar wiens belang ook vordert, hen welte besturen, voor te staan,en behoorll
jk
te onderhouden. Aan den anderen kant, moelen de onderdanen zich aan den Vorst,
als hun Hoofd, met eerbied onderwerpen,zi
jne bevelen metverschuldigde gehoorzaapheid opvolgen, voor zi
jn behoud en welstand waken, en hem tegen alle geweld en

overlastbeschermen. De gevolgtrekking hieruitisgemakkeli
jk op te maken,nameli
jk,
wanneer dit Hoofd ten eenenmale ongezond of uitzinnig is geworden , wanneer het

kwaadaaydig en wreed is, wanneer hettegen zi
jn eigen ligchaam woedt,zi
jne ledematen verscheurt, of weigerthun hetbehoorli
jk voedselte geven,in éénwoord,wanneer
datHoofd ofdie Vorsteen volslagen vi
jand van zi
jn eigen ligchaam ,datis,zi
jn volk,
geworden is, en beden noch vermaningen hcm teregt kunnen brengen, zal men dan

dat Hoofd in zi
jne woede laten voortgaan, zalmen hem het gansche ligchaam van
staatlaten verderven en verdelgen? De grootste voorstandersvan de koninkll
jke oppermagt wagen het niet, dit te beweren , want het zou niet alleen tegen regt en rede

strjdig zi
jn,maar zelfs tegen hetregtder natuur.Zulk een Vorst is geen wettig Yorst
meer, hi
j is een geweldenaar geworden, en tegen geweld is elk, naar hetregtder
natuur,bevoegd ziçh te verzetten en te beschermen. Niemand isbi
j de Roomschge-

1581
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en onbepaald gezag verheven dan de Paus, en nogtans heeft
1576-- zinden meer in hoogheid
1581 men openlt
jk op de Kerkvergadering te Bazel beweerd, naar hetverhaalvan AzxzAs

svsvrcs, welke later zelf Paus onder den naam van mvs 11 geworden is, ))dat de

Kerk boven den Pausis; dathi
j doorhaar, wanneerllt
j kwali
jk regeert,
kan afgesneden en afgezetworden;dat,indien hj eenige misdaad gepleegdhad,waaruit groote ergernis voortvloeide, hi
j daarover vermaand,en zoo hi
j zich niet wilde beteren,beschuldigd en afgezetkan worden (1).:'''
Algem eene

Naast dit gevoelen van den Protestantschen Hollandschen Staatsman uit de achttiende
eeuw , een w arm voorstander van den gemeenebestgezinden regeringsvorm ,vergunne men
eene plaats aan datvan eenen Roomsch-Katl
lolt
jken Duitscben Regtsgeleerde uit onzen

ti
jd,een der grootste en schranderste verdedigers van hetgoddeli
jk regtder Vorsten.
A)Een Vorst,'' zegt hi
j,))is geen beambte door het volk aangesteld,maar een magtig,onafhankeli
jk Heer,die in den grond slechts zi
jne eigene regten uitoefent,natuurli
jke en overeengekomene pligten eisclzen kan,maar de regten van anderen nietbeleedigen, veeleer beschermen moet. W ordt men door zulk eenen Heer in wezenlt
jke
eigene regten zwaar, voortdurend en onverdrageli
jk beleedigd, neemt hi
j in stede van
de eigenschap eens beschermers en weldoeners, de natuur eens vi
jandsen onderdrukkers aan, baten alle voorstellingen niets, is er geene andere hulp te vinden, dan ltan,

naar het gezond verstal'd en hetnatuurlt
jk regt, in lzetalgemeen onmogeli
jk beweerd
worden , dat elk gewelddadig verzet volstrekt ongeoorloofd is, dat tusschen eenen Yorst

en zi
jne onderdanen niet ook een regtvaardige pprlpg ontstaan konde. W ie slechts.
zt
jn eigen regt beschermt en de goddelt
jke wettracht te handhaven, beleedigt niem and; regtvaardig geweld mag tegenover onregtvaardig geweld gesteld worden ; de

Pligten zi
jn wederkeerig; de onregtvaardigheid kan niet veroorloofd, en de tegenstand
alleen verboden zi
jn. De natuur heeft echter van dit regt der noodweer en zelfverdediging geene uitzondering ten opzigte der magtigeren gemaakt, maar slechts de

uitoefening er van met verscheidene moei
jeljklleden gepaard; daarenboven zou het
toch niets baten eene tegenovergestelde leer te verltondigen, daar deze noodweer zoo

diep in de natuur der menschen en van alle levendige schepselen geworteld is, datzi
j
zich deze door geene willekeurige theorien zouden laten onttrekken. Xen mag in ge-

leerde boeken de bevoegdheid van het verzet der volken, zoo als elke krijgvoering
over het geheel, betwisten of erkennen , zoo zal deswege geen enkele opstand meer
of minder ontstaan , aangezien de vrede steeds de gewone toestand is, en de binnenlandsche even als de buitenlandsche oorlogen niet om deze theorien, maar ofuit
gebrek aan aanleiding, of uit gebrek aan krachten geene plaats hebben. Integendeel zou m en door het beweren van de volstrekte onregtmatigheid van e1k verzet, de

(1)Leven vJ4 wlssEx I,D.111.b1.462-489.
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goede zaak der Vorsten m eer benadeelen dan bevoordeelen , henzelve tot het voorwerp 1576-

van den algemeenen haat maken,en hunnen vijanden wapens in de handen geven,die
niet te bestrijden zouden zijn. Blijkbaar zou men ten slotte totnog veel verderfelijker

1581

leerstellingen zijne toevlugt ne'men, om toch tegen de overtredingen (inconvenienten)
der dwingelanden eenigen waarborg te vinden; zoo a1s bijv.dat de Koningen de bron
van alle regt, de organen van den algemeenen wilzijn en volstrektgeen onregtkunnen doen;ofdatzi
j sleclztsbeambten van hetvolk zi
jn,die men bevoegd isnaar willekeur weder af te zetten; of datzij zich naar den wildes zoogenaamden volks moeten
rigten, en den inwendigen vijanden geenen tegenstand mogen bieden; of dat men
hunne regten op elke wijze moetverlammen en verminderen, onder voorwendsel, hun
de magt te ontnemen van kwaad te doen, hen door allerleiltunstenarl
jen en zoogenaamde Constitutien in boei
jen te slaan, waardoor nogtanshetkwaad nietverhinderd,
maar slechtsdoor anderen uitgevoerd en gewoonli
jk nog erger wordt;of, eindell
jk,dat
de Vorsten geheel kunnen ontbeerd, en hoe eerder zoo beter afgeschaftmoeten worden.

Al deze leerstellingen vloei
jen tleels uithet stelsel van gemagtigd (delegirter)volksgeweld, deelsuit de onoverdachte bewering der onwettigheid van allen tegenstand voort.
Zoo is de eenvoudige waarheid ook hier datgeen wat Vorsten en volken van nut is,

terwl
jldaarentegen eene,ook met.een goed doelingevoerde dwaling, steedsveelgrooter rampen na zich sleept. De verbindtenissen en oorlogen van vele zwakken tegen

eenen magtige zi
jn bovendien,gelt
jk wt
j spoedig zullen aantoonen,zoo zeldzaam ,zoo
moel
jelijk,en meestalzoo gevaarli
jlt,datdeVorstenvanhunnevolkeninditopzigtweinig
te vreezen hebben;maar op zich zelfligtnochindenatuurli
jkewel,nochindebehoedzaamheid eenige grond, welke het beweren zou kunnen regtvaardigen , dat alle ver-

zettegen onderdrukkingen van den Yorstvolstrekt onwettig is.Daarom zien wi
jookuit
de geheele ondervinding, dat in alle ti
jden en in alle landen, deze bevoegdheid tot
verzet tegen openli
jke verdrukking algemeen erkend en uitgeoefend is geworden, zoodra de omstandigheden ditmogeli
jk maakten; dat er, welis waar, ook onwettige, uit
heerschzucht ontslane opstanden geweestzi
jn,vele andere een ongunstigen uitslag gehad
hebben, dat ecllter nooit alle zonder uitzondering, noch in het geweten der daaraan
deelnem ende volken, noch door de Vorsten zelve, noch naar het algem een oordeel der

overige menschen voor onwettig zi
jn gehouden geworden. Hoezeer,bjv.de H.Schrift
het vervullen van alle regts- en ljfspligten jegens de Vorsten gebiedt, in botsingen
jds zelfsleert onregt te verdragen uit inschikkeli
jktoegevendheid aanbeveelt, en somti
t
e
vi
nde
n
,
in
heid voor de menschell
jke zwakheid, zoo is ertocb geene enkele plaats
li/pfkandhawelke tegen hetkwetsen van alle pligten aan den kantdes Vorsten, zel
Tkng van deGoddelljkeVFcf,elk verzetonvoorwaardelt
jk verbodinwordt. Zj raadtverzetslechtsafuitvoorzorg ofbehoedzaamheid,hetzt
jomdatdikwi
jlserdeltraclztentoeontbreken, ofomdater gewoonlijk nietsbeters uit voortvloeit. De geschiedenis van het
11 DExL. 6 STITK.
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1576- Hebreeuwsche vollk bevat voorbeelden van eene m enigte opstanden, deels van hooge
1581
.
ambtenaren en magtige bi
lzondere personen ,deels van grootere of kleineregedeeltendes

volks; maar zi
j werden niet inhetalgemeenverworpen; hethingslechtsvandeomstandigheden , van de aanleidende oorzaal
t, en van het doelaf, ofdeProfeten hen voorwettlg of

onwettig verklaarden, datis, naar het spraakgebruik van dien ti
jd, of zi
j den Heere
(den Oppersten W etgever) wel of kwalt
jlk bevielen. De afval der tien stammen van
asuAszAx, hoe verderfeli
jlt ook voor het Joodsche volk in het vervolg, wordt niet
gegispt,maar als het natuurli
jk gevolg zi
jner onderdrukking voorgesteld; en de opstand
der Xakkabeën tegen de ongodsdienstige dwingelandl
j van AwTlocHvs als pligtmatig
en deugdzaam geschilderd. W ie heeft ooit den opstanfl der Duitsche volken tegcn het
Romeinsche despotismus voor eene misdaad uitgekreten; wie de noodweer der Dalekarliërs onder hunnen ocsTu v w AsA, het verbond der W aldstödte ter handhaving harer

aloude bi
jzondere regten, den pprlpg der Nederlanders tegen #c geweldenavjjen des
Scrfpp: van Alba, den heiligen, ofschoon ook ongeluklkigen stri
jd der Vendeërs, den
opstand der Spanjaarden (1808- 181é) en dien der Hollanderstegen den Onderdrukker van Europa voor onwettig gehouden?''
))Het meest in het oog vallend is voorzeker de bevoegdheid, wanneer het verzet

niet slechts tegen eene despotielke, maar nog daarenboven geusurpeerde heerschappi
j
geschiedt; ieder gevoelt, dat het verzet in dit geval een dubbel regt voor zich heeft;

maar het laat zich ook tegen eenen Vorst denlken, wiens magt in het verkri
jgen
Fpc
en bezit wettig, en alleen in haar gebruik onregtvaardig en vi
jandig is. rf
#'
(j pprlpg tegen zz//c eigene onderdanen, accrppz zouden zi
j pp/; niet tegen ltem
pprlpg m ogen wperczl? Zeker hangt de bepaling van het oordeel der menschen veel

af van den uitslag desstri
jds, maar toch nietbi
j allen, nietbi
j de meer verstandigen
en deskundigen, en in onze dagen, geli
jk in vroegere ti
jden, waren er genoeg voorbeelden,waarbij e1k in zi
jn binnenste bekennen moest:de overwinnende zaak heeftaan
het noodlot, de overwonnene aan de deugd bevallen. W el is waar, die Vorsten , wellke
door eene reeks van onwettige daden het verzet hunner volken uitgelokt hebben,

zi
jn gewoon de deelnemers daaraan in den beginne steeds misdadigers en oproerlingen
te noemen; maar zoodra deze talri
jk worden,ofde kans desoorlogsverkeert, hen met
den zachterennaam vanopstandelingenofvi
janden te bestempelen,metwelke men onderhandelen en overeenkomsten sluiten kan. Nog is der opmerking waardig, dat andere

onparti
jdige Vorsten nietalti
jd in die zienswi
jze dcelen; men heeftveelvuldige voorbeelden, datzi
jeene dergeli
jke afgedwongene verdediging niet alleen nietberispen, maar
zelfs goedkeuren, pri
jzen, begunstigen,en den Vorst,welken de zaak aangaat, zelfs
wanneer zi
j ook anders met hem bevriend zi
jn, tot vrede aanraden. W ie alzoo in
het overeenstemmend gevoelen aller onbevooroordeelden een kenteelken of bcwl
js
der waarheid ziet, zal moeten bekennen , dat uooit en nergens alle verzet der vol-
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ken '
tot llandhaYing hunner eigene regtenj voor volstrekt ongeoorloofd is gehouden 15761581
geworden-''

):Zoo sterk eindeli
jk isde krachtder waarheid en hetgevoelvoorregtvaardigheidwanneer geenhartstogtverblindt,dat de bevoegdlleid dervolken totverzettegen blt
jkbare
onderdruklking,ook door hunne eigene Vorsten zelfsdikwerf erkend en vormelt
jk uitgesproken isgeworden. Zoo zeide,geli
jk men weet,KeizerTatzAlus totden Overste der
li
jfwachttoen lai
j hem hetzwaardoverhandigde; )voormij,wanneerik we1regeer;tegen
mi
j,wanneer ik tiran mogtworden-''lnFrankri
jlêmoestItAKEL#cKale inAchthonderd
zes en vi
jftig .
eene oorkonde uitvaardigen,datdeGrootenhetregthadden,zichtegenden
Koning, wanneer hi
j iets onregtvaardigs eischte, gemeenschappelt
jk metde wapens in
dehand te verzetten.ln Engeland heeftKoning HzxoalltI hetzelfde zi
jnen onderdanen,
ingeval ht
j zi
jne belofte nietnakwame, in de sterkste bewoordingen toegestaan. Den
Hongaarschen Stenden werd dit in laet jaar twaalfhonderd twee en twintig door den
magtigen Koning AwohEAs 11 zelven toegekend,wanneer hetdesti
jds gesloten Verdrag

'

%

niet in acht genomen wierd. Koning zouAx van Denem arken ltende aan de drie hem

onderworpene ri
jken hetregttoe, hem tebeoorloogen,wanneerhi
jaanhetverlangen,de
grieven te verhelpen , geen gehoorleende. ALroxsrslll, Koning van Arragon ,bewilligde

den Baronnen zjns ri
jksin hetjaar twaalfhonderd zeven en vi
jftig door twee UnionsPrivilegiën het regt van opstand tegen den K oning en zelfverwering, wanneer

hunner vri
jheden, na gedane voorstellen,geweld en afbreuk mogten geschieden. Ook
in Polen werd het natuurlt
jk regtvan verzet in Zestien honderd zes stellig uitgesproken en erkend. De Adel had het regt tegen den Koning een verbond aan te gaan ,

hetwelk dikwi
jls ook door eenige Xagnaten geschiedde, zonder dat het voor iets anders
dan een gewonen kri
jg beschouwd werd. Dergeli
jke voorbeelden vindt men menigmalen in tle geschiedenis, bi
jzonder ook in kleinere, minder magtige staten. Vorsten, welke met hunne onderdanen steeds in goede verstandhouding leefden, hadden
voorzeker niet noodig zulke verklaringen te geven, die geli
jk alle stellige wetten,

slecbts een gevolg waren van vroegere misbruilten en van den argwaan. Dikwi
jls heeft
men derhalve ook goed gevonden, in latere ti
jden en gelt
jke omstandiglleden, zelfs
bi
j vernieuwing der verdragen, deze gehate clausule weg te laten, dewi
jl zi
j indedaad
een teeken van wantrouwen is,naar welk men gedurige vi
jandeli
jkheden vooruitziet,
waartegen men zich door dergeli
jke behoedmiddelen trachtte verzekeren.Zulk eeneverhouding, welke reeds eene beleediging der eer in zich bevat, moest in gezonden toe-

stand tusschen eenen Vorst en zi
jne onderdanen in het geheelniet plaats vinden; en
voor het overige, is het noch mogelt
jk, noch noodwendig elke slecllts denkbare bevoegdheid op te tellen en schrifteli
jk optegeven. Datechterelk verzetdaarom volstrekt
verboden is, wordt ook niet gezegd, en het veelvuldig erkennen zjner wettigheid is
58 +
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jdmerkwaardig;wantin geval ditverzetofdeze verdediging volgens de natuur eene
onvoorwaardelt
jke misdaad ware, zoo zouden ook de Vorsten zelve haar niet hebben
kunnen billjken ofgoedkeuren,en zulks zeer ze
ker nooitgedaan hebben.-,, Hetregt
:
van verzettegen openli
lke onderdrukking wordtxn hetalgemeen erkend (1).
.

Vöör bx BEAVFORT en voxIIALLER, aan wiedebeidebovenstaanderedeneringen ontleend

zt
jn,had uvoo nz ohoo'
r onderzocht,in welke gevallen hetden onderdanen geoorloofd
was tegen hunne Overheid de wapenen op te vatten , en onder anderen beweerd en met

bewi
jzen uit de geschiedenis gestaafd, dat ))de Vorsten, waar hunne magt, hetzj bi
j
den aanvang hunner regering, hetzi
j naderhand b1
j verdrag, bepaald en omschreven
was, niet alleen , des noods, met geweld wederstaan, maar zelfs ook gedood mogten

worden; dat een rj
ik verloren werd, wanneer de Koning uit een vi
jandig hart
traclltte het geheele volk te verderven, want dat tle wil van regeren en de wil van

verderven niet te zamen ltonden gaan, en dat derhalve hj, die zich vi
jand van het
volk verklaarde, met de daad deregering nederlegde (2).,, . Teregtis opgemerk-t;
))hetis bi
jkans onbegri
jpelt
jk, hoe men hetregtvan feitelt
jltverzet ooitheeftkunnen
betwi
jfelen; en er is zeker zelden grootere ongerl
jmdheid uifgedacht dan de leer der
onvoorwaardeli
jke gehoorzaamlleid. De natuur is dan ook, vele voorbeelden uitde geschiedenisleeren hetovertuigend,alti
jd sterlter geweestdan de lecr;en de volkenhebben steeds door daden dat regt getoond, hetwelk hun deze leer ontzegde. lntusschen

zou er een eigenlt
jk regt tot opstand niet zt
jn, wanneer men onder regtalleen die
bevoegdheid wilde verstaan, welke door de wet gewaarborgd wordt; de opstand ligt
buiten de wet en kan alleen dan geregtvaardigtl worden a1s de wet ontoereikend is,

om een van de zi
jde desRegeerders allen bedreigend kwaad te voorkomen, ofom ecn
einde te malten aan eene onwettige en ondrageli
jke verdruklking. Xaar in dit geval is
de opstand ook geregtvaardigd vooreen volk,even a1sde zelfverdediging (dieinsgeli
jlts
buiten de wet ligt)hetalti
jd isvoorden enkelen mensch, wanneerdewethem niet
beschermt. Er zi
jn gevallen waarin feiteli
jk verzetzelfs pligtwordt, zoo alsbi
jv.ti
jdens
de dwingelandi
j van rzups 11 in ons Vaderland, en ten ti
jde van aAxoBt;s 11 in
Engeland. De valsche leer van de bl
j het volk gebleven magtsvolkomenlzeid, die
sommigen ter regtvaardiging van hetfeitelt
jk verzethebben uitgevonden, heeftde zaak

(1)c.T.v0N HAl-tEa,Ae#fctfrc/ïpn der Staats-Wissenschaft,B.ll. s.453- 461. ln het zoe
even in het lichtverschenen Staatsregterlt
j'k Onderzoek van Xr.c.w.opzooxnR, wordthetregt

van opstand meteenejuistheid en helderheid ontwikkeld, dat het allen,die het in dezen nog
metzich zelven oneensmogten zi
jn,ten sterksteterlezing kan aanbevolen worden.Yg1.deGfdy
voor 1854,D.1.bl.452- 455.

(2)be itfre belliccpacis.Lib.1.c.lV.# 8 et11.
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oneindig meer verward dan opgehelderd, en totde meestverderfeli
jke gevolgtrekkin-11
5581
76gen geleid (1).,'
De leer der onvoorwaardeli
jke of li
jdell
jke gehoorzaamheid aan de Vorsten en Overheden, die, naar het gevoelen van een Schri
jver uit het laatst der vorige eeuw, in
den tl
jd van Paus oazooazvs VlI te huis behoort, en waaraan thans niet meer moest
gedacht worden (2), vond reeds onderde oogen van rzrxps 11 zelven bestri
jdersin de
Jezuiten.lmmersuitjvervoorhe@Katllolicismusbeweerden dezeVaders, ))dathetwettig,
nuttig,en noodzakeli
jk was,den Vorsten hetleventebenemen,wanneerzi
jzichvan de
Roomsch-Katholjkegodsdienstafgescheiden hadden,ofzich metkerkell
jke zakenbemoeiden(5).,'Nietminderstri
jdtdeleerderonbepaaldeonderwerpeljkheidaandenVorstmet
veleri
jvervoorlzetProtestantismus.Eenvanhenverklaartdaarom onderanderen,)ydatdestaat
eeneinstelling isvan God;dathet geschrevenW oord vanGodzjne sanctie daaraan heeft
gegeven;datwi
j dien ten gevolge aan de magt,die in de maatschappt
j orde houdt,om
den wille dier orde en derconscientie,gehoorzaamheid verschuldigd zt
jn,maardatGod,
vanwien alle magt en gezag derOverheden is, geëerbiedigd moetworden in Zi
jne aanstelling nietalleen,maar ook in Zi
jne afzetting vanVorsten en Dynastiën,en datalzoo
het geval denkbaar is, dat eene bestaande Xegering van Godswege plaats makevooreene

andere;datbi
jv.in Israb'
lhetHuisvan sAvxzvervangen worde door datvan nAvzo, in
Nedevland of Groot-Brittanje de tiranni
j en schennis van goddelijke en menscheli
jke
wetten door eenen rzyulps en zxKoBrs 11 de optreding regtvaardigen eenernieuweDynastie

a1sdie vanhetHuisvan oranje.))He@spreektvanzelf,9'dusgaathi
jvoort,))datdetoepassing vanditbeginselnietandersmagplaatshebben dan doormiddelvan hetzuivergebruik van

onsmenscheli
jk redevermogen,dat in de vreeze en onderleidingvanGod,enonderdure
verantwoordeli
jkheid aan God,ook in andere gevallen geroepen en bevoegd is uitspraak
te doen (é).'' v ))Naar dit stelsel alzoo,'' merkt een ander aan, ))is de staatsmaatschappi
j met hare magten van God; aan demagtin den staat zi
jn wi
j gehoorzaamheid schuldig; gehoorzamen wi
j niet dan bezondigen wi
j ons tegen God en
zi
jn gebod; maar zoodra ons redevermogen ons zegt, dat de Koning een tiran is,
jagen wi
j den Koning weg en zorgen,datzi
jne regering plaats make van Godswege,
voor eene andere! - Alle magt, derhalve, is men gehoorzaamheid schuldig , want
zoo wil dit het W oord Gods; maar als het redeverm ogen niet langer m et de bestaande

magt te vreden is, dan schuift het eenvoudig het W oord Gods ter zi
jde, geeft der
(1)de Gidsvoor1854,D.ll.bl.289,290.
(2)Staatk.Yerlichting d.Nederl.in deMnemosynevan TVDSMAN,D.ll.1:1.40,41.
(3)pz cAsTao,Hist.de losProtestantes#ecN
?,pJe,,p.408.

(4)Xr.1.DA cosl'
A,Briefaan Xr.Ga0E> uw pmsszzagR:b1.6,7.
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- bestaande Regering een schop,stelt er schieli
jk eene andere voor in de plaats,en verklaart dan , geloovig en in de vreeze Gods, dat het dat alles van Godswege en
geheel overeenkomstig Gods W oord gedaan heeft. Xaar welk redevermogen wordt hier
nu gemeend? Het is een redevermogen, zegt men, dat in de vreeze en onder
de leiding van God en onder dure verantwoordeli
lkheid aan God, in dit en in
-j
andere gevallen geroepen en bevoegd is uitspraak te doen. Xaar wie beslist nu wiens

redevermogen alleen het ware, hetechte, en onder de leiding van God is? De Bi
jbel
misschien? Xaar wie beslistdan ten laatste toch weder, wiens opvatting van den Bi
jbel
de ware is(1)?'' ))Dewetenschap,hoe de staatnaardebehoeftedervolkenbehoort
te worden ingerigt,'' zegt een ander, ))kan zoo weinig a1s de sterrekunde en

scheikunde uit den Bi
jbel worden geput; en de gelloorzaamheid,aan het gezag verschuldigd, kan zeker nimmer geschonden worden , wanneer men door middelen, die

binnen de perken der bestaande wetbli
jven,aan betere overtuigingen omtrenthetgeen
tot welzi
jn der volken dient, ingang zoelktte verschallbn. Xen kan dus, behoudens
den eerbied voor hetwelbegrepen droitdivin,belt
jden watdeondervindingallereeuwen
geleerd heeft,dat geene onverantwoordeltjke,d.i.absolute magt,ooitzonder misbruik
werduitgeoefend,endatgeenedrageli
jkeenvoorden duurzamen bloeiderstatenendeontwiltkeling van de krachten der burgers heilzame verhouding tusschen regeerders en geregeerden bestaan kan , zoo lang niet de wet, a1s het uitvloeisel der verlichte openbare
m eening ,het rigtsnoer en de m eerdere van het uitvoerend gezag geworden is.
De

moei
jeli
jkheid ligtin de vraag en alleen in de vraag, waar en wanneer feiteli
jltverzet
der onderdanen tegen willekeurige verkrachting der regten van het geweten, der v.er-

worvene vmjheden, der bestaande instellingen geoorloofd wordt;watde onderdaan doen
mag en moet,wanneer de Overheid vergeet,dat zi
j niettot haar eigenvoordeel,maar
tot heil der haar toevertrouwde volken is ingesteld? Een weérstand tegen gewetensdwang, zoo a1s het verzet onzer vaderen tegen rzyuxps en dat van de Britten tegen
zAxoBrs II, althans voor een deel, mag genoemd worden, wordt door de m eeste antirevolutionairen onzer dagen wettig geacht naar den regel, dat men Gode meer gehoor-

zaam moetài
jn dan den menschen, zoodatzi
j,in stri
jd metBisschop >'rruxzhsleerder
lt
jdelt
jke gehoorzaamheid, eene uitzondering op den regel van Ptrrvs toelaten, die
door den Apostel zelven nietis gemaakt, ofschoon zi
j door het gezag en hetvoorbeeld
zi
jnerXedeapostelen werd aanbevolen. Onsdunkt,ditmogtden letterknechten voorzigtigheid leeren. De vraag is, hoe moet de onderdaan handelen , wanneer de Vorst bex

zworen regten vertrapt en geene andere wet dan zi
jne willekeur raadpleegt? Onzes
inziens wordt die vraag door PArrvs nietbeantwoord, daarhi
j bi
j de aanwi
jzing van
(1)de Gidsvoor1854,D.ll.bl.339.
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de pligten der burgeren steeds uitgaat van de voorstelling eener'Overheid, die de hare 1576-

vervult. W atw1
j zouden willen weten ishetoordeeldesApostelsoveruA.
xpoEl, toen
hj weigerde het tegen wet en regt geëischte scheepsgeld te betalen; overhetLange
Parlement, toen het tegen den trouwloozen KAREL I de wapenen opvatte; over de

Noord-Amerikaansche Koloniën, toen zt
j, overeenkomstig d'
e beginselen der Britsche
constitutie, weigerden zich lasten te laten opleggen tloor een Parlement, waarin zi
j
niet vertegenwoordigd waren; over Polen, toen hetzi
jneverkracllte nationaliteittegen
den Russischen Autocraatverdedigde; overIlongavl
je,toen hetzi
jne verscbeurde Constitutie tegen de
willekeur van het Huis van nAsssvzto zocht te handhaven, tot het
#

door den bi
jstand, dien de Keizer allerRussen aan zi
jne tirannen verleende, afgemat
en afgestreden, gedwongen werd den nek wederonder hetjuk zi
jner overheerscherste
krommen (1).''
lrerzettegen het Hoogbewind in gevalle van dwingelandi
j,was overeenkomstig debeinselen van het Protestantismus der Zestiende
' eeuw ; de Schotsche K erkhervorm erzoux
xwox immers lzad reeds beweerd, ))dat het geheele volk zich m et volkomen regt tegen

maatregelen van dwingelandi
j verzetten kan (2).,' Xaarindien ook op grond van het
goddelijk regt der Overheid, van hetwelk men, dit zi
j in hetvoorbl
jgaan gezegd,
nimmer naauwkeurig heeft bepaald, waar, wanneer en metwien het eigenlt
jk begint
of eindigt, nergens verzet tegen den wettigen Yorst geoorloofd ware, zou echterditgod-

deli
jkregt,beweertmen,vangeeneloepassingzi
jnoprzszps11tenaanzienderNederlanders.
Door hetVerdrag methen bi
jzi
jne inhuldiging aangegaan, had hi
j, als'tware, van
datregt afstand gedaan. De Xeester toch sluitmetzt
jneslaven geene overeenkomst;
doethi
j zulks,dan stelt hj zich met hen op geli
jke hoogte en geli
.k regt.Nu behoeft
j
we1 geen betoog, want de geschiedenis leert llet overtuigend, dat het gezag van rxLxps,

a1sHeerderNederlanden,op eene wederzjdsche overeenkomstberustte,die van regtswege nietig werd, zoodra eene der beide parti
jen haar in eenig opzigt schond; eene
overeenkom st.aan welke het volk niet langer gehouden was, wanneer de Vorstz&fhaar

verbrak. FzLzps had b1
j zi
jne Bli
jde fgl/çpmt
s/c op het Heilig Evangelie voor zich en
zjne opvolgers gezworen: ALX,
Z regten, voorregten, vri
jheden,gewoonten en herkomsten des Lands en der ingezetenen , voorheen door de Hertogen en Hertoginnen van

Braband verleend en gegevenj eeuwigli
jk vastjzeker en ongeschonden te handhaven
(1)ProE VETII,in de Gidsvoor1854,D.1.bl.150- 152.Vgl.Xr.vAw slAlslmc.SROVwER,Ecn
nieuw A#& /#cr hllti-revolutionaire School,aldaar bl.437- 464.

(2)Alg.Gesch.d.Vaderl.D.ll.St.lY.bl.478. Zie ook bl.56. Xen vergell
jkedaarbl
j het
vertoog du #rpffdesMagistratsztfr leursà'
zfljpc/:,aan oluxzE'sHofprekerpzvzssjp:ns toegeschreven,vanwelk zeldzaam voorkomend boekjeecn uittrekselgeleverd wordtdoorAn rrltncllTDnEssEslluls,in de Gids voor 1816,D.II.bl.107- 110.
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1s76- en te laten handhaven; en er bi
jgevoegd, ))datzoo doorhem ofzt
jnenakomelingen,
1581 hetzj in persoon,hetzj daoranderen, hiertegen,op welke wkjze pp/;,mngtgehandeld
worden, hi
j den Geesteli
jken, Edelcn, Steden en alzjnen onderdanen vri
jheid gaf,
hem noch zi
jne nakomelingen eenigedienst te bewi
jzen, ofin eenige zakeny die hj
verzoeken of noodig hebben mogt,gehoorzaam te zi
jn;verklarende,datalles watmen
voortaan tegen het bezworene ondernemen of verrigten mogt van geener waarde zt
jn
zou,en hi
j nooitzou mogen inbrengen,aan zIjnegelopen nietgehouden tez'
tjAl(1).''
Hierdoor vervalt van zelf de bedenking, dat aangezien EILIPS gezworen had de

Roomsch-Katlloli
jke Godsdienstte handhaven,hij haar derhalve,alware 'tooktevuur
en te zwaard en metverkrachting der '
volksvoorregten,moestonderschragen;hi
jimmers
had evenzeer gezworen de voorregten en vri
jheden des volks te handhaven, en daarop
van de Staten den eed van hulde en trouw ontvangen. Daarenboven moet het eerste

gedeelte dezer stelling nog bewezen worden (2); maar indien ditook niethetgeval
Avare, dan zou toch de gevolgtrekking, die er uit afgeleid wordt, niet alleen om de

bovengenoemde reden onjuist,maar ook xalsch zt
qn zelfs naar de leer van den Bijbel,
welke, volgens vow HALLER, deze magt aan den Yorst niet toekent, zelfs niet tot

handhaving rczl de Geddehjlêe #Fcf(5). En ging >-ILlps van de stelling uit:men
xnoet Gode meer gehoorzaam zi
jn dan den menschen;dan waren deNederlanders,naar
dezelfde stelling, tot verzet tegen hem geregtigd. Op dezen grond had ook in de daad

sT. Axanzoosnl reeds beweerd, dat men den Koning van Spanje de gehoorzaamheitl

mogt ontzeggen (:). En de scherpzinnige Baoxs acht den opstand tegen Spanjeom
desgeloofswille noodzakeljk, daar y.zLxps volslrekt geene keuze liettusschen verloochening van het geweten en den brandstapel(ö). Velen zelfsbeschouwen de godsdienst
a1sheteenig beginselvan den opstand tegen Spanje (6). Aanvankell
jk echterwas de
strl
jd we1 degelt
jk en voornameljk om voorregten en vri
jheden, waaraan zoo wel
Roomschen alsOnroomschen deelnamen. Later nam hj hetkaraktervan eenen godsdiensteorlog aan,en eindeli
jk veranderde hi
jin eenen bevri
jdingskri
jg (7).
(1)hlg.Gedch.d.Yaderl.D.lI.St.lY.bl.21. ORAXJE herinnerthieraan den Koning op het
nadrukkeli
jkstin zjnehpologie. Ziehiervoor,bl.420.
(2)Vgl.hlg.Gesch.d.Yadevl.D.1I.St.Y.bl.98- 100.
(3)Zie hiervoor,bl.457.
(4)Ziehiervoor,bl.375.
(5)Filt
èsr.Marnir,D.lI.St.lI.b1.358.
(6)GRozxv.PRIXSTERER,in de Arcltives de la Jfafdpn dtorange,T.1.p.X1. Z;e ook sculttxlr,
AJvcl d.Nederl.bl.61.

(7)v.p.xxusx?Gesclt.$ Nedcrl.9.1.bl.393:
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van het regt tot afzwering van rzLxps ))niet in het enkel verkrachten van vroeger
gegeven voorregten, maar in de noodweer en de wettige verdediging van leven.

li
jf en goed tegen eenen Vorst, die, na alle vergeefs aangewende pogingen tot
redeli
jlte verzoening, zich niet meer als Vorstjegens zi
jne onderdanen, maar als
tiran. niet meer als vriend en vader, maar als vîjand van zi
jn volk gedroeg (1).:'
Zelfverwering , dat is ))het gebruik van het verstand en der eigene krachten, welke
God den menschen niet te vergeefs, maar tot hunne bescherming en ter handhaving

Zi
jner wetgegeven heeft,''isook naarvox HALLER eene hoofdreden van verzettegen
de onregtvaardiglzeid en het misbruik van magt of gezag. ))Dat het plegen der onge-

regtigheidy''zegthi
j, ))door verstand en schranderheid afgewend,en het uitvoerenvan
gestrenge regtspligtigheid des noods ook met geweld afgedwongen mag worden , is
toch in Acf algemeen nog nooit ontkend, wan't door zulk eenen dwang vor-

dert men slechts het zi
jne terug, doet niemand onregt, maar handhaaft alleen do
natuurlt
jke of Goddeli
jke wet, waartoe elk mensch naar zi
jne kraclaten bevoegd, ja
zelfs verpligt is. Ook ligt dit verzet, deze regtvaardige zelfverdediging en veroorloofde
zelfverwering of noodweer zoo diep i'
n de natuur der menschen en van alle levende

schepselen, dat zi
j hun door geene sonsteri
jen ontnomen, door geene menschelt
jlte
wetten of inrigtingen ooit kunnen opgeheven of vernietigd worden. Deze bevoegd-

lleid geldt echter, juist omdat zi
j van een goddeli
jken oorsprong is, overal en te
allen ti
jde, niet slechts buiten, maar ook in de maatschappclt
jke betrekkingen,
en de menschen hebben daarvan nooit afstand gedaan of kunnen doen. W ant

het onderscbeid tusschen den maatschappeli
jlken of zoogenaamden burgerlt
jken, en
den buitenmaatsclaappeli
jlten of zoogenaamden natuurli
jken toestand, welke echter niet natuurli
jker is dan de andere, bestaat geenszins daarin, dat in genen alle
cigen-oordeel, alle eigen-hulp opgeheven of vernietigd is, maar daarin, dat m en

tlevens deze nog de weldaad van een hoogeren bi
jstand geniet. Juistdaardoor, dat
iedereen niet slecbts geen onregt pleegt, maar ook beleedigingen zoo veelmogeli
jk
tracht te vermt
jden, wordt het rjk der geregtigheid op aarde bevordcrd, en een
zoogenaamde burgerlqlce toestand, in welken alle zelfweer verboden ware (die ech(1) v. xLgl'
r, Oratio Inauguralisdejure,quo Wcîgce legitimo w/p prineipi cc domino pHltlppo
imperivm c:rpgcrerfpf. Leidae 1779, p.55- 69. Deze Oratio heeft xrtuT zelf later in Let Neder-

duitsch xertaald, en in eene uitvoerigeVoorrede zi
jne denkbeelden meerstellig en geregeld uiteengezet. Vgl. zi
i
n
e
Hi
s
t
.
d
.
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1
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s
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D.
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.
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.241. Lezenswaardig zijn ondertusschen ook
*#'
de gissertatio de ?e:2
'
/f9na pelgarum elurcfon: pulslppz 11, Ilispaniarktm regis van c. w.vlsscHrh
in 17579 en s. p. vAx swsxpnx, de Imperio ab ordilîibus Belgii I'alzzzppo 11 Begi Sïe cnfcnzrt
abrogato,ad Edictum Ordinum 6wicclflw Belgii26 Julii 1581) s.:.1773.
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1578- ternietbestaat),iseen Postulaat van het onverstand niet van het verstand, een wensch
1581 der boozen, niet der
regtschapenen. Het zi
jn immers nietde regtvaardigen, welke
vreemd eigendom kwetsen, m aar de onregtvaardigen, en m oesten eerstgenoemden steeds

alle beleedigingen verdragen9 mogten zi
j zich in het geheelnooitzelvehelpen, en
waren zi
j alleen totvreemde hulp beperkt,dienaar hare natuuronzeker, langzaam ,
onvolkomen, dikwjls zelfs onmogelt
jk is, zoo zou alle voordeelslechtsûan den kant
der boozen zjn. Ook mag een ieder bedenken, of het getal der beleedigingen,
der misdaden en geweldenarjen zich niet in het oneindige zou vermeerderen,wanneer hare bewerkers in het geheel geenen tegenstand, geene zelfverwering , geene

plotselinge straf van de zi
jdedesbeleedigdete vreezen hadden, en hun eenig gevaar
alleen in de wraakneming van den kanteens Opperste bestond, die nietalti
jd volgt
en zoo gemakkeljk te ontgaan is. Elk vrage zl
jn gevoel, ofnietde vreesvoorde
zelfverwering des beleedigde nog meer van kwade daden terughoudt dan de vrees voor

regterljke straf? De leer eener zoogenaamde aan den maatschappeljken mensch verbodene zelfweer is derhalve dezelfde leer, naarwelke ook alle krjg in hetalgemeen
bnregtvaardig, en bt
j gevolg nietde onregtvaardigheid zelve, maar slechts lletverzet,
niet het geweld tot het kwade, maar slechts het geweld tot het goede verboden m oet

zijn; eene van die gladde en schi
jnvrome stellingen,bt
j welke dewolfonderdeschaapse
kleederen uitki
jk-t, die onder den schi
jn des vredes, alle misdaden en ongeregtigheden
begunstigt, hare straFeloosheid bevordert, de regtschapenen echter ellendig en hulpeloos maakt, en hun de ware, de spoedigste en zekerstebescherming ontrukt. Ook m ogen
de SoGsten onzer dagen in hunne boeken nog zoo veel de volstrekt verbodene zelfverwering preken, en tot datei
nde alle oogenblikken hunnen kunstburgerli
jken toestand,
die niet bestaat, tegenoverden natuurlt
jken ofnatuurlt
jk maatschappeljken stellen;zj
mogen tusschen de zoogenaamde zelfverwering tegen nog niet ontrukte, en de zelfhulp

tegeh verlorene regten een jdel onderscheid maken zoo veel zi
j willen; methunne
haarklovende spitsvindigheden zelfs de noodweer opheFen of in de werkeli
jkheid illusorisch maken; zi
j mogen eindeli
jk, om deonvermi
jdeli
jke tegenspraak, hetontwakend
gevoel, en de weerstrevende natuur te ontgaan, nog zoo vele uitzonderingen en arm za-

lige voorwendselsopeenstapelen, zooalsbi
jv.dathetregtvan zelfverweringin zekere
gevallen weder herleve, dat het door den staat veroorloofd kunneworden, datlzetplaats

moge hebben wanneerde hulp van den staatte verwi
jderd isen dergeljke, zoo bli
jft
het in weerwil van al deze sofstenjen toch eeuwig waar: de zelfverwering in regtvaardige zaken en binnen regterl
i
jke perken,is naar goddeli
jke en menscheli
jlke wetten
m
e
ns
chen
ook
na
ar
de
a
l
ge
mee
ne
onde
r
v
i
ndi
ng
t
oe
ge
staan en
veroorloofd; zi
j is den
wordtdoor hen, onder enkele beperkingen der mogelt
jkheid, billt
jkheid en schranderheid , overal onwedersproken uitgeoefend. Om niet te zeggen , dat zelfs de bloedwraak

bi
j alle oude volken veroorlnofd was, wien is ooit verboden geworden of nog ver-
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badentegen beproefden moord,tegen den beleedigervan zl
jn persoonenz.enz.terstond15
15
78
61
geweld tegebruiken? - Xj zi
jn geene menschell
jke wetboeken bekend,in welkeden
mensch.regtvaardige tegenweer volstrekt verboden is geworden. - Integendeelken ik

verscheidene stellige wetboeken,in welke hetregtvan zelfverweringuitdrukkeli
jkerkend
en verooroorloofd wordt, niet slechts a1s uitzondering in enkele gevallen, m aaralsalgemeene regel, die van zelf spreekt. De regtvaardige zelfverwering is niet alleen naar

goddeli
jkeen menscheli
jke wetten,naarverstand en ondervinding veroorloofd, en ter bescherming derregtvaardigen noodzakelt
jk en nuttig, zi
j isdikwi
jlszelfseenigzinspligt
en werd te allen tt
jde met regù a1s eene deugd erkend,juistomdatzi
j deheerschappi
j derGoddell
jke W ethandhaaften bevordert. W ie zich nietvooreerstmogeli
jk
zelf poogt te helpen, verdient zelfs niet,dat hj geholpen worde; wiekwaad beletten kan en het niet doet, is te bcschouwen,a1s of hi
j het billi
jkte, en bj het
ongeluk van het geleden nadeel komt nog de schande der lafhartigheid of der onhandigheid. - En dat oolt deze pligt door de Vorsten en Overheden dikwerf erkend en

ingescherpt, derhalve in den maatschappeli
jken of zoogenaamden burgerli
jken toestand
niet opgeheven is geworden, bewt
jzen de vele wetten van oude en nieuwere staten,
welke zelfs straFen tegen degenen uitvaardigden en nog werkeli
jk uitvaardigen,die in
voorvallen waar zij hetkonden, zich zelven-en anderen niettegen beleedigingen hulp
verschaften, ofhunne wraak-oefening achterlieten,dewi
jlzulk eene onverschilligheid of
laaghartiglleid slechts alle m isdaden begunstigt.- De regtvaardigheid, de noodzake-

ljkheid, de nuttigheid, de pligt zelf.
s der billi
jke zelfverwering is alzoo we1
bewezen (1).''
Veel tegenltanting ontm oette de bewering van xlarzv, ))dat er sinds de dertiende

eeuw geen Charter of Verdrag bestaal, hetwelk de Hollanders magtigt, hunne Erfgraven vervallen te verklaren van hunne souvereinitdt en ll
cl kunne staten, ter
zake van inbreukmaking op het grondwettig Charter en op de voorregten des Lands;

dat zi
j derhalve niet gemagtigd geweest zjn, rzxaxps11vervallen te verklaren van de
souvereiniteit zjner Nederlandsche staten ter zake van zulk eene inbreukmaking;maar
dat zj het alleen geweest zjn naar het regt van oorlog, waaraan mrxps zich had
onderworpen door de wapenen tegen zi
jne onderdanen op te vatten-'' RAZPSAXT meent,
dat xsvx'
r de tegenspraak en de onaangenaamheden zelfs, welke uit deze stelling, naar

het schi
jnt, voor hem ontsproten, zou voorkomen en vermeden hebben, wanneer hi
j,
in plaats van aposteriorite redeneren,geljk men zegt,naar Charters,di
e nietgemaakt
beginselen vast te stellen , maar om naar vôôrbestaande beginselen ten uitvoer gelegd te worden, tot de bron zelve opgestegen ware en het vraagstuk behandeld
w aren om

(1)Restauration der f/ccf#-Wïd:ai:càc//)B.1.g.414-425.
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15
76- had naar de beginselen van het Senioraat, hetwelk llij met de Souveveiniteit ver1581
wart (1). Dit vereischt nadere opheldering, en de woorden van x&E#sAE'
r zelve kunnen deze ongetwijfeld hetbestverschaFen. ))W anneer men,''zegthi
j,))zonder vooroordeel,zonderbartstogt,en zonder eenig bijzonder belang op hetoog te hebben,den
waren aard der inhuldiging (inauguratie) bepaalt, za1 de grenslijn tussclzen de magt
van den Vorst en de regten des volks zich van zelve trekken; en indien het volk , zoo

wel a1sde raadslieden van den Vorst,haarjuistgekend hadden,zou de Nederlandsche
geschiedenis ons nietzoo vele burgertwisten herinneren, in welke elke partj hetgoed
regt aan hare zijde meende te hebben. Onder Inltuldiging of Iluldingeverstaatmen
de oorkonde van de apegging der #v!#c; want toen oudtjds de inlzultliging nog per-

soonsgewi
jze (individuellement) en in elke stad geschietlde, werden alle manneli
jlte
inwoners boven de vi
jftien jaren opgeroepen,om den Vorst))Ilrxaoz te doen ende Ezoz
als dat van rcp/ç'
t
rcp: behoort-'' ln de Xiddeneeuwen noemde men deze oorkonde #pmagium of Ilbminium , en van daar is deze benaming in de taal van betleenregtovergegaan onder den naam van F0i et ffpzncgc. Deze oorkonde vorm t het verdrag en

geeftden maatstafaanvanderegtenenpligten,welketusschendenIleer(Scfgzlcur)entlen
Leenman (Fc::cî)bestaan. Xen moetdeze regten en pligten alzoo nietverwarrenmet
de regten en pligten,wellketusschen den Prins (Souverein) en den onderdaan (St#c/)
bestaan. De Ilulde tApmcpclbehoortaan de Ileerl.
î
jklteid (seigneurt
-eofsénioratt; zi
j
isgeheelvri
jwillig, vrj,persoonll
jk,en vcrbindtslechtsvoor het leven. De Souvevelw?
;/:f/, integendeel, is totden grond ofeigendom behoorend (jbncièreptftelwitoriale),
patrimonieel en erfeli
jlk; de regten van de souvereiniteit en de pligten jegenshaar behooren slechtsaan den Vorst;dehulde ismen aan den Ileer (Seigneur)verschuldigd;
de regten der souvereiniteit bestaan voor den erfgenaam des troons oogenblikkeli
k na
-j
hetoverli
jden van zj
in voorganger;want le p?prfsaisit le II
fJ,naar dengewonenregel,
die ook werd ingeroepen bi
j hetovergaan van de souvereiniteitvan Vlaanderen in de
beslissing van het verschil tusschen ROBERT Bz syrrurxz en xAr
ruxEv oz x-oTulza indertien-

honderd tweeen twintig.Xaarderegtenvandeheerli
jkheid(seigneurie)wordenslechtsgeboren m et de huldiging, en eindigen methetleven van den Heer. lndien dusonzeVorsten

tegenwoordiginhunpersoondebeidehoogehoedanigbedenentitelsvan PrinsenHeer(Spuverein et Seèhneur)vereenigen,helgeenoorspronkeli
jk geeneplaatshad, ishetdaarom niet
veroorloofd deze beide titels met elkanderteverwarren, welkeonzevoorouderszoonaauw-

gezet onderscheidden, geli
jk zi
jook onderscheiden zi
jn door hunne natuur; wanttoen
xxazxzV afstand deed van deNederlanden te gunste van zi
jn zoon mups, had men,
misschien zonderer achtop te geven ofom de nieuwheid der zaak,deStalen bi
jeen(1) Oeuvrescdznzlé/eç
,,T.1.p.148.
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geroepen, om rzlulps te ontvangen als oversten Erfhe'
er ende Landvorst;maar deStaten11
576weigerden laem hulde en trouw te zweren als ZItESEER, en hebben hem niet willen 581
zweren dan al& ppzcl ozaxovxoxx oEBoRzw LAxouxxx ende Paxws, dat wil zeggen , als

ltem ,die doorGxsooh'
rzazor
rop deFlc:rîz
?
l
j/f/ze?'
d (seigneurie) over onsxEovheeft;men
gevoeltligteli
jk, datals >:RrHEER hi
jJ'
t/: in re in de heerli
jkheid gehad had;maar a1s
ozhzovlo UEER had hi
j er slechts jus ad vem. De uitdrukking was te nieuw , om
niet de aandacht der Staten te treFen, die zeer wel wisten , dat in al onze

Charters de Souverein, vöör zijne inhuldiging, slechts benoemd was geweest, geli
jk
lài
j sedert is genoemd gebleven, als onse wAvrrhulxz Ileer, en dat wanneer zij hem
gingen erkennen a1s ERFHEER , de inhuldigingen doelloos werden. Naar dit beginsel,

gispte de Landvoogdes der Nederlanden teregt in Yl
jftienhonderd negen en dertig de
oproerige Gentenaars, dat zi
j ti
jdens hun opstand, aan XAREL V ,en na zi
jne inhuldiging, slechts den titel gaven van: xA'
rrraLlzxlx Ileer. Iets anders is dus de Souve-

vekniteit,iets anders de Ileerlijlvlteid; indien men deze tweehoedanighedennimmermet
elkander verward hadde, zou m en nooit m isgetast llebben in de regten en verplig-

tingen, die eruitvoortvloet
jen, en men zou vele opstanden en vrj watbloedplenging
voorkomen hebben (1).,' Hierop ontwikkelt deSchri
jveruitvoerig, duideli
jk en met
groote zaakkennis den oorsprong en aard dezerbeidehoedanigheden (2). Deslotsom
zi
jner nasporingen is: ))de Seuvereinitet
't en de Keerli
jklteid zi
jn twee magten derwi
jze van elkander gescheiden,dat zi
j eerst sinds XAREL den Grpp/c vereenigd zi
jn
geworden. De eene is erfelt
jk, tot het grondgebied behoorende (territorial) en eenzt
jdsch (unilatêral); deandereislevenslang (viager),persoonli
jk en wederzi
jdsverbindend; de souvereiniteit bestaat in de wetgevende en uitvoerende magt, gegrond op de

nationale wet; zi
j brengt mede gehoorzaamheid aan de wet, maar geen aanspraak op
dienst.De lngehorenen ofLandzaten zi
jn reeds onderdanenvandenVorst,maarnogniet
zi
jne Getrouwen;ditworden zi
jeerstdoorde hulde;deVorstisdadeli
jkhunSouverein,
maar lai
j is nog niet hun ffccr, dit wordt hi
j eerst door de hulde. A1s onderdanen zi
jn zi
j aan hun sorvzamw tvouw en geltoorzaamlteid, maar alleen a1s Getrouwen llem a1s HEER dienst, dat is ltulp en raad, schuldig. De onderdanen en de
inbocrlingen van vEPIx en xzobEw lzx , die zich in de staten van XAREL gevestigd had-

den, gehoorzaamden aan dienswetten, maar zi
j weigerden hem de dienst, omdatht
j
hun Ileer niet was, ofschoon htj hun Souverein was. Hetregtvan dienstbehoorde
uitsluitend aan de heerli
jkheid;ditregt en deze pligt waren wederkeerig van den Heer
op den Getrouwe; eer, bescherming, verdediging van den eenen kant, hulp, raid

(1)oeuvres Complètes,T.1.p.125- 127.
(2)T.1.p.127- 191.
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15
17
56
81 en eerbied van den anderen. Belkngri
jke verpligtingen! Indien de een in de zi
jne te
kort schoot, was de andere tot hetzelfde geregtigd. Maar daarom geen opstand; alle
ïeweld was verboden ; het waren twee vrienden, die vonr een oogenblik tegen elkander
botsten; maar elkander opmerkten , zich aan elkander verklaarden, en trachtten zich met

elkander z0o spoedig mogeljk te verstaan;z1
jblevenvriendenenwildenvriendenbljven,
dewi
jl zj gevoelden,datzj elkander nondig hadden en dathunnevereeniging hunne
kracht en hun geluk uitmaakte. Zoo zi
j toteene openbare breuke kwamen,liepen zj
gevaar, zich beide in het verderf te storten en de prooi te worden van eenen gemeen-

schappell
jken vi
jand. Indien zj ziclzvoorhetoogenblik overeen belangrjk puntniet
met elkander konden verstaan,wachtten zt
q eene betere gelegenheid envandentijdeene
schikking af, welke de koele rede niet in de eerste opwelling van driftkonde bewerken (1).,, De Getrouwen,die in llunne eerofgoederen door den Heerbeleedigd waren 4 moesten zich ))m et eerbiedige en herhaalde klagten tot hem wenden, en hem

verzoeken zi
jne verongeli
jkingen vri
jwillig en genadigli
jk te herstellen, en zooniet,de
zaak aan debeslissing van hetHofhunner Gelijken (#cfr:)overtelaten.lndienh1
jhun
regt weigerde, door te weigeren hen naar hunne Pairs te verwgzen, moesten al de
medepairs ofgelt
jken van de klagers, zoo Geesteli
jken a1sLeken, de zi
jde der klagers
kiezen , hen tegen alle geweld van den Heer beschermeny en dezen verhinderen, dat

hi
j hen tegen hunne weten buiten regtenaar zjne willekeurbehandelde (2).'' Xaar
wie waren nu die Pairs of Geli
jken? Aanvankeljk waren het de Baronnen ofXagnaten van het graafschap , daarna de Leenmannen van den Graaf, of die leenen bezaten ,

welke onmiddelli
jk van hem geheven werden, en eindeljk ook de goede
steden, die bet regt van poorterl
j hadden, als leenpligtigen van den Graaf (5).
Xaar het verwi
jzen naar de Pairs had geen plaats wanneer cl de Pairs of cl
de Staten in twist of geschil waren met hunnen Heer; want zi
j zouden regters
en Parti
j tevens geweest zi
jn, wanneer dit geschil door het Hof der Pairs beslist
moest zi
jn geworden, waarvan zi
j alle leden waren; en wederkeerig, indien de
Heer het regt gehad hadde het pleit door den Baad rc4 zjjn #p/ te laten beslissen, zou hj op zjne beurt regter in zi
jne eigene zaak geweest zt
qn, hetgeen
hem ook niet geoorloofd was. W anneer de Heer een Opperleenheer had, moest de
zaak voor het Hof van dezen gebragt worden ; van daar pleitten de Gentenaars in de
dertiende eeuw tegen hunnen Graaf aan het Hof des Koningsvan Frqnkrl
jk; indien

echter de Heer zelf een onafhankell
jk Souverein wasy dan zochtmen toevlujt bj
(1) Oeuvret &pm,l.T.1.p.193,194.
(2)Ibid.p.146,182.
(3)Ibid.p.165,166.
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scheidsmannen. Xaar zoo parti
jen op geene wjze elkander wilden of konden verstaan,15
176-

hoe moesten zich dan de Getrouwen of de Staten gedragen? Indien deze vraag uit de 581
Charters van Braband m oet beantwoord worden, is dat antwoord geheel gegeven in het

uegen en vi
jftigste puntvan de Blkjde Jl/gomdfe en in deze woorden vervat: ))Indien wi
j, onze erfgenamen en opvolgers tegen de regten, voorregten, vri
jheden,
gewoonten en herkomsten desLandshandelen, hetll
j dooronszelven,hetzi
j dooranderen, en op welke wjze het o0k zi
j,stemmen wj toe en willen, datonze genoemde Geesteljken, Baronnen, Ridders, Steden, en al onze andere onderdanen,
ons wpc/l onzen er/pezlc-ex en ppeplgerd eenkge dfe/ldfefz zullen d'culvzczl, lpc#
gehoovzaam zullen lïjzl în eesfge zaken, welke wj zouden kunnen lpo#fg ltebben
ofvan hen verlangen ofvorderen, zoo wer en tpf zoo lang w1
j de inbreukmaking,
hierboven genoemd, geheel zullen lzersteld en gebeterd hebben (1).'' Dit regt,
de dienst en gehoorzaamheid op te zeggen, strekte zich niet uitsluitend over Braband

alleen uit,zoo alslllznxabzzx,in navolging van anderen,meent (2),maar overalde
gewesten, en zelfs over elke stad, slotvoogdj en mei
jeri
j, doorleeneed (serment#:
fêautê) aan den Souverein verbonden. Ditregtwashetsu ATshEom van Europa sinds
de geboorte van het Senioraat en den Leeneed, geregeld door de Capitularien en volledig, totin de kleinste bi
jzonderheid,door de leenwetten van geheel Europa bepaald.
Op den voet dezer algemeene wetgeving en van dit regtstelselhebben al de sederlandsche Erfvorsten hunne hertogdommen en graafschappen , de eenen van het buitsche

Al;
j/;, de anderen van Frankrqk ontvangen,en zelve van ditregt van weigering van
dienst en gehoorzaamheid tegen

hunne Souvereinen, OPZ>ERLU wHEERE>, gebruik

gemaakt. Het is dus niet te verwonderen, dat zi
j ditzelfde regt in hunne Leenmannen of Getrouwen erkend hebben, omdat zi
j hetnietkonden ontkennen,zonder
hunx lleerli
jkheid (seigneurie) op hunne Getrouwen te vernietigen, buiten wie zi
j
zonder m agt en steun waren. Hetregt van dienst te weigeren in geval van inbreukmaking op de staatsregeling of op de voorregten was dus niet een vooau oT, maar
een REGT en zelfs een svAATshzoT van Europa,dat echter reeds in de zestiende eeuw

bi
j de kabinetten van Europa in vergetelheid geraaktwas. Xen zou ditnaauwell
jks
gelooven, indien men er niet het bewi
js van vond in de vredesonderbandelingen te
Keulen in Vi
jftienhonderd negen en zeventig. lmmersde gezanten derbemiddelende
Mogendheden aldaar stelden,om de Nederlanden onder de geboorzaamheid van Spanje
terug te brengen , den Nederlandschen afgevaardigden voor; ))dat de Koning zal belooven te bewaren en te onderhouden, en donr het tegenwoordig verdrag zal bewaren en

(1)OeuvresCompl.T.1.p.169,170.
(2)Ge&ch.d.Yaderl.D.Vll.bl.29.
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1576- onderhouden niet alleen alle rpprrcp/c'l, regten, gebruiken en oude pcwppzl/czl van elk
1581

.

gewest, en tlczlellcestadenheerhjkltetd;maardathi
jook za1bewilligenenvergunnen,dat
a.
lde gewesten in hetalgemeen PJelk rc'lltenïzlhetbIjzonder,hetrpprrcgf%anBraband
zullen kunnen genketen, datz%
jer'
ljenp'lfdîcpczlzullenzIjnrczlltunneneedvantrouw ,in
geval de Vorst de bovengenoemde voorregten, gebruiken en gewoonten niethandhaafde,
of datop de punten,in dat gevaltoegestaan,inbreuk wierd gemaakt,endatz; zullen
kunnen kiezen zulk een Zczldd/lccr en Vorst als Flzfzl zal #pc##vzl/<cx , zoo wel opdat
alle gewesten gelt
jk zoudenzi
jn,watditwpprrcgfbetrep,a1sookdatvolgcnshctregtende
rede, naar welke de eed en de verpligting der Vorsten en der onderdanen trc#cràcerfg
**

j zonder ander rpprrdg/ of bevelcîlpp te han7%
a*, hetaan de gewesten veroorloofd zt
delen-', De dwaling hier isbli
.en p4fjkbaar. Braband had niethet voorregtvaltvrlj
slagen te zk
jn van eed e1t/rpzfw ,en nog veel minder van een anderen Fprdf fckiezen
ingevalvan inbreukmaking op de Bll
jde 1zl/<0m.
s/c; het had slechtshetregtvan dienst
/c weigeren onder de voorg
'emelde wi
jzigingen; en ditregtmaakte geen voorregt uit,
maar hetwas een algemeen staatsregtderheerli
jkheid (seigneurie), welke de gezanten
te onregte m et de souvereiniteit verwarden. Slechts het weigeren van dienst wordt er

in erkend, en alleen nog maar tîjdelljlcen tot zoo lang, datde Vorstvri
jwillig zi
jne
begane verongell
jking hersteld en gebeterd, ofdoor hetHof der Pairs over de klagte
zou laten beslist hebben. Dit is geheel iets anders voor den Vorst, dan vervallen Jc

zi
jn wczl#c souvereiniteit, en voor de onderdanen,dan ontslagen te zi
jn van Atfl eed
1,Jl trouw, pzcf de magtzfc/leen zlfcvtrc?lVorstte pcfezczl(1).': De Onderdanen of
Getrouwen hadden dus slechts het regt van vzanEolozwn verzet, en deze v>rl
kxl>rlllozxo

was nog niet eens volstrelêt. Zi
j kondcn, indedaad, geweltlmet geweld keeren,wanneer de Souverein hen heteerstaanviel, geli
jk KLVIT heeftaangetoond,maar zi
j konden het alleen, wanneer de Heer nietin persoon tegenwoordig was (2.
1. De dienst
aan hem kon echtergeheelgeschorstworden, in gevalvan ontrouw Velonke)aan zjne
zi
jde;en hierin scht
jntztAEpstET eene mede hoofdreden te vinden van het regt van
den opstand der Nederlanders tegen rlxalps II. Xaar ook alleen in geval van felonie
aan zi
jne zi
jde, kon het verlaten van den Heer plaats hebben (5). Fxyulps had zich
hieraan schuldig gemaakt, en als vi
jand tegen zl
jne onderdanen de wapenen opgevat; hun opstand tegen hem was alzoo gegrond op het regt des oorlogs, om nu niet
van de wet van het zelfbehoud en al de overige aangevoerde redenen te spreken.

Het moge onwaar zi
jn, dat bi
j openli
jk het banvonnis over hen allen heeft uitge(1)RAzpsAzT,Oeuvres Compl.%.1.p.165,170-193.
(2)Quelorsgue le cpr:dou deipnprn,y e:lpasyrldenf. ïbid.p.192.
(3)Ibid.p.141,148.
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sprpken (1), ztjne daden hebben evenwel getoond, dat hj hen allen ten verderve 1576gedoemd had, en dit wettigde van hunnen kant alles. Het waren die daden, welke 1581
qan vox RAVMER de verklaring ontlokten: )
)wanneer onvoorwaardeli
jke gehoorzaamheid

aan eene Overheid, die goddeli
jk en menscheli
jk regt, natuurljke en stellige wetten

baldadig overtreedt, op plegtig bezworen overeenkomsten geen het minste acht geeh,
waarschuwingen veracht, beden bestraft;wanneer onbepaalde gehoorzaamheid aan eenen

ALBA en rxxzxps de hoogste pligt ware, dan zou hetmenscheli
jk geslacht spoedig tot
een dierli
jk bestaan zinken, of geheeluitgeroeid worden. W ie den Prins van oranje
veroordeelt, omdathi
j eindelt
jk aan deluide smeekstem derbedreigden,verdrevenen,
opgeoFerden gehoor leende en de hand aan het zwaard legde, om zl'
n Vaderland te
redden, heeft geen hart in den boezem , ja zelfs de geestlooze grondstellingen, met
welke hij afgoderij drijft, niet eens begrepen-'' W athet gedrag van rzurs verzwaart
en dat der Nederlanders te zi
jnen opzigte te meerxerontschuldigt,is dathj baldadig
en buiten noodzake de wapens tegen hen heeft opgevat. Immers waren door het beleid der Landvoogdes XAItOAItZTnA van Parma de bewegingen gestil;, de gewesten en
steden tot rust en onder 'sKonings gezag teruggebragt; de Edelen, wier bondgenootschap en vertoogen niet strekten tot eene onwettige verkleining van het gezag van den
Heer, maar volkomen geoorloofd waren naar het staatsregt en de beginselen van het

leenstelselin dien tijd,geli
jk wi
j zoo even zagen (2),hadden zich deelsonderworpen,
deelshetLand verlaten;en de gewesteli
jke Stadhouders,welke men beschuldigde door
het gedurig indienen van klagten de bevolking tot oproer aangezet
, en nietbl
j tt
jds

den beeldstorm tegengegaan te hebben, qfschoon m en dien , door hunnen raad tot verzachting tler bloedbevelen tegen de Ketters op te volgen

, ongetwi
jfcld zou voorkomen
hebben,hadden door het dadeli
jk straFen der kerkschenners,de aanti
jging van voorbedachte werkeloosheid wederlegtl (5). Erwasnu, geli
jk uoorT zich uitdrukt, ))noch
heer, noch stad, noch Aolk zoo stout, dat zich verroeren durfde;'' en de Landvoogdes

verzekerde den Koning, ))dat zj niet alleen het Land tot rust gebragt,maar hem
daarover meer dan ooittotonaflzankeljk en alleenlzeerschend Vorstgemaakthad (1).,'
Er bestond dus geene noodzakeli
jkheid voor Fluvs, de Nederlanden met kri
jgsgeweld
aan te tasten, indien zt
jn plan nietgeweestware,den geheelen staatvan zaken omver
tewerpen, en deze gewesten totéén ri
jk zamen te smelten onderden naam van:Ko(1)hlg.Gesch.d.Vaderl.D.lI.St.Y.bl.19,98.
(2)Vgl. vAx IlzEs vAx BERXEL, Beschouwing prer Geschiedenis e9, Staatsregt,bl.284,285.
hlg. Gedcà. d. Yaderl.D.lI. St. lV . bl.477,478.

(3)vAx HEzs vAx ssltxss,Beschouwing,bl.285.
(4)hlg.Gesch.d.Yaderl.9.II.St.1Y.bl.l84,497. Ziehivrvoor,bl.450.
11 DEEL. 6 S'
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15
17
56
81 ningrlj
,k WCJgfJ (1). Tot verwezenli
jlting van datplan zond hi
j den Hertog van Albq
met een leger naar de Nederlanden, welke er al die gruwelen pleegde, waarvan de

herinnering alleen nog i
jzing en afgri
jzen verwekt (C). Hj begon oorlog te voeren
tegen zi
jne eigene onderdanen, en wettigdehen daardoorom ook oorlog tegen hem te
voeren. En de kri
jg eensaan den gang zi
jndeishetregtdesoorlogs,den vi
jand waar
men kan en in al zi
jne bezittingen afbreuk te doen; want de oorlog is een bloot
middelvan herstel, en geen doel(5). Niettegen hun Heer,maar tegen hun beul,
hun m oordenaar hebben de Nederlanders het zwaard opgevat; niet hun Heer,

m aar

laun beul, hun moordenaar hebben zi
j van de regering over hen vervallen verltlaard. DE oRooT schl
jnt hetzi
jnen Landgenooten euvel te duiden,dat zt
j tot dit
laatste eerstna negen jaren stri
jdensovergingen (é). ))Datzl
jhiermedezoolang gewacht hebben ,'' is daartegen aangemerkt, ))strekt veel m eer tot verschooning der Ne-

tlerlanders, dan wanneer zi
j hetvan den bcginne aan gedaan hadden. Nu ishun ge*
drag in allen deelen regelmatig en wettig, en hetbll
jkt, datzj nietvoorbarig zjn te
werk gegaan,maar geli
jk a1songaarne,na langejaren geduld,en nadat hun allehoop
op verzoening wasafgesneden geworden (5),*- ))De Staten te Dordrechtin 1572vergaderd,handelden daarom regtmatig,toen zi
j,alsvertegenwoordigersdes volks, tothet
opnemen der wapenen tegen de Spanjaarden besloten. Hadden zi
j zelfreeds op dat
tjdstip tegen de oorzaak van al hetkwaad - den Koning - de wapenen gewend,
llet ware niet onwettig geweest. Immers de Spaansche ambtenaren en de soldaten waren

slechtswerktuigen in de hand van Fzurs. Op zi
jn lasthadden zj gelzandeld;doorzi
jne
goedkeuring waren zj aangespoord geworden. Vandaar dat b1
j ons onderzoek naar de
dwingelandt
j der Spanjaarden hier te Lande, wj van zelf telkens tot den Koning
moeten opklimmen , a1s het hoofd, welk de snoodste ontwerpen vormde en de uitvoering er van regelde. De Staten te Dordrecltt oordeelden llet echter beter, vooreerst

aan ALBA en zt
jne trawanten dan aan den Koning de schuld van alles te geven. Zl
j
deden hetvoorkomen, a1sofzj vxLlzsdoor zi
jne raadslieden misleid en bedrogen geloofden, en zich dus niet tegen llem wilden verzetten , maar alleen tegen hunnevalsche

betichtersen vi
janden,de Spanjaarden,totdatdeKoning,totandere gedachten gekom en ,nader regelop de zaken zou gesteld hebben.Ditwas skatkundig en naar regte ge-

(1)hlg.&e:cA.d.Yaderl.D.1l.St.1Y.bl.490.
(2)Ziehiervoor,b1.450,451.
(3):ILPERpIJX.D.Vl1.b1.29j230.
(4)hnnal.Lib.111.p.71.
(&)Leven t/cn IVjLLEM 1,:.111.bl.464.
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handeld., W antofschoon hethunnietonbewustzjnkonde,datdeKoningjwillekeurig15
76jgaj
en dweepzuchtig van aard en daarenbovenSpanjaard in hethart,meer uiteigenebeweging dan wel naar de inblazingen van anderen handeldey en dat zj de gehnorzaamheid schorsten,door tegen zi
jn uitdrukkell
jk G velkrjgsvolk te werven endittegenzjn
wil te bezigen, zoo moesten zj echter den schjn vermi
jden van tegen de grafelt
jke
Oppermagt (souvereiniteit) in opstand te zt
jn. Zl
j bleven getrouw aan den Koning

'

als hun Souvevein , maar verzetten zich tegen hem a1s hun Ileer. - In den be-

ginne bl
j de hagcheljke kansen van een onzekeren stri
jd was het slechts de dringende behoefte, zich van het geweld der Spanjaarden te ontslaan, welke de Landzaat aandreef tot het opnemen der wapenen. Vooruitziende plannen konden op een
oogenblik , dat nog een Spaansch leger de grootste steden des Lands inhield , en zich

door eene aanzienli
jke partj gesteund en gesterkt zag, niet binnen het bereik der
algemeene denkbeelden liggen. Het was daarenboven tegen het staatsregt, regtstreeks
den Vorst, den Souverein, andersdan in den hoogsten nood aan te randen , en hem voor

altjd de gehoorzaamheitlop te zeggen. Velen,thansgerustgesteld doorde verzekering,
dat men slechts ALBA en zi
jn aanhang bestreed, zouden minder gereed geweest zi
jn,
zich zonder om wegen tegen den Koning te verklaren. Ook de beschuldigingen tegen

de Hoofden des opstands gedurig aangevoerd,datzj op de magtdesKonings vlamden,
zouden alsdan meer schi
jn van waarheid bekomen, en hen van den zedeljken invloed,
dien zi
j op hetvolk uitoefenden, grootendeelsverstoken hebben.Ook debuitenlandsche
Vorsten,voor eigene troonen beangst,zouden bj regtstreekschebeoorlogingvan denK.
oning,minder tothetondersteunen der opstandelingen te bewegengeweestzjn.DeStaten
te bordrecltt vergaderd bandelden alzoo staatkundig en naar regte, door niet ten eerste

openlijk den Koning,alsSouverein,teverlaten.Hun toestand bragtditmede,zoodatin
dit opzigt dan ook hunne verzekering,van nog getrouw te bll
jven aan den Koning,in
dien ti
jd waarheid bevatte.lnVi
jftienhonderddrieen zeventigverklaardenzi
jplegtig,dat
zi
j zlch nietaan zi
jn gezag wilden onttrekken,maarbi
jhetvergunnen vanvri
jheidvan
godsdienst en hethandhaven der bezworene voorregten en vrt
jlleden, bereid waren de
wapens neder te leggen. De netelige toestand, waarin het Land zicb bevond, maakte

de verzoening metden Koning, onder de gestelde voorwaarden, wenscheli
jk. Yeel
is geschreven over het regtvaardige of onregtvaardige van ohAlzz'skri
jgvoering tegen
vILIPs. De enkele overweging, dat oaAlzz Souverein was, m oet, naar ons inzien, aan

allen twi
jfel in dezen een einde maken (1). De Prins zelf spreekt in zi
jn Verweerschrift van den Koning van Spanje als van een aan hem geli
jke,immers weinig
boven hem verhevene. ))Van de Orde van hetGulden Vlies zi
j >qups hethoofd;hi
j is
(1)Vgl.vA> uxzsvAx nsRxsla,Bencltouwlng,b1.291- 295.
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1576- medelid. nx
zxps zi
j in hetLand de Graaf,de Hertog;hi
j iseen van de Baanderhee1581

ten, aan welke rzLlps verantwoording scbuldig is. FxLlps zi
j in de Nedevlanden de
Graaf,de Hertog;hi
j,in zi
jne voorzaten,waseeuwen vroeger deHertog(?) van Gelderland. FzLlps zi
j de gebiederoverKastilië, Arragon, Napels, wi
jd henen over de
Indiën; ook hi
j is in zi
jn oranjede Souverein. En sedertalhetonregt,welk hem
van den spanjaard wedervaart,die zt
jn goed weggeroofd, zi
jn' zoon llem van hetharte
gescheurd heeft,die metden dolk desmoordenaarszi
jn leven bedreigt,heefthjopgehouden onderzaat te wezen. AIs geli
jke, Ridder tegen Ridder, Vorst tegen Vorst,
staat ht
j tegen hem over (1).,' Reedsin Yl
jftienhonderd achten zestig had hi
j verklaard, ))dat de Koning de voorwaarden had verbroken, op .welke hi
j alleen gehoorzaamlzeid aan hem schuldig was,waarom hi
jdan ook zich verpligtvond,alsingezetene
van Braband, te verhoeden en te schorsen alle gehoorzaamheid, totdatz.X.beter onder-

rigtzi
jnde,de bezwaren zou hebben uitden weg geruimd (2).'' OaA>zzhield dusal
in dien tt
jd >'
zLxps voor een dwingeland, datis,een Vorst, welke de wetten desLands
had geschonden, en als Heer niet langer behoefde gehoorzaamd te worden. Het waren
alleen redenen van staatkunde, welke hem en de Staten verhinderden, niet reeds in

Vjftienhonderd twee en zeventig te verrigten,wat zi
j in Vi
jftienhonderd een entachtig
volvoerden (5). Toen oordeelde men ))hetgevaarli
jk voorden staatlangerdesKonings
naam te gebruiken. Xen had zich totnog toe kunnen vlet
jen metde hoop van bevrediging en van'herstel der grieven: men had plegtig beloofd, ja gezworen,in dat
geval de wapenen neder te leggen,en den Koning de oude gehoorzaamheid te bewi
à
zen; over deze verzoening was dikwi
jls, maar vruchteloos gehandeld; men had haar
eindeli
jk gemeend te vinden in de Bevrediging van Gent,doch de uitkomsthad weder
den slinkschen handelder Spanjaarden getoond. Nu poogde hetHof door een bedriegeli
jken vredehandel, onder bemiddeling des Keizerste Keulen aangelegd, de Nederlanders om den tuin te li
jden, sommige gewesten van het Verbond van Vereeniging af
te trekken,en doorschoone beloften hetzaad van tweedragtte zaai
jen. Ditwerd van
ti
jd totti
jd zorgeli
jkervoorden staat,naarmate men dievredehandeling wistslepende
te houden; en hoe onzekeren bedriegeli
jk diehandelook mogtzi
jn, men wisthaar
onder de hand aan de gemeenten smakell
jk te maken. Dit moestdoor een besluitvan
nadruk voorkom en worden. De zaken waren tot die hoogte gestegen, dat m en kiezen

moest,ofden vrede aan te nemen,geli
jk die aangeboden werd,of alle onderhandelin(1)saoxs,>,
lLIPsvan Jfcrnir,B.ll.St.lI.bl.74.
(2) Zie oRAxzz's antwoord aan den Procareur Generaal bj :0R, Rid.d. Nederl. Oorl.B.:.
bl.:23.

(3)vAx uzxsvAx suaunL,Beschouwing,bl.295--297.
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gen met den Koning ten eenenmale af te sni
jden,hetgeen de Prins van oranje dik-15
761581
werf,zoo bjmonde alsbi
j geschrifte,aan deStaten had voorgedragen.- Hierbi
jkwam
nog,naar het oordeel der Staten van Ilblland, deze rede om den Koning te verlaten :
)>dat daardoor alle kwaadwilligen en verraders van den Lande zich te m eer zouden

,

openbaren, en vertrekken tot verzekerheid dergenoemde Landen (1).': Xen vergete
voorts niet, dat het ingewortelde vooroordeel omtrent het goddeli
jk gezag der Vorsten
veelheefttoegebragt,om hetopenlt
jk afzweren van den Koning te vertragen. ))Groot
van vermogen op 'svolks geweten was de eed aan den Vérst weleer gezworen. Onder
aanroeping van Gods Heiligen Naam had m en den Koning onderdanigheid beloofd; en

hoe toch zou men ti
jdeli
jke en eeuwigestraFen ontgaan,indienmenhetwaagdeeenezoo
plegtige gelofte te schenden? De Heer had,welis waar,ook van zi
jnenkantgezworen
'sLands wetten en voorregten te zullen houden en eerbiedigen , maar wie zou oordeelen tusschen hem en het volk? Xenschen immers konden daartoe geene bevoegd-

heid hebben,derhalve moestmen lt
jden en verdragen totdathet Opperwezen tusschenbeide wilde treden.

Zoo dan moest de algemeene ellende alle m aat en verbeelding

te boven gaan, de dierbaarstebezittingen moesten eerstdoorden Xoloch en zi
jne ontm enschte dienaren verzwolgen en verteerd worden , völr men aan het verbreken van

zulk een eed durfde denken; ja, men vond zelfs niet weinigen, wien de vooroordeelen derwi
jze in de ziel waren gegroefd, dat zi
j zich eerst na het afsterven van
rrLxps bevoegd rekenden, om de pligten, door elken burger aan hetVaderland verschul-

digd,naarbehooren te vervullen (2).::
De slotsom onzer onderzoekingen en redeneringen is:de Nederlanders hebben wett4g,

zoo we1naar hetstaatsregtvan dien tt
jd,a1snaardewetdernatuurofvanhetzelfbehoud,
naar het regtvan oorlog,en naar de inspraak der rede of van het gezond verstand tegen

hunnenHeer,maardie hun openbareen onverzoenli
jkevi
jand geworden was,dewapenen
opgevaten hem van de regering vervallen verklaard.Hierdoorvestigden zj ))hetoog van
geheelEuropa op de belangri
jkstevertooning,welke sederteene reeksvaneeuwen op het
woelige tooneel der menschell
jke lolgevallen wasaanschouwtl: de worsteling,namelt
jk,
van de volksellende met den euvelmoed van een gekroond Hoofd , het pleitgeding tus-

schen menschen en Koningen. De opmerkzame wi
jsgeer kon reedsberekendhebben,
dataan welke zl
jde ook de eindelt
jke overwinning zich mogtverklaren,dezestri
jdechter eene geduchte les zi
jn zou, zoo welvoor de gebieders als voor hen die gehoorzam en; en al wie in stille overpeinzing tot de kennis van de heilige regten der m ensch-

heid mogtzi
jn doorgedrongen, wasvolkomen in staat,erditbesluituitOP te maken:
(1)Ilist.d.Satisfactier.Goen,b1.83M 6.
(2) Sta tk.VcrlfcA/fp; d.FcJerl.in '
ryoxxAs'sMaemosyne D.ll.b1.44.
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1sx- dat zoo de vrl
jheid zegevierdeop de dwingelandt
q, de gronden,op welkedeburger1581
berust
maatscbappj
, ook voor andere volken kenneli
jk worden zouden en wel naar
gelang het bestuur, hetwelk dat van Spanje in Nederland mogt vervangen,in meerdere of mindere overeenstemming stond met de wet der natuur; dat tegeli
jk en in
allen gevalle de bpstand der Nederlanders het leerzaanlste vnorbeeld geven m oest van
het vermogen van eenen algemeenen volksgeest, waarvan de wereld ,na de schoonste

dagen der Romeinen, naauwelt
jks meer eene schaduw had mogen ontwaren. De Nederlanders waren de eerste onder de hedendaagsche volken, die aan de Hem elsche af-

komst van de magt huns gebieders durfden twi
jfelen en zich verstoutten, het belang
dermaatschappj totde hoogste wette stellen (1).:,(1)Staatk.Yerlicht.d.Nederl.bl.37,38.
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De Graven van Ilollan4 waren erfeli
jk, vereenigden zoo wel de welgevende als1:0a-

de uitvoerende m agt in zich , mu kten oorlog en vrede, bezaten het regt der munt, 1581

verleenden kerkell
jke beneâciën, en benoemden en bezoldigden de overheidspersonen.
Ten naauwste aan de kroonen en voornaamste huizen van buitschland en Frankr%
jk
vermaagschapt, hunne dochters zelfs met Koningen ehuwd, hun gebied door
menigvuldige en gelukkig gevoerde oorlogen uitgebreid, en in het bezit van over-

groote ri
jkdommen, zoo wel door de grafeli
jke inkomsten, a1s doorhunne erfeljke
van de Oppervorsten verkregene of door het zwaard gewonnen goederen, W r en
zi
j reeds indedaad alleraanzienli
jkst en magtig geworden (1). Hun gezag werd door
het oprigten en begunstigen der gemeenten in de steden tegen de overmoedig geworden Edelen , die hen niet alleen tegenstonden, m aar zelfs beoorloogden , nog ver-

jk als in #p&
sterkt (C). De Atlel was in geen Land, naar evenredigheid, zoo talri
land. Het aant
al Verminderde sedertaanmerkeli
jkyhetgeen voornameljk wordttoegeschreven: ten eerste aan de langdurige Hoeksche en Kabel
jaauwsche twisten,waarbi
j
eene menigte Edelen omkwam ofverarmde;ten tweede aan dedwingelandjvanrzLxps11
en dewoede van ALBA;en ten derde aan de Staten,welke na de bevri
jdingvanSpanjc
(1)Vgl.hlg.GezcA.d.Jkderl.9.lI.St.1.bl.481- 48:.
(2)Vgl.hlg.Gesch.d.Fc#>!.9.l1.St.1.b1.492-498.
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1300- geen nieuwen Adel hebben gemaakt. De staatkunde der Graven bragt ondertusschen
1581 m ede te zorgen, dat de Adel, hoe zeer door hen gekortwiekt, zich niet geheel van
hen vervreemde. De Edelen werden derhalve door hen in eer gehouden, bezaten de
+

aanzienlt
jkste ambten,en genoten belangri
jke voorregten. Vele bedieningen kondena1leen door hen bekleed worden;doodslag en andere beleedigingen tegen eenenAdelli
jke
werden zwaarder gestraft dan die tegen eenen anderen; in vele gevallen kon geen on-

edele tegen hen getuigen of regter over hen zi
jn, en zi
j waren totop den ti
jd van
XAREL V vri
j van belastingen.
Het ontstaan der vri
je steden deed naast den Adel en de Geestelt
jkheid een
nieuwen, den zoogenaamden berden Stand geboren worden (1,
h. Gewoonli
jk acht
m en , dat Geertruidenberg de eerste plaats in Ilolland geweest is, welke in Twaalf-

honderd dertien stedelt
jke vrjheden heeftontvangen;doch meent men,datDordrecltt
reeds in Twaalfhonderd eenige stadsregten heeft bezeten , daar er in een echt stuk

van datjaar Scabini de Dprdrcc/l voorkomen. Toen de vri
je steden,sinds de dertiende
eeuw , steeds in ri
jkdom en aanzien toenamen, werden zi
j door de Graven, welke
reeds in de vroegste ti
jden gewoon waren in zaken van algemeen belang de Edelen des Lands en de Yri
jen ofW elgeborenen te raadplegen,bi
j hetmaken van oorlog,'het sluiten van vrede,en in andere gewigtige omstandigheden opgeroepen,terwi
jl
zi
j nevens de Geestelj
tkheid en den Hoogen Adel de grafell
jke brieven bezegelden. De
poorterslegden den Heer den eed van getrouwheid af,maar hj daarentegen moestwederkeerig de handhaving van de regten,lkeuren en vrjheden der gemeenten bezweren.
W at inzonderheid den invloed van den Derden Stand bevorderde, was het al of niet

toestemmen in de zoogenaamde vri
jwillige grafeli
lke bedett. ln het eerst kwam dit
zelden te pas, daar de Graven overvloedige inlkomsten uit hunne domeinen en territoriale regten, of liever uit hunne vaste goederen en landsheerli
jke rentegevende regten,
bezaten. Hunne vaste goederen waren zeer uitgestrekt. Hiertoe behoorden ook de
lzeerenwegen of landstraten, de stroomen , rivieren en oevers met alle regten daaraan

verbonden. Zoo ook de erven in de steden, en ofschoon zi
j deze wegschonlten, behielden zi
j er toch menigvuldige regten, die eene ri
jke bron van inkomsten waren.
Daaronder behoorden bt
jv.hetregtvan maat,van waag,van markten,van wind,van
scholen en dergeli
jke, die zi
j later veelal verpacht of verkocht hebben als grafeljke
domeinen. Hunne rentegevende regten waren, onderanderen, de tollen te water op den
R%jn, W ccl, Maas, Ieh sel en Lek. Hierbi
j kwamen hetstapelregt,de ankergelden,

de onbeheerde, verbeurdverklaarde en gestrande goederen,de boeten,jagt,visscherj,
tienden enz. Zt
j bezaten daarbi
j het regt beden (subsidia ofaides)te vorderen, en

(1)Vgl.hlg.Gocà.d.VcJerl,9,1l.St.1.bl.492=494;497?498.
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wel 9* 0*0 die ODder den naam Van Xt, Dehot, m orgengeld Voorkomen, en huiten-1300,
1* 1

gewene, welke zt
j, bi
j de verleening van voorregten aan de steden, in sommige > Paalde gevallen hadden bedongen. Deze verpligte beden moeten zorgvuldig van de

vrqwillige onderscheiden worden, welke Iater in gebruik zjn geraakt, toen de grafeli
jke inkomsten door wegschenkingen verminderden, terwi
jl de oorlogen en een groo*

ter aantal ambtenaren de uitgaven vermeerderden. lnzonderheid werd dit het geval

sindshethuren van hulpbenden,en hetinvoerenvan staande legers ofbezoldigde kri
jgslieden. De Gm ven konden hierdoor uit eigene inkomsten niet langer in hunne bhoehen voorzien. zt
j begonnen geld op te nemen en vele hunner regten en heerljk-

heden te verpanden ofin leen uitte geven,totzi
j eindeli
jk-vrqwillige onderstandgelden of beden verzochten. Schoon de onderzaten tothetbetalen daarvan regtensnietverpligt

waren, was het echter natuurlt
jk, datde Heer door hen werd ondersteund, dewl
jlzi
j,
de voordeelen van den staatgenietende, ook delasten moesten dragen. Doch deze ondersteu-

ning wasgeheel vri
jwillig, daar het,ten gevolge van delandenverdeelingonderdeFranken, als een vast beginsel was aangenomen , dat niem and kon gedwongen worden van

hetzi
jne geld op te brengen,hetgeen ook deGraven dikwi
jlsmetrondewoorden hebben
erkend. De Franken,nameli
jk,waren gewoon geweest,de veroverde landen onder elkander z66 te verdeelen, datde grootte van ieders aandeelaan zi
jn rang geëvenredigd
WaS; en van deze alodiè'
n was niemand eenigeopbrengstverschuldigd.- Deeerstebede,
van welke,naareenigen , in degesclziedenisvan Ilelland m elding wordtgemaakt,werd gevraagd doorwxxa
xasx lIl in Dertienhonderd drie en twintig (1). Aanvankeljk zochten de
Graven zich liever door geldleeningen te helpen;doch juisthierdoorverminderden hunne
inkomsten nog sterker, zoodat eerlang herhaalde en zwaarder beden noodwendig werden.
DeLandsheeren vroegen nu de beden niet meer, zoo alsin heteerst, van debewonersvan
deze of gene landstreek, maar van al de ingezetenen , waardoor weldra het benoemen
van vertegenwoordigers, om met hen over de onderstandgelden te handelen , noodza-

jeenroepen des volks tloor middel
keli
jk werd. En dit is de oorsprong van hetbi
van Staten of van verschillende Standen (Stenden), ligchamen ofpersonen,die alde
rangen des volks vertegenwoordigden ,vervingen, of verbonden. lmmers beteekent het

woord Statett,welke benaming men meent,datvoor het eerst door JAxosA ven #:#e-

ren in Veertienhonderd acht en twintig gebezigd werd, eigenli
jk niets anders dan
derangen,soorten, of standen des volks in eene maatschappj. Staten zjn erderhalve altjd geweest, maar niet als een bepaald ligchaam door den Vorst aangesteld
of goedgekeurd, en welk al de onderdanen vertegenwoordigde. De Edelen en Sledlingen maakten hier te Lande, inzonderheid in Holland , het volk uit en moetea ,

(1)htg.GezcA.d.F>>l.D.lI.St.ll.bl.40.
H Dxxw. 6 ST= .
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81 na de dertiende eeuw , onder het woord Staten begrepen worden. Aanvankeljk had
het bi
jeenroepen des volks of der Staten zeer zeldzaam plaats. Een der outlste voorbeelden er van in Ilolland vindtmen in Dertienhonderd en vjf, toen GraafwILLESIlII
in 'sffcgc behalve de Edelen ook de Schepenen van Dordreoh.t, Delp, Leiden,
fflcr/cAn, Alkmaar, Scltiedam , Schoonltoven, Geertruidenberg , Gouda, en oudewater
l

bijeenriep. Xeermalen werden in deze en in de beide volgende eeuwen de Steden
nevens de Edelen door de tandsheeren ter dagvaart geroepen , welk woord het eerst in
Dertienhonderd vier en zestig voorkom t, toen Edelen en Steden te Geertruidenberg
beschreven werden , om de wettigheid der aanspraken van Koning EovAlto lIl van Engeland op deze Landen te onderzoeken. ln Veertienhonderd zes en negentig werd
door vzxalps den Sc/lppzle eenige regel en rang op het vergaderen der Staten van #p&

land vastgesteld, doch de volkomen ordening der Staten moet, naar het schjnt, tot
den ti
jd van KAKEL V gebragt worden. De oproepingsbrief van rlxulps debt x
sc/l/pzle
is het eerste stuk waarin van de Groote Steden gesprolten wordt, ofschoon reeds

in Veertienhonderd achttien berdrecltt, Haarlem , Leidett, en Delp de Ilbefdsteden
enoemd werden. De Groote Steden ZiJ-n sedertVjftienhondertl twee en twintig alti
jd
opgeroepen,wanneeroverdebeden moestgehandeltlworden. XetdeEdelen vormden zi
j
de Staten van Hblland, nadat de Kleine Steden, sinds Vjftienhonderd vier en veertig,
van de Statenvergaderingen uitgesloten waren. De Leden der Staten of Afgevaardigden der Steden werllen door (Ie Vroedschap uit haar midden of uit de Overheidspersonen benoemd. De Edelen vertegenwoordigden het Platteland en de Kleine Steden ,

toen deze niet meer ter dagvaart geroepen werden, waar zi
j anders, in zaken van
beden , gewoon waren hare belangen in te brengen. De Staten hadden llet regt niet,

op eigen gezag te vergaderen, maar moesten door den Graaf bt
jeengeroepen worden.
Nimmerhebben zi
j deel gehad aan devoornaamste regtenvanden Souverein,nameli
jltde
welgevende en regterljke magt,het benoemen vanOverheden en Regteu ,ofhetmaken
van oorlog en vrede, hoewel de Graven , des verkiezende, meermalen met hen over

zaken, die hiertoe betrekking hadden, geraadpleegd hebben. Daar zi
j het volk vertegenwool igden , zoo was hunne toestemming in de belastingen voor al de onderdanen
verbindend; en deze toestemming had de Heer noodig. Immers, overeenkomstig hetvast

beginsel in hetEuropisch staatsregtvan dien ti
jd, hatl de Vorst, hoe onbepaald ook
anders zjne magtmogtzi
jn, pietde bevoegdheitl, buiten de gelden, die hem wettig
toekwamen, eigendunkeljk eenige schatting of belasting van de onderdanen te vorderen. Be Staten hadden derhalve het regt, de gevraagde bede, èf toe te slaan , bf

gedeelteljk, ja zelfs geheel te weigeren, van welk regt zj gebruik gemaakt, doch
steeds de reden hunner weigering er bjgevoegd hebben,nameljk:het onvermogen der
ingezetenen. Deze vri
jwillige beden verkregen allengs de kracbt van gewoonteregt.
In de vi
jftiende, maar #ooral in de zestiende eeuw geraakten zi
j in algemeen
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gebruik; en het ontbreekt niet aan voorbeelden,dat zi
j van de Staten afgedwongen 11
35
>81
werden. Niet geheel zeker is de wl
jze van stemming op de dagvaarten bi
j hettoestaan der beden; het is ecbter hoogstwaarschi
jnli
jk, dat ieder w/pr zicltz:lv:fè, elk
wppr z%jn deel het gevraagde toestond. Van daar dat ééne stad, bj onwil, de
opbrengsten der benoodigde gelden gedeelteljk konde verhinderen. Zoodra de bede
was ingewilligd, had de Yorst het regt haarte heFen op de wi
jze, welke hem het
beste voorkwam. De staten hadden hierin geen het minste gezag, tenzj de Yorst
goedvond, hunnen raad in te winnen, of zich van hen ter invordering te bedie-

nen. - Dat in Ilotland de Geestelt
jkheid, gewoonll
jk de Tweede Stand genoemd,
geene zitting bad in de Landsvergaderingen , verklaart men uit de vrees der Graven,

dat de lzun dikwi
jls vjandige Bisschoppen van Utreoht, aan wier kerkelt
jk regtsgebied
bjna geheel Holland was onderworpen, door de Geestelijken te veelinvloed op de
staatszaken zouden uitoefenen. Xaar in de Nedevlanden , over het geheel, bezaten de
Geestelt
jken bi
jna geen staatkundig ezag, noch werden op de dagvaarten vertegenwoordigd, behalve in de bisdommen, waar zt
j den Eersten Stand vormden.
De invloed en welvaart van den Derden Stand of der Steden verm eerderden onder
de Graven uit het Huis van Henegouwen en van Beî
jeren, welke op het voethunner
en
SPOO'
voorgangers, om dezelfde redenen a1s zi
j, de stedell
jke gemeenten

ri
jkeli
jk met voorregten en vri
jheden begiftigden, vaardoor'de zuchtnaar bevri
jding
van het juk des Adels ook bi
j anderen krachtig werd opgewekt. Openbaarde zich dit
reeds bi
j den opstand van de Kennemers en hunne bondgenooten in Twaalfhonderd
acht en zestig, het vermoorden van Exaohxs V gaf het sein totden openbaren strjd
tusschen Adel en Gem eenten. W OLFAART van Wprdeldzz, de gunsteling van GraafzA> I,

ondervond tot zi
jn ongeluk, hoe nai
jverig de Steden op hare voorregten waren, en
hoe stoutmoedig zj elkander tot verdediging daarvan te hulp snelden. Sedert werd
de strt
jd tegen de Edelen, ofschoon met tusschenpozen van rust en kalmte, voorlgezet tot dat de geschillen van XAROARETHA van ffelcgpvwcl met haar zoon w lx,@.

xuxx van Weïjcrezl door beide parti
jen met drift werden aangegrepen, om elkander
langs dien weg op het m oorddadigst te G stoken. Het grootste gedeelte van den

Adel koos de zi
jde van XAKGAKXTHA; meest al de Steden schaarden zich aan die
van wzLxzzx ; en dit i: mede eene der oorzaken geweest van den langen duur en de

hevigheid derHoeksche en Kabeljaauwsche onlusten (1). Zoo grootwasreedshetaanzien der Gemeenten ,dat de genoemde Gravin moest beloven, zonder toestemm ing der

Steden geen oorlog te zullen voeren (;). Ondanksde verderfeljke burgertwisten na(1)Vgl.hlg.Gezcà,
.d.Yaderl.D.ll.St.111.bl.161,162,174,175,176.
(2)%.xlEms,chartrb.w.Holl.D.1l.bl.708.
61#
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,:p0- men ztj,doorde verkregene vri
jheid,in magten voorspoed toe. Handel,scheepvaart,
1581 visscherjen en fabri
jken bereikten eenen vroeger ongekenden bloei Zelfs rustten
de steden in de vi
jftiende en het begin der zestiende eeuw op eigene kosten vloten
.

uit, om den handel tegen de Franschen te beschermen , den overmoed der Hanzesteden
le fnuiken , en de zee van de Geldersche en andere zeeschuimers te zuiveren. De

magt des Adels daarentegen werd grootendeels vernietigd, waartoe nietalleen de sti
jgende ri
jkdom der stedelingen, maar ook bet oprigten van schutterjen en het in
dienstnemen van bezoldigd kri
jgsvolk hebben medegewerkt.
Doch knotte de instelling der Gemeenten het aanzien en vermogen van den Adel,

zi
j beperkte ook de magt van den Heer. Eenigen zicn in deze Gemeenten eene
nieuwe soort van Leenmannen of Vasallen, die a1s zedeli
jke personen beschouwd en
a1s zoodanig aan llet grafeli
jk Hof en in het leger vertegenwoordigd werden. De
Poorters waren alzoo Vasallen der Gemeente en Ondervasallen van den Heer
aan gene onmiddelli
aan dezen middelli
jlt
jk onderworpen; eene omstandigheid,
m
o
et
e
n
ve
r
kl
aard worden. Nu waren de Gemeenwaaruit vele stedeli
jke instellingen
ten wel aan den Vorst, a1s Souverein, trouw en gehoorzaamheid, maar slechts aan
hem als Keer, dienst, dat is hulp en raad, schulflig. ,De Leenmannen of Getrouwen

bezaten niet alleen het regt, den Heer alle dienstte ontzeggen,wanneer hi
j op de
voorregten, door hem bezworen, inbreuk maakte (1), maar zi
j hadden ook, geli
jk
reedsis opgemerkt, alti
jd het regt, hem de vrkjwillige bede ofonderstand in geld te
weigeren. W erd hierdoor zt
jne oppermagt beperkt, daar btj zonder geld weinig of
niets verm ogt, niet m inder strekte tot een krachtig middel hem in toom te houden,

het oprigten van schutteri
jen in de steden, van welke in Holland de eerste te Leiden in Twaalfhonderd zes en zestig voorkomt. Uit de schutters werd de manschap,
ter heirvaart voor den Vorst bestemd, gekozen, maar welke ook tegen den Heer,

in geval van onderdrukking of pligtverzuim van zi
jne zi
jde,konde gebezigd worden;
en eene maand was voldoende, om een geheel leger tegen hem op t1e been te bren-

gen. De geldmiddelen en de stri
jdkrachten des volks bevonden zich alzoo in de handen der Edelen en Steden. Het in dienst nemen van huurbenden, vooral onder de

Graven uit het huis van Beijeren, verhoogde aanmerkeli
jk den invloed en het gezag
der Gem eenten , welke den Vorst geld verschaften, om deze huurlingen teonderhouden,

doch daarvoor van llem meervri
jheden en voorregten eischten. Ten bewi
jze van dat
gezag strekt onderanderen , dat Dordrecltt ongestraft weigerde, zich aan eene uitsm aalt

van den alti
jd geld behoeventlen Axusazcuv van Beljeren te onderwerpen; en dat de
Steden van zAw van Beqeren hetregtbedongen, om zoo dikwerf hethaar goed dacht
(1)Ziehiervoor,bl.468- 472.
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te vergaderen, terwjlzonderbaretoestemminggeen munt geslagen, of een vreemdeling 13* D
1O 1
met eenig ambt in H olland bekleed mogtworden. e Landsheeren begrepen zelfs, dathun
erfgenaam van de opvolging, ofschoon ditdoor de gewoonte tot wet en regel wasgewor-

den,niet verzekerd konde zi
jn dan metden wi1en W stand derGemeenten. Vandaar
dat wlx,xzzx Vl van de Edelen en Steden de plegtige verklaring verzocht en verkreeg,

dat zj, wanneer hj zonder wettigen zoon na telaten mogtoverljden, zi
jne dochter
zAxozA alsErfdechter en Zeelrplgzfer ontvangen.en tot regtgehoren Landsvrouwe huldigen zouden (1). En toen zA> van Weïjcrcl bj uitersten wilzjne regten op Kotland
en Zeeland aan den magtigen Fxxz
xrs van Wpurppzldfe overgedragen en vermaakt had,

verkharden de Steden gezamenli
jk met den Algemeenen Raad en de Ridders, dat
zA> van #rcèc'l#, de gemaal van JAKOBA, Graafvan deze gewesten moest bli
jven (2).
Even als me't het regt van opvolging, was llet gesteld m et der Graven regt van oorlog
voeren en vrede te sluiten. De uitoefening van dit onbetwistbaar regt, hetwelk de Sta-

tenzelve erkenden,werd echter grooteli
jks afhankell
jk gemaakt van den goeden wil der
Edelen en Steden, zonder wiervri
jwilligc hulp en onverpligten bjstand de Landsheeren de kri
jgskosten niet konden bestri
jden en hetvermogen misten, de vredesverdragen
te deen eerbiedigen , sinds hunne eigene middelen niet toereikend geworden waren,
om in de vermeerderde behoeften van den Staat te voorzien. Van hier dan ook, dat
de medeonderteekening van den Adel en de Gemeenten , tot bevestiging der aangegane
verdragen,a1s een noodzakelt
jk vereischle werd aangemerkt. Niet alleen door deze afhankell
jkheid van de meer ofminder gunslige gezindheid der Edelen en Steden, voqral

bi
j heteischcn van vrqwilllge beden,maar ook omdatdikwjlsdeGravenbi
jprivilegiën
van eenige souvereiniteitsregten afstand deden en de Staten deze ti
jdeli
jk mede uitoefenden, werd der Vorsten oppermagt beperkt en gematigd. Sedert hetvolk burgerlqke
vrp
--heid had verworven, baakte hetuaarstaatkundige; en in de vi
jftiende en zestiende
eeaw iseen onophoudeli
jk streven naarmeervri
jheid en zelfstandigheitlmerkbaar (5).
(1)hlg.Gesch.d.Vaderl.D.1l.St.1I.bl.457-459.
(2)Al#.
'Geseh.d.Fcdel.D.ll.St.ll.bl.494.

(3)v. xlxazs, chartc b. t). Holl. D. 1. bl.612. D.1l. bl.221,274,275,493,575,708.
D.111. bl.22,44,45,46,49,55,56,61,62,64,160. D.lV.bl.4,12,123,192, 193,
236,242,250,292,300,358,365,488,932. GvtotPlacaatb.B.lI.bl.658,2072. D.111.
bl.8,13,27. D.lV.bl. 11,39. D.!-. b1.7r3. l).Vl.b1.173.f'ull
alppvs A.Iz
xvols,de cvrl
e.
5
9.
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Ae
p.
l
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1
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'
.
b1
.
200
,
225,
237.
D.
V.
bl.61,1% ,
keipubl.
140- 148, 199, 500. XLUIT, Hist. d. lfoll. Dtaatp . D. 1. b1. 3.- 25, 369- 374. D. lI.
bl.2+ - 313. D.1V.bl.23- 62,121- 128. RAxpsAxT,O- vres Ooznpl.T.1.p. 166,171,184.
T. l1.p.166,169,193,285. RAgPSAET,œ er de Aaefe#en,bl.7- 31,126. 1.1.vAw Hzxs,
bimutatio hist- coiuridica ïnctfgtfrclf, de #4&lïH zae Urbium Delegclid,x bC- flvplHollandiae
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1300- ln Zeeland was de regering, onder de oppermagt des Graven. zamengesteld uit drie
1581 L
eden , de drie Szf
z/ezz van den Lande genaamd, nameli
jk: de Geesteli
jkheid, welke
eerst door onderscheidene Kerlkvoogden , naderhand alleen door den Abt van Middelburg

vertegenwoordigd werd;den Adel en de Ridderschap,die oudtjds lloofd voor hoofd ter
Statenvergadering verschenen,maar ten laatste door eenen Eersten Edele ztjn vervangen
geworden; en de vj
lf Goede Steden Middelbnrg, Zierikzee, Romerswale, Goes, en
Tltolen, welke te zamen ééne stem uitmaakten. De dageli
jksche zaken, die ter beschikking van de Staten stonden, werden door den Abt en deEdelen, ondersteund door

eenen #ensionaris,afgedaan,zonder dat de Steden er over bi
jeengeroepen werden. De
laatste volledige vergadering der Zeeuwsche Staten op dien voet heeftwaarschi
jnli
jk in
LentemaandYi
jftienhonderd twee en zeventig plaals gehad, toen door den Abtvan M iddelburg,de Edelen en de vjf Stcdt'n staatsgewi
jze over hetinvorderen van den Tienden
en Twintigsten Penning is geraadpleegd. De groote omwenteling van zaken in Zeeland ,

welkekortdaarop volgde,gafeene andere gedaante aan destaatsregeling (1).
Het gezag der Utrechtsche Bisschoppen was op het einde der dertiende eeuw door

de Kapittels of de Hooge Geesteli
jltheid zeer beperktgeworden (2). De wereldll
jke
magt dier Xi
jtervorsten werd sedert nog meer ingeltrompen door de Graven van #plland en Gelre, aan wier heerschzucht het Sticltt dikwerf ten prooi strelde, en wier

invloed zich inzonderheid bi
j eene Bisschopskeuze vertoonde. Tot welke beperking het
bisschoppeljk gezag gebragtwas, toont de vermaarde Landbrief van Bisschop Ahwovn
vAw HoohwE van hetjaar dertienhonderd vjf en zeventig, welke door hem en al zi
jne
opvolgers plegtig bezworen werd. Hi
j erkende daarin, dat de beden, welke hj tot
lossing van eenige verpande Stichtsche steden gevorderd had, llem om regter gunste en

man geenen regte waren ingewilligd. Hj beloofde, van den Lande geen morgengeld,
ltuisgeld, nock geenerkande pepzecyl: scltattingeu - :r te zullen vergen. Hi
jzou'sLands
vegimine Ordinis constituentibus, P.58--219. vAw Hsxs vAx Bzaxsla,Beschoun3ing prer Gesclt. en
Staatnr. bl. 48- 70 , 116- 141, 155- 157. Over de magt der S/e#egz onder //6 f111. Graven ,
in Tvll>:xAw's Mnemosyne, D. ll.bl. 121- 151. Schets van Neerlands Staatsbestuur,bl.31- 38 ,
42- 44. Hist. #. Satisfactie v. Gped, bl.5- 12. w AG>:NAAa, Yaderl.Hist.D.111.bl.45,73,
356 , 48* 490. vAw wxzw OP w AGE>AAR, St. 111.bl. 95. Naleez. de Yaderl. Si:f. bl.149.
Tz wAl'
Ea,Yaderl.fffdf.D.II.b1.67,235.xzvRxAw,Gesnlt.1?. Gvaaf wllzszx 11,D.1.bl.198,
202, 205, 212, 216. vAw spu w, Inl. t. d. #i:f. p. Gelderl. D. ll. bl. 254, 255. D. 111.
bl.101- 112, 119, 196. v.spwzx,Ilist.d. Jfedr- van Amstel, bl. 41, 42. :llzpxaDlzx, Gezch.
d.Fc#el. D . 1V.bl.23,24. hlg.Gesch.d.Fc#> l. D. Il. St. II. bl.34,39,40,249,256,
299,454,457,469,494.

(1)Hist.d.Satisf.r.Goes,bl.87- 104.
(2)hlg.&e,cà.d.Yadcrl.D.ll.St.1.bl.486-490.
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sloten en ambachten nimmer bezwaren of vervreemden , of aan iemand anders te be- 130*
1581
waren geven, dan die welgeboren, in ltet S/fc/lfter wereld gekom en en gegoed was,

en welkevllrafin het Kapittel,wpprdeGeestehjkheid,voor Ridders, Knapen,Staden

Sfe#gs des Sfïc/lf.
ç van Utrecltt zou moeten zweren, dat hi
j.de sloten en ambachten
onbezwaard zou laten.Hi
j verbond zich,elk regtteverschaFen naar zi
jnenstaat,mitsde
Geesteli
jkheid in hare voorregten onverkortbleve. Hj zou geen oorlog aanvangen dan
metbewilliging der Hooge Geestehjkheid,Ridders, Knapen en deSteden van Utrecltt,
als z/zzl ouds regtwas en geweestwas. Eindeli
jk verklaarde hj elk ontslagen f?JAIde
gehoorzaamlteid hem verschuldigd, zoo hi
j te eenigen tjde een van deze punten verbrak; ook zou ht
j, nevens de Edelen en Steden, de Burgzaten en Ambachtslieden
noodzaken tot het naarkomen dezerpunten (1). De Kerkeljken en Edelen nietallcen,
maar ook de steden Utrecht, Amerslbort en Bhenen hadden desti
jds reeds zoo veel
aanziens verkregen, dat zi
j dezen Landbrief met haar zegel bekrachtigden. J'
WP/J te
#uvr.
ç/:#c en Montfoort, welke toen nog aan bjzondere Heeren behoorden, hebben
sedert insgeli
jks deel aan de Regering verltregen. De vier Kleine Steden zi
jn in de
volgende eeuw , nevensde Geesteli
jkheid, de Ridderschap, en de Stad Utrecltt, onder
den naam van Staten des Gestichts of des Lands wtzil Utreckt erkend en beschreven

geworden (;). Steeds deden de Steden, welke,even als de Edelen,de Bisschoppen
in hunne oorlogen vrkjwillig met manschappen en geld ondersteuntlen, zich meer en
meer gelden, veel malen zelfs ten nadeele der bisschoppell
jke regten, en handhaafden

moedig, maar niet altt
jd even voorzigtig, hare vri
jheden en voorregten tegen hare
gebieders (5). Vreesselt
jke binnenlandsche beroeringen waren hiervan het gevolg;
Reemde invloed ondermi
jnde de volksonafhankeli
jkheid, en eindeltjk geraakte het wereldli
jk gezag in handen van KARZL V.
Het bisdoxn was in twee groote deelen gesplitst: het Neder-stickt, of de Landen - .

deze zijde '
nlzlden Ilssel; en het Boven-sticht,ofde Landen aan gene zi
jde l)x of
pt/er den TJk.
SCJ. Het Neder-sticltt omvatte het tegenwoordig gewest Utrech,t en eenige
bezittingen in Ilolland en Gelre. Onder het Boren-sticltt verstond men Salland,
Twente, Vollenltove, brentlte en Groningen. Het Borenstkcltt geraakte slechts tram -

gewjze onder de wereldljke heerschappj derUtrechtsche Bisschoppen (é). Overkjssel
bleef echter een bestuur of staat op zich zelf; alleen werden erdeEdelen en Steden doo:

(1)Utr.Jà/cccc/:.D.1.131.29. MATTHALIJS,deNobilitate,p.776.
(2):rnxA>,Utr.Jaarb.D.1.b1.152.
(3),Ygl. Alg. t/exà. d. Ftztîez.D.ll.&.l1.b1.62- 68,263.,542. St.111.b1.1* ,502,
107- 112 ,315.

(4)RACIR,Overt
bsels.Gedenkst.D.ll.bl.42-103. Ovrk
iu.Al- - â voor1842,bl..1&.
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1300- den Bisschop opgeroepen , om met de Staten van het Nedersticâtoverzaken van gemeen1O 1

schappeljk belang te raadplegen. Het Landsheerljk regtop over%jssel, door deBisschoppen verkregen, behoorde aan de Kerk van Utrecltt, daar alles wat de Kerkvoogden in hunne hoedanigbeid als Bisschop ontvingen of bezaten, alleen der Stichtsche

Kerk of Geetelt
jkheid toekwam. Dit echter maakte, wat de vnjheid van overl
jssel
betrof,geene verandering,dewi
jlhetniets ter zake doet,wie Landsheer is,maar wel,
hoe ver zich zi
jn regtuitstrekt. Het regtvan de Kerk van Utreelttin over%jssel was
allengs verdwenen. Immers in Vi
jftienhonderd acht en twintig droeg le Bisschop zi
jn
wereldlt
jk gebied over dat gewest en de domeingoederen aldaar, even als over het
Neder-sticltt,aan Keizer KARZL den V%
jfde op,zonder dat de bewilliging van de Kerk
van Utrecltt evorderd of ondersteld werd daartoe noodig te zi
jn. De 8taten van
he
bbe
n
dez
e
Overijssel
opdragtnletden Keizer en den Bisschop bewerkt(1).
De vereeniging van het Boven-stieltt met bet Neder-sticltt tot éénen staat konde ook
niet geschied zi
jn zonder verkorting van hetregtder Edelen, van het Gemeene Land

of der Eigenerfden, en van de Steden van overijssel, sinds deze laatste een afzonder-

li
jken stand in den Staatuitmaakten (2). Hetisnietonwaarschi
jnli
jk, dateenige dezer Steden reeds in het ti
jdvak der Franken aanwezig geweest zi
jn. Hoewel het
vermogen stadsregten te verleenen de Keizer alleen bezat, hebben echter de

Bisschoppen van Utrecbt verscheidene plaatsen in overi
jssel, doch niet vöôr de dertiende eeuw , er mede begiftigd. De Steden, in aanzien toegenomen en van belang

geworden, werden er, even als elders in de Nederlanden,, een afzonderlt
jke stand
en verschenen sinds de eerste helft der veertiende eeuw , nevens den Adel en het

Gemeene Land, ter Landsvergadering, op welke de Geestelt
jkheid niet werd vertegenwoordigd. De Landsvergaderingen werden op den Spoelberg bj Zwol onder den
open hemel gehouden. Het eerste voorbeel
d er van vindt men in het jaar dertienhonderd acht en twintig; doclz na de vi
jftiende eeuw bespeurt men niet meer, dat
de Eigenerfden of het Gemeene Land baar bebben bi
jgewoond. Oudti
jds werd op
deze Landsvergaderingen geen onderscheid gemaakt tusschen Groote en Kleine Steden.

Geli
jk er uit e1k kersllel va het Gemeene Land een afgevaardigde verscheen, zoo
ook ongetwjfeld kwam er een uit elke stad. Niet vroeger dan in de vjftiende eeuw
komen Devettter, Kampen,en Zwoler afzonderljk als Hoofdsteden op voor.Ditonderscbeid zal zich dagteekenen van den tjd, datde Groote Steden verre boven de Kleine
in vermogen en aanzien waren geklommen. Zj waren de voorstandersvan de Kleine
(1)RAcsl, Ovrt
ins. Gedenkdf.D.lI.bl. 17U 176. hlg. GedcA. d. V* l. D. II. st.111.
b1.308,354--357,364,366.

(2)awcxa,Ovenjss.Gee zkdt D.l1.bl.177.
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Steden geworden,welke zi
j op deLandsvergaderingen vertegenwoordigden,docb die het11
35
081
regt <an oproeping ten Landdage behielden bj hetbehandelen van gewigtige punten.
De vcorregten der Overi
jsselsche Steden werden, naar mate van den aanwai van haar
vermogen en van de behoeften des Landsheers, vermeerderd en welderwjze, dat er
eindeli
jk geen wezenlj
ik deel van heerschappj voor den Vorst m eer overbleef. Een
regt van bescherming, hetwelk hi
j over eenige dier Steden onder zekere bepaling nog
mogt behouden llebben, wordt, geli
jk men weet, nietals een regtvan Souvereiniteit
aangemerkt. De Steden,welke totdie boogte waren gestegen,werden daardoor Rkjks.
:/e#e9l, dewi
jl zi
j niet meer aan de heerschappj van eenen Landsheer onderworpen,
maar a1s in zi
jne plaats getreden waren en onmidtlelli
jk onder het Ri
jk behoorden.
Diegene ecllter, welke onder zi
jne bescherming gebleven en alzoo, wat deze betreft, niet regtstreeks onder het Ri
jk gekomen waren, werden deswege niet voor
Ri
jkssteden gehouden. Dit heeft aanleiding gegeven, dat eenigen eene derde soort
van Steden,fusschen Rjkssteden en die,welke aan de heerschappj van den Landsheer
onderworpen bleven,gesteld hebben,nameljk deGemengde&$/e#ez). Deventer,Kampen
en Zkvolwerden,ten gevolge van hunne onafhankeltjkheid van eenenLandsheer, Rjjksof Frï
c Steden; men xtracht derhalve te vergeefs, hunne verheëng tot dien rang aan
qj

eene verklaring of bt
jzondere gunst van den Keizer of hetRt
jk toe te scbrt
jven (1).Behalve de algemeene Landsvergaderingen in overkjssel, hield men in Twente,en vermoedeli
jk ook in Salland, nog bi
jzondere Landdagen bi
j gelegenheid van de huldiging van den Bisschop, en bi
j zi
jn eisch om hulp in ti
jd van nood. De plaatsdezer
bàjeenkomsten in Twente wasdenkeli
jk de berg of hoogte teMarkelof Marlcelo,welke
DOg onder den naam van Ilelpe bekend is,die afgeleid kan zjn van de Avl,,welke

de Bisschop aldaar eischte (:).
Wadat het den Utrechtschen Kerkvoogden gelukt was, de onderscheidene landschappen

en beerli
jkheden, uit welke het tegenwoordig O'
verjjssel was zamengesteld, te vereenigen,trachtten zi
j Drenthe metdatgewest onder één gebied ofbeheer te brengen.
Xogen de Drentscbe Edelen hiervan nietafkeerig geweest zi
jn,zeker is,dat deEigenerfden, die aan hunne vri
jheden en voorregten ten uiterste verknocht waren, zich er
m et kracht tegen verzet hebben. W el wordt in den landbrief van Bisschop Fzxulps ran

Wovrgpfltffé' in Vjftienhonderd achttien, Drenthe onder de landscbappen genoemd,
welke totoveri
jsselbehoorden, en gemeld,dat de Drentlzsche Ridderschap met de Staten van over%
jsselop het slotte Vollotlteve ter Landsvel'gadering is verschenen en met
(1)lAcln,Overiiss.Gedenkst.D.1. Yoorbcigt,# 1,5,6,10,11,14,15. D.ll.bl.179.
D.1V.h1.10. Tegenw.Staatv.Overtjssel,D.1.b1.191 200.
(2)akcEn,Overl
jss.GtWe?zâq
ç/.n.l1.bl.182,183.
11 D.XL. 6 S'
rVm.
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130:-- hen eenige wetten gemaakt heeft, maar de Eigenerfden bewerkten gewelddadig, dat
1581 d
eze vergadering, voor zoo ver Drenthe betreft, vruchteloos a:iep en de genoemde,

bi
j voorraad opgestelde landbriefnietdoorde Drentsche Fadelen werd gçzegeld (1).
DeBisschop van Utrecltthield, als Graaf van brentke, oudti
jds te Koeverden eenen
Ambtenaar of Slotvoogd,welke er in zi
jn naam hetwereldli
jkgezaguitoefende.Bisscbop
MXKBERT schonk dit ambt en het regtsgebied over brenthe in leen aan zi
jn broeder
Lroox., welke alzoo in zi
jn persoon deze beide betrekkingen vereenigde,en wiens afstam melingen zich , naar het slot door hen in leen bezeten, vA> Koqvaanzx noemden.

Zj waren de vertegenwoodigers van hun Leenheer, den Graaf-Bisschop, die nogtans
somti
jds zelfin brenthe verscheen,om in persoon het regtsgebied,altbans gedeelteli
jk,
over zijne Drentsche onderdanen te voeren, wien echter hetbezoek van hun Landsheer
eene aanzienli
jke som gelds kostte. Daar de Slotvoogden van Koeverden zich dikwerf
hj 'sBisschops vi
janden voegden, en zelfs de wapenen tegen hun Leenheer opvatten,
was hetdiens belang,hunne magt zoo veel mogeljk te knotten. Totdat einde ontnam
hj hun een gedeelte van hun regtsgebied in Drenth,e,en stelde daarover eenen afzonderlt
jken gezagvoerder onder den titel van Scholle of Sehulte van Drenthe, hetgeen
hetzelfde als brost beteekende. Even a1s de Slotvoogd van Koellerden , was de Schulte

van brentlte in zi
jn regtsgebied Stedehoutler van den Gmaf-Bisschop. Beide bedieningen werden in erfeli
jk leen bezeten; de eerste doorde Ridders vA> Koavzanzy, de
laatste door de Ridders vAw lr>rt,
nz,welke op llet slotvan dien naam hun verbli
jf hielu
den, en vandaar meermalen Sckulten van Eelde entlemd worden. kls Stedehouders
van den Graaf-Bisschop,stond ieder in zi
jnen regtsban aan hetboofdvandeburgerli
jke,

de kri
jgs- en de regtszaken. Hoogstwaarschijnli
jk waren zi
j ook belastmethetinnen
van 'sBisschops tollen en der overige belastingen en inkom sten, welke hem als wereld-

li
jk Heer van Drenthe moesten worden opgebragt, gelëk metle van de breuken of boeten, die te zi
jnen bate werden verbeurd en voor hem , als ook voor zi
jne Stedebouders, welke er een gedeelte van genoten, eene ri
jke bron van inkomsten opleverden,
daar in die ti
jden de grootste misdri
jven zelfs met geld konden worden geboet. Als
Bisschop en Hoofd der Kerk moest hem elk schrikkeljaar eene bepaaltlesom , Preearie
genoemd, opgebragtworden; en als &rcJJ,als wereldlijk f.
lcer Tan brenth'e,werden
hem , na gedaan verzoek,Trijwillige #'
fJ/:l of beden geheel of gedeeltelz
jk ingewilligd,
ook wel afgewezen, helgeen echter niet dikwerf zal plaats gehad hebben. Beden wyren

derhalve wereldli
jke, Precariën daarentegen kerkelijke of geesteljke inkomsten. Voor
bet overige vermogthi
j de Drenthenaars met geene buitengewone lasten ofopbrengsten
(1)RACER, Overijss. &d#e1;à,
ç/. D. ll. b1. 183- 185. MAG>Iy. 0,,*.de #eq
fKren in Dr- fhe,
Tweede Stuk, Tweede Gedeeltc, bl. 165- 173.
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be
zwaren; slechts eqnmaal, bj een gewapenden inval de, Hertogs van Kleef in he$13
1*
0Q=
N
$
ven-stia t, werd hem het henen eener buitengewone belasting, ter bestrt
jding der
oorlogskosten,ingewilligd (1).
Bi
j 'sBisschops Ambtenaren of Leenmannen te Koeverden en te Fel#e, welke hem
vertegenwoordigden om voor zi
jne regten of belangen te waken, berustte echter het
burgerljk bestuur evenmin alleen als de burgerli
jke regtspleging; het volk had niet
weinig aandeel in beide. Onder het volk moet men, althans in Drentlte, de vrje
.

.

eigenaars, tevens bezitters van alodiale grondeigendommen verstaan , welke bovendien
in de gemeene veenen , velden , bosschen, weiden en wateren der ongescheidenemarken

aandeel hadden of geregtigd waren, en in Drenthe hun verbljfhielden. Naar oud
Germaansche gewoonte, werden in dat gewest op gezette ti
jden, of zoo dikwerfde
omstandigheden het vorderden, volksvergaderingen gehouden, op welke over de alge-

meene belangen werd geraadpleegd. Yan deze bi
jeenkomsten waren de eigenhoorigen,
de mei
jers,de huurders ofpachters,de leenmannen,de geesteli
jken en kerkeli
jken,de
dienstmannen en allen, welke geene vri
je grondeigenaars waren,uitgesloten.Groadeigendom , gepaard m et aandeel in de gemeene of onverdeelde gronden, maaltte den Drenthenaar geregtigd tot het medebeheer van de zaken des Gemeene Lands; en door niets

andersmogtofkonde hi
j daartoe worden toegelaten.DeEigenerfden(cives),vanwelken
stand of m ng ook en al dan niet van Adel,beraadslaagden, handelden en besloten over
de belangen van het Gem eene Land, en maakten éérst met de Graven der Keizer:,
later met de Stedehouders der Utrechtsche Bisschoppen , als 't ware, een ligchaam uit,

welk eene soort van burgerli
jk bestuur uitoefende. Somti
jds sloten zi
j, zelfs zonder de
Stedelaouders van den Graaf-Bisschop te kennen, overeenkom sten van allerlei aard, zoo

wel met de aangrenzende Landschappen (pagi) a1smet den Landsheer zelven. W anneer op de algemeene vergaderingen niet de geheele eigengeërfde bevolking ver-

scheen, werd zi
j door eenigen, uithaar midden gekozen, vertegenwoordigd, die ten
getale van vieren twintig aldaar,PJ alleen,namensde Gemeente Meettte(communitas)
of hetgemeene Fpl/r funilersitas) des Lands van Dreuthe, V met en benevens hunne
afzenders (committenten) over alle zaken llandelden, welke het bestuuren hetbelang
des Lands betroFen. Hun was ook , onder de leiding en voorzitting van des Bisschops

Stedehouders,de uitoefening van hetburgerli
jk regtopgedragen.Zi
j werden de Etten.,
de Gezworenen,de gezworene Regters,ook welde W I
jskeid vanhetLandvanbrenthe
genoemd. De bewaring van 'sLands zegel was hun, naar hetschi
jnt, toevertrouwd.
De bisscboppeli
jke Stedehouders gebruikten hun eigen zegel. De Adel en de Geeste-

(1)XAGNZw, Over de #eq
ç/tzr/
pl in brenthe, '
l'weede Stuk,EersteGtldeelte,bl.3--8,50-71,
77,113- 125. Twccde Stuk,Tweede Gedeeltc,1,1.158- 165.
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lx- ljkheid hebben, alslycâccm van staat, in demiddeneeuwen in Drenthe geen aan1581
h t best
deel in e
uur gehad. Ook waren er de Adellijken nietboven de Onadelli
jkO
bevoorregt (1).
Toen hetgeslacht vAw ZZLOE, naar het schi
jnt, in de eerste helft der veertiende
eeuw was uitgestorven, wisten de Slotvoogden van Koevordett zich allengs het bestuur.
over gelteel Drentlte te verwerven, waartoe de magteloosldeid en het slechte beheer van

eenige Utrechtsche Bisschoppen hun de behulpzame lland boden. Hetbli
jktuitechle
bescheiden, dat de Drenthenaars in Dertienhonderd twee en tachtig azlxovo vA> xos-

vzhnzx als hun Hoofd erkend hebben, en ht
j hen als zi
jne onderdanen ofonderhoorigen beschouwde. Xaar toen deze overmoedige Leenman door daden van willekellr

de Drenthenaars van zich verwi
jderd, en de keuze van vazosalx.van Blankenheim op
den Utrechtschen bisschopszetelte vergeefs tegengewerkt had, werd hi
j door dien Kerkvoogd metkracht van wapenen van zjne heerll
jlkheitlen van alleregtsgebiedin Drentlte
ontzet,en ditgewest benevens Koeverden in Dertienhonderd vi
jf en negentig weder bi
j
het >
$'/fc#/ ingeli
-j
fd, van hetwelk zi
j sedertlang vervreemtl geweestwaren. Beide zi
jn
sinds dien ti
jd nietwederin leen uitgegeven (2). De Bisschop stelde eronmiddelli
jk,
als zi
jn wereldli
jken vertegenwoordiger, eenen Stedehouder aan, welke onder den titel
van Ambtman of Drost van Koeverdett e1t Drentlte in zi
jn naam hetbewind voerde.
De Drost was waarnemend ofplaatsvervangend Heer van de heerlt
jkheid Koeverden en
Bevelhebbervan de krt
jgsbezetting altlaar;voortsHoofdvan hetburgerljkbestuur,van (Ie
regtspleging in burgerljke,boetstraFeljke en li
jfstraFeli
jke zaken, en ontvanger van de
boeten en breuken in geheel orenllte. De Drosten zi
jn aangebleven zoo lang de Bisschoppen van Utrecltt het wereltllt
jk gebied over Drenthe gevoerd hebben (5). Er was
in elk kerspel een Schulte, door den Bisschop zelven aangesteltl, welke de werkzaamheden der Gevolmagtigden leidde, die door de Eigenerfden, welke zelve de zaken
van het kerspel en wat er ontler behoortle bestuurden, waren gekozen en aan wie het

regelen en hetbeheer der uitvoering van dageli
jksche zaken was opgetlragen. Hi
j was
insgeli
jks belast met het uitvoeren van de bevelen door den Landsheer, den Drost, en
de Landschappelt
jke Regering uitgevaardigtl. Hi
j moest in zi
jn kerspelde burgerlt
jke
tucht(politie) handhaven,voorde openbare veiligheid zorgen.misdadigersenverdachte
personen opligten, bedelaars en landloopers weren, en op hetbehoorljk onderhouden

(1)xAoslx,Overde #edlurex in pren//te,'
rweedeStuk,Eerste Gedeelte,bl.71-76,108- 112.

(2)xAG>l>, Over de besturen in Drell/àe,Tweede Stuk, Eerste Gedeelte,bl.68,165-185.
Tveede Gedeelte, bl. 175.

(3) xAG>Ix,Overtfe besturen in prent/te,'fweedeStuk,'
rweedeGedeelte,b1.1 60,175.176.
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0:-, waterlozingen, bruggen en dergeljke letten. Hj was tevens Regter,zoo13js
aj

wel i
n eersten aanleg a1s in hethoogste beroep ;doch dit laatste alleen in zaken, welke
*

hetbedrag van tien Arendsgulden (drie gulden vjftig centNederlandsch) niette boven
gingen.Bisschop >'
h>:pzalx van#Jls/ç:zI#:ïA?1had de ouderegten,de wetteli
jke gebruiken,
en de gewoonten van Drentlte laten bijeenzamelen en in schrift stellen, en daardoor een
blt
jvenden waarborg verschaft voor de ongeschondene bewaring en lzet voortdurend behoud van het oude Drentsclle Landregt, welk ht
j bekrachtigde. Het woeste gedrag der
bevolking noodzaakte hem eerlang, dit Landregt met gestrengere strafbepalingen tegen
dageli
jks voorvallende misdaden en wanbedri
jven te verm eerderen. Zelfs zag Bisschop
htlnol,F van Afew/loff om dezelfde reden zich gedrongen , het Landregt te herzien en

te wjzigen. Xet toestemming der Drenthenaren vaardigde hi
j een stuk uit, bekend
ontler den naam van : Landregt van Bisscltop avoose van biepkott; doch dit bragt

geene verandering in de wi
jze van hetLandsbestuur. Op de volksvergaderingen,Landdt'gezè of Landsdagen genoemd, die in de opene lucht, nu hier, dan elders werden
gehouden, bellandelde en regelde men, even als sinds eeuwen, alle zaken, welke het

burgerlt
jk bestuur des Lands betroffen. Behalve de twee gewotte Vergaderingen, de
eene in het voor- de andere in hetnajaar,werden er ook,wanneer 'sBisschops Stedehouder dit noodig keurde, buitengewotte Landdagen door hem uitgesclzreven, en deze

zoo welalsgene onder zjn voorzitterschap gehouden. Geeu Eigenerfde, mits van een
onbesproken gedrag en in bezit van niet minder dan het bepaalde grondeigendom ,
was van het regt uitgesloten, aan deze vergaderingen en aan de beraadslagingen
over 4le belangen desLandsofderbi
jzondere gemeenten deel te nemen. De M elen,

intlien zi
j de vereischte landeigendommen bezaten en in Dreltth,
e woonachtig waren,
stemden op devolksvergaderingen met,onder eneven als deEigenerfden, metwie zi
j in
alle opzigten, zelfs in het dragen van lasten, in zaken van regtspleging, in lzet regt

van jagten visscheri
j a1s anderzins.volkomen geli
jk stonden. AlsLigchaam van Staat,
als een afzonderlt
jke stand,a1s Ridderschap waren zi
j in brentlte niet bekend; en daar
zi
j verstoken waren van regten en voorregten, welke de Adelelders genoot, ligtmisschien hierin de reden , waarom in dat gewest, naar evenreigheid, minder Edelen

dan wel in andere Nederlandsche staten gevonden werden. De Geesteli
jken vormden er' evenmin een bjzonderen Stand of Ligchaam van Staat, en hadden volstrekt geen aandeel in het bestuur des Lands. Er was alzoo in dit gewest slœ hts

één stand, die der vrje Eigenerfden, welke gemeenschappeljk met den Sledehouder van den Graaf-Bisschop de regering des Lands uitmaakte. Behalve de
algemeene volksvergaderingen, waren er Buren of Boer- en M arkvergaderingen,

waar hoofdzakeljk over zaken van plaatseljk belang gebandeld, en zoogenaamde
Ragelspraken, op welke gewoonljk over de punten beraadslaagd werd, welke

é91

A LG EX EEN E G ESCH IEDE NIS

1300- op den Landdag moesten bellandeld worden (1). Op
1581 bestuur werd inbreuk
gemaakt, toen Hertog XAREL

deze eeuwen oude wjze van
van &elre in Yjftienhonderd
twee en twintig Koevevden veroverd en aan de bisschoppeli
jke regering over Drenthe
een einde gemaakthad.Hj immersbekommerde zich nietom de regten en voorregten
der Landzaten. In strjd daarmede stelde ht
j tot Drosten en Schulten vreemdelingen
aan,en hetschi
jnt,datonder zi
jn bewind deDrenthenaars in hethouden hunnervolksvergaderingen belet of verhinderd en beperkt zjn geworden. Het burgerljk bestuur
kreeg een meer Overt
jsselsch en Geldersclz aanzien; de Edelen verworven meer, de
Eigenerfden minder invloed op de zaken de Lands. Er werden geene beden meer gevraagd , maar de ingezetenen met brandschattingen en andere lasten bezwaard (;).
De stad Groningen met haar regtsgebied, en de omm elanden, of Ilunsingo, Fivelingo en het W esterkwartier, ook welKlein Friesland genoemd , vormden twee Staats.

ligchamen met een afzonderli
jk bestuur en wetten; zi
j sloten onderling verbonden, of
beoorloogden elkander. De Bisschoppen van Utrecltt streklen hun gezag tot in en over
de stad Groningen uit, op grond van den giftbrief van Keizer u>rwbaxx lIl, in welken

echter, naareeniger meening, geen sprake van Groltingcn is (5). Hoe ditzi
j,zeker
is, dat de Graaf van Bentltei
'm , door den Utrechtschen Bisschop en de stad Gro:?
.fzlgcAl in hunne geschillen tot scheidsman gekozen, in Veertienhonderd zes verklaarde, dat de Stichtsche Xytervorst lh er van Grottingett, en die stad verpligt was,

hem a1s zoodanig hulde en trouw te bewi
jzen. Deze uitspraak steunde op 'sBisschops scbrifteljk overgeleverde gronden van regt tot deze hnldiging, en op de
verklaring der stad zelve, dat de heerljkheid en het geregt in Groningen, hoog
en laag,aan den Bisschop en deKerk van Utrechtbehoorden (4). Evenwelnietvölr
Veertienhonderd negentien werd Bisschop rztzo>ialx van Wlczl/çezI/lefm , onder zekere

voorwaarden, gehuldigd en hem als wetthen Heer trouw gezworen. De stad Groningen was en bleef nu eene der zes Hoofdsteden van het Sticltt (5). Zt
j werd echter
ook a1s eene Ri
jbstad beschouwd, en de Keizer spreekt van: onze ezl des R%jks
lieve getrouwe Burgemeestereu ezl Baad van Gr/Atfozgcvl. Hi
j deed er zich ook
gelden, zoo als onderanderep bli
jkt uit zi
jn bevel aan de Groningers in Veer-

(1)xAoxlx,Ovo.deèed/urcn in Dren//teyTweedeStuk,TweedeGedeelte,b1.61- 79,92- 100.
(2)MAGXIN,Overde besturenfn Drenthe,BerdeSf,
uk,EersteGedeelte,bl.37-72.
(3)A/g.Geselt.d.Vaderl.9.ll.St.1.b1.84- 86,490.
(4)xlBlsssex,Monum.Grp'z.T.1V.p.860. UACER,Overt
jss.Gedenkst.D.lV.bl.306.
(5)wssTEwpoap,Jaarb.w.Gron.D.1l.bl.360,406. ln 1469 werd Bisschop oAvio vanl
bvrqondie in Groningen gehuldigd ,bl.591.
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tienhended drie en negentig, om de Fdexhe gevangO en te ontslaan , de afgepe- e 13* ,

Khatting terug te geven,en e1k bj zjnevrjheid en regten telaten9daar zj allenonderdanen des Rt
jks waren. Voorts gelastte hj e1k Lid des Bestuurs efelken Ambtman,
aan dit zi
jn welbehagen de hand te houden, de manslagen der Groningers te keer te
gaan, de goederen der daaraan schuldigen in beslag te nemen en hen zelve alg ri
jksgebannen te behandelen. Dit bevelschriftwerd van het raadlm is te Groningen afgele-

zen (1). Doch ondanksden Keizeren den Bisscbop,voerdedeRegering van Groningep de wetgevende magt uit. De regterli
jke magtberustte bj 'sBisschopsBurggraaf,
die in den beginen Rector der stad heette,doch naderhand doorgaansPrefect,ookdikwerf Jnder ofBegter genoemd werd. Oudtt
jdsoefende, van 'sKeizers wege,de PreJecfin eene stad het kri
jgsbewind en de regterli
jke magt uit. Deze titelwas toen zeer
aanzienll
jk,en stond met dien van Stadhouder ofVoogd van een gewest geljk. Onder
den naam van osldalis of Ambtman komt insgell
jksdikwijls 'sBisschopsStadhouder
en plaatsvervanger voor. In Groningen maakten en vaardigden de Burgemeesters en

de Raad, met overleg van de W ijskeid der stad, waaronder men de verstandigste en
mees'
t gegoede ingezetenen verstond , in de veertiende eeuw wetten en keuren uit. In

het begin der volgende eeuw werd er een bli
jvend ligchaam , Gezworene Gemeente
genaamd,uit vier en twintig personen gekozen,om metofin de plaats van de W ïj:lteid der stad den Raad behulpzaam te zjn. Later wisten de Gilden te bewerken,
dat meestal bj het bepalen van wetten tot geldzaken en burgerschap betrekkeli
jk,
eenige hunner oudste en wi
jste leden,welke men de Gemeene 4c#/8 noemde,door de
Regering geroepen werden. Omstreeks Veertienhonderd zeventig werd de wetgevende

magtder stad met de Boowmeesters der Gilden vermeerderd.welke sedert alti
jd in de
wetten met de Hovelingen der Gilden voorkomen (;). Op eigen gezag voerden de
Burgemeesters en de Raad oorlog , sloten vrede, en gingen overeenkomsten aan m et

bnnne naburen, zelfs mel Duitsche staten (5). Van zoogenaamde heerli
jke of leenregten vindt men in Groningelt geen spoor. Het wapen der stad was een tweekoppige
adelaar met uitgestrekte vlerken en een dllbbelen zwarten staart, in een goud veld en

het Groninger schild tusschen zi
jne klaauwen. Het schild was wit en midden doot
liep eene groene streep (é). - De ommelanden waren, althansin naam ,aan den
(1)wzsTzwoolœ,Jaarb.t?.Gron.D.ll.b1.611,679.
(2) wEse
rExoonp. Jaarb.r.Gvon.D.ll.b1.117, 202,238.253. Aant.r.h.'ror. Utr.&enootnehap voor 1853- 54 ,bl.45.

(3)ëen vindtdaarvan vele voorbeelden bj wesTzwooap, Jaarb.r.Gron.D.Il.bl.334,337,
351,359, 362, 393, 440, 456. 470, 473--476,489,503,506,519,520.525,557,605,
623,625,655,665,667,673.

(4)wis'
rxppohe,Jaat.b.r.Gron.D.11.b1.32
'4.
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1a00- Keizer en het Ri
jk onderhoorig. Xen vond er keizerli
jke leenmannen en burgten,
1581 doch de'geschjedenisvermeldtnietmeervan eigenli
jke keizerli
jke ambtenaren, welke
er het bewind voerden. Het bli
jkt veeleer, dat in hetmidden derveertiende eeuw
de wetgevende magtbj Grietmannen,Regters,en Geestelljken,laterook bi
j Ilbvelin#en en gemeene ingezetenen of de Meene M eente berustte. Onder Hertog KARZL van

Gelre in de eerste helft der zestiende eeuw komen Abten,Kerkeljken,Hovelingen,
Eigenerfden en gemeene Onderzaten als de wetgevende magt voor. zoowel de gedurige twisten en oorlogen onderling al: met de stad Groningen, hebben in de 0mmelanden de volksvri
jheid en onafhankeli
jkheid te gronde gerigt. Na eenigen ti
jd
voor het geweld, dan van den Hertog van Saksen, dan van den Graaf van oost-Fries-

land,dan van den Hertog van Gelre gezwicht te hebben,werden zi
j eindeli
jk in Vi
jftienhonderd zes en dertig aan ItAREL den Vk
jfde onderworpen,nogtans onder uitdrukkeli
jk beding, dat zi
j bi
j hunne oude voorregten, instellingen en landregten zouden
gehandhaafd worden,gelljk zij dievan #4tAlpcolldersgehad en geé'
rJ# badden (1).
Friesland tusschen het Vlie en de tct/pzlf?r.
v was onmiddelli
jk ontlerhoorig aan de
Keizers, hetgeen echter doar eenigen betwist wordt, en genoot, tegen eene kleine

geldeljke opbrengst, de bescherming van hetDuitscbe Ri
jk. Krachtig echter verzetten zich de Friezen, wanneer de Keizer oedvond, eenige deelen van hun gewest aan

naburige Vorsten weg te schenken; en zi
j beoorloogden,over het geheeleven gelukkig als dapper, de Graven van Kelland, van Gelre, en de Bisschoppen van Utrecb,t,
welke poogden, m et de wapenen zich in bet bezit dier giften te stellen. Indien nu

de Friezen, merkt men hierbi
j aan, onder het Ri
jk beboord hadden, zou zulk een
gedrag allervreemdst geweest zi
jn, dewjl de souvereine regten der Keizers er door
aangetast en verkort werden, hetgeen noodwendig gestraft moest zi
jn geworden,
en dit is echter nooit geschied (Q). In bet tegenwoordig Friesland heeft nimmer
het leenstelsel bestaan; m en skende er geen leenregt, noch heeft het er ooit ge-

kend; er waren leenheeren noch leenmannen, ljfeigenen noch hoflloorigen, schotbare lieden noch dienstpligtigen. Elk inboorling deelde ))in bet volle genot der

persoonli
jke vri
jheid, konde gaan werwaarts hi
j wilde, en zi
jn onderboud verdienen,
op welke wijze hi
j verkoos;hi
j wastotgeene andere dienstverpligtdan totden algemeenen heerban of de volkswapening ter verdediging van den vaderlandschen grond,

(1) Aanteekening- ?cn het JNw . Utr. Gepdpfdc/l. 1853- 1854, bl.46,51. Xen vindtaIdaar, bl. 48- 55 eene opgave van gescllriften over de Groninger en Om'
m elander wetten en
wetboeken.
(2)Zie de oordeelkundige Yrhandelihg orcr #e lîenaming van Frï
j Friezen,doorL.H.w.vA:
Awau Baron RxwGxRs,in de Yrie Fvies,B.V.b1.224.
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en kon nimmer,zonder zjne toestemming, totkri
jgsdienstbuiten de grenzen desLands11
3O
0*1
gedwongen worden; hi
j beschikte over zjn eigendom , de erfenis zt
jner vaderen, naar
goeddunken en was tot geene belasting ofgeldeljke opbrengstgehouden dan totdie,
in welke ht
j zelfbewilligde; hj leefde onder de voorvaderljke wetten en eigen gebrui-

.

ken.'' Het bewind en de regtspleging waren opgedragen aan Potestaten, Hoofdelingen,

Grietmannen, die reeds in de dertiende eeuw zjn aangesteld, Regters en andere Overheidspersonen , door het volk voor een bepaalden tjd of tot wederopzeggenstoe gekozen, doch welke, naar eeniger beweren,den eed aan het Opperhoofd desRi
jksaqegjken,de Edelen,ende
gen moesten. De Landdagen Waren Zamengesteld uitde Geesteli
Grondeigenaars of Eigenerfden, later de Steden. De Geesteli
jkheid bezat in Friesland
belangri
jke voorregten, had veelinvloed en oefende groot gezag uit;haarwerdenechter
geene tienden opgebragten zz
j had hetregtnietiets,hoe gering ook,van deinwoners
te eischen; zelfs de benoeming der Pastoorsgeschieddenietdoorhaar, maardoordeleken.

jken regter, zoo in kleine a1s in zware zaken,enwel
Zi
jstond teregt voor den wereldli
zonder hooger beroep. De Friesche Adel kende Vrjheeren nocllBaronnen; de Edelen
bleven eenvoudig de Hoofdelingen van hetdomeinstelsel; zi
j waren Regters, Bestuurders, Aanvoerders van hetvolk, geene Beheerschers;zi
j waren Primiinter Pares,en
voerden titels van ri
jkswaardigheden noch van hofambtens Xen heeftdan ook voorheen
in Friesland geen diploma-Adel, geen gunst-Adelgekend of aangenomen, en deEdelen
van Frieschen stam behoorden alle tot den oorspronkeli
jken Adel. Elk grondbezitter
was regtens lid van de volksvergaderingen, en had er gell
jke regten alsde overige leden. - Zeer vroeg , en toen er elders zelfs niet in de verte aan gedacht werd , hadden
zich in Friesland vrije Steden en Gemeenten gevormd. Immers reeds in het begin der
negende eeuw zonden Stavoren, Bolsward , en bokkum , op eigen gezag en kosten, eene
oorlogsvloot naar Noorwegen. Het ontbreekt later ook niet aan voorbeelden, dat de
Friesche Steden niet alleen onderling , maar ook met vreemde Vorsten en volken oorlog
voerden, vrede sloten, verbonden aangingen, en andere daden van oppermagtpleegden,
zonder er iemand rekenschap van te geven, of het verlof van eenigen Vorst daartoe in

te roepen. Franelcer en Leeuniardeïthadden in de veertiende eeuw stedeli
jke inrigtingen, en stegen in bloei en aanzien.
De rampzalige burgertwisten, uit de veeten tusschen de voornaamste geslachten ont-

sproten en welke twee eeuwen achtereen Friesland verscheurden, vernietigden eindeli
jk
we
l
ke
de
Fr
i
eze
n
zo
o
t
r
o
t
s
c
h
wa
r
e
n.
He
t
v
er
bond
die #ri
jheid en onafhankeli
jkheid,op
der Zeven Zeelanden had allengs zz
jne krachtverloren9en de Algemeene Landdagenbj
den opstalboem in den omstreek van Auriclt werden niet meer gehouden. Xen heeft
onlangs beweerd, dat deze vergaderingen :an alle Friezen tusschen ltet W fd en de
W ezer nim mer hebben plaats gehad, en dat de drie groote afdeelingen , in welke

desti
jds het gezamenli
jke Friesland gesplitstwas, namelt
jk 1o.tusschen Itet Vlie en de
11 DxxL. 6 Smvx.
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1300- Lauwers, :o.tusscben de Lauwers en de Eems, en 5o. tusschen de Eems en de G e1581 zer waarvan elk zi
g'ne bi
g'zondere wetten had, nooit in zulk een naauw verband m et
,

elkander gestaan hebben, dat zi
j te zamen één vri
jstaat of gemeenebest gevormd, en
algemeene Volksvergaderingen zouden gehouden hebben (1). W athiervan zj,in het
laatste der vjftiende eeuw was Frieslattd door de binnenlandsche onlusten in zulk een
poel van verwarring en ellende gestort, dat de Friezen zelve, om daaraan een einde te
maken, de hulp van Hertog AxaBh>rcl:v van Saksen inriepen, wien de Keizerin Yeertien-

honderd achten negentig tot erfel%
jk Potestaat'?JzlFriesland benoemde. De Friezen,
afgemat en uitgeput, onderwierpen zich aan de Saksische Vorsten, maar konden tot

geene inwendige rustgeraken,vôör dat zi
j onder de heerschappi
j vanXARELden V%jfde
gekomen waren. Tegen hetverlies der zoo hoog geroemde Friesche vri
jheid en onafhankeltjkheid, maar welke eigenlàjk de landzaten slechts ongelukkig gimaakt hadden,
ontvingen zi
j de beloften, al de voorregten te zullen genieten, welke door Braband,
Relland en Zeeland genoten werden (:).
Het gebied der Graven van Gelre was in het begin t
ler veertiende eeuw nog niet

volkomen tot een zamenhangend gelzeel gerond. Hierin slaagde, althans gedeeltelijk,
Kmwovp lI. Aanvankeljlk hielden zi
jne voorgangers hun graafschap als een mansleen
van het Duitsclze Rt
jk, totdat Keizer Aooxzv in Twaalfbonderd vi
jf en negentig Gelre
voor een llrouweleett verklaarde, welk voorregt door Keizer Lopzw lzK in Dertienhonderd een en vjftig bekrachtigd werd. Ofschoon leenroerig en onderhoorig aan hetKei-

zerri
jk, hadden de Graven van Gelre,even a1s de meeste Nederlandsche Vorsten,zich
allengs souvereiniteitsregten of de landvorsteli
jke hoogbeid aangematigd. Vroeger dan
inKolland onderw xLxazM 11 en vLoRxsV ,waren doorGraaf o'r'
ro en zijnzoonRzlwovnl
op eigen gezag aan een aantal Geldersche steden vri
jheden en regten gescllonken.Daar
dit inbreuk maakte OP het regt des Keizers, verklaarde wel de Roomsch Koning

xxzwphxw op den Ri
jksdag te Spiers in Dertienhonderd tien al de verleende gunsten
van dien aard krachteloos en van onwaarde, maar vergunde te zelfden ti
jde aan REIworp I, de vri
jheden, vroeger door hem en zi
*
i
#ne voorgangers buiten 'sKeizers vergunning geschonken, naar welgevallen te herroepen , te vernieuwen of te bekracbti-

(1)Jhr. Xr.M.I)E IIAAN HETTEMA, de Vllq
çfclipWn bt
j Avrfc?t,nietde fzlgevldodLanddagplttatn
tlx alle Friu en,in de Berigten ran hetHistorisch Genootschap teUtreeht,D.lV.St.1l.bl.1- 38.

(2)Verhandeling over debenaming '
/
pcAlYrije Friezen, doordellBaron REwGERSs iz'de Vrï
je
Fries, D. V. bl. 193- 225. âallteekeniltge3è wcn het Prov. Utr. Genootsch. voor 1853 1854 ,

bl. 73- 93. be Vrïje Fries,D.ll.b1.12,25. B.111.bl.33. y'.szolRns,Fr.Jaavb.D.lV.
bl. 5. Oudh.. r. Friesland .D.ll. b1. 418 421. NVESTENDORP, Jaarb. :?. Gron, D.ll. bl. 144,
193, 200, 294- 297 , 307. Vgl.Alg. &e.
vc#. #. Yaderl. D. ll. St. lI. b1. 115, 116, 119 , 121,

126,205,574,598. St.lIl.b1.213,226,231,236,244,428,449,481--605.
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n, zonder daartoe de bi
jzondere bewilliging des Keizers te beheven; en verleende13>
, i
n zjne steden jaar- en weekmarkten in te stellen, en van de 1581

hem tevens de magt

goederen, welke aldaar werden aangebragt, tol te heFen. De Geldersche Vorsten heb-

ben kortdaarop en in het vervolg van deze belangrjke gunst een uitgestrekt gebruik
gemaakt, en niet alleen de vroeger gegevene stedeljke voorregten en vri
jheden vernieuwd, m aar ook andere plaatsen , naar eigen goeddunken , tot Steden verheven, en

aan deplatteland bewoners onderscheidene regten geschonken. Op denzelfden Rjksdag
gaf Koning uxxoaxK insgeljks eene niet geringe uitbreiding aan llun regterli
jk gezag
door te bepalen , dat hunne onderdanen niet genoodzaakt konden worden voor het

Keizerli
jlt Hof teregt te staan, maar alleen,wanneer de Graaf of zi
jn Ambtman naliet
of buiten staat was hun regt te verschaFen, derwaarts hunne toevlugt mogten nemen.
Xen ziet uit dit een en ander, dat de Graven van Gelre, reeds vöér heteinde van het

eerste tiende gedeelte der veertiende eeuw , in het bezit van aanzienli
jke regten der
kroon, en bi
jna met het hoog gezag van Landsvorsten bekleed waren (1). Zeven
jaren later werd Rzxwovo l tot Ri
jksvorst verheven (:). Hierdoor werden de Graven
van Gelre, geli
jk die van Vlaanderen, Vorstelijke Graven; eene waardigheid, welke
de Graven van Kolland, ondanks al hun vermogen en aanzien, nooit verkregen hebben (5). Geheel werden de Geldersche Vorsten in hun oppergezag bevestigd, toen
K eizer xaobxw lzx in Dertienhonderd negen en dertig Graaf Rxrwovb 11 tot Hertog ver-

hief en hem al de regten en vri
jheden verleende, aan dien hoogen rang verbonden,
alsmede het verlof gouden en zilveren munten te mogen slaan (é). Later voegde
hierbj de Keizer nog de bi
jzondere vergunning, dat de Hertog de Joden in zi
jne burgen en steden mogt toelaten en va: hen de gewone diensten en jaargelden vorderen,
een regt, dat oorspronkeljk alleen aan hetHoofd des Ri
jks toekwam en ten voordeele
der Keizerli
jke sch.atkiststrekte (5). De Keizerstrachtten evenwelsteedshunne leenheersregten op Gelre te handbaven, doch bierover bekomm erde m en zich weinig, zoo

als bli
*
jkt toen de Keizer in Feertienhonderd vi
jf en twintig, bi
j hetkinderloos overli
i
*
Fden van Rxlwovo IV , Gelre en Zutplten, als opengevallen leenen, aan zich en het

(1)SIJHOFF,Gedenkw.uitde Gesclt.v. Gelderl. D. 1l. bl. Y- IX ,XLIX- LII.
(2)Alg. Gesch. d. Yaderl. D.11.St.11.b1.80. Be Heer wlzuoFF schjntdeze verhefling in
twjfel te trekken; hi
j spreekteralthansnietvan,en heelkook de vri
j zonderlingeverhez ngxbriefin zi
jne verzameling van oorkonden nietopgenomen.
(3)v.sl>AEx,f??!.totde #i.
çf.v.Geld-l.D.11.bl.254.
(4)Alg.Ge:c/z.d.Yaderl.D.ll.St.ll.bl.204.
(5)xlzlloFy,Gedenkw.uitde 6e.
çc/l.p.Geiderl.D.ll.bl.XLIX-LII
65+
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jk vervallen verklaarde, AooxaF van &vlf/<daarmetle beleende en deGeldersche Steden,doch te vergeefs, gelastte,dien Vorst te huldigen,en trouw te zweren (1).
In Gelre, geli
jk alom in deNederlanden,hadden de Steden,en uitdezelfde oorzaken alselders,sinds zi
j vri
je Gemeenten geworden waren,zich meeren meerontwikkeld. Tot welk aanzien en vermogen eenige reeds tegen het einde der dertiende eeuw

gestegen waren, bli
jkt onder anderen daaruit, datin Twaalfhonderd achten zeventig
Keulen en N%jmegen een eeuwig verbond van vriendschap sloten, alware hetook,
dat Keulen in onmin met den Graaf van Gelre geraakte. En twee jaren later werd
door de Schepenen van Deventer, Kampen, en Zwolle een vredeverbond bewerkt tus-

schen Ilamburg en Ilarderwijk (2).De Steden kwamen, zelfsonverpligt,denVorstmet
hare geldmiddelen te hulp,altoostegen verleening van nieuwe voorregtenen vrijheden,
en stonden niet alleen,nevens de Edelen,RiddersenKnapen,a1sgetuigenbt
j'sVorsten
verbindtenissen,overeenkomsten en beloften,maar bekrachtigden ook zi
jnehandelingen
doorharebezegeling,en stelden zich borg voorde nakoming derverdragen (5).Haar
invloed op het landsbestuur, waarvan men reeds vôôr Dertienhonderd twintig bli
jken
aantreft, vermeerderde, even als die der Edelen, aanmerkeli
jk ten ti
jde der onlusten
tusschen de u>:wzasws en Bhowwuohsl'sw, en inzonderheid onder de rampzalige geschil-

len van Hertog Ahwouo en zi
jn zoon Aboxzr. De inwendige twisten moesten in Gelre,
meer nog dan in Ilblland,hetgezag der Edelen enStedenbevorderen,dewi
jllliertwee
Yorsten aan hethoofd derparttjschappen tegenoverelkanderstonden,diezooveelmogeli
jk
Edelen, Steden en Landzaten aan hunne zi
jde trachtten te trekkenendoorgunstbewt
jzen
aan zich te verbinden; van t
laarook,dat hzlwovo lII de bewonersderVeluwevrt
qmaakte
van de banden der eigenhoorigheid. Uitdeze oneebigheden werd een Landraad geboren,
.

welke hetgezag van den Landsheer aanmerkeli
jk beperkte,terwjl de Steden denoverraoed zoo ver dreven, dat zi
j zich nietalleen door den Vorsthare diensten lieten betalen, maar hem onbewimpeld verweten, dat ht
j op hare regten inbreuk maakte,ja,
hem zelfs de gehoorzaamheid ontzegden. Door de wederzi
jflscheverbitteringvan Vorsten
Volk, werd ondertusschen 'slzands onafhankeli
jkheid geheel op llet spelgezet,daar én

e

Hertog Ahworb, én de Steden zich m et de Hertogen van Bourgondië inlieten, waardoor

Gelre een ti
jd lang onder vreemd gezag geraakte. De volhardirg en onbezweken moed
des volks stelden, na veel worstelens, het gebied des Lands weder in handen van den
wettigen Heer KAKZL van Egmond, welke eene halve eeuw al de magtvan hethuisvan

(1)wIzII0F#,Gedenkw.uitde Geseh.r.Getdert.D.1V.bl.X1V,XLI. hlg.Gezcà.#.Vc#el.
D . lI. St. 111. bl. 139.

(2)BowoAx,charterb.v.Gelre,b1.629,635.
(3)ZiehierovervooralwlzsoF:,Gedenkw.uitde Gesch.r.Gelderl.D.1.bl.CI-CXVI
.
N
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oostenrqk weerstand bood, en na wiensdood eerst xu xs V meester van Gelre konde130worden (1)
1581
Bi
j het aanvaarden van hetbewind werden de Geldersche Vorsten in de Steden gehuldigd, welker voorregten en vri
jheden zj daartegen bevestigden (;). Aan de Vier
.

Deelen of Kwartieren des Lands, Njjmegen,Boermonde, Zutplten,en Arnltem ,naauw
aan elkander verbonden door een verdrag in Veertienhonderd achttien gesloten, in
Veertienhonderd zes en dertig vernieuwd en door Hertog Ahworo bekrachtigd, was het

regt verzekerd, om zoo dikwi
jls zi
j hetnoodig keurden te vergaderen, over de zaken
des Lands te raatlplegen , de besluiten van den Yorst goed- of af te keuren, ja, hem
zelfsbi
jstand te weigeren. Zoo leverde Gelderland reedsin de eerste helft dervjftiende
.

eeuw , en misschien vroeger dan eenig ander Land van lïuropa, het voorbeeld op van
eene eenhoofdige Regering tloor een staatsverdrag beperkt (5). De Bannerlleeren,
Ridderschap, en Steden maakteu de leden uit van tlat verdrag. De Bannerbeeren, af-

stammelingen van de oude Vri
jen of Edelen, oorspronkeli
jk standgenooten van den
Graaf, hadden zich welnietaan dezen,toen hi
j zich in magt en aanzien verre boven
llen verheven en landsvorsteli
jke regten verworven had, wegenshunne banneri
jen tot
leendienstverbonden, zich geene bede ofschatting laten opleggen,noch zich totgi
jne
onderdanen gemaakt, maar waren evenwel als raadslieden en vrienden hem terzi
jde
bli
jven staan, en hadden dikwerfin den krl
jg hunne banieren bi
j de zi
jne gevoegd, of
op andere wi
jze zich in 'sLands zaken gemengtl.- De Ridderscllap, in Ridders, of
die werkeli
jk den ridderslag ontvangen hadden,en in Knapen verdeeld,bestond 1o.uit
de afstammelingen der Edelen, die hunne oorspronkeli
jk vri
je goederen aan den Vorst
ten leen hadden opgedragen en alzoo, alsbezitters van onderheerli
jkheden methoog
en laag regtsgebied, zl
jne onderzaten geworden waren;2o.uitde nakomelingschap der
Vri
jen, welke den naam hunner goederen hadden aangenomen en bezitters waren van
dagell
jksche heerli
jkheden,ridderhofsteden,ofhavezaten; en 5o.uitde afstammelingen
van zulken,die door de vroegere Vorsten uitde eigenhoorigheid ontslagen,en totvri
je
of welgeboren dienstmannen verheven waren. -

De Steden namen geenszips het

(1)wlzuoy:-, Gedenkw. >ïf de Gesclt. v. Gelderl.D.11.bl.LXXXII. D.111.bl.#111,IXy
XIl, L5r1, LYlll, LXl, LXIV , LXVI, LXXII, LXXIII, ClV , CXLVII- CLIII. D. IV.
b1. XLVII, XLIX , Ll, LXIII- LXV , LXXlll,LXXXVII, XCIX y ClV, CYlI, CXXVI, CXXXI.
CXXXVI. D. V. b1. V- VIlI, XXXY , LXXX. Al#. Gesch.d.Fc//erl.D.lI.St.lI.bl.84x
85,210,267,271.563. St.111.bl.130, 135- 189. bl.369- 427,651- 680.

(2)Vgl.wzzlloyy.Gedenkw.f
zifde Gesch.r.Geldcl.D.1V.bl.IV XllI.
(3)wIJuo>-F,Gedenkw.uitde Gesch.r.Geldcl.D.V.b1.111. Bt
jdragen r.#.Yadert.Gesch..
D. V11.St. 1l. bl.79.

:0;
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1v - geringste deel aan het Hoog Bewind, inzonderhei
d Nl
jmegen,Boermonde,Zutpken,en
1581 Arnltem , dje boven de overige in magt en aanzien uitmuntten en reeds vroeg als
Hoofdstedbn voorkomen. De Kleine Steden woonden insgeli
jksde dagvaarten bi
j. Het
houden dezer dagvaarten werd m enigvuldiger sinds de aanhoudende geschillen van Hertog Ahwovp naet zi
J'ne onderdanen; en daar nu dikwerf de Bannerlleeren ,de Ridderscbap, en de Steden in llet Landsbestuur moesten tusschen beide komen, werd het

noodzakeljk, dat zi
j zich door eenigen uit hun midden op de vergaderingen lieten
vertegenwoordigen (1). Eerst in het laatste vierde gedeelte der vjftiende eeuw komen
de gezamenlt
jke Bannerheeren,Ridderschap,en Steden alsStaten voor (C). Hetbljkt
niet. dat de Geesteli
jkheid regtstreeks of onmiddelljk eenigen invloed op hetStaatsbestuur heeft uitgeoefend; zeker is, dat zi
j op de Landdagen nietvertegenwoordigd
werd. De Staten van Gelre en z-'ut
plten wisten hun gezag en regt te handhaven ,

ondanks het willekeurig en geweldig bewind van KARZL llan Egmond, wien zi
j
onderanderen noodzaakten,wILLEX van tzv/f/r tot opvolger te benoemen, en, bi
j zi
jn
leven nog, aan dezen de verdediging desLands over te laten,terwi
jlzi
j tevens bepaalden, dat voortaan geen Hertog van Gelre oorlog of vrede mogt maken, en steden
versterken of van bezetting voorzien , dan met hun goedvinden. Om deze voorwaar-

den bekommerde zich weinig KAREL V , welke vi
jfjaren later in het bezitvan Gelre
geraakte,en daardooraldeNederlanden onderzjnen schepter vereenigde (5).
In Braband was het landsheerljk gezag in Dertienhonderd twaalf door deberoenade
Cortenbergsclte G tyffeAlomschreven, en de handhaving van de regten en vrt
jheden des
volks verzekerd. Elke drie weken kwam een bepaald getal afgevaardigden uit de

Edelen en de Gemeenten te Certenberg bjeen, om de misbruiken, die in hetbeheer
der zaken mogten zi
jn ingeslopen,te verbeteren en door besluiten ofbepalingenin het
vervolg te voorkomen. De Hertog was gehouden , de uitgevaardigde besluiten en bepa-

lingen dezer vergadering te bekraclltigen,en zoo hi
j die mogtovertredenofweigerenna
te komen, was het volk geregtigd, hem dienst, gehoorzaam heid en hulp teontzeggen ,

tothj de grieve zou uitden weg geruimd hebben (é). Grootwashierdoorinzonderheid de invloed der Steden geworden. Hertog zA> lll keurde het noodig,afgevaardigden uit de zeven Hoofdsteden, Leuven, Brussel, Antwerpen, nsKertogenbosclt, Tirle-

-pzI/, Nivelles, Leeuwen, en uit een en dertig kleinere plaatsen bjeen teroepen,
(1) wlzHol
.
'>., Gedenkw. uit de Ge,
çc/?.

Geldet'l.

bl- 11l A-111. Vgl. D. 1.

bl. IuXVll L XXXIV.

(2)xlzuol'r,Gedenkw.uitde Gezc/t.r.Gelderl.D.V.b1.XL1ll(1).
(3)Alg.Gesch.d.Vc#erl.D.ll.St.111.bl.66* 6% ,678.
(4)Al#.Geseh.d. Yaderl.l).11.St.1I.b1.137.
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om de opvolging in het gebied voor zi
jne oudste dochter zoxAllA en haar gemaal1.
3+
l* 1
w xwczsLAvs te verzekeren. Xetnadruk, dikwerf met stoutheid ,verdedigden steeds de

Steden hareregten. zj vormden metde Geesteljkheid en den Adelde drieStatenvan
Brabqnd. Bt
j het aanvaarden van het bewind werddeLandsbeerindestedengehuldigd,
welker voorregten en vri
jheden hi
j alsdan vernieuwde of bekrachtigde. De inhuldiging
van JoHA>>A en wzwczsLAcs in Dertienhonderd zes en vi
jftig is de eerste,welkeonder
den naam van Bljide Inkomste (IoyenseEntrée)bekend is. Naarluid van ditmerkwaardig staatsstuk, moesthetvorsteli
jk paar,behalve onderscheidene andere bepalingen
ter verzekering der algemeene zoowel als van elksbi
jzondere veiligheid en regten,ook
bezweren, zonder toestemming der Staten lzet Land met geene nieuwe schulden te

bezwaren, en niet, dan na overleg met hen,krijg te voeren (1). Toen Fxxaxpsran
Wpvrgpzltffl aan hetbewind van Braband geraakte,werd eene nieuwe Bli
jde Inkomste
van denzelfden geest en inhoud opgesteld, doch uitvoeriger en naauwkeuriger dan

die der vorige Vorsten (:).
Hadden zich de twee naast verloopene eeuwen door gedurige, vaak hevige botsingen
tusschen de Landsheeren en de onderzaten gekenmerkt, in welke men dikwi
jls zi
jde-

lings of openli
jk op elkanders regten inbreuk gemaakt, en nu de een, dan de ander
zich een onwettig, meestal ti
jdeljk gezag had aangematigd,onder de heerschappj der
Huizen van Bourf
londië en oostenrijk werd daar aan perken gesteld, en de magtdes
Adels en der Steden allengs door die der Vorsten overschaduwd. Flruxps de Goede,
Hertog van Bourgondië en Heer van de voornaamste Nederlandsche staten, bleef niet

in gebreke, het aanzien en vermogen, waarin hi
j al zi
jne voorgangers overtrof, tot
het verwezenlt
jken zi
jner heerschzuchtige ontwerpen dienstbaar te maken. Hi
j en zi
jn
opvolger KARSL de Sfpufa koesterden het plan, de landen tusschen de Saone en de

Lauwers tot een koninkrjk te verheFen. Xaar wilden zj dit ten uitvoer brengen,
dan moesten zi
j zich eerst van de alleenheerschirlg verzekeren. Tot dateinde trachtten zt
j de voorregten des volks en hetgezag der Steden,datstruikelblok voordedwingelandi
j, door veranderingen in de regtsbedeeling en in de stedeli
jke inrigtingen te
fnuiken, hetgeen hun door list en geweld maar al te zeer gelukle, en waartoe het
invoeren van staande legers, van welke xAhxxzde Stoute het eerst in de Nederlanden

gebruik maakte en die alleen zjne bevelen gehoorzaamden, krachtig medewerkte.
Reeds Exrxps I schroomde niet zi
jne bevelschriften te eindigen metde woorden: want
onsclxpp geliep ,niettegenstaande celfge voorregten,Itandvesten enz. ))Zoo waren dan
de voorregten , door den Vorst plegtig bezworen, nietsbeduidende zaken, stukken par-

(1)hlg.Jezcà.#.Yadcl.D.l1.St.Il.bl.288,289.
(:)Alg.Geçcà.#.Yaderl.D.ll.St.ll.bl.603--606.
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geworden, op welke zi
jn zegel en handteekening te vergeefs prjkten; zoo
beteekenden, bi
j zi
jnen wil,de meestalduur verkregene vri
jheden desvolksweinig of
niets; zoo was de omschreven magt van den Landsheer in willekeur ontaard,'' waartegen het later uitgevaardigd Groot Privilegie van Yrouw XARXA geen waarborg opleverde, daar ook dit door hare opvolgers gewetenloos geschonden werd. Met nog ver-

meteler hand dan zi
jne vonrgangers,tastte XAKEL V de dierbaarste voorregten desvolks
aan, en de bevelen, door hetHof van Holland op zjn naam afgeltondigd, sloten met
dezelfde woorden als die van wxzxps den Goede. Onder meer andere daden van

de schreeuwendste willekeur, betwistte hij aan de Staten het aloude regt van vrkje
bewilliging of weigering tler belastingen. ))Geen Privilegie,'' zeide lli
j, )ltoe breed
of #pe geclausuteerd ketz%
j, mag de ondersaten eœcuseeren 1,41z1 contributie-'' Onder
zulke beginselen, was het bi
jeeilroepen der Algemeene Staten, om overde beden te
stemmen , eene openbare bespotting geworden.

Aanvankeljk werden aan de gewesten of steden e1k afzonderlk
jk, doch later,bi
j het
sti
jgen der staatsbehoeften, van alde Nederlandscbe Landschappen en in ééne som de
beden gevraagd, waarin dan ieder gewest zi
jn aandeel droeg. Ditwasde oorsprong
der Algemeene Staten, of veeleer van de bi
jeenroeping van alde Staten der verschillende gewesten op ééne plaats. De eerste Algemeene Statenvergadering werd, waar-

schi
jnli
jk door vlxzlps den Goede den vi
jfen twintigstenvanBloeimaandVeertienhonderd
vi
jfen zestig te Brusselbi
jeengeroepen, om geldeli
jken onderstand te verwerventotden
kri
jg tegen LooEwxzx Xl. OnderKAREL den Stoute,XAKIA en XAXIXILIAA>,prxzlps den
Sc/lppsc,en inzonderheid ten ti
jde van XAREL V werden de Algemeene Staten meerdan
eens, naar mate 'sVorsten schatkist hulp behoefde, opgeroepen. Onder KAREL V verkregen zi
j meer bestendigheid,begonnen zich , als het ware, tot een ligchaam 'te vormen, en hielden deze rangschikki
ng:
Braband ,
. ;. Vlaanderen; 5. Arteis; 4. IIeJ

negouwen; 5. Ilollattd. 6.Zeeland;1.Namen; 8. Utreeh,t;9.Itijssel;10.Doornik;
11. Ret Woprlf/cçc/le; 1;. Valenciennes, en 15.Mech.
elen. ZfAnlttf'g,Luœem burg,Gel-

derland, Friesland, o'
verl
jssel, Groningen en Drentlte,die zich op afzonderll
jke overeenkomsten en voorregten grondden, woonden de zam enkomsten der Algem eene Staten

niet geregeld bj,en namen er slechtsdeelaan,wanneer zeerbelangri
jke zaken moesten behandeld worden. Bi
t
r
o
ons
a
f
s
t
a
nd
va
n
KAREL
V
war
e
n
de
Slalen van al d6
j den
Nederlanden, behalve die van overt
jssel,tegenwoordig.
Eerst werden de Algemeene Statenvergaderingen door de Gewesteli
jke Staten zelve
bi
jgewoond, die echter spoedig alleen afgevaardigden of vertegenwoordigers zonden,
waarvan men reeds een bewjs vindt in de zamenkomst te Gent in Veertienhonderd
acht en tachtig. Het getal dezer aikevaardigden was niet bepaaltl, daar elk gewest
tocb maar ééne stem had. De Algemeene Staten werden door den Vorstof zt
jn Vertegenwoordiger schrifteli
jk opgeroepen, met aanwi
jzing van ti
jd en plaats der bj
teen-
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komst. Onder xAxxx. V geschiedde ditgewoonlt
jk eens,soms m eermalen in het jaar,11
30
581
0en meestentjds te Brussel,als zetelvan het Algemeen Bestuur. De vergadering heette
dagltvaert generael; het voorstel van wege den Vorst generaele propesitie. Het terug-

kœren derafgevaardigden naar hunne lastgeversom voorschriften finstructiën),noemde
men reces; en het vergaderen der Gewestell
jke Staten, om over het voorgestelde te
bemadslagen , heette dagltgeleyt.

Hetveelvuldig bi
jeenroepen der Algemeene Staten ten ti
jde desKeizers,was,meent
men, niet enkel een gevolg van 'sVorsten geldgebrek, maar inzonderheid van zi
jn
verlangen, de Nederlanden totéén ligchaam , waarvan bt
j het Hoofd zou zi
jn, onder
éénen regeringsvorm , en ondergeli
jke wetten te brengen. Ditdoeltracbtte hi
jniet
dan langzamerhand en meerdoorbeleid dan door geweld te bereiken. FlLlps, zi
jn
zoon, zette wel dit plan voort, maar miste de schrandere staatkunde des vaders,
hetgeen zulke noodlottige gevolgen voor lzet Huis van oostenrî
jlt gehad heeft. ln

dien ti
jd was het staatsbestuur in de Nedet'landen op deze wi
jze zamengesteld: 1.De
Koning.of Heer, het Hoofd van den Staat, waarvan alles uitging. C. D e Algem eene

stadhouder of Opperlaudvoogd, die bj afwezigheid van den Heer het hoogste bewind
in handen had, en te Brusset zi
jn verblijf hield. 5. De Raad van State en de
Geheime Raad, in den beginne slechts één ligchaam , dat met den Opperlandvoogd

alle zaken bestuurde, doch een volkomen scht
jnbeeld werd, sinds Fzrxps er eenen bz
jraad , consulta genaamd , aan had toegevoegd. 1.Een Raad van Geldmiddelen, overalle
afzonderljke Rekenkamers gesteld en aan wien alle geldzaken waren opgedragen.
5. De Gewestelt
jke Stadhouders, welke odder den Opperlandvoogd den Heer vertegenwoordigden. 6. De Gewesteli
jke of Kanselari
jraden, zoo wel regtsprekende als
besturende ligchamen , en tevens hoven van beroep der mindere regtbanken. 7. De
Edelen en Afgevaardigden der Steden , vertegenwoordigende de Staten der gewesten,
en 8. De Algemeene Staten , beide niet anders vergaderende dan opgeroepen door den

Vorst. De opstand tegen het Spaansch-oostenri
jksche Huis wierp weldra in de Noordel%jke Nederlanden dit staatsbestuur omver, waaruit later en als ongemerktzich een
gemeenebestgezinde regeringsvorm ontwikkelde (1).
In deSteden,welke ditgeheele tjdvak doorzulk eene belangrjkerolspeelden,was
oorspronkelijk het Burgerli
jk Bestuur met bet Regterljke vereenigd, en Schout en
Scbepenen ermede belast(2). Voorzaken,diede geheele Gemeente betroFen,werden nudtjds al de Poorters ofBurgers, zonder onderscheid, bij klokkengeluiopgeroe(1)vAw Ilxls vAx ssaxxla, Beseh.c er Gezcà. en Staatsr. bl. 16> 242. Sckets wcn N ec l.
Jfacfz#ezf. bl. 38- 46.

(2)Zie hlg.Gesclt.d.Jkderl.D.ll.St.1.bl.494,495.
11 Dxxw. 6 STvK.
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1300- pen, om hunne m eening in te winnen en hunne toestemm ing te verwerven. Toen
1581

.

.

echter bj de aanwassende welvaart en bevolking de stedeli
lke werkzaamheden el1 behoeften vermeerdertlen, begon het lnenigvuldig zamenkomen voor velen een lastte wor-

den, zoodatmen aanving slechts diegenen op te roepen,ofzi
jalleen opkwamen, welke
de meeste kennisbezaten,ofbi
j t1e zaken het meestebelanghadden,nameli
jk,deverstandigste en de gegoedste, welke Vroeden, RLjlçeltof Notabelen genoemd werden en
den algemeenen naam van Rijkdom of Vroedscltap voerden. Anderen echter meenen,

dat de Rjken en Vroeden, misnoegd,dat de gemeene Poorters, watden invloed op
het stedeljk bestuur betreft, met hen geli
jk gesteld werden, voor lang getraclzt hadden , het grootste getal Burgers van de raadpleging over tle algexneene belangen der
gemeente en het ltiezen der Overhetlen uit te sluiten , en daarin door de Graven ten
sterkste ondersteuntl werden. Reeds in het millden tler veertiende eeuw werd in vele
Steden niet meer met goedtlunken der gemeene Poorteren, maar met dat tler Vreedz

sch.
ap en Bi
jkdon'
tin verscllillende zalten besloten; en door AIUBREC:IT vau Beijereltin
Yeertienhonderd het verkiezen der Blzrgemeesters in Amstel.dam., Nqarden en eldcrs
van de Burgers op diegenen overgebragt. welke aldaar Scltepetlen en Raad geweestwa-

ren. Echter niet vöör het rrpidden der vi
jftiendf,eeuw bespellrtmen bepaalde Vroetlschapscollegiën, wellte bi
j de beraadslagingen alde Poorters ofBurgers vertegenwoordigden. Onder Ipltzll,s den tzpct/c vindtmen de eerste brieven,waarbi
j aan (le Vroeden
en Ri
jken in sommige steden vergllnd wortlt, eenige uil hun midden te benoemen,
die voor al de Stedelingen opltwamen, en hen met volle magt zoutlen verlegenwoordigen. In het cerst werden (leze vergunningen spaarzaam , en niet dan tot wederopzeg-

gens toe of voor weinige jaren verleend,en meestenti
jdsbi
j hettoestaan tlervri
jwil:ge
beden bedongen. Er is beweerd, doch ook betwist, dat de Bourgonflisclle Vorsten in
schi
jn schoorvoetend deze vergunningen verleentlen,maar die inderdaatl bezigden , om

llunne heerschzuchtige planncn te verwezenli
jken,en de stedeli
jlte Regeringenvanzich
afhankeli
jk te maken. De schetlring en hetmisnoegen,welke aanstontls het verwi
jde:en van de gemeene Poorters uitde beraadslagingen over de stedeli
jlte belangen niet
alleen tusschen de Burgers onderling, nlaar ool
t tusschen hen en de Regeringsleden

veroorzaakthad,waren van datnadeelig gevolg,dat zi
j,over hetgeheel,degemeene
Poortersin eene vi
jandeli
jltehouding tegenoverde stedeli
jke Regering steltlen,en beiden alzoo van wederzi
jdsche hulp en ondersteuning beroofden. Het ontbrak den vorigen Graven aan genoegzame magt, ook waren zi
j te veelin oorlogen gewikkeld,om
van deze verdeeldheid tot bevordering hunner oogmerken voordeel te trekken. Dithad

plaats onder de meervermogende Vorsten uithetHuis van Bourgondieen oostenrê
j
,'/g.
Nadien FxLlps de &p:#e de keuze der stedeli
jke Overheden aan eenige weinige personen overliet, viel het hem gemakkeli
jk, dit geringe aantal naar zi
jn wilte leiden,
hetgeen bj hetopltomen van hetgeheele ligcllaam der Poorters, zoo als vroeger,al-
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lermoei
eli
jkst, bt
jna ondoenli
jn. De stedelt
jke Overheden, door deze11
35
08
01
qj
jk zou geweest zi
veranderingen in bet stadsbestuur van den steun der Poorlers beroofd en te zwak , om
zich tegen de misnoegden staande te houden , poogden door slaafsche onderwerping de

magtige bescherming van mxzxps en zi
jne epvolgers te winnen. Het is geen wonder9
dus gaat men voort, ))dat de nieuwe instelling aan de aristocratie, die zicll in deSte-

den llad ontwikkeld en in wier schl
jnbaar belang zj werd ontworpen, welbehageli
jk
was,en deze zich ligteli
jlt tothetverzoeken daarvan lietoverhalen,terwi
jlllxz
xpsslechts
lziterli
jk mingaarne er in bewilligde, daar zi
jne sluwe staatkunde hem liefst den
li
jdeli
jke, ja ongezinde, dââr deed spelen, wàâr hi
j het minst li
jdeli
jk en ongezind was.ln hetlaatstder grafeli
jke ti
jtlen ofin de zestiende eeuw,kregen deVroedschappen meer en meer vastheid a1s ligcbamen;men kan derhalve welzeggen,datzi
j
bi
jna zoo oud zt
jn a1s de Steden, tloch nieta1sbepaalde ligchamen. Zeker is,dat
zi
j reeds ten ti
jde van vlx-xps den Goede gemagtigd waren, Regeringsleden te kiezen,
of liever aan den Landslleer eenigen voor te dragen,waaruit hi
j dan Burgemeesters en
Schepenen benoem tle. &an Schout en Scllepenen waren ook reeds vroegti
jdig eenige
Radetlof Baadslieden,uit tle burgeri
j gekozen,toegevoegd,welke hen bi
j hetbeheer
der stedeli
jlte g'
oederen, vooralin geldzaken, ter zi
jtle stonden, en die,volgens eenigen,daarna Burgemeesters zi
jn genoemd geworden,doch,naar anderen, beter met de
latere Pensionarissen der Steden kunnen vergeleken worden. Zj,welke ditlaatste gevoelen koesteren, beweren, dat eerstnaderhand,bi
j eene grootere splitsing der stedeli
jke werkzaambeden,de Burgemeesters ontslaan zi
jn, welke waardigheid of tilel evenwelalvroeg in deveertiende eeuw voorkomt (1).
ln denzelfden geest en genoegzaam op denzelftlen voet a1s in Ilolland , ofschoon

verscllillende in tle uiterljlke vormen en benamingen vanOverheidspersonen,warendesti
jdsde stedeli
jl
tebesturen in de andere gewesten vanonsVaderlandingerigt(2).Opalle'
vel'
lkregen tle Gilden grooten invloed.Reedsvôördeinstelling vandevri
jeGemeenteninde
Steden,bestonden er vereenigingen van liedenvan lletzelfdebedrijfofgeli
jk-eneringonder
den naam van gelden of gilden, zoo genoemtlnaarhetgeld,welkzi
jverpligtwaren aan
den Heer der plaats op te brengen (5). sindsde vestiging der vri
je Poorteri
jen, vermeerderde met llet uitbreiden van handelen ni
jverheid,daardoor ontstaan, lzet getal
(l)I
tsglT,Ilist.#c,'Ilbll.Staalsr.D.lY. bl.156-348. vAw llElssv.BEI,XEL,Beschouw.enz.
bl. 167 178. Schets t,.Neerl. ,
$'/lt
z/.
:èd.
ç/. bI.27 29. w AGEwAAR, Beschr. v. Amst. St. 111.
b1. 286.

(2)over de stedelijke besturen eldersin onsVaderland,vindtmen,behalve in deafzonderli
jkestedebeschrjvingen,belangri
jke opheldcringen in de Tegenwoordige Staatder Nederlanden.
(3)RARPSAET, Oeuvres Compl. T.1. p.234. H.Houcx,binert. de collegiis pêkiftcvvl et- '
catorum i1tpatria nostra. Dcvczl/r.1846.p.6,7.
6* +
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1300- dezer Vereenigingen , van welke in ons Vaderland reeds in het begin der dertiende
1581

eeuw melding wordt gemaakt. ln alle Steden waren zi
j niet op dezelfde wi
jze ingeTigt. Een Gild l
lad een eigen maatschappeli
jken vorm ,bjzondere betrekkingen, regten , pl
igten en belangen. In het algemeen echter moesten de leden Poorters zi
jn,
hunne leerjaren behoorli
jk volbragt, en meestal eene proefvan hunne bekwaamheid
in betvak waarvoor zt
j opkwamen, ten overstaan en genoegen van de Overlieden des
Gilds gegeven hebben. Doorgaans was het getal der leerjaren bepaald, die men echter niet bj eenen en denzelfden meester behoefde doorgebragt te llebben,om tothet
O eggen der proef toegelaten en tot 1id aangenomen te worden. De wettige Gilde*
broeders hadden het regt, ln persoon en met of door knecbts hunne nering of handtering uit te oefenen, de onbevoegden of beunllazen in de gestelde boete te beslaan,

jaarli
jks huune Overlieden te kiezen, of eene naamli
jst te belpen opmaken, uitwelke
de Regering eene keuze zou doen ; voorts, om zelf naar den rang van Overman te

dingen, bi
j ziekte, verarming of ouderdom eene bepaalde wekeli
jksche toelage
uit de Gildekas te ontvangen, en bi
j overli
jden door het Gild begraven te worden.Xen
moestbi
j de intrede in hetGild, en vervolgens jaarli
jks,maandeli
jks.ofwekeli
jkseene
zekere som totstj'ving derkasopbrengen (1). HetbestuurderGilden wasaan Overlieden toevertrouwd, die elders Hoofdlieden, Dekens, Vinders, Raden, Gezworenen ,

Bouwmeesters enz. genoemd worden. Zt
j werden onmiddelll
jk door hetGild zelf of,
op voordragtdaarvan,door de Stadsregering verkozen. Jaarli
jks traden eenige van hen
af,en hetgetal werd door nieuwe aangevuld. Zi
j nloesten voor de belangen der Broederschap en de nakoming der Gildewetten waken , welker verandering of vermeerdering

aan de plaatsell
jke Overheid was voorbehoutlen,de overtreders er van t0tde boeteveroordeelen,onder hooger beroep alleen van de stedeli
jke Regering, en op hunnemeestal
wekeljksche vergaderingen de gewone zaken afdoen, maar over dejaarli
jksche keuze
van Overlieden hetGilt
l te zamen roepen, of het Stadsbestuur raadplegen. Zl
j hadden
een Gildeknecht totdienstbi
jhunnevergaderingen enmaaltt
jden,diezichnietzelden door
kostbaarheid en overdaad onderscheidden. ln de Giltlekamer of het Gildehuis trofmen

gewopnli
jk zilveren schalen, kannen en bekers aan, en dikwi
jls de afbeeldsels van
Overlieden, door voorname meesters vervaardigd. De uitgaven werden bestreden door

de rente van belegde sommen, door de inschrjvingsgelden der leerlingen,de intreegelden van nieuwe leden, fIe vaste opbrengsten der broeders,en de boeten (2). De
m eeste Gilden verkozen zicll eenen Beschermheilige, naar welken zi
j dikwl
jls genoemd
(1)u.w.'
rvo>lxAy, Yerh.overde Gilden,in het lvdeDeelder Niœwe Verlt.w.h.Zeeuodc:
Genootselt. bl. 16- 21.

(2)TvpsxAa's Yerlt.bl.21-28. Houcx, Dissert. p.9- 11, 32-50. wAGEXAAR,Beschr. '
v.
Amst. St. 1l. b1. 432 , 433.
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werden en aan wien zi
j in eene of meer kerken of kapellen een a
ltaar toewijdden.1
.
Zj bekostigden de dienst op deze altaren, welke zj bi
j bunnejaarlz
lksche maaltt
jden 1> 1
ongemeen versierden en metbuitengewonefeestzangen vereerden (1).
De Gilden waren in de veertiende en hetbegin der vi
jftiende eeuw door het meer
en meer toenemen der ambachten, kunstwerken, neringen en handteringen tot groot

aanzien en gezag geraakt, en vormden, hetzi
j met oogluiking, hetzi
j met toestemming
derLandsheeren,zoodanige ligchamcn,welkerHoofden,bi
j de stedeljke raadplegingen
geroepen,zich dikwjlssterk deden gelden (;). Hetmogewaarzl
jn,dat zi
j in deNoordNederlandsche Steden niet zulk eenen .
m agtigen en beslissenden invloed bezaten als in

dievan Braband en Vlaanderen,datzi
j er echter somti
jdsden overmoed toteenuiterste
dreven, daarvan leverde onderanderen Zwolle in Veertienhonderd zeventien het bewjs
op. ))Omtrent dezen ti
jd,'' lezen wi
j, ))werd in Zwolle een tooneel geopend,krielende van schrikwekkende gebeurtenissen, aangerigt onder scbi
jn van de Vri
jheid te
willen handhaven, doch volvoerd op eene wi
jze, welke duideli
jk toonde,hoe dit edel
beginsel geenszins de eenige ofde ware dri
jfveer was. De Overlieden der Gilden of
Gildemeesters waagden eene poging, on1 de gedaante der Stadsregering te veranderen.
Gerugsteund door hunnen invloed op het volk , waarvan velen in hunne dienst waren,

ondernamen zi
j dien veruitzienden aanslag. Hun eerste bedri
jf was eene openbareweigering, zich aan het gezag van den Raad te onderwerpen. Zoo dikmaals er iets van

de puie van het raadhuis zou worden afgelezen,vergaderden zi
j in hetGildebuis,hetwelk tusschen de Praauw- en Papenstraten stond. ;oo ras de geheimschrjver ophield
metlezen,of somti
jdsnog vroeger, riepen deGildemeestersluidkeels;Dat'
veretaanfwïj
niet/ Datt'pff/ezlwij niet hebben.
? Geene moeite liet de W ethouderschap onbeproefd,
om de tegenstanders van haar gezag tot rede en tot hun pligt terug te brengen.
Nu eens beloofden de belhamels beterschap, en zicb stil te zullen houden; doch

dit wasvan korten duur; telkens hervattcden zi
j hun moedwil. De Raad, zi
jne onmagt
kennende,om tegen den sterken stroom op te roei
jen.vervoegdezichtotdenBisschop van
Utrecht m et verzoek om hulp, en ler verhoeding van regeringloosheid en den uitersten
ondergang van de algemeene welvaart. De Kerkvoogd zond eenige manschap , die in

St.Lucianacht,door bestelling van den Raafl,lleimeljk werdbinnengelaten,metbevel,
zich naar de Groote Xarkt te begt'ven als de klok honderd zou geslagen hebben , het-

geen kort na middernacht gebeurde. De feestdag van s'
r. xavclx, nameli
jk, was de
ti
jd, op welken van ouds de keuze der Gemeenslieden plagtte geschieden, waarna
de avond en een gedeelte van den naclltaan de vroli
jkheid gewi
jd werd. De Gilde(1)wAGENAAR,Beschr.r.Amst.St.ll.b1.432.
(2)xlztll'
r,Hi.
qt.d.lloll.J/c/
zfzvzg.D.1Y..
bl.176.

st0
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1300- meesters, zich insgeli
jks in bun Gildehuisvermakende, bevonden zicll na middernacht
1581
.
nog bàj elkander. Onverwacht werden zi
J (joor de gewapende manschap overvallen en
naar de Xarkt gevoerd, waar bi
j voorraad eenige scherpregters en biechtvaders waSo
m
mi
ge
Gi
ldem eesters, die vroeger gescheiden waren, werden
ren bi
jeengekomen.
met eenige andere roervinlten onder de gem eente van hunne bedden geligt en
naar dezelfde plaats gebragt. Hier nam men h'ln de biecht af, waartoe echter vele,
om hunne beschonkenheid, niet geschikt waren, en legde llun vervolgens het hoof;

voor de voeten. Het getal der onthoofden wordt op honderd en driebegroot(1).'*
Geen wonder,dat de stedeljke Besturen beduchtwerden voor de toenemende magtder
Gilden. Xen bespeurt dit duideli
jk, om slechts een voorbeeld aan te halen, uit de
bepaling van de Regering van Groningekl in Veertienhonderd zes en dertig, ))dat
de Gildebroeders en Hooiingen geen verbontl of willelteur m ogten aangaan legen

den zin van Burgemeestercn en Raad, die zi
j inlegendeel steeds moesten helpen , om het stadsregl. te bewaren. De Gilden belooftlen ook, den Raad in alles te

zullen bi
jstaan,vooral bi
j eene uitbrekende verwarring en oproer (:).'' ln geene stad
van Noord-Nederland was welligt der Gilden aanzien grooter dan in Utt-eclti,waar zi
j,
sinds het begin der veertiende eeuw tot tlat'
het wereldli
jk gebied van hetSticlttaan
XAXI
IL V overging, jaarll
jks de '
W etlloudersclzap aapstelden, zonder den Bisschop, of
wien oolt, te kennen. Niemand kon llegent worden, die geen Burger was, en niemand lton Burger worden, dan die in een Gild was opgenolnen. Hieruit vloeide

voort,dat vele Adelli
jken,welke in de Regering wenscllten te komen, zicl)onder het
een of ander ambaclztsgild begaven , laelgeen deze broetlerscllappen veel voordeel en
aanzien verschafte. Doch nadat hetaanstellen van de W etllouderschap tlen Gilden ont-

trokken was, bepaalde men, dat niemand gildebroeder kon worden, ten zj hj eerst
Burger ware (5). Toen in deHollandsche Stetlen de Yroedschappen op eenen vasten
voet gebragtgeworden waren,verdweenallengs de invloed derGildenophetstedeli
jk bewind. Na dien li
jd wordter, uitgezonderd in bordrecltt, geen of spaarzaam gewag
van hen gemaakt, daar lzunne Overlieden of Dekens, die vroeger als zoo vele ver-

tegenwoordigers van de gansche burgerij opkwamen, nu metle onder de Ri
jlten,
Vroeden en Notabelen begrepen werden verkiesbaar te zi
jn in hetvastegetalvan Vl'
oedscbappen. Of ecbter de Gilden en Overlieden ook niet zoowe1 door hun overmoed en

(1) uolicx, Disset't.p.52 55. Tegelw.z
sftz/
zf.
v.Over%j.
ssel,I).111.bl.427 429. Xeltl'erinnerc zicllhierbij de opschudding doordeGilden in 1525 te Groningen verwekt. A%.
d. VJddrl.X. l1. St. 111.b1.600 602.

(2)wEs'
rEwooltp,Jaarb.r.Gvon.D.1l.1)1.481.
(3)Tegsu
nn).,
%cu/.r.Utr.D.1.b1.419 421.
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stoutheid, a1s door de staatkunde en hetoverwigtder vorsten ofderstedell
jke Over-1300heden, van hun gezag en invloed zt
jn verstoken geraakt,zouden wi
j niet meteenigen 1s81
zoo onbepaald willen ontkennen (1). Zekeralthansis, datin Vjftienhonderd achten
twintig Keizer KAKEL bepaalde, dat voortaan in de stad J/rcc/lf geene Dekens van de

Gilden ))in W ette of Raad zouden geroepen worden, ofzich metietsandersbemoei
jen
dan met de zaken van hunne nering en van hun Gild (2).'' En in Ilolland besloten
de Staten in Vi
-j
ftienhonderd twee en tachtig, ))dat van nu aan geene Steden over
'sGemeenen Lands zaken raadplegen zouden meteenige bestGestaatsten,Scltutterlj
,en,
Gilden of anderen, geli
jk door sommigen voorheen wel geschied was, ten ware met

voorgegane bewilliging derStaten (5).'9
Hieruit bljkt, dat de Schutterjen in vele steden mede nietzonder invloed op het
bestuur geweest zi
jn. Xen meent, doch op geen genoegzamen grond, dat zi
j reeds
uit den ti
jd van KAREL den Jrpp/: dagteekenen. DoorKeizer lxyrxllhlK l werden er
in het begin der tiende eeuw in onderscheitlene steden van Duilscltland opgerigt.
Haar oorsprong klimt in de Nederlanden op totdien der Vri
je Gemeenten. Reeds van
ouds rustte op degenen, welke, om zich aan de li
feigenschap te onttrekken, in de
xj

-

burgten en steden van den Vorstde wt
ljk genomen hadden en Burgers of Poortersgenoemd werden,de natuurli
jke verpligting,hunne vesten tegen vi
jandeli
jke aanvallen te
verdedigen; zi
j vormden derhalve de gewapende Poorterkj. Anders mogten in dien ti
jd
alleen Edelen en Vri
je of W elgeboren Xannen de wapenen voeren, welk regtechter
aldePoorterserlangtlen,zoodra zi
j door tlen Landsheer van de banden der eigenhoorigheidontslagen waren.ln spi
jt desAdels,troklten zi
j nu in een bepaald getalmede uit
in 'sGraven, of geli
jlt het oudti
jds genoemd werd, ons .
fafc/.
ç Keeren Scfrrcer/; en
daar dit den Yorsten ))bi
j de toenemende magt en weerspannigheid der Edelen uitnemend te stade ltwam ,zoo vermeerderde hierdoor hetgetaldervri
je Steden en Poorteri
jen.''Uitden veldtogt en tot hun beroep teruggekeerd,bleven zi
j zicbinde wapenen
oefenen, zoo wel ter verdediging launner stad tegen de aanslagen derEdelen van buiten,

a1s ter handhaving der rust van binnen. Hiervoor genoten zi
j eenige regten, zoo a1s
het poortgeld, wanneer de poorten bi
j onti
jde moesten geopend worden, hetvisschen
in de stadsgrachten en dergeli
jke. B1
j de heerschende zucht, zich in gilden en broederschappen le vereenigen, was het geen wonder, dat ook die Poorters, welke den

wapenhandelboven alles stelden,of met eenen meer krt
jgshaftigen geestbezield waren,
zich tot één ligchaam vormden. Zoo ontstonden de Schutterjen of Schutters-Gilden
(1)xtul'
r,Hist.d.J?o/!.Staatsr.D.lV.bl.246.
(2)l'
egetw.Staat.v.Utr.D.1.b1.429.
(3)AVAGEXAAR,D.5F11.bl.432.

x12

A LCxEX EE N E G E SC H lE D E N Is

1:0- u er te tande, doch weinige vô4r de eerste helft der veertiende eeuw. ln de Zuide-

1581 l#ke Nederlanden waren zi
j,naar eeniger meening,zoo oud als het volk zelf,enlang
vôôr de ambachts- of neringsgilden aanwezig. Eene der oudste, die van Brussel,isechter niet vôôr Twaalfhonderd dertien opgerigt. De Scltutten of Scltutters, welke hunnen
naam van het schieten ontleenden , moeten van de gewapende Poorters onderscheiden

worden,wier geweer in een stok, knuppel of kolf,een geducht wapen in de stevige
hand van een behendig stri
jder, bestond, terwi
jl zi
j, daarentegen, zich onderling
in het schieten met den boog oefenden, waarmede de Oosterlingen zoo meesterljk
wisten om te gaan , en waarvan men de groote uitWerking in de Kruistogten had on-

dervonden. Sclzutteri
jen of Schuttersgilden werden in elke stad,in bi
jna elk aanzienli
jk dorp gevonden, doch altjd door, of althans met goedkeuring en onder toezigt
der plaatseljke besturen opgerigt. Elk was bi
j zi
jne opneming in betgild tot eene
geldelt
jke bi
jdrage verpligt. De Schutteri
jen,waarvan de oudste in Ilolland te Leiden
in Twaalfhonderd zes en zestig voorkomt,waren hoofdzakeli
jk in drie soorten verdeeld:
de Scltutterije lllzlde Foef#pppe, welke meestal sT. zosls;de Schutterijevandeffcl#booge, welke s'
r. S>:BASTIAAw; en de Kloveniers Sc/zv//erïp':, welke sT. HI;BZRT , s'
r.

csazsroFvxxa, of sT. Awrowlz tot Beschermheilige lla(l. ln alle Steden waren zi
j niet
op dezelfde wi
jze ingerigt, docb stonden, over hetalgemeen, onder een ouderman
of Deken, en de Schutters zelve onder hunne Ilbmans, Ilopmans of Iloofmans. Om
zicb in de wapenen te oefenen, had iedere Schutteri
j haar Deelen,meestaleen aanzienljk gebouw , gewoonli
jk met groote wapenkamers, bellangen met harnassen, helm en , bogen, hellebaarden en vuurroers, en van een ruim plein en wandeldreven voor-

zien, van waar het ook Schutsbegaard en Schuttersltol'geheeten werd. Ri
jk,scbitterend,en verschillend waren de Schutters uitgedoscht. In hunne wapenkleedi
j voerden
zi
j de kleuren hunner stad. Om de veelkleurige rokken of tabbaerten, en hoeden of
kaproenen, welke daarnlede in overeenstemming waren, ontvingen zi
j bi
j de belegering
van înuis den spotnaam van Tentel
Doc
h
ni
e
t
a
l
l
ee
n
door
l
l
unne
kleeding ,
cratt%
jelt.
*
die van onder hun pansier of lederen kolder te vooz'schi
jn kwam , herkende men hen
in het stri
jdveld, maar bi
jzonder ook aan hunne tweesoortige bogen, den Voet- en
Handboog , en aan hunne banieren of wimpels; het overige hunner wapenrusting

hadden zi
j met allen geli
jk,die nevenshen streden. De Voet- ofKruisboog,ook we1
Arm borst of Bank-arm horst genoemd, was van staal en werd met den voet in een
i
jzeren beugel gespannen, waarbi
j eene nietgeringe inspanning van kracbt gevorderd

werd, zoo dat de meeste Voetboogschutters vroegtjdig voor hun geheelleven geknakt
Waren. De flGïtd- Of FliXb009, die Om Zi
jne hoogsteenvoudige Zamenstelling zeker
een der oudste wapenen is, had boven den Voetboog dit groot voordeel, dat hi
j
oneindig ligter, daardoor handelbarer, en bovendien niet onderbevig was als gene,
spoedig geheel onbruikbaar te worden. Van daar welligt meenen eenigen , dat de
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Handboog meer bepaald in het veld, en de Yoetboog meerbt
j belegeringen in gebruilt13
100581

was,dewi
jlzl
jne zwaardere pi
jlen met meerjuistheid,kracht,snelheid,enopgrooteren
afstand konden geWorpen worden dan die van den handboog. De pi
jlen van beide bogen waren van houtmeti
jzeren ofstalen punten metweerlaaken, die zeergevaarli
jke
wonden maakten, omdat zi
j er niet zonder inscheuren ltonden uitgetrokken worden;
van onderen waren zi
j van houten vetleren voorzien. De koorden of Peezen van den
boog waren doorgaans van pees- of windgaren, met groene was bestreken. De meestal

lederen pi
jlkok-erhing aan de regter zi
jde van den gordelom hetli
jfvastgemaakt, ten
He
t
gebr
uik der bogen in
einde spoedig in den stri
jd den boog te kunnen spannen.
deh kri
jg werd eerstin hetbegin der zestiende eeuw doorde vuurwapenenverdrongen.
bl
it
j even nog lang in de Schuttersspelen en wapenoefeningen aan&vezig, doch
bedienden zich ook eenige Schutters van den Kehl
vrljn of Klover,eenesoortvanvuurroer of bus, om naar de scl
ai
jfte schieten, waaruiteen nieuw Gild, datder Kloveniers, ontstond. De veldteek-ens der Schuttcrsgilden, banieren, Tendelen, tt/fp?z?clczz en

penlloenen genaamd, aan welke men e1k Gild spoedig kon onderkennen, warenveelli
jds
van de voortreFelt
jkste zi
jden stoFen of6jn ljnwaad vervaardigd, metgouden ofzilveren franje omboord, en dikwerf metandere kostbare versierselcn getooid. Hetdragen
van den banier werd a1s eene groote eer besclzouwd , en viel doorgaans den edelste en

aanzienlijkste van het Gilde te beurt. Zeer waarsclai
jnli
jk bezaten de meeste Gilden
twee banieren; eene, wanneerzi
j te heervaarttogen, en eene, in gebruik bi
j hunne
feesteli
jk-e optogten en plegtige gelegenheden.- Behalve de gewone wekeli
jksche bt
jeenkomsten der Schutteri
jen in de Doelens,om zich in de wapenen tebekwamen,betgeen zi
j de rf##crlïjâc '
.oefeninge der A /ltf//er'
(# , en zich zelve de Broederschap tJ':
den edelen #cfl#ôpppc noemden, hielden zi
j jaarlt
jks, meestal op Pinkster, groote
Schuttersfeesten ofschietspelen, tot welke, bi
j Avjze van wedstri
jd, dikwi
jls de Schuttersgilden van elders uitgenoodigd werden. Zoo kondigde, met toestemming van llet

Hof van Ilollaltd, de oude Schutters te Amsterdan'
tin Vi
jftienhonderd vier en dertig
door geheel Ilolland aan, ))datzi
j van mei
jningewaren te stellen zekere zilvere pri
jzen, te winnen mitten bussen ofte clovere, tot ene oeFeninge en onderhoudinge der

konste.'' Op zulk eene uitnoodiging togen dan de Schutteri
jen, vaak zelfs van verwi
jderde plaatsen,zoo alsin Veertienhonderd achten vijftig de Haarlemmers naarMechelen,onder hare banieren en op hetprachtigsluitgedoschtderwaarts. DeRederi
jkers,
om door hunne vertooningen leven en vroli
jk-heid te verspreiden, aanzienli
jke Vrouwen
in haren besten tooi, Geesteli
jken en Edelen met hun schitterend gevolg, ja, Vorsten, zoo als onderanderen Graaf w xLLzx V die zelfs zich een schuttersegwaad aanschahe, lieten er zich vinden. Tot aanm oediging werden in sommige steden beloonin-

gen toegekend aan hen,welke hettalri
jk-stten wedstri
jd opk-wamen.Zoo werd in Vi
jftienhonderd acht en veertig door de Regering van den Briet aan de Schutters van
.
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1300- Amsterdam pvierkannen wi
jns'' geschonken, ))also sy het talnjkste waren opgeko1581 men, om te schieten naar den pri
js, bestaande in een grooten os.'' De wedstri
jd
bestond voornamelijk in hetschieten naareen houten oflederen papegaai, zwaan, of
anderen vogel;op den kop,staarten vleugelen waren pri
jzen gesteld,maarhl
j,welke
den vogel zelven afschoot, werd tot Koning, en zoo hi
j die eer drie jaren achtereen
behaald had, tot Scltutters-hkizer uitgeroepen. De onderscheiding , a1s Schutters-Koningin begroet te worden, viel in Yeertienhonderd acht en twintig, zoo a1s bekend

is, zAxosA van Wek
i
jerc'z te beurt op het schietspel te Goes, en aan de Landvoogdes MAKIA in Vl
jftienhonderd vier en dertig te Brussel. In datzelfdejaarbehaalde
lpztzozaxlc ran Fgmpzl#, GraafrczlBuren,denpri
jste'sffcr/pgcaip:c/z.DitwasookrRA>K
llan Borselen in Veertienhonderd negen en derlig te Brielle gelultt, en hem daar-

voor van stadswege een rt
lk met zilver versierden Kovelgeschonken. Te .
Delp werd
de Koning vereerd met een vergulden zilveren penning met het Stads- en Doelenwapen
versierd. Zoo werden dan de Schuttersfeesten, geheel Nederland door, in vollen luister
gevierd, toen de Ridder- en Steekspelen des Adels reeds lang hadden opgellouden. De
Edelen, sinds den m oord aan rxzohxs V gepleegd, merkeljk in de achting van Vorst

en Volk gedaald en in rl
jkdom en vermogen door de stedelingen overschaduwd, hielden zich vereerd, wanneer zi
j bi
j de feesten der voorheen zoo verachte burgers, oI)
wier maaltl
jden de berkemejervrolt
jk rondging,eenige onderscheiding mogten erlangen.
jden
))Ongetwi
jfeld laebben deze feesten, even a1sde Steekspelen derRidders, in de ti
van woestheid en barbaarschheid gunstig gewerkt ter bevordering van bescha*afde manieren Onder de Stedelingen; en het niet Ongewone spreekwoord: Ileuscltheid /lpor/

4en wppcdr/ toe, doet ons bi
j de schutteri
jen bi
jna een zweem van de ridderli
jke
galanterie vermoeden. In hetalgemeen hadden hare verordeningen insgeli
jk-sde strekking, goede zeden aan te kweeken; en Beinigheyd en kvaarachtiglteyd werden a1s

deugden besckouwd,welkeden schutterbi
jzonderbehoorden te kenmerken (t)..,
Groot en menigvuldig waren de dienslen door de Schutteri
jen den Landsheeren in
hunne kri
jgstogten, of ter verdediging van hetVaderland bewezen (2). W anneerer
heervaart geboden of vereischt werd, gaven in Amsterdam en in andere steden deBuremeesters of het Geregt aan de Overlieden der Gilden kennis, hoeveel Schutters men,
naar gelang der andere Poorters, zou noodig hebben. Niemand was daarvan uitgesloten, dan die door ziekte buiten slaat was de wapens te dragen , en de gelrouwden in

het eerste jaar van llun huwelt
jk. Onder toezigtder Overlieden geschiedde hierop de
(1)sosscuA,Neérl.Ileldend.tcLand,9.1.bl.113.
(2)Eenigevoorbcelden daarvan wordcn vermeld doorslnGssBssx) Gesch.d.Ntr#ertrczcrlipg 64
Nederl.bl.4- 20.
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Ioting, en de Schutters trokken uit op bevel der W ethouderschap en dikmjls onder13
15
081
0O DVOOZD; VZn CCZ XUTXCYCCStCT of twee Schepenen. Tot belooning hunner diensten
ontvingen zi
j van de Vorsten, zooals b. n van KAREL V en FILIPS 11, verscheidene
voorregten; en de stad Amsterdam werd door MAXIMILIAA> vergund de njkskroonboven
haar Wapen te voeren, tot erkentenis van de dapperheid harer schutters en Poorters in den Jonker-Fransen pprlpp betoond. Behalve ter heervaart, dienden de schut-

j dag en nacht, vooralin zorgelijlte ti
jters voornameli
jk tot het bewaken der stad bi
den , hetgeen trouwens de pligt der poorters in het algemeen was, doch op wie zich
de Regering minder verliet dan op hen , die beter in de wapenen geoefend waren en
van welke vele ook in het Geregt zaten of tot de Vroedschap behoorden. Xen merkte

dit niet aan a1s een last,maaralseen voorregt, en de steden bedongen hetsomtl
jds
uitdrukkeli
jk van den Landsheer. Hetgebeurdezelfs, wanneerzi
jte weinig Poorters
te harer bescherming hadden, dat zi
j de vrjheid verworven, Landpoorters aan te stel1en, daar zt
j alti
jd angstig waren, vreemde beschermersin te nemen. De Graven of
hunnd Stadhouders'lzebben nimmer lletregtgehad, in de goede of grafelijke steden,
buiten hare toestemming, bezetting te leggen, en in de leenroerige steden of sterkten,
niet zonder bewilliging harer Heeren. Voorts dienden de Schutters tot het handhaven

der inwendige rust, en het plegtig inhalen derLandsheeren, welken zi
j ook dikwi
jls
tot li
jfwacht streltten. Uit de bloem derburgeri
j gekozen, nam hun invloed derwl
jze
toe, dat zi
j in moei
jeli
jke omstandigheden, zoo alsbi
j hetuitbarsten van den opstand
tegen Spanje,geraadpleegd werden. Eerlang echter maakten zi
j in dathagcheli
jk ti
jdsgewricht plaats voor de Burger-vendelen of Burger-compagnien , die m et hen nietm oe-

ten verward worden (1).
Het regt, in de verzochte onderstandgelden of beden van den Landsheer te bewilli-

gen of niette besvilligen,hetgeen voor hetbolwcrk dervri
jheidvandenStaatbeschouwd
werd (2), verhinderde niet.dat de onderzaten metopbrengsten en lasten van allerlei
aard bezwaard waren.In de eerste plaats komen de Tienden of het opbrengen van een

tiendegedeelte,hoofdzakeli
jk van devoortbrengselen derlanderi
jen,in aanmerking.Zj
werden ook wel,doch zeldzamer, van andere goederen en voorwerpen geheven. Hieren
daar wordt ook melding gemaakt van Negenden en Twintigsten. De Tienden waren

(1)AVAGENAAR, Beschr. v. hmst. St.1.bl.189. St. 111.bl.164- 174. Yaderl.Ilist.D.1l.
bl. 118. D . V. bl. 101. vAx wlzx op AVAGEXAAR,St.V.bl.35--38. ouorsHovE,Besehr.rcn
nsSefppeoz:.b1.41- 44.Hist.d.Scfid/.r.Goes,b1.297- 300.sosscHtNeêrl.#c!#c97#.teZcnd,
D. 1. b1. 106- 114.Jhr.Xr.A.x.c.vAx Ascu ux wlzcx,be Schut-pf Schuttengilde ï9z Nedcland, opgenom en in de Berigten rca het Ilist. Gezelsch. te Utreeht, St. II. en D.111. St. ll.

(2)Ilist.d.Scffdfccfier.Goes,bl.370. Ziehiervoor,bl.481.
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1300- onderscheiden in groote en in kleine of smalle Tienden; onder de eerste begreep m en
1581 die van koren en veldgewassen; onder de laatste, die van moes, hout, gras, groenten
cn vruchten. De opbrengst van de Tienden werd ook wel in geldswaarde verwisseld,

en moet niet onbelangri
jk geweest zi
jn. Ilet ondersclleid tusschen de geestelt
jke en
wereldlt
jke Tienden was, dat deze laatste slechts uit een elfde deelder voortbrengselen
bestonden. - De Tollen leverden insgeli
jk-seeneri
jke bron van inkomsten op in een
gewest als Ilolland, waar reeds vroeg de handel bloeide. De tol te bordreoht, door
nzax lII geheven van de goederen welke de M erwe op- en afgevoerd werden , wordt
als de oudste tol van doorvaart aangemerkt. Dordrecht verkreeg later nog het Stapel-

regt, waarbj alle koopvaardt
jschepen genoodzaaktwaren aldaar over te laden op straFe
van eene geldeli
jke boete,en,bi
j herhaling, op verbeurdverklaring van goederen. De
tollen waren velerlei en ven wezenli
jlt bezwaar voor den handel, welke daarenboven
nog door onderscheidene lasten gedruktwerd.Hiertoe behoorden het Congie- ofVerlofgeld op het uitgaande koren, het Lastgeld op den haring, het Pondgeld op de uit
zee komende en naar zee gaande goederen, lzet Grut- of Gruitgeld op hetgegistebier,

llet W i
jttgeld, de Anker-, Vuurbaken- en Balêengelden, en andere. Deswege verlang-

den en verkregen de Staten van vxLxps van pp,
:/cglr'
(j/i, bi
j hetaanvaarden der Regering, de belofte, dat hi
j buiten hunne toestemming geene nieuwe tollen of lasten
zou heflkn. Reeds zeer vroeg vindt m en hier te lande van veelsoortige schatti% en

gewag gemaakt, om in de beden en in de behoeften van de gewesteli
jke en stedeli
jke
huishouding te voorzien. De voornaamste er van waren : 1o. llet Ileervaartgeld voor

tlen oorlog te land; Co.de Kogscltuld voor den kri
jg te water;5o.Scltoten Lot,oorspronkelt
jk eene belasting aan den persoon verbonden,en welke een-,ook wel tweemaal 'sjaars ge% ven werd. Zt
j, welke dezemoesten opbrengen, heettemen Schotd?ppr/fgc of Scltotbare lieden; Edelen en W elgeborenen waren Scltotvvij. Voorts 4'.
de Capitale lmpositie, hoofd- of familiegeld over de personen , naar gelang van

hunne bezittingen, omgeslagen; 5o. llet czu- of besterfgeld, eene belasting, geheven van alle aanbestorvene goederen , welke door lieden, uit eene andere stad
dan die, waar de erfenis gevallen was, gebeurd werden, a1s ook van de goederen
van hen , welke eene plaats verlieten, om zich elders te vestigen, of die zich in eene

plaats kwamen nederzetten; 6o. Cynsen,eene belasting op huizen;daarbi
j nog 1o.een
Ilaardsteden of Sclteorsteenengeld,hetwelk in Vi
jftienhonderd twee en vi
jftig op zes
stuivers van elken schoorsteen bepaald en zoo scherp ingevorderd werd, dat de Verm ogende voor den Onvermogende moest betalen; dit geld bragttoen in Ilblland tusschen
de zeven en dertig- en acht en dertig duizend gulden op; 8o. Schildtalen, eene be-

lasting over de onvri
je steden en dorpen onageslagen en aldusgenoemd, omdatmen
daarbj elks aandeelin Scltildenberekende,eene munt,welker waarde nueensverhoogd
dan weder verminderd werd, maar.in de laatste grafeljke tt
jden, naar hetscht
jnl, op
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vi
jftien stuivers gesteld was.De naam van Sckildtalen isin zwang gebleven,langnadat11
35
08
01
men niet meer bi
j schilden,maar bij ponden en schellingen,later bi
j guldensrekenle;
doch allengs is het woord Scltildtalen door dat van Verponding verdrongen. Einleli
jk
9o. Morgentalen of M orgengeld, eene belasting op de landeri
jen, die bt
j hetmorgen
geheven werd. Xetden ti
jd geschiedde ecllter de schatting zoo wel over de landeri
jen,
als over de steden en dorpen b1
j schildtalen ofYerponding.Ditbli
jktuitdevernieuwing
dezer laatste in Vi
jftienhonderd veertien en tevens, dater toen in Ilolland ruim twee
maal honderd duizend morgen lands, vi
jf en veertig duizend huizen, en honderd twee
en zeventig duizend belastingschuldigen waren; de andere landeri
jen bevondell
zich in het bezit der Geesleli
jkheid, en de overige ingezetenen waren Geesteli
jken,of armen. Om de beden te dekken, vooralin de latere grafeli
jlte tt
jden, werd
ook dikwerf een tiende, twaalfde,twintigste,vi
jftigste ofhonderdste Penning van koopwaren, roerende en onroerendegoederen , bezittingen , renten en andersinlsgeheven.Doch
in weerwil van alle heKngen, opbrengsten en inkomsten, was 'sGraven schatkist
steeds uitgeput. Xeermalen leenden de Landsheeren geld van de Steden tegen ticn,

twaalf of zestien ten honderd in hetjaar. De geldmiddelen van eenige stedeli
jke Besturen bevonden zich in geen beteren toestand. De Regering der stad Utrecht, onder-

anderen,nam zelfs geld op van hare burgers tegen twee en twintig tenhonderd 'sjaars.
Xet den tt
jd werden de lasten hoe langer z0o meer door elk naar evenredigheid
gedragen ; hel Schotgeld hield op , en de gemeene middelen werden zoowe1van Edelen

a1s Onedelen geheven. KAREL V maalkte,in dit opzigt,aan alle vri
jstelling van Geesteli
jken en W ereldll
jken een einde,en verbood de Geesteli
jkheid ellte meerdereverkrjgng van roerende en onroerende goederen. Om in de plaatseli
jlte behoeften te voorzien, gaven de Graven aan de Sleden verlof, accqnsen te stellen;heteerste voorbeeld
tlaarvan in ons Land gaf Graaf wlxayuEsxllI in Dertienhonderd vi
jf in de vergunningsbrief aan Zierikzee. De stedeli
jke- ontlerscheidden zich daardoor van de landsacci
jnsen, dat zi
j niet, geli
jk deze, op de Statenvergaderingen beraamd en bepaald, maar
het heFen en innen er van geheel aan de Stadsregeringen overgelaten werden. Zj
waren dan ook in verschillende steden ongeli
jk op brood, wi
jn, bier, zout en andere
levensbehoeften gelegd, en werden, naar goedvinden der Regenlen, nu eens verhoogd

dan weder verlaagd. Dit gaf dikwi
jls aanleiding tot ernslige onlusten. W anneer der
Gemeente het invoeren of verhoogen van deze of gene belasting mishaagde, of dat

zi
j er,te gunste van den Bjikdom ,inzonderheid door gedrukt werd,schaarde zt
j zich
onderhare verscllillende Gildebanieren en verhinderde weleensm etgeweld voorhetoogen-

blik de heKng, maar moest gewoonli
jk daarvoorlaterzwaarboeten. De landsimpost
werd in de steden, over het algemeen, door een of m eer inzamelaars, ontvangers of

accjnsmeesters op 'sLandskosten ingevordertl. Tot besparing der groote uitgaven van
het innen , begreep m en in bet m idden der zestiende eeuw 'slandsimpost in het open-
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duizend pond opleverde, terwi
lllli
l hetjaar te voren, bi
j de oude wi
l.ze van inzamelen, nog geene twintig duizend pond had opgebragt. Het verpachten van 'sLands gemeene middelen is tot het midden der achttiende eeuw in gebruik gebleven , toen llet

op eens werd afgeschaft (1).- In de overige Noord-sederlandsche Gewesten komen,
over het geheel, dez'
elfde belastingen, doch nu en dan onder andere benamingen , a1>

in Ilolland voor (2).
Sinds het begin derdertiende eeuw waren allengsdebi
jzondere Land-en Stadregten opgekomen, die als uitzonderingen van de algemeene volksregten te beschouwen

zi
jn. W aar, derhalve, in deze Land-en Sladregten, die natuurli
jk naarde plaatseli
jke omstandigheden gewi
jzigd waren en dikwi
jls,naar onze wi
jze van zien,de zonderlingste bepalingen bevatten, geene bjzondere regtspleging werd voorgeschreven,behielddealgemeeneregtsbedeelinghaargezag,enwordtook inditopzigtmeermalenindebàjzondere regten erkend(5). Xen kanzichvan deregtsvervolgingen regtspleging dierdagen
(1)v. r00x, hlottde Scperinl.
gtt/. r. 11011.D.1V.bl.200,225,237. V.bl.148,205,208Pxqs,Katn'
. Oudh.bl.191,479,483. XLUIT,Ilist.d.#pll. Staatsr.D.Y.bl.61- 84.Xr.p.H.
xxccts, de Je,chictfcnï: der Belastingen in Nederl. bl.9- 68. hlg. GcdcA.d.Vaderl.D.lI.
St.IY.b1.39.

(2)Zie onderanderen vAN SPAEN, Ilist.r. Gelderl. D.1.L1.408,431. Inl.t0tde #fd/.vaît
Gelderl. D . 111. bl. 455. IY.bl.270. RAczR, Overtjss. Gedenkst.D.Jl.bl.126 enz. lV.bl.
157, 158, 161, 177, 183,191. V.bl.303. MAGyI>, Over de ècdfzfregzi1tbrentlte,D.1.bl.
147, 479, 483. St. 1l. D.ll.bl.158- 164,184. Oude Friessche 51////4,b1.205. Kerkel.
Oudh.p. Utr.D .111.b1.119.

(3)Xr. t. pH. c. v. o. BEI
tGH, over dent
z#ewiizercn strafvordering,bl.51. Zieoverd
algemeene regtsbedeeling cn regtspleging dcstjds in Nederland, hlg. Gc:c/t.#.Yaderl.D.1I.
st.1.bl.498- 505. Xen vergelijke daarbi
jde onlangsuitgegevencNederdktitscheAeé/dptf#/te#t?n
van Dr. x. z. xooaozwlzR, inzondcrheid B. YI. b1. 331- 445. Voorts xsrl.
r, Hist. d. 11011.
Staatsv., D. 1Y. bl. 28- 582. Ru psAz'
r, Oeuvv. Opzze. T. 1. P. 55, 56 ,64 etc. 202- 223.

V. p. 5- 299. Rxzpsz
kE'
r,Overde Ppprfcrz
yezl,bl.34,65. be Yerhandelingen t)c4 ltetGenpptschap Pro Excolendo Jure Patrio,D.111.St.1.bl.81. St.1l.bl.36. D.V.b1.4- 15,27,
36- 91, 123- 142, 267. Aant. p, de pzf#c Friessche W effen, door w lzapsxA en BRANTSMA,

b1. 48- 399. AACER, Overqss. Ge#en/
c.
çf. D. II. bl. 23, 142. 111. bl.89,139- 144,159,
163- 204, 245- 278, 288. Vl. bl. 12, 13, 90- 112. VIl.bl.278. vAN SPAEN,Inl.fpfde
Hist. v. Gelderl. D.lV.131.212,271,278. w zsTzsnoap,Jaarb.v. Gvon.D.1I.bl.401,413,
414,430,433,435,515,526,529,632. MAGSIN, Orer de #tv/tfrezl in Drenthe, St.1. b1. 15
Sq%.94. St.lI.D.1l.bl.100- 158, 175- 182.v.HwssssT, Geld.Jfccn#oerà,b1.9,187 Sqq.
T%
jdschr. v. d. Ge:cà. r. Utr.No.2.b1.80. Kronyk vc4 het Utr.#ï:f. cenoottch.voor 1854,
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een denkbeeld vormen uit hetverhaalvan den m oord aan HeeraA> xoxh in deveertiende of1300h

etbegindervl
jftiendeeeuw gepleegd. ))Om dezen ti
jd,''zegtdeoudeKroni
jkschrjver,

))woonde in destedevan Geervliet een eerbaar Priester, eheeten HeerzAx xoza ,Kanonik

aldaaren Pastoorder kerk van Arezatein hetLand van Gelre. Hj was een eerbaar en
deugdzaam man,godvreezend en mild jegens de armen.Hi
j bezatveel geld en ti
jdeljke have van huisraad, goud en zilver. Hem diende voor huishoudster eene eerbare
weduwe, oszavavznA geheeten, wier overleden man zi
jn neef geweest was; zj had
haar elfjarig zoontje bi
j zich. Heer xoEh was gewoon desZomers, wanneer de dienst
in de kerk verrigt was, naar het tolhuis te wandelen, om er de schepen te zien aankonaen en afvaren. Nu gebeurde het eens, toen rnen dienst deed in de kerk, door

xlltoxzAAs Heer van Putten en Strtjen gesticht, dathetgenoemde knaapje,welk het
omnis spirttus laudetWpvlfolzfpz moest aanheffen, bitter begon te sclzrei
jen. Heer zAw
xoza,welke erbi
jstond,'vroeg hem ,waarom hi
jschreide? maardaar hijgeen antwoord kreeg en hetkind bleefschrei
jen,zoo gebood hj hem ,dathj van den schoolmeester verlof zou verzoeken, om naar huis te gaan. Hetknaapje gehoorzaamde, en
keerde huiswaarts.Nu waren erin Geevvlietdriejonge lieden,behoorende totderi
jkste
en voornaamste geslachten van de stad en van het Land wt'/z Pktttelt, Avelke dageli
jksche gasten waren van Heer zwx. Ook bevond zich aldaar een Priestcr en Vicaris van

dezelfde kerk, een man van aanzienli
jke huize en Heer PIETER gelleeten, tevensKapellaan en gewoon dischgenoot van Heer zAx, van wiens huislli
j de sleutels bi
j zich
drocg, om er naar goedvinden uit- en in te kunnen gaan. Deze vier, door des Dui-

vels ingeven, ontworpen het verdoemeli
jk plan, om eerst behendig de huishoudster,
daarna hetkind, en ten laatste Heer zA> te vermoorden, en zich van zi
jn geld,kleinooden en goederen meester te malken; niemand,dachten zi
j, zou op hen een kwaad
vermoeden werpen, daar zi
l' tot de ri
jksten en voornaamsten van de stad behoorden.
A1s nu de bovenvermelde.dienst geëindigd was, en zi
j zagen, dat Heer JAx naar
gewoonte ging wandelen, traden zi
j in zi
jn huis, de Priester vooraan, welke de
deur opende, en groetten meteen vroli
jk gelaatde lzuishoudster, terwi
jllzetkind btj
#

b1. 57 sqq. Kerkel. Oudh. r. Utr. D . ll.bl.79,108,140,144,584. Xr.M.c.VA5 HALL y
Regtsgel. Yerhand. bl. 117- 245, en De Nederl.Spreekw. /pf het vegt bet
rekkelo-k,in deNieuwe
e
n
W
e
t
ge
v
i
n
g
,
9.
1
1
1
.
S
t
.
I
I
.
b1
.
24731
8.
Xr.z.vAN UAI,L,#e
Bt
idragen rppr Begtsgeleerdh.

Stedelt
ike handvesten en keuren rcn Holland en Zeeland in de 13deen 14deeeuw,in dezelfde
Nieuwe Szl
j#r. D.1.b1.558- 590. Xr.z.Dc wAl,
t,over den fxrlpc: van hetIleidendom @ het
Gowt. Regt, rpprcl met betrekking l0f ons Yaderland, in de Nederl. Jaarb. rppr Begtsgelerdh.
e4 W etgeving, D . Vlll. St. 111.b1.369- 409. Bapport tp
c''dc Feeren Xrs.z.Dmxs en z.!1.

:zUcx:R ANDREA betreâendo A Frieache Aepfdlrdnnen> in dehant.v.h.Prov.Utr.Gel4pl.
çcA.
1853- 1854,bl.59- 93.
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1300- lzet vuur zat, en het gebraad aan het spitdraaide. De huisboudster, meenende dat
1581 h t kaatscn vermoeid waren

zi
J van e
, riep hen toe:ï)W elkom moetgi
jzi
jn;gi
jdcet
>Fel,datgi
j komten mi
jnen Heer gezelschap houdt met eten, wanthi
j zalthans niemand hebben dan u; zet u neder, ik zal u eens te drinken tappen.'
' ))Juistzi
jn wi
j
ïekomen,3$ was het opgeruimo antwoord,)
)om heden avond met enoegen bi
j hem te
eten.'' Toen zi
*j de kan om te tappen genomen had en op de trap gekomen was,
om naar beneden te gaan,bragteen dezer gasten met een kleinen hamer,welken hj
onderzi
jn mantelverborgen had,haarachter op lzethoofd eenen slag toe,zoodatzl
j
ytederviel, waarop de andere toesclzoten, om haar verder af te maken. 1ls het kind dit

geruchthoorde en vernam , dat zi
jne moeder vermoord was,vloog lzj uitvrees haastig
op , liep in des Priesters schoot, vatte hem om den hals, en bad, hem toch tebescherm en , opdat m en hem niet zou dooden. De Priester begon te beven , onthutst door de
tranen des kinds, maar op dat pas kwam w zLLEx Kva-s, de barbier,aanloopen, sneed

met zi
jn scheermes den knaap de keel af,en wierp hetli
jlt bi
j de moetler in denkelder. De vrouw wasnog zieltogende en nam .zoo goed zi
j vermogt, Letli
jlt in haren
regterarm en kuste het, waarop de moordenaars toevlogen en haar insgeli
jks de keel
afsneden. Dadeli
jk openden zt
j met de sleutelsder huishoudster de kisten enkasten,ell
stalten al het goud- en zilverwerk, geld en kleinooden, welke zi
j vonden, bi
j zich.
Tegen zeven uur des avonds kwam Heer zAx te lzuis, maar toen hi
j door het
yortaal naar de zaal wilde aan, sloeg een der moordenaars hem met een looden ham er

derwi
jze op hetachterlzoofd, dat de oogen hem op dewangen vielen en
lài
j nederstortte, waarna de overigen hem afmaakten en bi
j de twee anderen in den
kelder wierpen. Het huis van Heer zAx was geheel m et eene gracht omgeven , zoodat
m en er alleen door de groote poort konde inkomen. Daarnaast, over diegracht, woonde

een an:er Kanonik, Heer PIETER Bzxoy:ltgeheeten, welke op dien ti
jd metzi
jne huishoudster naar Utreoltt gereisd was en aan een derdriegezellen , welken den moordpleeg-

den, verzoclzt had, des nachts in zi
jn huis te slapen om hette bewaken. Hier nu
bragten de booswichten bunnen roof, legden vervolgens op den haard in de zaal van

de woning desvermoorden stroo, en wierpen er de drie li
jken op, welke zi
j insgell
jks
met stroo bedekten. Tegen tien uren desavondsstaken zi
j hethuis op vierplaatsen
in brand, in de hoop , dat de ligchamen verteeren en men alzoo niet bespeuren zoude,

dat zi
j vermoord waren; en keerden toen naardebelendendewoning terug. Op het
zien van de rook en de vlammen, sloegen de nachtwachts de klep en riepen m et
luider stemme, dat men dcn brand zou blusschen. De Poorters liepen met geweld de
deur open, en kwamen m etgroot levensgevaar binnen. Hoewel al het stroo verbrand

was,waren echter de li
jken ongedeerd gebleven,waarover elk,diehetzag,verschrikte
en zicN ten hoogste verwonderde. De Priester, medepligtig aan de gruweldaad, kwam
toesnellen, weenende, zich de handen wringende en bitter klagende over den dood van
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zi
jn Heer en Vriend. Hi
j vattehem bi
j de hand,.
om hem , alswarehetuitmedelj-11
35
081
0den, van den laaard te rukken; maar hi
j konde zi
jne hand uit die des gedooden niet
loskri
jgen, en al de drie li
jken begonnen uitden neuste bloeden. Na lang vergeefs
trekken, nam hi
j zl
jn mes, sneed desdooden Priestershand af, en verborg die onder
zp
--n lauik. Zi
jn oom ,een der Scllepenen van Geervliet en welke naast hem stond,dit
ziende, vraagde quisterend: ))Neef, welk een teeken is daty'' ))Voorwaar, ik weet
't niet,'' was het antwoord des Priesters, welke daarop treurig en te nederge-

slagen zich verwi
jderde. Te lluis gekomen, begon ht
j zi
jne handen te wasschen,
maar toen hi
j ze afdroogen wilde,bleven er teekenen v= bloed,gelt
jkende naar eene
hand en vingers,in den laanddoek. ))Kind, hebtgi
j u gewond?''vroeg hem zjne
moeder. - ))W aarom vraagtgi
jdat?'' - ))Omdatik gezien laeb, datgt
j uwe handen waschtet, en de handdoek met bloed bevlekt is.'' Xaar hi
j ontveinsde het, en
$ng heen. Ondertusschen had hetgruwelstuk aller gemoederen in beweging gebragt.
Niemand eclzter had eenig kwaad vermoeden op de vier booswichten,daarzi
jhetmeest
gewerkt hadden, om den brand te blusschen. Xen hield het echter voor zeker, dat
de moordenaars nog binnen de stad, of althans in het Land t,tdol Putten zich bevonden ,
en besloot boden naar alle kanten te zendenj opdat niqmand te schepezoude ontkom en ,
want het Land van Putten ligt rondom in het water. Door voorspraak van vrienden ,

werd deze lastjuist aan drie van de booswicbten opgedragen. De een reed naar Spij/;> 9.
::, de andere naar het dorp Putten, de derde naar Sim onsltaven , allen schippers
q
verbiedende, vreemdelingen of onbekende lieden uit llet Land te voeren.- DeFanderen

daags werden de ll
jken in kisten gelegd en naarhetkerkhof gevoerd, terwij) men afkondigde, dat alle Poorters zouden komen en dc dooden betasten , opdat men dehanddadigen m ogt herkennen, wanneer de lt
jken, bi
j hetaanraken, begonnen te bloeden.
De drie moordenaars trokken het geheele Land door en tastten alzoo de dooden niel
aan, terwi
jlde vierde moordenaar, de Priester, zich gereed maakte,om de hoogemis
le vieren. Nadat elk de ligchamen liad aangeroerd en zt
j nietbloedden, werden de

ljken in de kerk gebragt, om de uitvaartte lzouden. Toen nu de snoode Priçster,
fmz allen argwaan van zich af te werpen , de mis begon te verrigten, en het koqr
aanving te zingen Kyrie eleison, werden op eens al de kaarsen op het hoog altaar en

die,welke op de li
jken slonden,uitgedaan,maar men zag nietdoorwien,hetgeenhet
xolk met schrik vervulde en hel vermoeden wekte, dat de moordenaar zich in de
kerk , althans zeker nOg in het Land van Putten moest bevinden. Tot niet nlinder

ontzetting der gemeente, werden de op nieuw ontstoken kaarsen weder onverwachts

uitgedoofd. De Priester echter ging, ngdat zj antlermaal waren aangestoken, metde
mis voort. Maar toen hi
j de hostie zou opheFen, werden dekaarsen tederdemaal
uitgeblazen, en niet dan met moqito konden zi
j weder aangestoken worden. De
Priester,kennende zich schuldig voorG0d en datl1j in den ban was,ontzag zich dp
,
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e te consacreren, deed dit nogtans in schi
jn en volbragtde mis. Na aioop van
'
(Ie dienst, werden de drie li
jken ondergroote droefheid teraardebesteld. Toen de
avondmaalti
j; geëindigd was,verhaalden de moeder en de oom aan den Priesterzeker
visioen, welk hun onlangs verschenen was; en sinds dien ti
jd konden zi
j hem nietmet
goede oogen aanzien. Dien nacht kwamen de vier moordenaars bi
jeen,endeeldenonder
clkandergeli
jkeli
jk den buit.Na eenigen tt
jd,toen hetgrootopzien,welk de zaak gbaard had, verminderd was, besloten zi
j,d: geroofde goederen in lamsvellen ofschapenvaclzten te wikkelen, op die wi
jze uithet land te voerén, en elders te verkoopen.
Drie van hen trokken er alzoo de W cclmede op, en kwamen te Nkjmegett. Kort
daarop werd de Schoat van Geevvliet, bi
j hetuilgaan van de kerk, door eene vrouw

tegengehouden,die halfrazende hem toeriep:))Xt
jn lieve Heer Schout,vang mi
jtoch
niet; ik heb immers HeerzAx xozR, noch zi
jne huishoudster, noch haar kind vermoo'
rd; die het gedaan hebben zi
jn metHeer JAss kostbaarheden naarNk
jmegen gevaren;zoo gi
j nu heden ofmorgcn daarwaart,zoudtgi
j erhen nog aantreFen.'' De
Schout, die een verstandig man was, bestrafte de vrouw, vermaande haar totzwi
jgen en zulke dingen niet verder te vertellen; hi
j deed dit om degenen, wellte
hem verzeldln en hethoorden. Xaarin hetgeheim voerhj metdrie Schepenen en
een bode, allen vermomd, #c J'
Fccl op en kwam spoedig te Nl
jmegen. Hi
j en een
Schepen bleven aan boord ; de overige gingen in de stad, om de booswichten op te
sporen. Het duurde niet lang , of ook deze traden aan wal en begaven zich naar
de stad. De Schout en de Schepen , als schippers verkleed, gingen in het schip
en bemerkten er spoedig eenige goederen, welke aan Heer JAx behoord hadden. De

schipper vraagde hen,watzi
j zoclzten. ))lk heb gehoord,''sprak de Schout,))datal
dit goedzal'
verkochtworden,en daar hetkoudis,zoeken wi
j iedereenlangen,gevoerden tabbaard.'' De schipper liet hen hierop drie goede, gevoerde bonten tabbaarden

zien, welke zi
j dadeli
jlk voor die van Heer z&.
x herkenden. ))Van waar brengt gi
j dit
ïOed?'' vroeg de Schout. )Yan Geervliet,'' was het antwoord , ))want de drie man-

nen, welke het hier gebragthebben,hadden een ri
jken neef,een Priester,die overleden isen wienserfgenamen zi
jzjn, doch tlaarhethun nietvoegt, dezekleederen
zelf te dragen, willen zi
j die verkoolen.'' De Schouten de Schepen keerden hierop
terug en deelden hunnen medgezellen mede,wat zi
j gezien en gehoordhadden.Tegen
den avond vervoegden zi
j zich bi
j den Regter der stad metverzoek, de drie moordenaars te laten opligten en dan uitleveren, om regtover hen uit te spreken ter plaatse,

waar de moord gepleegd was. Xet moeite werd hierin bewilligd; en nu namen zi
j,
met behulp der stedeli
jke geregtsdienaars, de booswichten gevangen, welke zi
j
naar Geevvliet voerden en die onderweg het feit bekenden, waartoe zj door
den Priester, Heer PIZTER , waren aangespoord. In het Land tJCI Putten aangekom en, rced de Schout spoorslags vooruit naar Jccrt'lfcf en begeerdc A'an den Dekel'
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en hetKapiltel, datzi
j regten zouden overzulk eenep Priesteren moordenaar. Ter-13
15
081
0stond werd de misdadiger in de geyangenis geworpen en ter beschikking gesteld van
tlen Bisschop van Utrecltt, raxozazK van Blankenlteim. De drie anderen voerde

lnen in dezelfde gevangenis,en a1s zi
j er den Priester zagen, vervloekten zj hem ,
vermoedende, dat hi
j den moord geopenbaard had. Dadeli
jk werden zj veroordeeld,
levendig geraadbraak-t te worden, welk vonnis den volgenden dag voltrokken werd. Een
van hen , welke zich de keel had afgesneden, werd met twee paarden naar het schavot gesleept, lzet ligchaam op het rad gelegd, en het hoofd op een staak gesteld. De

Prlcster werd naar Utreclttopgezonden, aldaar ontwgd, nadat hj openljk zjne schuld
beleden llad,en te oostbroelconthoofd cn onderhetzand begraven (1).''
De grootste waarborg voordeburgerli
jkevnjheid wasgelegen in de onafhankell
jke
bedeeling van het regt. Overeenkomstig de gemeente-instellingen , het gevolg van verkregene voorregten, was de uitspraak over de eer, het leven en de bezittingen dcr
burgers aan regters, uit hun midden gekozen , overgelaten. Van daar, dat de heerschzucht der Bourgondische Vorsten trachtte, hierin eeneverandering te brengen, en rxxalps
#c Goede ))een reuzentred deed in het gebied der alleenheersching'' door het oprig.

ten van hetProvinciaal Hof van Ilblland, dewi
jlhi
j daardoor de vri
je gemeente-instellingen vernietigde of ontzenuwde, om eene van hem geheelafhankçli
jke regtbank ia
hare plaats te stellen. Hetiswaar, er wordtdikwi
jls onder de vorige Graven van een
liaad of #PJ, Ilbogen AJf#c geheeten, melding gemaakt, weshalve eenigen meenen,
dat het Hof van llblland reeds vroeger is ingesteld. Xaar m et dien ffppgel Baidedoorreisden de Graven hunne landcn , overal regtsprek-ende; want zoo lang de Landslteer zelf tegcnwoordig was, llield alle door hem aan anderen verleende regtspraak op.
Van deze rondgaande Hoven of Raden der Vorsten, was het Hof, door rzxzxpsingesleld ,
Zeheel onderscheiden. Dit Hof imm t.rs, was aan een vasten zetel verbonden, had een
bepaald regtsgebied en bestond uit acht leden , door den Graaf benoemd, welke te

eersten aanleg uitspraak- deden over alle betwiste grafeli
jke regten en domeinen, over
ljf, leven en goederen van Edelen en van 'sGraven hooge Ambtenaren; ook zaten zi
j
in hooger beroep teregtover alle vonnissen, in burgerljke zaken door de andere regtbanken gewezen, svelke daardoor van de besEssende raagtwerden beroofd, terwjlaan
de oude,doorde wi
jze van zamenstelling,zeeronafhankeli
jke vierscharen,alle kracbt
benomen werd. Daar nu het Hof het gezag van der steden willekeuren, naar welke
de Schepenen de geschillen beslechtten, miskende, zoo verpietigde het stecds de vonnissen, welke er naar gewezen waren , en sprak regt alleen naar de algemeenewetten,
of, wanneer deze zlvegen , naar eigen goeddunken. Voorts wisten de Raadsleden alle

(1)z.A.t:Ypls,Chron.Aelp.Lib.LIl.c.11.p.334- 337.
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13:0- zaken,.aan welke hunnen aansteller en begunstiger, den Graaf, gelegen was, zelfs die,
1k
5
.81

welke bt
j lagere regtbanlten reeds waren beslist, door hunne einduitspraken te zi
jner
gunsle te keeren. Langs dien weg poogde rzxzlps de regtsbedeeling der steden aan

zich te trekken, en de belangen der burgers van zt
qn wil afhankeli
jk te maken.
Daartoe strekte ook het oprigten van eenen Raad van Vlaanderen, tot welken de kleine
ïem eenten, welke onder het regtsgebied der groote steden behoorden, in hooger beroep
konden komen. FxLzps voerde ook, in plaats der oude formulen ,van welke de openbare aanklager, eischer, en verweerder zich in regten moesten bedienen , de Fransche

regtspleging met hare termi
jnen en dingtalen in,hetgeen de vorige zoo eenvoudige
regtsvordering vreesseli
jk verlengde. KAREL de S/ptt/d ging verder. Ht
j rigtte niet
alleen,op hetvoetspoor zi
jnsvaders,hetHofvan Gelderland,en zi
jn bastaardbroeder
otvln van Wplfrgpfl#fé'dat van Utrecltt op,maar tastte nog gevoeliger 'svolksvrjlzeden en regten aan door het vestigen van eenen Hoogen Raad te M ecltelen in Veertienbonderd drie en zeventig. Dit ligchaam bestond uit den Kanselier of Zegelbewaarder

'

tles Hertogs, den Vicarius des Kanseliers ofc#fe/ d'
a grant cppdoîl, twee Presidenten,
wier Ridders van het Gulden Vlies, zes Requestmeesters, en twintig Raadsleden, waar-

van acht geesteli
jke en twaalf leken. De Hertog zelfwashethoofd en de eerste regter.
Daarenboven waren er drie GriKers, een ProcureurwGeneraal met eenen Substituut,

twee adrocati'rfzlcyf:, en andere dienaren (ministrit. Allen moesten zich jaarli
jks
verbinden tot eene strikte waarneming van hun ambt en eene onparti
jdige en onomkoopbare regtsbediening, waarop.de Hertog ten sterkste gezetwas. Dikwi
jlswoonde
ht
j de voltallige vergadering bt
j,gezeten op den hertogeli
jken stoel,hethoofd venierd

-

met eene gouden kroon, en het zwaard in de hand. Door dien Hoogen Raad wertl

in sommige zaken ter eerste instantie, in andere bt
j appél, in andere eindeli
jk bj
revisie regt gesproken. Aan ditgeregtshofkonde van alle andere hoven doorparti
jen
en door den Procureur-Generaal des Vorsten of den Advocaat-Fiscaal van I1ollan4
worden geappélleerd. Hierdoor werd het dierbaar en gewigtig voorregt van niet buiten

'sLandspalen ged,aagd, en alleen door de reglers zi
jner woonplaats naar de wetten
'gevonnisd te worden (privilegium dewp4 evocando)metvoeten getreden,en de Landzaatgedwongen', zjne gewestelt
jke en plaatselijke regten op te geven,en deuitspraak
over eer, leven en.bezittingen aan eene regtbank over te laten, die hjna geheel
nitvreelndelingen zamengesteld en van den Heer grootell
jks.afllankeli
jk was. Geen
wonder derhalve, dat men dadell
jk na den dood van KAREL den Stoute, W zi
jne
dochterXARIA op de afschaëng er van aandrong, waarin deze Vorsun b1
j hetGroet
privilegi'
e bewilligde. In Vi
jftienhonderd drie echter herstelde rzxzxps de Schoone dit
ligchaam ,daarhi
j zulks,geli
jk zi
jne voorgangers, noodig oordeelde, om eenheid van
gewoonten en wetten bj zi
jne onderdanen in te voeren, en dus allengsuitde verscbillende gewesten zi
jner beerschappj één geheelte vormen.
. SedertbleefdeHo@ge
.
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Raad teMechelen in stand, maarwerd, even a1salde anderegeregtshoven , doorKARELV 13(10-1581
aan de Landvoogdes MAROARETHA Tan ppdfcflrï
/t en den Geheimen Raad onderworpen,
qj

en kreeg verbod, voortaan brieven van gunst, kwdtschelding, vrl'geleide ofdergeli
jke
te verleenen. Daarentegen gaf ht
j aan dit ligchaam de magt, gebrekkige of met
de billt
jkheid stri
jdige instellingen teverbeteren, en nieuwe regelen voorte schrl
jven,
naar welke men voortaan in regte moesthandelen. De Xechelsche Raad strekte zjn
regtsgebied over bjna geheel Nederland uit,tot datde Noordeli
jke Gewesten zich
enafhankelt
jk maakten. ln de Zuideljke Nederlanden bleef llj bestaan tot het einde
der vorige eeuw , m untte uit door onkreukbare handhaving van het regt, en werkte

gunstig op de eendragt en verbinding dezer gewesten. Zi
jne dienstvoorschriften (instructien)komen grootendeelsovereen metdie,welkedoorXAREL V in Vjftienhonderd
een en dertig voor het Hof van Ilolland, dat tqt Achttienhonderd elf in den Ilaag

gevestigd is geweest, waren vastgesteld en welke, met eenige wi
jzigingen, tot o.
p
enzen leeftgd aldaar ztjn gevolgd (1).
Eris reeds in llet voorbi
jgaan opgemerkt, datnietminderdan hetinkrimpen van
de voorregten en vri
jheden desvolks,van de magten den invloed der Sleden, en van
de onafhankelt
jke regtsbedeeling, het invoeren van staande legers in de Ae#crl('zl#c.
p,
onder XAREL den Sfozffe strekte, om de uitbreiding van het gezag der Vorsten gem ak-

keljk temalten (2).Totnu toe had de krjgsmagtderNederlandsche Heeren gewoon1jk bestaan uitde Edelen, Ridders, Knapen en Leenmannen, welke zwaar gewapend
methunne onderhoorigen te paard dienden,uitde Poorters dersteden en devrje
lngezetenen te platten lande, die een bepaald getalmanschappen, meest te voet, bj
gewcne heervaarten moesten leveren,welk getalechter,naar gelang van omstandigheden ,

drie, ja vier maalverdubbeld konde worden, terwi
jlin,tt
qd van nood elk ter Landstrcerc zich gereed moesthouden (5).In Friesland,tusschendeZuiderzeeen den DpIlaart werd men op het twaalfde jaar in hetregister van den heerban of der landweer
ingeschreven,en onderde krjgslieden opgenomen (é). Xaarsederkde Graven zich in
buitenlandsche oorlogen wikkelden, welke de Landzaten niet goedkeurden, omdat zi
j
hun niet betroFen, en zj zich op hun oud voorregtberiepen,datzj geen heervaartschuldig waren dan binnen den Lande,ten ware zj,op 'sGraven bede,toege(1)G. A. G. vAN MAASEN,Dinrtatioèit
çlprfcpjtlrldpl de Stf
ir> pMeehlinienniCppcilip,1824.
cap.1. f 15.c.1I.p.54- 79.c.111.# 1,2. vAwrlxssvA> ssnxss,Beschouw.bl.172- 176,
185,189,202,2l4. Alg.Gcdcà.#.Yadcl.D.ll.St.111.b1.300.

(2)Hiervoor,bl.503.
(3)Ziehlg.Gesch.d.Yaderl.D.l1.St.1.b1.512,513.
(i)wasTsxooap,Jaarb.v.Jrpn.D.lI.bl.21.
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1300- staan hadden, hem buiten 'sLands te dienen, waren de Vorsten we genoodzaakt

1581 naar huurbenden om te zien., seswege werden somti
jds vreemde krt
jgsknechten
ohder bi
jzondere Oversten tegen zeker ltuur, scltot, soudk
j of soldij, denkeljk
afgeleid van het Fransche sol, en vanwaar deze loontrekkers soudenieren, soudenaeren,

ypl#pierezl,soldarii,en latersoldaten genoemd zi
jn,doorden Vorstindienstgenomen
en na anoop van den krz
jg ofveldtogtafgedankt. Xen vindthiervan reedsverscheidenc
voorbeelden ten tjde der Graven uitde Huizen van Ilolland en Ilenegouwen. Onder
de Yorsten uit het Huis van BeI
jeren werd hetgebruik, bezoldigd kri
jgsvolk, doch
alleen voor een bepaalden tt
qtl, in dienstte nemen menigvuldiger. KAREL de x
M/pu/o
stelde zoogenoemde W aardgelders aan, lieden, welke een gering geld trokken, om land

ofWaatste bewaren,of er de wacht in te houden,endiegereedwaren,opdeneersten
wenk tevelde te trekken. H1
jschi
jnthierdoor de invoering eenerstaandepfrfjpt
ymcp/,
letvoetspoor van XAREL VIl van Franlêr,
î
jk, voorbereid te hebben. En toen in
OP l
Veertienhonderd een en zeventig de Staten, na lang beraad, hem gelden hadden inge-

willigd,tot bestendig pzl#cr/lpu# van achthonderd Speren of Mannen vanttcyc?lc?l(gens
#>armes),vond hi
jspoedig gelegenheid, dit aantaltoteen aanzienljk bezoldigd leger
uit te breiden. Immers in Yeertien honderd vi
jf en zeventig hatlhi
j reedstwee en
twintig honderd speren en een goed getalEngelsche boogsclzutters, dietoen voordebeste

gehoudenwerden,invastedienst,om vanzi
jneli
jfwachtniettespreken.Ditkri
jgsvolkwas,
geli
jk voorheen,in benden of gezelscltappen verdeeld, eompagniën rc4 orh nnantie genoemd,omdat zi
j onder zekere ordonnantiën of kri
jgsregelen stonden, wellke doer den
Hertog zelven waren opgesteld. Elke compagnie bestond uit honderd .spel
-en, elkc speer
uit acht m an , onder welke men boogschutters te paard en te voet, kolfroer - of
haakbusschieters, en pikeniers telde. De Hertog zelf was Kapitein van elke compag-

nie, doch liet het bestuur er over aan een aanzienli
jk Edelman onderden titelvan
Conducteur of Condutier, welke,de ordonnantie moest bezweren en wien ht
j een staf
fbaston de capitaine),omwonden metblaauwe en witte zi
jde,de kleuren van hethuis
van Bourgondid, ten teeken van bevel van zi
jnentwege liet voeren en, zoo hi
jhet
goedvond,alle jaren veranderen (1). In de zestiende eeuw bestonden de compagniën
of vaandels soms uit twee honderd vi
jftig, soms uit twee honderd ofhonderd vl
qftig,
doch hetmeestuitslechtshonderd dertien man (2). Hetmogewaarzt
jn,datwl
jlde
Steden alti
jd hetvoornaamsteaandeelin de kosten van lletonderhoudderstaandekri
jgmagt moesten dragen, de burgerli
jke Regcring daardoor op hetbezoldigd leger eene
(1)Ilist. d. Scfiz/. r. Goes,bl.296. vAx wlls op wAGxx.
&&It,St.1V.b1.39-47. sesscsA,
Neerl.Ileldend.te Land,D.1.bl.114, 115,12l.

(2)Ilist.d.Scfï,; p.Goes,bl.108 (3).
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G trekking erlangde, waardoor de Vorst er nietuitsluitend datvri
jmngtig gezag over1300had,
hetwelk totde vri
je uitoefening zi
jner souvereine regten van oorlog en vredcnoo- 1581
dig was(1);hetisechternietminderwaar,datde krachtderwapenen,hetbolwerk
der vnjheid toen e1k burger nog kri
jgsman was, hetgeen verzet tegen een wet- en
regtschendenden Vorst gemakkell
jk maakte,thanseene borstwering werdvoorwillekeur
en overheersching; dat de opvolgers van NARZA %qn Wpzfrgpzl#fl, gesteund doordevaste
en' bezoldigde'scharen , die op hunne wenken Wogen, hun gezag en verm ogen , ten

koste van de voorregten en vrt
jheden desvolks, hetwelk eindell
jk oo'
k nietmecr ter
heervaart geroepen werd, hoe langer zon meer uitbreidden; en dat onder xAhxL V al

de magt,bj Edelen en Steden of Staten bezeten,in handen eens eukelen dreigdeover
te gaan. De onhandigheid van 'sKeizers opvolger, welke de snaren te slerk spande,

verhinderde aan de dwingelandi
j, welke reedsvoorde deur stond, om binnen tetrcden en wekte de Nederlandersop uithunnen staatvan afmatting en moedeloosheid(:).
Het gebruik van het buskruid en der vuurwapenen had ondertusschen eenegrooteom-

wenteling in het kri
jgswezen te weeg gebragt.Onbetwistbaar is reeds in de eerstehelft
der veertiende eeuw het buskruid hier te lande bekend geweest. Xen noemde het
toen'donderlnruid, en het geschut, waardoor er mede geschoten werd, donderbussen,
welke in Dertienhonderd vier en vi
jftig in Gelderland in gebruik waren (5). De
#rppf:donrebusse van Utreckt is in Dertienhonderd negen envi
jftigvoor belp geweest,

toen 1ie stad door Hertog AIZBRECHTvan BeI
jeren belegerd werd; zi
j schootsleenenvan
vier honderd pond. Later wordtdeze soort van geschutmeermalen bj het belegeren
en verdedigen van steden en sloten aangetroFen. Zoo lang echter de werking van het

buskruid zich alleen door het grofgeschut,.voornameli
jk tot vernieling van muurwerk,
deed gevoelen, bragt het geene aanmerkeli
jke verandering ,
in de kvljgskunsk.
Alleen begon men er nu op bedacht te zi
jn,om de muren b1
j een gevreesden aanval,
van achteren met aarde aan te hoogen , en de torens er op , tot meerdere stevigheid,

metkleien aarde te vullen. De groote omkeering in het krl
jgswezen had plagt,,door
de invoerinj en snelle verspreiding van de hand-vuurwapenen in de eerste helftder

Wjftiende eeuw. ))Toen ieder enkelman,methetdoodeli
jk sclzietgeweer in de hand;
toen zelfs de zwakste bloodaard, op een verren afstand of verborgen achter struiken
en heggen , den reusaclztigen Ridder,hoezeer verschanst in het metaal, uit den zadel

kon schieten; toen de dappersteRidderbenden, zelfsbj den nadrukkeli
jksten aanval,
vielen of terugdeinzen moesten voor een hoop veracht voetvolk m et vuurroeren gewa-

(1,
)Bosscnw,Neerl.Ileldend.feLand,D.1.bl.122.v.wlzx op wAcxsun,St.1Y.bl.47,48(2)Ilist.d.Scfld/.r.Goes,bl.297. vâw unssvAz nsnxst,Bescltouw.b1,206-208.
(3)v.uz
tssnl.T,Geld.Maandw.bl.297.

5%8

A LG EX EENE G ESCH IE DE NIS

1300- pend, en de Edelen den voortgang van het hun zoo heilloos wapen niet konden stui-

1581 len

toen washetmetden glansen de alleenheerschapA van den Adelin den oor-

Iog gedaan. Het voetvolk verving nu de Ridder-ruiters als hoofdmagtder legers, en
de Edelen m oesten zich vergenoegen ,m et te dingen naar de eer, om a1s Bevelhebbers

de benden aan te voeren,wierbewegingen, hoopswi
jze, e1k op zich zelveen in zamenwerking met elkander, het onderwerp werden van talêtisclte en van strategische
kennis, welke, steunende op vaste wiskunstige gronden, het handwerk van den oorlog

toteene wetenschap verhieven (1).',KAML V vermenigvuldigde hetgebruik dervuurwapenen, en gaf aan de staandekri
jgsmagt door eene geregelde binnenlandsche werving en eene eigene regtspleging meerkrachten zelfslandigheid (:).
De invoering van het buskruid bragtinsgeli
jks eene groote verandering in het zœWezen. Het eerst vindt men van gebruik er van op onze schepen gewag gemaakt

in Dertienhonderd zes en negentig, toen Hertog ALBztxcllT Tan Wcz
l
jcrcs met eene

vloot naar Friesland overstak (5). Twintig jaren later worden onder de middelen
van verdediging op de schepen uitdrukkelt
jk bussen, dat is kanonnen, genoemd;
en weldra waren het geschut en het handgeweer er de gewone wapenen. m !

scheepsstri
jtlen, welke tot nu toe zeer veel overeenkomst met de gevechten te lande
hadden, werden van een anderen aard. De overmagt en de persoonli
jke moed der
stri
jders, die vroeger meestal den uitslag van den strgd beslisten, verloren veelvan
hunne kracht, terwi
jl hetmeerder aantalslukken geschut en hetwelofltwali
jk bedienen er van voortaan, doorgaans, de overwinning of de nederlaag bepaalden.Deschepen werden nu ook vergroot, verbree;, en inwendig veel verbetertl, zonder welk de

nieuwe wapening onnutzou gebleven zi
jn. Nietmindervan invloed op hetzeewezen
was de invoering van het kompas, hetwelk, naar hetschi
jnt, eersttegen heteinde
der veertiende eeuw hier te lande in gebruik geraakte, en denkelijk nietdan metden
aanvang der vi
jftiende eeuw , zoo hier alselders, door alle zeelieden is gebezigd geworden. Nu behoefde m en zich nie.
t langer, zoo als weleer, alleen op de dikwerf onzekere berekeningen , uit den stand der sterren afgeleid, te verlaten, en de kusten

waren niet meer volstrekt noodig tot wegwi
jzers, van welke men lletnietwaagde,
j1)sosscuA,Neerl.Heldend.teLand
.,D..
l.b1.105.
(2)v. wzzx op wAGENAAR, St.111.bl.78,79. MACER,Overt
bs.Gedenkst.D.111.bl.206212, 230. KIJHOFF, Gedenkw.uitde Gesch.r.Gelderl.D.1.bl.LXXXY- XC. sosscnA,Neerl.

Ileldend.teZcnd,D.1.bl.97- 106,112- 119,121- 123.lloeongeregeld n0Jin de vjftiende
eeuw de veldslagen geleverd werden,bli
jktuitden slag van Mont-l'Kery in 1i65. Memoires#e'
coxlxzs, Iaiv. 1. ch.3.

(3)hlg.Gcdch.#.Yaderl.D.ll.St.1l.bl.306.
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wich'verre te verwi
jderen. Alle zeeën der wereld werden van nu aan door middelvan1300het kompas doorkliefd , alle streken der aarde aan elkander verbonden. De zeevaart- 1581
kunst verbeterde, of liever, werd in het leven geroepen. Op de verre togten ,die nu
ondernomen werden en waardoor de schepen in aantal en grootte moesten toenemen,
verkregen de zeelieden m eer ondervinding en kwam en in aanraking m et volken , wier
vorderingen in den bouw , de inrigting en de wapening van schepen zi
j niette vergeefs leerden kennen. De koopvaarders, die tot nu in de nabuurschap dezer gewesten
ongestoord handel dreven, moesten thans behoorli
jk gewapend worden tegen de rooversj welke elders de zeeën onveil
ig maakten, en dit moest tevens de zeelieden in
tlen kri
jg te water oefenen. De vloten bestaan nog wel, en zelfs lang daarna, slechts

uitten kri
jg toegeruste koopvaardi
jscbepen,maarde bodemszi
jn van veelgrooter omvang en van steviger bouw dan voorheen. De sclleepsstri
jden worden nu nietmeer
bi
jna uitsluitend op de stroomen en rivieren geleverd, de zee is de plaats waar het
oorlogspleitbeslecht wordt. Tot bescherming van handel,visscheri
j en zeevaartworden
gewapende bodems, Vrede- of Geleiscltepen,naderhand Konvookjen genoemd,en in de
zeegaten en op de stroomen Set'nschepen gelegd, om tegen een vi
jandeli
jlten overval
op zi
jne lloede te zi
jn, en de koopvaartlerste waarschuwen ofte helpen. Totafwering van gemeenschappeli
qj
lke'gesr
areny verbonden zich de koopvaardi
jschepen, om ,wel
gewapend, te zamen in Admiraalschap te varen , dat is, bi
jeen te bli
jven en elkanderin
nood bl
jstand te bieden. Hiervan wordtreeds vroeg gewaggemaakt,enindeeerstehelft
der zestiende eeuw vindtmen het Admiraalschapvaren dikwi
jls vermeld. Yerscheidene
scheepstogten en gevechten getuigen voor de ontwik-keling , welke het Nederlandsclle
zeewezen, spoedig na het in gebruik raken van het buskruid, de vuurwapenen en het
ltompas, verkregen had. Onder rxLxps van Wpurgpstffl was het oppertoezigt over de
zeemagt aan HENDERXK klan Wpr.
sclpzl, onder den titel van Kapktein 6'cz?crcll en Admt
'''JJl van de zee, toevertrouwd, in welke waardigheid hi
j door zi
jn zoon woxarAAxo
werd opgevolgd. De titel van Admiraal, afkomstig, naar m en wil, van het Arabische

Amir ofEmir (bevelhebber), scht
jnt hierte lande nietvöôr heteinde derveertiende
eeuw in gebruik te zi
jn gekomen. Hertog ALBKECHT wcil Beijeren. stelde over
zi
jne vloot tegen de Friezen , twee Admiralen uit de huizen van uzzwvxaxzT en lGMoxo, doch slecbts ti
jdeli
jk aan. Eerst vi
jftig jaren later vindt men Admiralen voor
llet leven benoemd. Hun gezag werd aanmerkeli
jk uitgebreid, toen MAXIMILIAA.
bi
j een bevelschrift bepaalde, dat zi
j 'sVorsten Luitenant Generaal prcr de zec cs
hqre stranden waren, en aan hun toezigt het geheele zeewezen onderworpen zou
**
ZI
Jn. Overeenkomstig dit bevelschrift, en waarschi
jnlt
jk kort na het uitvaardigen er

van, werd een Zeeraad of Admiraliteitsltof ingesteld; altbans zeker is, dat zulk cen
ligchaâm vôôr den opstand tegen Span,'e bestaan heeft. Alles wat betrekking had tot

het zeewezen en voor regterljlte uitspraak vatbqar was, wevd aan dezqn Raad opdqr.

11 Dxxw, 6 STrx.
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1300- worpen, docllhetbli
jktniet, datlli
j, zoo alsde Admiraliteiten in laterdagen, zich
1581 met- de toerusting van oorlogsschepen heeft bemoeid; dit schi
l.nt de xdmjyaal en

zt
jn Stedehouder voor zich te hebben voorbehouden. Door het oprigten van dien
Raad verkreeg het bestuur der zeezaken eene vastheid en regelmatigheid, welke daaraan te nu ontbroken hadden; het zeewezen bleef niet langer zonder toezigt, of aan

het gezag van één enkel Opperhoofd toevertrouwd, terwi
jl aanzienli
jke en ltundige
mannen in de gelegenheid gesteld waren, den Admiraal voor te lichten en van goeden
raad te dienen. De Hollanders echter erlkenden in zeezaken alleen den Stadhouder van
hun gewest, en het Hof van Holland. De handelsteden, of in haren naam de Staten
van Ilolland, oefenden invloed op het zeewezen en er eenig gezag over uit, die zich

evenwel niet naauwkeurig laten omschri
jven. Velen meenen,'dat de Hollandsche en
Zeeuwsche koopsteden, welke ter bescherming van den handel somti
jds op eigen
/fpt
sfc?z vloten uitrustten, dit op eigen gezag deden , en zelfs naar willekeur oorlog
aanvingen en vrede sloten , zoo a1s elders in eenige Nederlandsche Staten, onder
anderen in Gelre, Friesland en Groltingen, het geval was. Anderen , daarentegen,

beweren,dathet opperbewind van lzet zeewezen,door alleti
jdenheen,denGraafheeft
toebehoord. -- Eris reeds ter loops aangemerkt, dathet gebruik van de vuurwapenen

en van hetkompas eene groote verandering in den scheepsbouw noodzakeli
jl
k maakte.
Tot verre togten en het leveren van gevechten , waarin het geschut het voornaamste
middel van verdediging en aanval was geworden, werden de lcoggen, tot nu de
grootste en sterkste schepen, te klein en te zwak bevonden. Baardsen, inzonderheid

Ihtlken, grooter van omvang en beter gebouwd,namen hare plaats in,waarbi
j weldra
de stevigere Karvelen of Kravelen kwamen , dus geheeten, omdat er niet, zoo als tot
hiertoe geschied was, de planken over elkander gelegd , maar m et sponden in elkander

gedreven waren,lzetgeen men karvelen noemde. ln de vi
jftiende en zestiendeeeuw werden,behalveonderscheideneanderesoortenvanvaartuigen,voornameli
jk Galek
jengebruikt,
a1sbi
j uitnemendheid voor de kri
jgsdienstop de binnenwateren geschilkt. Degrootteder
schepen,welke ten oorlog werden uitgerust,was zeerverschillende; men schi
jntechter
daartoe de voorkeur gegeven te hebben aan bodems, welke vierhonderd,drielzonderd,

en minder tonnen groot waren. De kleinere schepen voerden gewoonli
jk twee, de
grootste drie masten;eenigehadden nabi
j den achtersteven,terhoogtevandelkampagne,
nog eene soort van mast, of veeleer spriet, waaraan een klein zeil werd gehecht, om

meer vaart te kunnen maken. In de plaatsdervroegere kasteeltjesen koketten (1),
waren dè masten thans voorzien van marsen, in welke grootere en kleinere schietgaten

waren, geschikt om ligte stultjes geschuten eenige manschappen te bevatten,die van-

(1)Zie hlg.Gesch.d.Yaderl.D.ll.St.1.b1.514.
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daaruitden vjand afbreuk konden doen. Geli
jk als vôör de invoering dervuurwape-11
35
08
01
nen, bevonden zich nog in de vi
jftiende en zestiende eeuw op de twee stevens van
het schip een voor- en een achterkasteel, die, inzonderheid llet laatste, zeer hoog uitgebouwd en, even als het scheepsdek , met zware afhellende planken of beschuttingen ,

tot afwering der kogels, bedekt waren. Somtt
qds werden op groote schepen de beide
kasteelen aaneen verbonden door eene overdekte brug, langs welke het scheepsvolk

elkander bi
jstand bood. Aanvankeli
jk waren de kasteelen alleen metschietgaten voor
handgeweer voorzien, doch later plaatste m en er ook een aantalzwaarder en ligter ge-

schutin; het voorkasteel diende mede totverbli
jf der manschappen. De meeste schepen waren getooid met het wapen van den Vorst,van den Admiraal,ofvan bàjzondere
steden, en geheel m et de kleuren dier wapens, of andere sieraden bescllilderd. In den

strt
jd en bt
j plegtige gelegenheden,pri
jkten de masten met eene menigte zi
jden enandere veelkleurige groote en kleine vlaggen of pennoetten, wirnpels en standaarden. Op
het achterkasteel stond boven lzet roer een groote standaard, in welken het volle

wapen van den Vorst of van den Admiraalwasafgebeeld. Een soortgelt
jke standaard
woei van den top van den grooten m ast, en was het onderscheidingsteeken van den
Bevelhebber der vloot, hetwelk door hem alleen gevoerd m ogt worden. Daaronderwapperde een breede gespletene wimpel, die m et 'sYorsten of des Admiraalswapen versierd

en zoo lang was, dat hi
j tot in hetwater afhing. De overige masten waren insgelj
tks van een of meer smallere en kortere wimpels voorzien. W at de wapening der
schepen betreft, het getal der stukken geschutkan niet groot geweestzl
jn, zoo lang
zj over de boorden of zi
jden gelegd werden. Sinds de uitvinding der geschutpoorten,
denkeli
jk omstreeks Vi
jftienhonderd, waardoor het geschut op hetdelk beter kon gelegd worden, vermeerderde het getal stukken aanmerkelt
jk, vooral ook omdat het
middel was gevonden , in plaats van één dek, lwee en m eer dekken, in plaatsvan ééne

batteri
j, twee en meer batteri
jen boven elkander te maken, en hetkanon van nu
aan op eene meer doeltreFende wi
jze dan vroeger, op den voor- en achtersteven kon
geplaatst worden. Daar er geene vaste bepalingen bestonden omtrentde wi
jze van wapening der oorlogsschepcn, zoo werd hiermede zeer eigendunkeli
jk gehandeld,en een
schip met zoo veelen zoodanig geschutvoorzien, alstl
jd en gelegenheid veroorloofden.
Yandaar dat er onder al de gewapende sclzepen in de eerste helft der zestiende eeuw ,
zeer weinige gevonden werden , die evenveel stukken geschut voerden en dezelfde

soort van kanon bezaten. In het algemeen werden de koopvaardi
jschepen, ten kri
jg
toegerust, m et niet m eer dan acht of tien, doch de schepen, uitsluitend voor den

zeeoorlog bestemd, met dertig tol vi
jftig stukken gewapend. Het gesclautwas,over
het geheel, klein en ligt van kaliber. De Falkonetten , Kwartierslangen en ook

eenige kleine Slangen, van welke men zich destl
jdsbediende, schoten van één tot
vi
jf ponden, en de halve Slangen ofSerpentijnen van acht tot zestien ponden i
jzers.
67 *
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1300- Onder de Steenbossen waren er die kogels van negen pond schoten,en uitde #ppJ#1581
stukken werd met kogels van zes tot zes en dertig,ja, zelfs van vt
jftig ponden gevuurd; deze laatsledienden, naarhetschi
jnt,terbescherming van den boeg en achtersteven, welke anders weinig verdediging hadden. De Steenbossen, geli
jk de naam
reeds aanduidt, en de meeste Ilbofdstukken schoten geen ijzeren, maar zoo alsoudtl
jds uit de oestelen en Spri
'ngalen, steenen kogels; enkele echter eok looden, of
looden met i
jzer vermengde kogels. De allereerste stuklten waren, vermoedelt
jk, van
geslagen i
jzer, doch sinds het gieten van het kanon geluktwas, werd weinig anders
dan gegoten geschut gebruikt. In het begin waren de stukken uittwee, somtt
jds
zelfs uit drie en vier deelen zamengesteld, welke met i
jzeren banden en stroppen
aaneen gehecht waren , maar ook , wanneer zulks noodig was, van elkander konden
worden losgemaakt. Het middel om geschut in één stuk te gieten, omtrent het m id-

den der vt
qftiende eeuw gevonden, nam vele gebreken en bezwaren weg, welke door
deze om slagtige zamenstelling, in het kanon en in de bediening er van bestaan hadden. Niettem in bleven zeer vele van deze oude stukken, Kamerstukken genoemd,

nog een gerdimen ti
jd in gebruik, waarschi
jnli
jk omdat zi
jj bi
j de buitengewone
lengte en zwaarte van het grof geschut, want men vond toen op de schepen stukk-en

van vi
jftien en zestien voetlang,en bi
j den niet zeer grooten omvang der botlems veel
gemakkell
jker te behandelen waren dan de in een stuk gegoten kanonnen. Hetsnelen
doeltreffend gebruik van het geschut werd daarenboven verhinderd, dewl
jl hetkanon , zelfs tot in het begin der zestiende eeuw , op de schepen nietrustte op rampaarden of aFuiten m et wielen of raderen voorzien, maar op en tusschen balken ,waarhet
met touwen en ringen was vastgemaakt. Het sclzeepsgeschut bleef nog in vele opzigten
gebrek-kig, ook toen het in houten loopen of laden vast lag en, wanneer het Kamer-

ç/u/:/k
-c4 waren, met de tromp aan het boord der schepen werd vaslgesjord, daar dit
de juiste rigting er van bi
jna geheel moet belet hebben. Behalve van het kanon,
.

bediende men zich ook van verschillende soorten van handschietgeweer op de schepen ,
*
als van Ilaalêbussen, K oluvven of Kolvett, Roeren, M usketten en van Ilaaksen of#cli=
bossen, eene zware en meer dan dubbele soort van M usketten , die in de schietgaten
gelegd of op i
jzeren spillen vastgeheclzt werden. De hand- en voetbogenscht
jnentegen
het m idden der zestiende eeuw buiten gebruik geraakt te zi
jn. Vuurpqlen of Raket-

ten, Vuurpetten en Vuurballen dienden om brand in de vt
jandell
jke schepen teverwekken. Voetangels werden langs de scheepsboorden gelegd, om de enterenden en
overspringers te vangen. Het scheepsvolk, waarvan tlikwerf een gedeelte uit landsolda-

1en bestond,was voorzien van i
jzeren harnassen,stormhoeden,kragen,arm- en beenscheenen,en gewapend metsabels,bi
jlen, knodsen meti
jzeren pennen beslagen,pieken en lansen, van welke sommige veertien tot zeventien voet lang waren en den-

keli
jk dienden, om de schepen, welke trachtten te enteren, af'te weren. Te
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Ferc, de gewone zetelplaats der Admiralen en van het hof der Admiraliteit, was een 130partilleriehuis ter bewaring van het geschut en andere scheepsbehoeften. Op làst van 1581
Fazps 11, werd aldaar een arsenaal of wapenhuis gebouwd, en daarin alles, wat totde
uitrusting en wapening van 'sKonings vloot noodig was, opgelegd. Het toezigt er over

xoerde een der aanzienlt
jkste Edelen,onder den titel van Groot-Konstapel of Stapelier
f/cs Zeeland. De bemanning der schepen geschiedde gewoonli
jk door vri
jwillige werving,op handgeld en tegen kosten soldl
j voor een bepaalden togt. Bj gebrek echter
van een genoegzaam getal bekwame zeelieden, wcrd de koop- en zeevaart verboden

totdatde oorlogsvlootbehoorli
jk bemand zou zi
jn,ja,somtjdszelfsvanHoogerhand afgekondigd, datalle onderzaten,gewoon ter zee te varen,des verzocht zi
jnde, gehouden waren, tegen redelt
jk loon,op de oorlogsschepen te dienen. Hetgetalmanschappen aan boord was, over het algemeen,vrt
j aanzienlt
jk. Schepen van drie honderd
ton, onderanderen, telden twee honderd vjftig tot twee honderd tachtig koppen,
en de kleinere bodems naar evenredigheid. Het scheepsvolk werd, na het aieggen
van den eed van getrouwheid en pligtsbetrachting aan den Vorst en aan den Adm i-

raal, gemonsterd en aan boord in kwartieren, gewoonljk vier in getal, verdeeld,
over ieder van welke een kwartiermeester was aangesteld. E1k der schepelingen , ge-

woonli
jk in zeelieden ofmatrozen en bussch.
ietersverdeeld, werd hetwerk opge'tlragen,
waarvoorhi
jzich had aangegeven,ofwaartoemen hem bek-waam oordeelde. DeKapitein ontving zi
jne aanstelling van den AdmiraalGeneraal, en voerde het beveloverhet
schip. Hl
j had onder zich een tweeden Bevelhebbermetden titelvanStadltouder,een
of twee schippers, stuurlieden,bootslieden,schietmans,bootsgezellen, en kri
jgsknechten. Op elk schip was een priester, een heelmeester, een bottelier, en een kok. De

slrafen op het overtreden van orde en kri
jgstuchtwaren gestreng en wreed. Ht
j, bj
vooràeeld, die een ander doodde, m oest, zonder genade, aan den doode gebonden en
met hem over boord gezet worden. W ie een ander met de hantl smart, toebragt, dien
werd de hand afgehouwen. W ie een mes trok tegen een anderen, maar heln geene
smart aandeed,moestmeteen broodmesdoor de hand gest
oken worden; en ht
j,welke

den vrede schond,verbeurde de hand,waarmede llt
j dien verbroken had. Het A'
an de
ra vallen, kielhalen en andere straFen waren mede in gebruik. Van deoudste tt
jden
af, werd voor de voeding der schepelingen naauwkeurig zorg gedragen, en deze was

reeds in de helft der zestiende eeuw gcnoegzaam op dezelfde wl
jze ingerigt, als zj
daarna bj hetNederlandsche zeewezen isgebleven. Sederthetbestuurvan XARELV ,
voorzagen de Bevelhebbers der schepen, tegen een bepaalden pri
js, in de schafting
hunner manschappen , hetgeen eerst door Koning Lonzw zlK is afgescbaft. De vloten
waren in twee of meer smaldeelen gesplitst, over welke, onder den Admiraal, een of
meer Onder-Admiralen lzet bevel voerden. De Opperhoofden seinden hunne onderhoorigen des daags door middel van vlaggen en wimpels; des nachts met lantarens en
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1300- vuurpotten of vuurpannen. Xen maalkte ook gebruik van leuzen of wachtwoorden,
1581 di

e dagell
jlts verwisselden. Door XAREL V werden deze regelingen, bj de meerdere ontwikkeling van het zeewezen, geheel gewi
jzigd, grootelt
jks uitgebreid, en
aanmerkeli
jk verbeterd. Tot dien ti
jd toe waren de vloten nog geheelzamengesteld
uit koopvaardi
jschepen, welke, geljk oudti
jds, doch nu metoverleg en toestemming
der Staten, in de koopsteden en zeeplaatsen , tegen betaling van zekere huur en

vergoeding van alle schaden, voor de kri
jgsdienst in beslag genomen en ten oorlog
toegerust werden. Somtt
jds boden de koopsteden en zeehandelaars, welke dikwerfbi
j
het uitrusten eener vloot ter bescherming van hunne schepen en goe4eren groot belang hadden , uit eigen beweging den Vorst een zeker getal bodems aan, welke geheel

of gedeeltelt
jk door hen uitgerust en onderhouden zouden wortlen. Het denkbeeld,
eene vaste zeemagt hier te lande, in navolging van anderestaten, op terigten,verrees,

naar hetschi
jnt,bi
j XAREL V niet alleen uilde overtuiging,datmen meersterlktekon
geven aan schepen, die uitsluitend voor den kri
jg toegerustwerden, dan aan bodems,
wellter inrigting en bestemming niet toelieten meer dan eene batteri
j te voeren,maar
ook, om zich daardoor zoo welvan de afhanlteli
jlkheid te ontslaan, waarin hi
j ziclz
door de noodwendigheid bevond, vloten, geheeluitschepen aan zi
jne onderdanen behoorende, zamen te stellen, als om het zeewezen dezer gewesten dienstbaar te m aken

tot schraging en vergrooting van zi
jn gezag. Vermoedeli
jk heeft de Keizerdit plan
eerst in de laatste jaren zi
jner regering verwezenli
jk-t. Die vaste zeemagt, welke bi
j
de beperkte geldmiddelen niet dan langzaam kon uitgebreid word'
en, bestond slechts,

ook nog onder het bewind van rxxzlps lI, uit eenige weinige kri
jgsschepen, en gedoor
ee
n
wel
dr
a
ge
hee
l
i
n
ve
rv
a
l
.
Xaar de Wederlanraakte
opstand tegen Spanje
ders,nu metdeze belangri
jke instelling beltend geworden,rigtten,nadatzi
jhetSpaansche juk hadden afgeworpen, eene vaste zeemagtop, welke, van ti
ld t0tti
gd vergroot
en ver
beterd, Toordat eene halve eeuw was verstreken reeds zeer aanzienli
jk was, en
*
spoedig descllrik dervmlken en de beheerscheresse der zeeën werd (1).
@

e

.

Xet de uitbreiding en verbetering van het zeewezen , gingen die van den handel
en scheepvaart gepaard. Er is aangetoond, hoe reeds in de dertiende eeuw de instelling der vrije gemeenten in de steden en de verstandige maatregelen en bepalingen

der Hollandsche Graven weldadig werkten op de ontwiklteling van den handel,de ntjverheid,en dekoopvaardi
j (2). In deveertiende en vl
jftiendeeeuw stegenzt
j,ondanlks
de langdurige binnenlandscbe veeten endeveelvuldigebuitenlandscheoorlogen, totsteeds
hoogeren bloei. Door de Kruistogten waren nieuwe handelswegen geopend, enbetrek-

(1)I)EJoxGE,Gesch.r.lt.Nederl.Zeewezen,D-1.b1.27 168.
(2)hlg.Gedc?z.d.Yaderl.D,lI.St.1.b1.515-520.
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kingen tusschen het Noorden en het Zuiden van Europa in het leven geroepen. Sinds1300de Venetianen in Twaalfhonderd vier Kenstantinopelbadden ingenom en , waren Venetiö 1581
en andere ltaliaansche zeesteden de middelpunten van den Oosterschen handel gewor-

den. De kostbare voortbrengselen van de Indiè'
n werden nu niet, geli
jkvroeger,langs
den grooten handelsweg over Kiow en Nevegerod naar de havens der oostzee, en van

daar naar de Nederlanden en de Bk
jngewesten gevoerd (1), maarvan de ltaliaansche
markten langs den naderen hand'
elsweg van Venetid over Tirol, Augsburg, Frankfort
en Keulen naar de Nederlanden gebragt. Zelfs hadden eenige Hollanders, Zeeuwen
en Friezen zich in Venetië, tot bevordering hunner héndelsbelangen , gevestigd , en

de alom gezochte voortbrengselen der Nederlandsche ni
jverheid werden aldaar tegen
speceri
jen, zt
jde, boomwol, edele metalen en paarlen ingeruild. W eldra echter kwamen de ltalianen zelve hier te lande, en in Dertienhonderd achttien verschenen de
eerste Yenetiaansche schepen te Brugge en Antwerpen , Onà er hunne ladingen te verkoopen. De ltalianen rigten er llandel- of wisselhuizen op , en leerden den Nederlanders
beter boelkhouden. Hun wordt ook de uitvinding van den wissel in den handel, door
anderen echte: aan de Joden toegeschreven; eenige meenen zelfs, dat wissels reeds
in de zevende eeuw bekend waren. Zeker is, dat dit handelspapier vroeg in Nedevland in gebruik was; de invoering van het wisselregt echter ging aldaar zeer langzaam ,en geraakte er niet voor de zestiende eeuw tot eenige volkomenheid. De aloude

en belangri
jk-e handelsbetrekkingen van llollaltd met Engelsnd (2) waren onder Graaf
JAx 11 verbroken, en de Engelsche wolstapel was, tot groot nadeel van Ilolland, van
bordreckt naar Brugge en M ecltelen verlegd. ln het laatste gedeelte der veertiende
eeuw echter, bragten de Engelsche kooplieden den slapel van al de wol, welke

naar herwaarts uitgevoerd werd, en men berekent dat ditjaarlijks honderd duizend
zalkken bedroeg; naar Middelburg. De lzandel tusschen Gelderland en Ettgeland

was, sinds het huweli
jk van Hertog aElxovo 11 van Gelre metde zuster des Konings
van Engeland, uitgebreid en bevestigd. Hj werd voor een groot gedeelte door Ho1landsclle schepen gedreven, en het verkeer tusschen Ilblland en Engeland was in

llet begin der vi
jftiende eeuw in bloei
jenden staat. Doch nadat bl
j eene volksbeweging in Engeland, omstreeks Veertienhonderd acht en twintig, eenige Noord-Nederlandsche k-ooplieden aan de woede van hetgraauw blootgesteld geweest waren , geraakte

de lzandel op datRi
jk in eenen gedurig afwisselenden toestand. W elis waar werden
in Veertienhonderd drie en veertig de oude verbonden vernieuwd, maar een en twintig

jaar later werd de invoer van alle ewassen, stoFen en handwer'lten uitIlolland, Zeel
(1)hlg. Gcdc/t.d.Yaderl.D.Il.St.1.b1.517.
(2)A%.Gesch.d.Yaderl.D.lI.St.1.bl.516.
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1300- land en andere staten van den Hertog van Bourgondië in Engeland verboden. Twec

1581 jaren daarna is dat verbod weder ingetrokken en de vri
je vaart hersteld, terwi
jl
men in het volgenf
l jaar een handelsverdrag sloot voor den ti
jd van dertig jaren. ln
Veerlienhonderd zes en negentig werd het zoogenaamde Groot Commercie Trnctaat

tusschen >'zxz
lps den Sc/lpplc en HE>oRzK VII van Engeland gesloten. Nadien tl
jdzi
jn
nog onderscbeidene overeenkomsten met E ngeland, in het belang der beide volken ,
aangegaan. De handel op Frankrk
jlc bestond hoofdzak-eljk in wi
jnen, bovenal in
gehe
el
e
vl
o
t
e
n
na
ar
Hol
l
and
we
r
d
gevoe
r
d
;
v
oor
l
s
i
n
v
aatwerk, gewerkt
zout dat raet
koper, honig , meekrap en in wol, sinds de Engelsche wolstapel naar Calais verlegtl

was geworden. Lakens,manufacturen, en pelteri
jen werden hier te landenaardatRi
jk
uitgevoerd. Aldaar verkregen in de helftder vi
jftiende eeuw tIe Nederlandsche ltooplieden eenige regten en vri
jheden voor hunnen handel; en bi
j hetverdrag van Veertienhonderd twee en tachtig tusschen lonEwxzK XI en XAXIMILIAAX vatt oostenrîjlc,
werd te gunste der wederzl
jdsche onderdanen, vri
jheid voor xiscllvangst, scheepvaart
en koopbandel verleend. Belangri
jker dan op Frankrljk, was de handel op het
Noorden van Europa, welke, ondanks de onlusten in de Scandinavische Ri
jken,
die langer dan eene halve eeuw duurden , niet werd afgebrolten; zelfs verwierven er

in dat onrustig ti
jdperk vele Nederlandsche steden nieuwe handelsvoorregten. 3Ien
voerde naar die oorden voornameli
jk wi
jn, zout, bier, meel,graan,kruideri
jen,wollen lakens,li
jnw-aden en àrameri
jen. Xen bragtuitRusland,bepaaldeli
jk uitNovogorp#,ruwe pelteri
jen,huiden,wasen talk;uitdedrieNoordscheRi
jken,koper,i
jzer,
hout, rundvee, paarden , gezouten vleesch, sl
,
okvisch , haring , talk , pek, hars, teer,
en onderscheidene soorten van hout voor scheepsbouw en ander gebruik. Sinds 1101landers in de twaalfde. eeuw aan de oevers van de Hoxcr en de E lbe, in Ilolstet
bt,
M eckleltburg, Brandenburg, l7pzzlplcrcp, Pruissen, Saksen , en Tltudngen zich gevestigd, en de strelten van de oostzee, door uzwoRxx de Leeuw verwoest, hoofdzak-eli
jk
weder bevolkt hadden, werden de bestaande llandelsbetrekkingen m et Neord-buitschland uitgebreid en nieuwe aangeknoopt. De Nederlandsche kooplieden genoten er
belangri
jke voorregten en werden zelfs uitgenoodigd, de m arkten in de Noord-buitsche

steden te komen bezoelten. DeRi
jnhandelwerd insgeli
jkslevendig gedreven,en door
de Duitsche Vorsten aangemoedigd. De handel bestond in wi
jn, zout, i
jzer, hout,
steenen, visch, boter en kaas. Xen.hadjaren,in welke te Lobede van meerdan zeventienhonderd schepen, zooweldie op-alsafvoeren,tol betaald werd,terwi
jlde vaartuigen van menige stad nog talvri
jheid genoten. Tusscben VlaanderenendeNoordelî
jlêeNederlanden bestond reeds van vroeger ti
jd een belangri
jk verkeer, betwelk doorhet
verleenen van vele vri
jheden aan onderscheidene steden bevorderd werd. Xaarbovenal
werden deze handelsbetrekkingen uitgebreid, sinds Brugge de stapelplaats van koopwaren uit alle oorden van Europa, en eene wereldmarkt geworden was. Het vporvegt
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va'
n sommige goederen aldaar in vri
j entrepôt op te slaan,gaf geboorteaan eenencom-115
3081
0m issiehandel, welke inzonderheid door Vlamingen = Hollanders gedreven werd en

de welvaartvan Nederland grootelt
jks verhoogde.
Het behoeft geen G toog, dat door dit alles de handel '
der Nederlandsche steden,

vooral van die, welke aan zee en aan rivieren gelegen waren, aanmerkeli
jk in bloei
was toegenomen. bordrecltt verhief zicll in de dertiende en veertiende eeuw tot de
voornaamste koopstad van Ilblland, doch stond dikwerf andere steden in den weg door

ketstapelregt, ))eene der schromell
jkste inbreuken op de vti
jheid van handel,'' welke
lngev
ol
ge
di
t
r
e
gt, door Graaf zix 1 in
men in de middeleeuwen kan aanwi
jzen.
Twaalfhonderd negen en negentig aan die .
stad verleend, moesten de koopwaren ,

welke den R'
è
jn, de Maas, G ccl, Ilssel, Lek en Merwe afgevoexd werden, aldaar
stapel houden, dat is., in andere vaartuigen overgeladen .en drie dagen te koop gesteld worden , ten ware dit met geld wierd afgekocht. Groote voordeelen ontsproten

hieruit voor de burgers, en sindsGraa.
f wzLLxx lIl den Oestzeekooplieden tolvri
jheid
verleend had voor de waren,welke zi
j in Dordrechtte mark zoudenbrengen,vestigde
zich aldaar een alleenhandel, die voor geheel Ilblland even drukkend als onverdrage-

ltjk werd. Behalve een aanzienlt
jken binnenlandschen handel, stond de ,
stad in uitgebreide betrekkingen met buitsoltland, de oostzeelanden, Engeland, Vlaanderen en

Braband. Ap//er#cpl, sinds Twaalfhonderd zeventig in betgenotvan stedeljke voorregten, begon zich, ofschoon wat onzeker op de grenzen van Zeeland en te nabj
b ordrecltt gelegen , echter a1s koopstad te vertoonen, om zich eerlang tot.eene aan-

merkelt
jke hoogte te verheFen. Yroeger gelukte ditaan Amsterdam. Door de tolvri
jheid, welke rrohxs V aan die plaats in zi
jn gansche Land verleende, begon z'
j.
te
bloei
jen en haar handel1oe te nemen, die zich spoedig nietalleen tothet.
binnenland
bepaalde. Tegen het einde der dertiende .
eeuw dreefzi
j dien reedsmetIlamburg,
en in het m idden der veertiende eeuw met benem arken .en Zweden, alwaar

zt
j groote voorrejten verkreeg. Om dien ti
jd geraakte deze stad ook in betrekZ

king met de oostzeelanden, welke de voornaamste tak .
van haren .
handel geworden

is.Ongetwjfeld had zi
j harekoopvaartin hetbegin dervi
jftiendefeuw ook totEngeland uitgestrekt. De schepen, met welke de Am sterdamm ers Hertog ALBRECHT van

Wefjer8s in den togt tegen Friesland ondersteunden; de gewapende vaartuigen, welke
zi
j uitzonden, om de Fransche en Schotsche kapers, of zoogenoemde Likedeelers, te
beteugelen; de gewigtige diensten,welke zi
jaan Koning cuhxsTxAAw van benemarken
bewezen; en de verbonden, welke zi
j.
met handeldri
jvende staten sloten, getuigen tot

welk eenvermogen zj varen opgeklommen. Dôorde verwjding van dezeegaten,he
Marsdiep, hetIleersdiep, en het Vlie, konden omstreeks het midden der vjftiende eeuw de groote schepen voor de stad komen, welke toen m et twee
honderd koopvaarders handel dreef fp '
llet Nopden, de Oostzee, Engeland,
.

l
H Dz= .6 STrx.
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1300- Scltotland, Frclâr'
lj/c, Spanje, Vlaanderen en Braband, en door kooplieden uit het
1581 grootste gedeelte van E uropa bezocht werd. FxLxps Tan ppurgpzl(js erkende dan ook ,
dat Am sterdam den grootsten koophandel dreef uit het geheele gewest. 0ok de

andere Hollandsche steden geraakten door handel en nt
jverlzeid tot groote welvaart.
Brielle voer sterk op Engelqnd, en genoot er onderscheidene voorregten. Naarden verltreeg in het midden der veertiende eeuw het stapelregt van alle visch , in Ilolland,
Kennem erland en Friesland aangebragt. In IIoel-n vestigden zich eenigeHamburgers, om

hunnebierenteverkoopen,en deDenendrevenergrootenhandelinvee.InLeiden,Delp
enKaarlem ,evenalsinDordrech'
tenAmstevdam ,leverdendelakenweverl
jenenbierbrou*

weri
g.en eene ri
g.ke bron van bestaan op; en deharingvisscher
li
l., sindsdeuitvindingvan jyet
haringkalten en zouten door w'ILLEX BzvKExzsz. te Biervliet, en nadat het eerste groote
haringnetin Veertienhonderd zestien te Iloorn gebreid was, bragt Enhltuizeny'Vppr/l,

Medemblik, ja, geheel Noordmllolland tot hoogen bloei. In Zeeland was een aanzienli
jke handel in wi
jnen,en reeds vroeg vindt men er van wettelt
jke bepalingen
gewag gemaakt,om hetvervalschen van den wt
jn tegentegaan.Zierilçzee,deoudsteen
ri
jkste stadvandatgewestgenoemd, hadvelewolweveri
jen,zoutraënaderi
jen,scheepstimen
s
t
ond
i
n
ha
nde
l
s
bet
r
e
kki
nge
n
ze
lfsmetdeNoordmerwerven,eene bloei
jendevisscheri
j,
sche Landen en de kusten van de oostzee. Goes, Vlissingen, Fcrc, en Brouwershaven
waren grootendeels hun blnei aan de vischvangst verschultligd. W estkapelle was eene
belangri
jke koopstatl, welke reeds in hetbegin derdertiendeeeuw opFrankrl
jk,Enge-

land en Scltotland handelde. Mi
'ddelburg,door GraafwILLEM 11metvele vri
jh
.eden
begunstigd, .
bloeide inzonderheid door lakenweveri
jen en wedl
jverde daarin metVlisdfzlgczl, Ferc, bom burg en kvestkapelle. Sinds zich er de Engelsche wolstapel in
Dertienhonderd tachtig gevcstigd had, werd die stad door vreemde kooplieden , voor-

nameli
jk Italianen,bezocht,welke erde waren van het OostenenZuidenafzettentegen
de voortbrengselen der Zeeuwsche en Hollandsclze ni
jverheid, alslakens,fjn linnen en
lluweel, welk laatste Ilaarlem leverde, maar bovenal tegen Engelsche wol, welke door

de Venetianen, als grondstof voor hunne beroemde lakenfabri
jlten, zeer gezochtwas.
Xaar toen na verloop van tien jaren dic stapel,welke voornamelt
jk devreemdelingen
herwaarts gelokt had, naar elders verlegtl werd , verqaauwde dit handelsverkeer. En

ofschoon de stad,naarhetschi
jnt, laterweder in hetbezitvan datvoorregtgeraakt
is, had zi
j in Brugge en daarna in Antwerpen te magtige naburen, om daartegen te
kunnen ledi
jveren. De handel der Landgewesten, welke,althansin hetgebied der
Bisschoppen van Utrecltt en der Graven van Gelre, in de twaalfde en dertiende eeuw

zelfs-uitgebreider geweest was dan in Ilolland (1), leed op vele plaatsen merkbaar
(1)hlg.Gedch.#.Yaderl.D.Il.St.1.bl.517,518.
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door de groote ontwikkeling derZeegewesten.De weleer bloei
jende lzandelvan Tielver-13
001581
plaatste zich allengo naar elders. voornameljk naar bordrecht, en geraakte eindeli
jk
geheel in verval. Sinds de snelle en verrassende opkom st van Am sterdam , hield Utrecht

van lieverlede op de hoofdmarktvan Neovd-Nedevland te zjn.Het verzanden derhaven
van Stavoren belemmerde hoe langer zoo meer de koopvaart dier aloude stad , welke

van nu af haren bloeizag tanen. Groningen, dyarentegen, breidde zi
jn bandelnaar
de Bi
jngewesten en het Noorden van Europa uit. Appingadam dreef insgelgks eenen
aanmerkeljken buitenlandschen handel. Deventer, Kampen en Zwol handelden niet
alleen op Vlaanderen en Ilolland, maar ook op Ilam burg , Lubeck en de geheele

oostsee, op de Noordsche Ri
jken, waar zi
j vcle voorregten en vrjheden verkregen,
op Engeland, Scltotland, en bovenal op de B%jngewesten. Het bli
jkt zelfs, dat de
bewoners der Ilsselstreken in dien ti
jd buitenlands als stoute zeevaardersbekend stonden. Sedert het midden der vi
jftiende eeuw, nam de bloei der Ovenjsselsche
steden af, daar langzam erhand haar handel zich naar de voornamere Hollandsche steden verplaatste, en in den Spaanschen oorlog geheel te grondp ging.

Zutpken en Ilarderw%jlç zetten hunne oude betrekkingen met Kamburg en de
Noordsche Rt
jken voort, waar zi
j vele voorregten g:nqten. Utrecltt, Duurstede,
Tiel, Arnltem , Zutplten, Bommel, Ilerwerden en Nnmegen dreven handel op
den Bjjn,en de Duitsche Vorsten,bovenalde stad Keulen, verleenden hun onderscheitlcne vri
jheden. De belangrjkheid van den Gelderschen Rijnhandel bli
jkt uit eene

tollt
jstvan den ontvangerte Lobede,op welke tachtig schepen van Zutphen,en honderd zeventien van Arnhem , alle vri
j van tol,voorkomen. Hetverbond van Nljmegen
met Keulen , in Twaalfbonderd acht en zeventig gesloten, werd in den loop der veertiende eeuw onderscheidene malen vernieuwd en vermeerderd , waaruit men kan aqei-

den,datde belrekltingen tusschen deze beide steden'in dien ti
jd zi
jn toegenomen. De
Geldersche ni
jverheid leverde aanzienli
jke hoeveelheden zout, bier, azi
jn, lakens,li
jnwaad, ook eenig goud- en zilverwerk op. W anneer er sprake is van de Nederlandsche
ntjverheidenkunstvli
jtin demiddeneeuwen,magmen den weldadigen invloed, welken de
Gilden,altbansbi
jhunontstaan,daaropuitoefenden , nietmiskennen. Toen immerswaren

nt
jverheid en kunstvli
jt nog in de kindschheid, en llet wasvan het grootste belang,
wilde men niet verliezen wat men met zoo veel moeite verkregen lzad, om de regc-

len,waarnaarmen werlkte,te verzamelen en bi
jeen te houden.Daarbi
j gewende men
de arbeiders, vroeger gelzeel aan zich zelve overgelaten , aan eene zekere tucht of

regel; men noodzaakte hen bedriegeri
jen achterwegen te laten, volgens vaste regels te
arbeiden, en verhinderde hen slecht werk ter markt te brengen. ))Maar toen men den
arbeid verdeelde, sommige beroepen in vele onderdeelen splitste, en tot in de kleinste

bi
jzonderheden de werkzaamheden bepaalde, welke ieder Gild verrigten moest, werd
alle vooruitgang in kunsten, ambacbten en neringen aan banden gelegd, laelgeen
68+
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,00- eeuwen lang een beletsel geweest is voor hunne verdere ontwikkeling. Inzonder1581 heid was djt later lzet geval, toen de Gilden in zoo vele monopoliën ontaard wa-

ren,en men welgedwongen wasbi
jhen temarktte gaan, daarmen pergensanders
te regt kon. Het stond alzoo aan hen, llunne ni
jverheidsvoortbrengselen op éénen
pri
js te houden woo hoog zi
j zelve maar wilden, waardoor zi
j den kooperverpligtten
veel meer te betalen dan hi
j anders., bj vrje mededinging, zou gedaan hebben, en
den verbruiker eene belasting te hunnen behoeve oplegden. Zi
j onderdrukten tew
vens allen edelen najver, en.werkten elke verbetering in beroep of handwerk hardnekkig tegen , want de inveering daarvan m eest hen van den sinds eeuwen gevolgm

den regel doen afwijken. Daardoor verhinderden zi
j de vorderingen,in deltunsten
en ambachten, en bleven alti
jd op dezelfde hoogte. Zi
j werden toen een struikelblok
voor allen, die wilden werken, doch op de eene of andere wi
jze beletwerden het
meesterschap te koopen; hierdoor onttrokken zj menige ni
jvere hand aan den arbei;
en verhinderden menigeen op.eene eerll
jke wi
jze in zi
jne behoeften tevoorzien (1).9*
De handelsbetrekkingen met Noord-buitscltland voerden van zelf de Nederlandsche
koopsteden tot deelneming in het verbond, dat onder den naam van Kanze eenmaal
zoo beroemd en geducht geweest is. Op het voetspeor der ItaliaanscV gemeenebesten,
hadden vele Duitsche steden tot bescherming en uitbreiding van den handel, tot wederkeerig hulpbeloon , en tot slissing der geschillen, welke onderling zoo wel, al*

metvreemden mogten ontstaan,zich metelkander vereenigd.Hetjuisteti
jdslip,waarop
deze Vereeniging of Hanze ontstaan is, kan met geene zekerheid,bepaald worden.
Somm igen stellen dit in Elfionderd zestig, anderen in Twaalfhonderd, en nog anderen
in Twaalfhonderd een en veertig toen Lubeck en Ilam burg met elkander eene over-

eenkomst sloten, welke, naar het schi
jnt,.den naam van Dnitsclte ffcllc gedragen heeft (2). Dè oudste bekende schrihelt
jke oorkonde,welke op deHanzebetrer
kisg heeft, is de zoogenoemde Keulsclte Cpn/ctfercffc van Dertienhonderd zeven en
zestig, en van dien tjd kan dan ook haar bestaan met zekerheid worden vastgesteld.
Overeenkomstig het doel der Hanze, welke in de veertiende en vi
jftiende eeuw op
haar hoogsten trap van magten aanzien stond, de bevordering,nameli
jk,vande welvaart, het bestaan en het onderling verkeer der deelgenooten, vooral.m et betrekking tot

den zeehandel, verdedigde zij zich gewapendçrhand tegen de zeeroovers, zelfs tegen
magtige Vorsten, of wien haar ook moei
jeljl
.theden mogtbaren, sloothandelsverdragen
(1)z.w.DE ROOY,Gesch.p.#.Nedrl.Handel,9.1.bl'
.105- 108.
(2)Over de Gteekenis van Hanze of Ansa is veel getwist. Uit echte bescheiden van de
twaalfde en dertiende eenw bli
jkt,datditwoordeene handelsvereenigingzeen handelsgezelscllap,
Gild , of Corporatie beteekende.
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m et vreemde Xogendheden en volken, en zag zich al spoedig m eestervan den geheelen 1300R
1581
handcl op Zweden, Fpprwcgczl, Denemavlcen, Pruisen, Polen en usland. be staaten bleven echter van hare handelskundige betrekkingen der onderscheidene Hanzested'

betrekkingen geheelafgescheiden,en zt
j kondes zelfshare staatkundige onafhankeli
ju
heid ontberen , zonder van het deelgenootschap,te worden uitgesloten. Xaar ingeval
van onwil, bezigde het Verbond dwangmiddelen, zoo wel tegen weerspannige Hanzegcnooten als tegen vreemden. Op de Hanze-dagen of dagvaarten, om de drie jaren

en gewoonkjk te Lubeck gelzouden,zonden de verbondene sleden hare afgevaardigden.
Hier werden de groote belangen van het bondgenootschap behandeld , en de verdeeling
deropbrengsten te gemeenen nuttegeregeld.DeDuitsche hoofdplaatsen ofhoofdltantoren van

hetVerbond warenLubeck, ffetxlezl,Brunswqk,en bantzkg;debuitenlandscheBergen in
Noovwegen, Nevogorod in Busland,Brugge in.Ylaanderen, en Londen, wantdeHanze
bepaalde zich niet alleen tot buitscltland, maar ook steden in hetNoorden van Europa,

in Engeland, de Nederlanden, Frankrijk, Spanje en Italië sloten er zich bj aan.
Niet naauwkeurig kan men bepalen, wanneer de Noord-Nederlandsche handelsteden

zich bi
j de Hanze gevoegd hebben,sommige deden ditvroeger,andere later. Zeker
is, dat de voornaamste er toe behoorden, als,bordrecltt, Amsterdam , Botterdam ,

Brielle, Middelburg, Zierikzee, Arnemuiden, Utreeltt, Tiel, Nqmegen, Zutphen,
scr#crwïj/c, Elburg,.Deventer, Kampen, Zwpf, Ilasselt, stavoren, Groningen en
andere. Zi
j bedoelden daardoor aan haar verkeer met de Noordsche volken de
grootst mogeli
jke uitgebreidheid te geven, en maakten zich dan ook spoedig na
hare toetreding m eester van een groot gedeelte van den handel op het Noorden en
op de oostzee.. Hoe sterk de vaart op die gewesten destz
jds in Ilblland en Zee-

land geweest is, blj
ilkt daaruit, dat toen men in Veertienbonderd acht en dertig
besluiten moest,deDuitsche Hanzesteden te tuchtigen,,welke uitnajyer en tegen alle
begrippen van het volkenregt aan, in de oostzee Nederlandsche koopvaardi
jschepen
wegnamen, vernielden , en de bemanning gevangen hielden , de volgende steden en

plaatsen, die ongetwjfeld alle belang in den handel op de oostzee hadden, aan de
toerusting van tachtig oorlogsehepen derwaarts moesten deelnemen,aldIlaarlem ,belp ,
Leiden, Am sterdam , Gouda,.Alkmaar, Apf/cr#cm , Vlaanderen,.Scltoonltoven, #:1f:den, oudewater, W oerden, Gorincltem , fgl/r/ltffzcrl, Grootebroek , M edem blik, * ps-

nikendam , Edam , de dorpen in W aterland, Purm erendo en,Purm erland, & Ael&%/c-

ltouten W %
jdenesse, Ilem , Venltuizen,,Sybecarspelx Iloogwoude, Spanbroek,Abbeà8r/ç, W estwoude,de dorpen van Kennemerland enFriesland,Sckagerkogge,A'pe#ïjâ
met eenige dorpen, Beverwqk, W 1J/<aan zee, W estzaandam en Krommenie,Naarden, W cc.
T , de dorpen in Gooiland, de dorpen van Amstelland, het land van Teœel
en van W ierkngen, M kddelburg, Zievkkzee, Bem erswaal, Goes, 7Wplel , Poovtvliet,

Wrpuwerd/lctle?l, W est-scltouwew, PIf:#l'
p#:zl, Fere, Kortgene, St. Maqvtensdk
j,
k,
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130a- Bvielle en Goevede. Xen sloot we1 in Feertienhonderd een en veertig op den vorigen
1581 voet vrede en opende weder voor elkander d: havens, maar de betrekkingen tusschen

de Nederlandsche en deDuitsche steden, zoo a1szi
jvroegerbestaan hadden,keerden
nimmer terug. Ondanks de openli
jke en geheime tegenwerking derHanze, maakten
zick de Nederlanders in korten tjd meester van den handel op het Noovden,
en dit gaf aanleiding, dat zj zich,denkeljk in Veertienhonderd negen en veertig,
van het Yerbond los maakten, welkshulp zi
j nietmeer behoefden. Hetoverige der
vi
jftiende eeuw ging echterzonderverdere vredebreuk voorbi
j,maar van hetjaarVi
jftienhonderd tien af, werden de Hollandsche steden , en m eestal tot haar nadeel, in

allerleiNoordsche onlusten gewikkeld,doch zj waren intusschen magtig genoeg geworden, om dergelt
jke schokken te wederstaan, en breidden steeds meer en meer haren
handel in het Noorden uit. Naar mate Ilelland 'steeg, m oest de Ilanze dalen ;

en in Zestienhonderd achttien washetreeds zoo ver met haar gekomen, dat zj meer
dan eens bi
j de Algemeene Staten der Nedevlanden om brieven van aanbeveling aan
de Koningen van benemarlêen, Zweden, Engeland, en aan deGrootvorstenvan Rusland
aanlzield, en a1s eene groote gunst verltreeg. - Vele Nederlandsche sleden ecbter, a1s

Nlby gen, Zutplten, A/crmpzl#c, Arnltem, Venlo, E lburg, Ilarderwk
jk, beventer.,
Zwol, Kampen, Gronkngen, s'fcrprczl en Bolsward, hadden zich niet van de Ilanzc

gescheiden,dewi
jl zt
j de steun van dat Verbond behoefden. N%jmegen bleef hetlangst
getrouw , altlzans in Zestienhonderd acht en twintig verltlaarde die stad, dat zi
j bj de
Hanze wilde blt
jven, welke in Zestienhonderd drie nog slechts veertien stemgeregtigde
steden geteld had. ln Zestienhonderd negen en zestig werd de laatste vergadering der
oude Ilanze gehouden , doclz hier komen geene Nederlandsclze steden m eer op voor.

De snelle opkomstvan geheel Noovd-llolland, in hetbi
jzonder van Amsterdans, in
de veertiende eeuw ,is grootendeelstoe te schri
jven aan de betrekking methetNoorden
van Europa en vooralaan den graanhandel,in welksbezitdeNederlanderszicllreedsvroeg-

tt
jdig bevonden.lmmersinhetjaarTwaalfhonderdtwee en vlftig,toen een vreesseli
jke
lzongersnood E uropa teisterde, had Ilblland zulk een grooten voorraad van granen,
dat het geheel Europa er van konde voorzien, waardoor groote schatten herwaarts

slroomden. Xen zalzich alzoo aan geene overdri
jving hebben schuldig gemaakt,toen
m en Ilblland,'
in het grafschrift op Graaf zAw 11, een land plain de Afc/let
st
sc noemde.

'Van dien ri
jlkdom getuigtook,dateenderbvlvEwvooabEw,ten ti
jdevan GraafwlLLzx lll,
aan den Koning van Engeland tweemaal honderd duizend ponden leende, eene verba-

zende s:m in dien ti
jd,waarvoorhi
j zich groote handelsvoorregten in datRi
jltbedong.
Op he'
t einde der veertiende eeuw waren er in Amsterdam omtrent honderd duizend
hdten vreemde granen voorhanden, die naar alle oorden van Europa gezûnden werden.

Xen zag er dikwi
jls'in achtdagen ti
jdsdrielaonderd vaartuigen, geladen metkoren
en andere Noordsche voortbrengselen , aankomen. Ondertusschen had het in gebruik

raken van het kom pas een .gropten invloed op de uitbreidink v4n dén..zqehéhdeluitge- 1300.
1581
oefend. Sinds dien ti
ld waren, onder het geleide van dat.
w erktuig, t:gten naar ver.

wi
''erde gewesten '
ondùrnomen, en de N'ederlapdersdaardoormetvele volken in aanmking geltomep , m et welke zi
j tot nu toe .geen of wvinig verkeer gehad lladden.
lt
al
Xet Spanje, Ppr/ugll en ie waren betrekkingen aangeknoopt, en de gewesten in het Noorden nader bekend geworden. lnsgelt
jk-s werk
.te voordeelig op den
bloei van den Hollandschen hqndel de vereeniging van Ilolland en Zeeland met de
staten des Hertogs van Bouvgnndië, ))wiens vlag in alle zeeën geëerd ,wiens kooplieden overal ontz.
ien , en wiens gunst en vriendschap alom gezocht werden.'' De scheepvaart nam in aanzi
enli
jke mat: toe,zoo wel door degrootehandelsondernemingen,
welke men wbegon.te beproeven, alsdoor hetuitrusten van vloten, om de kpopvaardj
.

.

.

te,besqhermqn. In Zeeland, bepaaldeljk-te Middqlburg, Ferd, W estschouweh,Arnemuiden, en , boyenal te Zierikzee, werden de grootste schepen gebouwd, en'met vde

soarten van koopwaren naar alle oorden van Europa gezonden. W ederkeerig za# men
vele vreemde ssohepen in de W ielingen en het Veergat binnenkomen. Middelburg werd

de stapelplaats der Franpche, Spaansche en Portugesche wi
jnen, en doorden handel
waserin Zeelqnd,e
wxçdegetuigeoisvaneenoudSchri
jver,))grooteovervloedvangeld(1).:'
Hoe zeer dewelvaart der Hollandsche koopsteden was toegenomen, kan daaruit bli
jken,
dat de stad .ff/prl een verlies van derlig schepen konde lt
jden in een kruistègt tegen
de Fransche kapers in hetjaar Veertienhonderd vjf en zeventig. Hiervan getuigtmede
lletaandeel,welk Ilolland en W est-Friesland,zoo in a1snahetBourgondischeti
jdvak,
..

in (le beden m oest dragen , even als de boete van ruim honderd drie en twintigduizend
kroonen, binnen den ti
jd van zes maanden op te brengen, waartoe de Kennemers in
Veertienhonderd zes en twintig veroordeeld werden, behalve eene jaarlt
jksche belasting
.

van vier groot,voorelk huis,dewi
jlhun andersnietmogeli
jk zou geweeslzjn, deze
aanzienli
jke som op te brengen. Xetregt kon derhalve een ti
jdgenoot, ))Kolland een
zeer njk land nqemen, hetwelk den Hertog van Bourgondiè'aanmerkeli
jke voordeelen
schonk (2).:' Xinder gunstig wasin Friesland detoestand van den handel,welke er,
door de woedende binnenlandsche onlusten, over het geheelkwi
jnde. De ontluikende
bloei van Leeuwarden werd door hoogloopende geschillen met Sneek nîet bevorderd,
en Stavoren verviel meer ep meer door de toepemende verzanding der haven. De bandel van Groningen had zich onder het bewind van den oorlogzuchtigen xAazr v<z&
Egmond geschraagd, , doch die der steden van over%
jsselwasaanmerkeljk afgenomen,
en had zich ,. even als die der Utrechtsche steden, hoofdzakeljk tot hèt binnenland

(1)AEIGERS:ZRO,Chron.r.Zeel.D.II.bl.191,192.
(2)coxlxrs,MemoiresyLiv.Vl.ch.13.
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1300- bepaald.Niet eer keerden in deze gewesten rust en welvaartterug,dan toen zi
j onder
1581 d
h t uuis van

e heerschappj van e

oostenri
jk gekomen waren. KARZL Y , welke over

al de Nederlanden het gebied voerde, begreep te regt, dat handel en zeevaart de

sterkte zi
jner staten uitmaakte,en dathi
j hun grondslag, de vri
jheid,ontzien moest.
Toegevend, wanneerdoorzetten onstaatkundig zou zi
jn, liethj somsontwerpen varen,
wanneer zi
j den handelsstand mishaagden.Zoo had hj eenshetplangevormd,denhonderdsten penning van alle uitgaande goederen te hefen , en den tienden van deinkom-

sten der vaste goederen en van de jaarljksche winstder kooplieden; maarde uitvoering ontmoette zwarigheden , en de Keizer zag de steden, welke er zich tegen verzet

hadden. door de vingers. Z0o wilde hi
j ook een verlofgeld heFen van de uitgaande
granen; maar het misnoegen Was algemeen en dreigde te Amsterdam zelfs in een
oproer uit te barsten toen de Landvoogdes verkoos het d
.oor te dnqven, waarop de
K eizer allen , tegen een matigen afkoop , van deze belasting ontsloeg. Het is waar,
deze Vorst, sleeds in zware oorlogen gewikkeld, viel wel eens, tot onlerschraging

zt
qner uitgeputte schatkist, de inwoners met zulke afkoopen wat lastig, doch wist
weder hunne gunstte winnen door hetuitvaardigen van vele wi
jzen wetten enkeuren,
inzonderheid tegen alleenhandelfmonopoliën) en bedriegeljkebankroetiers. Vlaanderen
en Braband stegen onder bem tot buitengewonen bloei. Antwerpen was de grootste
handelplaats van Europa, en genoot eene nergens geëvenaarde welvaart. Xaar ook

Noord-Nederland streefde, in vele opzigten, de Zuideli
jke gewesten pp zl
jde (1).
Eenen ongemeen levendigen handel dreven de Hollandsche steden, inzonderheid Am sterdam , na Antwerpen de grootste koopstad in Nedevland, m et de meeste volken

van Europa. De vaart op Amevika en Azië, in het alleenbezit der Spanjaarden
en Portugezen, bleven nog welvoordeNederlanders gesloten,maarzj haastten zich,
de voortbrengselen dezer werelddeelen terstond uit de tweede hand te ontvangen, zoo
dat dit gemis weinig geveeld, en de nieuwe betrekking naar de oost- en W edfIndiën toen reeds een der voornaamste handeltakken voor hen werd. Groote welvaart

verschaften steeds de talri
jke Hollandsche weveri
jen, welkerlakensin cvergroote ho>
veelheden naar alle gewesten van Europa gezonden werden. Xaar inzonlerheid was de

haringvangst in de zestiende eeuw eene goudmi
jn voor Ilbllantd en Zeeland geworden.
Naar de getuigenis eens vreemdelings, bragt zq den Nederlanden meer schatten
op, dan andere volken metm oeite aan de aarde ontwoekerden. Enkltukzen en ffppr',,

waarzi
jzich voornameljk ha4 gevestigd,warengrootendeelsdaaraanllunnentoenemenden
bloei verschuldigd. In het midden der zestiende eeuw zond Enkltuizen alleen honded

veertig haringbuizen in zee. Geen wonderderhalve, datzi
j in de plakaten van dien
(1)Ziehlg.Gedcà.d.Jk#erl.D.lI.St.lV.bl.49,50.
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''d de prpp/c vissclterij genoemd wordt. OOk de kabeljaauwvanmtleverde aanzienli
vnnrdeelen op. Door deze verbazende ui
tbreiding Van handel, njverheid en zeeYaart.
nkwamen grootere geldsommen in omloop, de overvloed verm eerderdej devertering was

ruimeronderalle standen, de kunsten, handwerken,en fabrjken werden bloejender,
maar ook.de levensbehoeften veelvuldiger en veelsoortiger.''Aldie bloei en #i
jkdom ,al
die nering en welvaartverdwenen doorden woesten geloofsi
jver, de vervolgingszucht,
en de dwingelandi
j van EzLxps lI. De zeevaart eclzterwerdindeNoordehjkeAe#crlcl#cs
doar de W atergeuzen onderhouden; en mogen deze vri
jbuiters den handelaanvahkeljk
peer bedorven tlan bevorderd hebben, ((in de gevolgen nogtans waren zi
j van onberekenbaar nut; want toen onder de worsteling op leven en dood de vri
jheid in Ilblland
ltet hoofd opstak en de handel eenige verademing kon vinden, waren er terslond be-

kwame en sloute zeelieden,om dien te ondersteunen (1).))
Tot gerief van den handel waren reeds in de veertiende eeuw in vele steden van
Ilolland wisselhuizen opgerigt en van wege den Vorst wisselaars aangesteld, om de
vreemde m unten ,door buitenlandsche kooplieden hier gebragt, in te wisselen. Derente

wastoen twintig,somsdertig ten honderd (29. Erwaren velerleisoorten,zoovangouden als zilveren munten in omloop. In Ilolland en Zeeland vond men . onderanderen,

als gouden munten:de bukaten,enkele en dubbele W itlemen,heele en halve Filtàsklinkerts en Filt
èsguldens, enkele en dubbele St.Andriesguldens, Koning- en Karelguldens, heele en halve Testoenen of Slapers, Flccmdc/l: Leeuwen en Nohels. Onder
de zilveren m unten telde men, behalve verschillende soorten van guldens, daalders
en realen, Botdragevs, Voetdragers, Tuinen, Drietanders, Kromstaarten, E ngelen m et

twee scltilden, Guldenvliezen, Lammeren, Zecttttcp, Vuurijzers,heele en halve J0(1)ssAcpoT TEx cATs, Gesch.r. Nederl.Zeevaarten ffcn#el, bl.26. Onsoverzigtvan dea
staatdeshandels în dittjdperk is ontlcend aan wAGS,AAR, Yaderl.Sidf.D.111.bl.499- 504,
532; 1Y. bl. 4559 V. b1. 33. vAN wux op SVAGENAAR, St.111.b1.96. wAGSNAAR,Beschr.v.
Amstpdam ,St.1.bl.152,189,190,195,221,269,273. La AicAe.
çde dq la #dllpp#e,T.1.

P.20-23,30- 12. DE RSIFEENBERG,de l'elatde la Apzsfîcfipn,desJcsrigtfe:et#z1commereedans
/ew Paysm aspendant le XV etXVI siècle.Arlfr.1822,p. 78, 160,161,169,179,194,198,
201.,202,232,238. ALTMAIJZR, Ilist.d.relcffpn: des #cp&#c: au XVI dit
lcld avec le Apr# de
z'fttrm :, p. 48, 207. BZRG, #e N ederl. e'z het scr crer&-, op onderscheidene plaatsen. oc
zoxGs,Nederl. en Venetië,bl.290,292,294. Xr.II.z.xozszx, Yoorlezingen dper de &e,
:c/?.r.

#.Nederl.Ilandel,b1. 11,16,43,47,48,51,54. 5IJuoF>*, mj'
dragen, D.Y. bl.276;Vll.
bl. 168, 169, 176, 178, 249, 259, 281. Overiin. Alm. voor 1842, bl.1--38;voor 1852,
b1.73- 169. pu R00v, Gesch. v. #.Nederl.#cx#el, D.1. b1.90- 246. scllEtvnM.
:, Aemstel's
Oudheid, bl. 6 ,7.

(2)ps ltooY,Gesch.v.d.#e#erJ.llandel,D.1.bl.218.
11 DzxL. 6 STVK.
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130(> hannissen, B%jders en andere,alle genoemd naardebeelden, welke zj droegen (1)v
1> 1 O
ndoenll
jk is het,naauwkeurig de waarde dezer geldsoorten,naar onze tegenwoordige
muntberekend, op te geven,daarzt
j vaak van gewigten gehalte verwisselden. Xen
m eent echter, dat de dukaat stx ds hetzelfde gewigt en gehalte behouden heeft. Er

waren in de Noovdelljke Nederlanden ook Geudguldens van acht en twintig, Pestu!JJ/#vl#cl: van veertig, bavidsguldens van zeven en vjftig, Fransclte ffrpplczz van
veertien,oude Fransclte Sc/lff#cs van twee en veertig ofvi
jfen veertig,en Engelsche
Nobels van vjftig stuivers in omloop.De Stuivev heette in Utrecltteen Ml
jter enwerd
opachtbuiten , de W ïf/a, deKromsteert of Groot op vier, en de Plakke op een w
ouit
@
gerekend. De Braspenning had d e waarde van negen of tien Plalêlêelt. Voorts had
men Geldersclte, Deventer, Em bder, ircl4t
:,Beinouds en andere Guldens,onderscheidene soorten van Grooten of Groeten, zilveren Plakken , gouden en zilveren Kopkins,

Ridders, Vliegers, Sc/lcllfzlpep, Tlturingers of Teursch,en,Jagers,Lehjaarten,M1Jnslerdc/lc, Osnahrugsclte, Leuvensche, en Dpr#dc/lc Ilallers of Ilellevs. Xen rekende

ook bij Marken, Talenten, Ponden, oncen e4 Looden hlrdr, Sterlingen,en inzonderlleid bi
j Scltilden (2).
Niettegenstaande deze menigte van muntsoorten, was het geld in dittt
jdperlt zeer
sclzaarsch, zoodat men in sommige gewesten ook koopwaren in betaling konde geven,
en als dan werden vier M arken waarde aan goederen ,tegen drieM arken geld gerekend.
Boter en koren, de huur en de arbeidsloonen echter moesten m et klinkende munt be-

taald worden (5).. Ten gevolge dier schaarschheid, waren de dienst-en wçrkloonen
zeer gering , en de levensbehoeften uiterst goedkoop. Om een paar voorbeelden hiervan
aan te halen , zoo bepaalde in Dertienhender; drie en twintig de Bisschop van Jlrcc/lf,

dat bi
j hetschouwen der di
jken de Di
jkgraafen Heemraden nietmeermogten verteeren dan ))heuren dagelyckschen kost, datisden Dyckgraeftwaalfgrooten, ende elcken

Heemraet ses grooten desdaghes.p Dateen grootin dien tjd nietmeerbedroeg dan
een halven stuiver, is bekend. De Regering van Ilborn onthaalde in Yeertienhonderd

vier en zestig den Graaf van Charlerois, zoon van vzlzlps den &pctf:, ep een maalttjd
vah driestuivers,en op n0g eenenvan twee en een halven stuiver (,
1). Een prachtig
1

(

(1)ALKEM*APE,Munt d. Graven t?.#@!?.bl.63- 188. Over de vroegeremuntsoorten in fnls
vaderland'
,zie Alg.Gedch.d.Yaderl.D.ll.St.1.b1.519,520.

(2)wlcusns, Yerh.prer de ptf#e Gron.Munten in de W erken Pro A'rcplea#o JurePatrio,
D.111.bl.81 enz. wEsTExo0RP,Jaarb.p. Gron.D.ll.bl.125,126,148,180,212,223:,
bovenalb1.258,313- 315,550. Ilist.r.h. Utr.Bisdom ,D.1.b1.477,479.D.111.bl. 354.

(3)HETTEMA,hetfpldigerLandregt,b1.113.
(4)vulalvs,Chron.p.Ilborn,b1.78.
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gastmaal, op welk de stad Arnltem in Veertienhonderd acht en dertig Hertog Ayworb,1300-

zi
jne gemalin,en een gevolg van honderd zesen zestig personen onthaalde,kostteniet
meer dan zeven en vi
jftig Arnhemsche guldens; en een ander,veertien jaren later,
door haar dien Vorst, verzeld van meer dan twee honderd Edelen,Ridders en hedien-

den, aangeboden, werd met drie en veertig guldens bestreden. In hetjaar Vi
jftienhonderd werd een vat zout, een vattarwe,een vathaver,een stoop rooden wijn, en
enevette ganste zamen voortwintig stuiversverkocht(1). Om dien ti
jd kochtmen
te Amsterdam een mud garst, een mud tarwe, een mud rogge, een mud haver,

eene ton appelen,een vetten kalkoen,en eene kan wi
jn te zamen voor een en dertig
stuivers (2). In Alkmaar gold desti
jdseenekoe nietmeerdan vi
jfmjnsche guldens,
em een kalfslechtselfduiten (5). Zoo goedkoop bleven,naarhetschjnt,de levensmiddelen de geheele zestiende eeuw door. Immersin Vi
jftienhonderd zeventig kostte
e n maalti
jd,in hetXinderbroedersklooster te Amsterdam aan veertig Priestersen Paters en honderd twintig andere personen gegeven, niet meer dan taoltiig gulden. Daar-

veor waren verteerd:twee aam Ri
jnsche wi
jn,anderhalfvatbier, negen en twintig
hoenders,twee en dertig koni
jnen,vierschagerweeren (hamels), tien hammen, vier
zoetemelks kazen, tien groene kaasjes, twee pond kappers, vi
jftig limoenen, een
mingele oli
jven, drie geregten van visch,radi
js, salade, honderd zestig poFen brood
en tachtig tarwen brooden (é).
Xetde welvaart,doorden handelaangebragt,had deweeldegeljkentredgebouden,
hetgeen de beteugelende wetten, daar tegen uitgevaardigd, niet konden verhinderen.

Vruchteloostoch bleven de keuren,in onderscheidene Nederlandsche steden in de vjftiende en zestiende eeuw tegen de blzitensporige feestmalen , de kostbare bruiloften en
@
de overdadige geboorte-doop- en N grafenismalen (5). De Vorsten en Grooten gingen
de burgers voor in pracbt en weelde. Xen denke slechts aan het overkostbaar en

schitterend steekspel,door GraafwzrLEx I1IteIlaarlem gegeven (6);aandebruiloftvan
(1)Kerkel.Oudh.en Gesticht.t/lp Zuid-Houand,b1.355< * .
(2)COMMZSIN,Beschr.r.Amst:bl.912.
(3)rIXELEN:>:RG en zooxxzxp, Gesclt. w. hlkmaar, b1. 45. Onderscheidene voorbeelden van
dien aard vindt m en in s>:EGuw kTEa's Chron. rl'z Graft en A#>,#rLI
Us, Chron.t?.ffppr'z.
12.79,80, SRANDT, Ilist. r.Enkh.bl.27,28. M as, Katn). Ov#A.b1.56. s.sxlos,Schatkam. d.Nederl.Oudh. bl.97. b.wlssmx,Amstell.hvkadia,D.1.bl.147- 155. Kerkl. Oudh.
t?. N. llolland, D. ll. bl. 225.

(4)scnzLe
rzxA,hemstel's Oudheid,bl.64.
(5)ALXEMAOEenv.D.scuzLslso Nederl.bisplegtigltwB.1.bl.192,194.>IJHOFF,Bt
jdr.D.V.b1.276.
(6)hlg.&edc?l.#.Yaderl.D.lI.St.lI.b1.51.
69*
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81 Herto*
e*KAREL van Gelre te Zutplten, daar hetgeheele Land van gewaagde (1); en
aan hethuwelt
jksfeestvan PrinswxLLEx Ivan oranleteLet
àzig (2). Luisterri
jk waren degroote gastmalen der aanzicnll
jkeEdelen. De eetzaalwasmetbloemen en bladeren beslrooid,en de wand getooid metgroenetaltken,sierli
jkgerangschikt.Desvoor.

middags te elf, hoogstens twaalf ure, maakte men de tafel gereed,een vierkantofrond

blad, welk op schragen rustte, doch somti
jds ook den vorm had van een elleboog of
hoefjzer. :en laken van :jn linnen, dat tot over den grond hing, werd er op gespreid, en daar boven een kleiner, z66 geYouWen dat het de messen, lepels en berden bedekte t,ot de gasten gekomen waren. De m essen met vergulden, zilveren of
kristallen hechten, m oesten met de punten gastewaerd worden gelegd, cn werden in
plaats van vorken gebruikt; de lepels, meest van hout, somsvan zilver, dienden slechts

voorde groenten,toespjzen ensausen;debordenoftail
joren,dekleineengrooteschotels
ofplatelelt waren,geli
jk ook de sauskommen,van tin of zilver. Tusschen de scholelg
werden welriekende bloemen,of groote en frissche bladeren derwi
jze geschakeerd, dat
zj verschillende fguren voorstelden. Om de tafelheen stonden banken metlosse kussens of met leder of tapi
jt bekleed, ook wellage stoelen methooge lederen ruggen.
Het buFet was met zilver en kristallen vaatwerk, kannen en bekersri
jkeli
jk'bezet.
W anneer dè gasten van het aangeboden zilver of verguld waterbekken (de nappe),
om de handen te wasschen,en het servet fdwaalt, om die afte droogen,gebruilk
gemaakthadden,werd e1k naar zi
jn rang en stand, een Heer en eene Dam e naastelkander, geplaatst. Alsdan deelde de kok het brood rond, en plaatste het zout in een
zilveren vat aan het hooge einde van de tafel, waar ook een li
jtonlter zat,om het

vleesch voor te sni
jden en he
t gevogelte te ontleden. Het eerste geregtbestond uit
*
veelsoortige salade metkomkommers,ofuitvruchten,ook we1uitzachtgekookteei
jeren.
Het tweede geregt was uit visch , gevogelte,,wildbraad, of vleesch en groenten of

toespi
jzen zamengesteld. Xen staatverbaasd overde vele soortenvan visch,zoogekook't
als gedroogd en gerookt, welke toen werden opgedischt, en nog m eer over de menigte

wnderlingesausen,welke men er bi
j gebruikte. Kabeljaauw,snoek,schelvisch,paling,
karpers, elft,tongen , tarbot,haring en andere soorten , welke of niet meerbekend, of

van naam veranderd zi
jn, waren op verschillende wi
jzen toebereid. Stokvisch, in onderscheidene soorten en benamingen, was eene geliefkoosde spi
js; de steur bovenal
werd alseene groote lekkerni
j beschouwd en duur betaald. Xeerzwt
jnen oftuimelaars,
zeehonden , walvischtongen, en de staart en achterpooten van bevers, z0oversch a1s gezouten, werden mede nietversmaad, evenmin a1s schildpadden , kreeften , mosselen en

(1)Geld.Vp!/g:-A!zn,voor1853,bl.209.
(2)hlg.Gesclt.d.Yaderl.D.ll.St.lV.bl.116. Hocveeloverdaad eraan de hovcn derGeldersche Yerstcn heerschte, leert ons Alzuol'r, Gedenkw. 9.V , bl.LXXVI.
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oe-stera, welke de Kerk onder de visschen rekende. Van de vleeschen maakten groote 1300stukken rund- varkens- kalfs- en schapenvleesch, gezoden of gebraden, dehoofdschotels 1581
*

ult. speenvarkentjes en zuiglammetjes,aan hetspit gebraden,kwamen levensgrootter
tafel. Bereide varkenspooten, schapenschouders, kalfs- lam s- en ossenkoppen, kalfsnie-

ren,zweesrikken en dergeli
jke werden nietvergeten. Pasteitjes van de milten.lever,
ltaliaansche worsten en bolussen behoorden onderde meestgeliefkoosde lekkernjen opde
tafelsder aanzienljken. Hetgevogelte,datook wel terstond na den visch werd voorgediend, was een groot sieraad van den adelli
jken disch. ln het midden van allerlei
soort van tam en wild gevogelte, als veldhoenders, wachtels, schrieken,pleviren ,eend-

vogels en ganzen, pri
jkte een paauw ofeen faisantmet zi
jne prachtige vederen, of
een zwaan met uitgespreide wieken, en hi
j gebrek daarvan, een groote kapoen met
oranjeappelen. Kon men de begeerde hoofdvogelsniet bekomen,dan zorgdemen,dat
er nagemaakte waren. Niet m inder werd het wildbraad of venesoen geachty welk met
zoete sausen gebruikt werd. Xen maakte onderscheid tusschen zwart en rood wild.

Tothet eerste behoorden de wilde zwi
jnen,tothet laatste herten en hinden. Hazen en
koni
jnen werden in menigte opgedischt. Bj of vöör het vleesch zetle men SOeP en
verschillende toespi
jzen op, als Yan ri
jstofbroodkruim ,warmoes,erwten, boonen,appelen en dergelt
jke. Na afloop der voorgeregten ofvan het voormaal, en als hetwaterbekken m et het servet weder was rond geweest, nam het nageregt of achterm aat
een aanvang. De nam en der m eeste fretures, gebakken , en conGturen , welke dan

voorgediend werden,getuigen, datde Nederlandsche koks in dien ti
jd de Fransche tot
leermeesters hadden. Onder de fretures bekleedden die van kleine vogels en van schapenvleesch eene voorname plaats. De taarten waren zoo verschillend van gedaante

als van inhoud. Xen had er van visch,vleesch,kaas,vruchten,en wi
jntaarten. Een
vaste schotelwas degaletl
jn ofgelatine,eene geleipasti
j, naarhetschi
jnt,van visch
en van grooten omvang. De gebakken waren niet m inder veelsoortig 1 nam en en
vormen; bi
j vele werden onderschqidene s'
laden gebruikt. Soms dischte m en 'ook

broodsop, wafels, gezouten kweeën,ei
jeren,kastanjes,die men metboler,suiker en
kaneelgebruikte,en andere lekkerni
jen,a1s krakelingen,suikerkoeken,en suikererwten op, waarna m en , om de vJp/lc te dlzfyfcp , met blanc manger, appelen , peren ,

mispelen,beziën,perziken,kersen,druiven,radi
js,kaas,ani
js,ingelegdeen gedroogde
vruchten , en, zoo men visch gegeten had, met amandelen, hazel- en okkernoten

den maalti
jd eindigde. Op het voormaal,dronk men verschillende soorten Duitsche
en Fransche, en de vrouwen meestzoetewi
jnen; op hetaclttermaal, witte en roode
hi
jpokras,kruider- en daaronderpeper- en nagelwjjnen,warm gemaaktom de spi
jsvertering te bevorderenJ roode, witte en geele claret,malvazi
jwi
jn en andere dranken,
thansnietof weinig bekend,alsazoljs, rppd beyaerts,zedewaer,zedewijn,prfc/rczz,
en gaskonjen.. Bier, bovenallletKamburgeven Beemer, werd op de maalti
jden niet
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1300- vergeten. Bleven de gasten, geli
jk men hetnoemde, cortavonden, dan werd er kan-

1581 deelgereed gemaakt,en gedobbeld ofgespeeu (j).
Men ziet hieruit,hoe gropthetgetalen de soorten van spi
jzen,hoe verschillendde
wàjzen van toebereiding, hoe overvloedig delekkernjen en versnaperingen, en hoe
veelvuldig de dranken in dittl
jdperk hierteLande waren. In de burgerhuisgezinnen
bestond hetontbl
jt,dattoen vroegti
jdigerdan thans gebruiktwerd,meestaluitverKhe
of gedroogde vruchten, visch, brood, boter en kaas; het middag- of noenmaal uit

vergch ofgerooktvleesch,inzonderheid,varkenvleesch,ofvisch,groenten oftoespjzen
enbrood;endeavondmaalti
jd,tegen zesofzeven ure desavonds,uitkoud vleesch en
brood of naelkspi
jzen. De geWone drank was bier. Te negen ure legde men zich
ter ruste. Demaalti
jden der burgers bt
j plegtige gelegenheden, onderscheidden zich
weinig m inder dan die der Grooten, door pracht en overdaad. De bruiloften duurden

dikwi
jls eenige dagen en nachten achtereen door, veelsoortige spi
jzen werden erbj
opgedischt, verxhillende wijnen in overvloetlgeschonken, en afwisselende vermaken
genoten. Geljke pracht en overdaad spreidde men bj de kraam-, doop-en speenmalen ten toon; en de dood- en begrafenismalen leverden gewoonli
jk een tooneel
van de grofste buitensporigheid op. Hetzelfde is van toepéssing op de menigvul-

tlige maalti
jden, zoo als de gildemalen, de glasmalen,tiendmalen, de vastenavondparti
jen, de paasch- mei- kers- oudejaars-en nieuwejaarsmalen9 op degouden- zilveren- en koperen bruiloften, en bi
jeenemenigte andere gelegenheden. Onderalle
was zekerhet zonderlingste hetjokmaal,datjaarli
jksin de huizen deraanzienljkcn
gegeven werd. Op dien maaltt
jd verschenen al de huisbedienden deftig uitgedoscht,
en werden naar rang aan tafel geplaatst. De Heer en de Vrouw deshuizes, alsknecbt
en meid gekleed, bedienden de aanzittende gasten , welke alsdan het regt hadden, te

laten opdisschen, watzi
j begeerden,en zich metzingen, dansen,spelen en muzt
qk
te Rrmaken. Tegen den nachtechter moestallejpà afgelegd worden, en hetontzag
voor den Heer en de Vrouw weder plaats nemen. Nog in de zeventiende eeuw werd

deze gewoonte op hetadelljk huisG crmold gevolgd (;).
(1)AtxExAns en v.5.scHEttlxo, Nederl.Displegtigh.D.1.bl.106,524.D.1l. bl.225- 283,
399- 527. v. w lzx, Hist. Aepn#zf. D.1I.bl.67,73--103. rz FRANCQ vAN :ERXHEY, l%atnurl.
Hist. t. H011. D. 111. b1. 495- 636. DE I-ANGE vAx WIJ:GAARIIEN, Besnhr.r.Gouda, D.1.b1.
669- 684. pR xoxaG,de Vbprrcderz.Levotsw.bl.145,179,219,241. sclol'l:L, Gcsclt-Zd/fere. oudk. &ï/.,c';'7ï.pe',, bl. 8- 14. n. svoplscu, over :v#c en latere brinkplegtighedot, bl.
27- 52,60,69,77- 96. Geld. Fplàdclrl.voor 1853, bl.192- 221. Vcrg.hlg.Gdzch.#.JW#. 1.D.1I.St.1.bl.507,508.
(2)ALKEMADE en v.D.scHEttlxG, Nederl.Dimlegtigh.D.1.b1.177-342, 463. Yovh.t.lt.
Gexpnf,
çc/t. Pro racplene , B. Y. bl.145- 148, 160,165,226,296. Dz x9wI:G,Voo=aderl.
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De voornaamste uitspanningen en vermaken onder de'hoogere standen waren in de 130*

eerste helft van dit ti
jdvak nog deridder-ofsteekspelenx, die echter allengsverdwenen voor de groote schuttersfeesten; voortsa:jagen, visschen,ri
jden,papegaischieten,
Khaken en kaarten, spelen op de werptafel.en.het tiktakbord , of m et dobbelgteenen;

zang,dans,en muzt
ïk stonden.,alsvan ouds,in hooge achtinp DeVorsten onderkielden zelfs Hofdichters, en Kamerspelers of Sprokenvertellers. Geringe lieden dobbelden ,
kaatsten , kegelden, klotsten , of wierpen in den 'ing of m et den bal, waarm ede '
een
geed deel van den zondag werd doorgebragt. Het goochelen, potsen maken, en
vechten met het mes had vooral plaats op de,kermissen;. en op vastenavond, zag
men nog gaarne verm omde lieden tusschen wezenli
jke of houln zwaarden dansen.
De oude gewoonte, lang. en veel, vooral K gezelschap, te drinken , heerschte voortdurend onder alle rangen dermaatschappj (1).

Xetde vermeerdering van welvaart en ri
jkdom was insgeli
jks de kleeding,op welke
de modein dittjdvak reedseenonbepaald gezag uitoefende,inverscheidenheid,pracht,
> kostbaarheidtoegenomen.HetzouteverOeiden,daaroverinbi
jzonderhedentetreden;
een algemeen overzigt,vooralvan dekleedz
j inIlblland,mogederhalve hieralsvoldoende
beschouwd worden. De veertiende eeuw leverde nog meer dan hare voorgangster, veel-

seortigekleederen op (4.Rondehoeden,om welke de.rijken eene snoerpaarlen hadden, lange tabbaarden meteenen gordel, bj de aanzienlt
jken metdiamanten ofpaar1en ingelegd,om hetljfzamengebonden,wambuizen,sluitendeonderkleederen,welke
door nederhangende gewaden lot op de voeten bedekt waren , lange en korte broeken ,

en schoenen met punten of snavels, welke bi
j de voornameren dikwi
jlstwee, bj de
geringeren anderhalf of één voet lang waren en somti
jds de k lagcheli
jkste âguren
voorslelden, maakten toen de gewone dragt der mannen uit. De landlieden echter,

hadden slechts een kort, om het li
jf naauwsluitend wambuis, eenelange broek, en
schoenen m et punten van een half voet; doclz eenekortebroek, hozen,en hx sblokken

Levensw-,bl.151- 153,181,216,222. wzsTEsooap,ëaarb.p.Gron.D.lI.bl.142.Vgl.hlg.
GezcA. d. Yaderl. D. ll. St. 1. bl. 509.

(1)v.J-00N,Alptfe #pll.Reg.D.V.b1.661. vANwlzs,Ilist.Arpn#.
çl.D.1.b1.333-346.D.1l.
bl. 103- 111. I,E >'RANCQ vAN :ERXHEY, Natuurl. ffidf. v.#pfl. D. 111. b1.1342,1386,1445.
vAxnwssELm,Stltkk.'
p.#.Vaderl.ffiJf.D.111.bl.40. Geld.Maandw.b1.284.Yerlt.r.h.Genootsch.'z'
tl
Ertolendo Jure Patrio, D. V. bl.128- 133, 233. bs xowlxo, Yoorvaderl. Levensw. bl. 146,
178,214. scH0TsI., Over hetd/pf Teilingen, in v.xAxpsx's 11011.Ilag. D.1. St.111. wlzno>e':

Bb
idr.D.V.bl.144- 150. XIJIOFF, Gedenkw.uitde Gesch. p.Gelderl.D.1.bl.XL11. Vgl.
A%. Gesclt.d. Yaderl.D.lI.St.l.b1.521- 523.
(2)Vgl.Al#.Gesch.d.Yc#crl.D.lI.St.1.b1,509- 511.
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1x 0- werden ook'veel door hen gedragen. Het haar was kort afgesneden, en het hoofd met

1581 een klein rond hoedje gedekt. De kleeding der vrouwen verschildenog,even a1svroe-.
ger,weinig van dieder mannen; zi
j onderscheidde zich alleen doordestof, vrouweljke kleinooden, en eene hooge muts, onder welke hethaar geheelverborgen was,
en die a1s een suikerbrood toeliep, van welks top over de schouders en den rug een

dunne doorschi
jnende slui
jer.afhing, dietotoverhetmidden desligchaamsen dikwjls
veel lager reikte en zoo ruiln wasr datmen er hetgelaat gedeelteli
jk mede kon bedekken. Dit kapsel heeft, met weinig verandering,bjna twee eeuwen sl
and gehouden.
ln de vl
jftiende eeuw werd de weelde in de kleeding nog buitensporiger. Xetgoud,
edele steenenj paarlen en kostàare vederen was het hoofdhuldsel der Vorsten en
Grooten overladen. Xen kan zich van dl ri
jkheid een denkbeeld vormen, Wo neer
,

men weet, dat, behalve de andere kostbare versierselen, aan den hoed van XARZL detï

S/pu/c een diamantpri
jkte, ter waarde van bi
jna negenmaalhonderd duizend gulden.
ln navolging van dien Vorst,begon de grootewereld hethoofdhaarafte sni
jden, en
naar eenigen, groote paruiken te dragen. Het ambtsgewaad der Burgemeesters was een
zwarte rok en daarover een roode mantel, met een over den schouder gaande witten

riem en daaraan zilveren bellen, waarschi
jnli
jk om zich daardoor als overheidspersoon
bekend te maken. Het kenmerkend gewaad van den geleerde bestond uit eene zwarte
muts m et eene gouden kwast er op, en een groenen met goud geborduurden omslag,
van onder w> ten zi
jn haar in lange lokken overde schoudersgolfde; voortsuiteen
.

blaauw gekleurden tabbaard met wi
jde mouwen, en gewoonli
jk meteen goud randje
gezoomd. Bt
j mannen van aanzien en vermogen, was de rok zwart en gebeelmet
goud bewerltt, had rene staande kraag, was aan den onderrand en om de handen met
bont gezoomd, hing tot op de knieën, en wertl met een zwarten gordel met gouden
knoopen gesloten.De gouden halsband kwam boven den breeden hemdsboord uit, even

als de Ejne kamerri
jlkdoeksche lubben, met een goud randje omboord. Broek en
kousen waren aaneen en wi
jd, en de halve laarzen hadden verbazend lange punten,
waarop nu eens een diamant, dan weder een scbelletje stond. De vingers pri
jkten
met kostbare ringen. In den winter sloeg men een rjk gewerkt opperkleed om , met
bonten randen gezoomd, of geheel m et bont gevoerd, en zeer wi
jde mouwen. De
welgestelde burgersdroegen dezelfde kleederstukken als de meervermogenden, en gaven

hunin prachtweinig toe. 0ok zj haddenri
jk versierde, meestalloshangentle,graauwe
hoeden , gouden of zilveren halsbanden , fjne lakensche rokken en mantels, fraai
geborduurd,ri
jk gevoerd,ensomtl
qdsmetgoudenknoopen ofpaarlen vastgemaakt,en,
eindeli
jk, zwierige schoenen. Zelfsli
jfknechts prjkten in zi
jden en Euweelen wambuizen. Xannen uit den geringen stand droegen een kort, sluitend wambuis, broek
en kousen uit één stuk , en schoenen of halve laarzen met punten. De kleeding der
landlieden was van deze weinig onderscheiden , en bj velen dezelf
de als vroeger
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gebleven. Onder het schoone geslacht was de kleederpracht en weelde nOg 5-eel130
01581

grooter dan bl
j de mannen. De kapsels ofho/fdtooisels der voorname vrouwen waren
in vorm dezelfde gebleven , maar zoo buitensporig lloog en breed geworden, ;at,

wilden zi
j huizen of kamers binnentreden, zi
j zich nederbukken en op zi
jde keeren
moesten. Vermogende vrouwen uit den burgerstand droegen een achteroverslaanden

ronden hoed,onder welken,even alsbj hetkapsel,het hoofdhaar zich verborg. De
overige kleeding was insgeljks, hoofdzakeli
jk, geli
jk aan die der vorige eeuw , maar
bevalliger, losser, gemakkell
jker, doch ook veel kostbaarder van stoFaadje en in optooi
jing geworden. Het kleedvertrek van eene vrouw van rang en aanzien was ruim
voorzien van ràjk met gouden bloemen geborduurde, rnet zi
jde of bont gevoerde
mantels, kleederen voor feesten en bi
j plbgtige gelegenheden waarvqn het een nog
prachtiger was dan het andere, zi
jden slujers'van verschillende verwen, veelsoortige
fraai opgetooide hoofdhulsels, met diamanten of andere edele gesteenten versierde gordels, bandeliers, hals- en armbanden, oor- en vingerringen, paarlen, schoenen en

pantoFels met zeer hooge hielen, en somti
jdsmetedelgesteente bezetofmetgouden
bloemen gestikt. De kaptafel was bezet met veelsoortige landpoeders, pomades, blanketsels, welriekende zeepen en zalven, reukwaters, bloemenkransen , spiegels en de

jk toilet. De vrouwen uitden deftigen
verdere onontbeerll
jke zaken van hetvrouweli
en vermogenden burgerstand bedekten ook wel het hoofd met een doek , die van ach-

teren door eenige kringswi
jze llaarvlechtingen wasvastgemaakten van de gi
jden afhing.
j hetvoorhoofd met een gouden,dikwi
jlsmetdiamantenbezetsieraad,
Daarbi
j tooiden zi
hetwelk eene schitterende vertooning maakte. Zi
j kleedden zich alsdan in een eng om
r
n
et
na
a
u&
v
e
r
a
a
ar
het lt
jf sluitend kortjakje
lknge mouwen, en dat bi
j de rijken van
v

dçn hals af over de borst tot beneden toe metdianlanten bezet was; daaronder droeg

men een langen rok, welke bj hetgaan opgehouden moestworden. ln den winter,
ofbi
j ongunstig weêr,sloeg men er een mantel over heen. De emeene burgervrouwen en de boerinnen.droegen eene m uts of een doek om het hx fd gewonden en

welketer zi
jde afhing, een kortjak, langen r0k, een voorschoot, kousen en schoenen, doch de boerinnen m eestal hoosblokken. ln de zestiende eeuw volgde m en in de
kleederdragt den '
Spaanschen smaak en wel zoo, dat men getuigd vindt, dat het Ne-

derlandsche volk in dien ti
jd uiterli
jk volkomen den Spanjaarden geleek. Der mannen
dragt bestond in een ronden hoed meteen linten aan 1Ie linkerzi
jde met eene roos
ofstrik versierd, eene kraag,aan welke meermalen bj-de vi
jftig ellen kantverbruikt
werden,een kortwambuis, gewoonljk met een groot getal gouden of zilveren knoopjes Vastgemaakt, eene zeer Wi
jde broek,even alshetwambuis, van gekleurde zi
jde,
SRti
jz) Of laken, met groote linten aan ofboven deknie toegestrikt, gekleurde kou6en y en schoenen zonder punten met groote strikken in de gedaante van eene roos.

Over deze kleeding droeg men een balven manlel. Bi
j de vrouwen uitden hoogen
11 DXEL. 6 STrK.
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tand was het haar luchtig geltapt, aan de linkerzi
jde met een fraai bewerktjuweel
b
ezeten dooreen zt
yden,satjnen ofav ersoortigen hoed gedekt,metpluimen engoud
of zilver versierd. Om den hals had zt
j eene opstaande kamert
jkdoeksche kraag met
roote plooi
jen, en een gouden ketting, welke totop deborstmeteen goud hartje
nederhing; een tweede gouden keten metpaarlen en diamanten ingelegd,prjkte over
de schouders en borst, hetgeen een schitterend en kostbaar aanzien gaf. Zi
J'was gede
mouwen
aan
kleed in een zwartof gekleurd iuweel,ook welin een zjden gewaad,

den binnen- en buitenkant, het ljf van voren, en de geheele onderrand metzilver
belegd. Onder het kleed werd een kostbaar geborduurden, zi
jden, iuweelen, of
lakenschen rok gedragen , en zwarte of gekleurde schoenen m et strikken. De kleeding

der Petit Jfcf/re: en der Coquettes van dien ti
jd was zwierige'
r e: opzigtiger; die van
den burgerstand zediger en minder kostbaar; in beide werd de heerschende smaak ge-

volgd,die echter ook toen,even als thans,aan maandelt
jksche wi
jzigingen wasonderworpen. De kleedi
j der landlieden was insgeli
jks verbeterd en gemakkeli
jker geworden,en verschilde slechts in bi
jzaken van hunnen dragtin onzen ti
jd. Xen lzoude in
het oog, dat in Ilblland n0g vele andere soorten van kleederen gedragen werden,

zoo als afzonderli
jke Zomer- en W tktevkleedeven onder velerlei benamingen,lkleederen
aan welke mcn gehuwden van ongehuwden, bruitlen, weduwen, en joden konde onderkennen ; voorts, dat elk nnzer gewesten eene eigene kleeding hâd, en dat die der

Friezen hetxvestvan de overige verscllilde (1).
X et de toenem ende welvaart en beschaving, waren ook de huizen in de steden van

ti
jd tot ti
jd verbeterd, van steen opgetrokken,metglazen vensters voorzien,en smaakvoller en gemakkeli
jkeringerigtgeworden (C).De burgerwoningen waren in dehoogte
en met spits oploopende gevels gebouwd. Zi
j hadden eene deur en glasramen aan de
straat, en eene binnenplaats, op, welke een of meer, zoo boven- als benedenvcrtrekken
uitzagen. ln de kamers waren steenen vloeren, m et kalk gewitte of methout beslagen

wanden, op welker riggels en lt
jsten, vooral boven de bedstede,Delftsche porseleinen
schotels en borden prt
jkten, groote en ruime schoorsteenen met een hoogen mantel,
bedsteden of wel lcdekanten , kleeder- en andere kasten, tafels, stoelen , en zitbanken.
ln de vertrekken derri
jke en aanzienli
jke burgers vond men kunstig bewerk-te kussens,
stoelen m et hooge leuningen, bekleede banken, ronde en vierlkante tafels, spiegels,

(1)DExoslsc, Yllok'
vaderl.Levenswt
jze,b1.147- 151, 167- 178, 202-215,236-238,vem
geleken m et vAx toox, hloude 1lc#. r.11011. D.111.1:1.235. I,z FaAsco vzx :ERKIIEY, Natuurl.Ilint.
k?. 11011. D. 111. 131. 533- 636.v.wlzx, Ilist.Arpn#d/.D.ll.bl. 140- 167,waar deze kleeder-

dragtcn aanschouwcljk in plaatworden voorgcsteld.Dz I.AxczvA:wllsGAAnnsx,Be&chr.tt.Gouda,
D.1.b1.628- 662. v.uAsszs'
r,celd.Jfccok#tr.St.3r1l.bl.1- 61.

(2)*%.Gesch.d.Yaderl.D.11.St.1.bl.506,507.
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hoekbuFetten mel goud- en zilverwerk opgepronkt, schilderstukken , en verdcr al dic 1300-

voorwerpen, welke in eene kamer noodzalteli
jk geacht werden. De verbli
jven der
Vorsten en Grooten waren nog steeds in den Gothischen sti
jl gebouwtl, en van zecr
dikke muren, kleine glasram en , eene ruime zaal, eet- slaap- en andere kamers, benevens kelders en keukens voorzien. De vloeren der vertreltken waren m el kostbare

tapi
jtenbelegd,de wanden, vooral die der zalen,daarmede ofmetspiegelsen schilderstukken bedekt, en de vensters met zware stoFen gordi
jnen behangen. Hetoverige
huisraad waseven ri
jk en prachtig a1svroegergebleven (1),en metOostindischeporceleinen vermeerderd, over Venetie en Portugal aangebragt. Over het geheel ontbralt

ernietsywattotgemak,vermaak en zingenotdienen kon (2).
De Vfrmeerdering Van ri
jkdom lla: Wel verbetering in den bouw en de inrigting der
Woningenyin hethuisraad,in kleederen,spi
jzen,dranken en vermakeli
jltheden,maar
geenszins in de zeden gebragt. Aan het grafeli
jlt hof heerschte de grootsle losbandigheid, en alle soort van zedeloosheid. Zoo zeer had het zedebederf er de overhand

bekomen, dat de misdaad zelfs er gewettigd werd. Een genoegzaam bewjs hiervan
is, dat Hertog ALBRECIIT van Be'
i
jeren aan de Xiddelburgsche Pandmeesters hetregt
(fverkocht, om voor den tt
jd van twintig jaren, alle gestolen goederen voor zich te
(fbehouden;dathi
jhun alle gepleegde misdaden kwi
jt schold,hen boven dewettender
((stedeli
jke regering stelde, en hun voor vi
jfen twintig ponden Tournois eenen moortl
ffvergaf,''datiszooveel,alsdathi
jhunvoordeze som vri
jheid'totdergeli
jkeeuveldaden
verleende. Aan de weelderige hoven der Bourgondische en Oostenrjksche Vorsten,
vertoonde zich de toenemende zedeloosheid in eene fjnere en beschaafdere getlaante (5). Yan de Yorslen en de Grooten, welke het voorbeeltl hunnermeesters
volgden,drong het bederfdoor in alle rangen der maatschappi
j. Totzulk eene hoogle
was dit in de vl
jftiende en zestiende eeuw gestegen, dat er wetten werden uitgevaardigd, uitwellte bljkt, dat Priesters en Geesteljken, dikwerfgewapend, de kroegen,
bordeelen cn badstoven bezochlen, en zich aan vechten, ki
jven en slaan schuldig
(1)hlg.Gesclt.d.Yaderl.D.lI.St.1.b1.507.
(2)Dc xoylxo, Yoorvaderl.Levenswt
L
ize,bl.146,160,199,230. Overhethuisraad derNedcrlandsche Yorsten en Grooten in ditti
jdvak,raadplege men vooraldeRekelîingederTestamenfprepzvan wLjlen der edelre Fprdfinne, Yrouwe z.
&c0BA vAN :EIJEREN, in hetCoder D3
/l.Neêrlan#. uitg. door het llist. Genootsch. te Utrecht, Tweede Serie, Eerste Deel, Ecrste Afd. bl.

166 266. Als ook de btvoîtarin rcn den -pe:ele?zdie :et/pn#/'lzlbz in p?'
)-0;,
çgen. àedrazde&
J?
-ct7en van cuszxnoacs huys op den Savel binnen Bruessel, in scllol't:L, Geschied- Ze//crOudheidk. IJi/v
Tcplnfolée?;,b1.38- 52.

(3)Yele bi
jzonderlleden over de hofieden van dien ti
jd lzeeft G-kcnAao uit oude rekeningen
medegedeeld in zi
jn Rapportau Jfïag/redet'Interieur,p.266-314,3JJ sqq.
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1300- maakten; dat er weinig of geene zorg voor de àrmen, behoeftigen, en noodli
jdenden
1581 werd 'gedragen; dat de opvoeding der kinderen, vooraldie de'r minvermogenden, schan-

deljk verwaarloosd werd; dat er vele listen, bedriegeri
jen en knevelart
jen plaats hadtlen, en het getal bankeroetiers, ledigloopers, bedelaars. brandstichters en anderà
deugnieten schrikbarend was loegenomen; dat velen ver boven hun staat en inkomen,

zoo in kleeding als in maalti
jden,verteringen maakten; dat de zon- en feestdagen in
drinkgelagen werden doorgebragt, en de dronkenschap onder alle standen gemeen was;

eindeli
jk, dat er openli
jke lasteraars van God en de Heiligen waren, wier straf bestond, om eene maand te water en brood gezet, of, zoo zi
j het misdri
jf uit een
boos gemoed gepleegd hatlden, meteen priem door de tong gestoken te worden (1).
De gebruiken en gewoonten bj plegtige gelegenheden en feesten, die zeertalri
jk
waren, kenmerkten zich, over het geheel,insgeli
jks door zoegroote buitensporigheitl,
dat er ook m eer dan eens vau Hoogerhand bepalingen tegen uitgevaardigd werden. De

huweli
jlten werden op tweeërlei wi
jze gesloten; ten eerste plegtig door een Priester,
en dit heette een dppr den Acîlfgc'z edtt vereenigd paar; en ten tweede zonder kerke-

li
jlk of wereldlijk gezag; de minnaar gafslechts zi
jner beminde een penning of ring,
nam zi
j dien aan, dan waren zi
j getrouwd en werden een getrouwdpaar geheeten,
en de kinderen a1s van ecllten bedde gerekend. Bi
j openbare echtverbindtenissen was
het gebruikeli
jk,vooralbi
j lieden van aanzien,dat twee kinderen of jongelieden van
beiderlei geslacht, ieder met eene waskaars in de hand, het huwelt
jkspaar van de
bruidswoning naar de kerk vooruittraden, door de bloedverwanten en verdere genoodigden gevolgd. Aan het altaar nam de Priester een ring van den vinger des bruide-

goms, en stak dien aan den voorsten vinger der bruid, terwi
jl de bruidegom zeide:
met f/czczè ring #eeJ iIc u mijne pzczlzlelï
l/;: treuw. Daarop nam de Geesteli
jke een
ring van den vinger der bruid,.en stak dienaan den middelsten vinger des bruidegoms,
.

*

terwi
glde bruid zeide:en ??CJPPJ u,mIjne frptft'
tlte onderhouden,waarmede de plegtigheid voltroltken was. Onder het naar huis gaan werden voor- en over het pas ver-

bonden paar bloemen gestrooid. Het huweli
jk werd met een maalti
jd besloten. Bi
j de
Vorsten en de ri
jken werden alsdan dagen achtereen schitterende feestmalen gegeven,
op wellte de talri
jlte gasten op keurvan spi
jzen en wi
jnen onthaald werden. Ita
thzxaV
bepaalde, dat geen feestlanger dan een dag mogtduren, en men niemand dan zi
jne
bloedverwanten,doch nietmeer dan twintig personen,te bruiloft zou noodigen.- Bj
(1) Zie de bevelschriften van Keizer IAI,EL Y,in ltetcltarterboek '
&. Vriesl.D.ll.b1. 594.
D. 111. b1. 208, 214. Over de onkosten lcpclcoptfc wetten Jn ons Vaderland leze m en vooral
de breedvoerige verhandeling van Xr. T. a. Tzx :ERGE, in de werken Pr0 Eamlende Jkfrc patrio,

D.Vl.b1.121- 264.lnsgeli
jksdcn Overi
hs.hlm.voor1850.bl.74- 128.DEl(oxtlt
;,Yoovvaderl'
.
Let'ensw. b1. 156 , 195, 250.
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het doopen van een kind, traden een of meer bloedverwanten, ieder'raet eene was-1300-1581
kaars in de hand , vooruit naar de kerk; daarop volgde een ander, houdende eene
overdekte schaal m et zout; achter hem kwamen de vader en de doopheFer raet het
ltind,dat in windsels sti
jfingewonden en met een fraai kleed overdekt Avas; dan volgden de overige bloedvrienden en de verdere genoodigden. Na volbragte plegtigheid ,
keerde naen in denzelfden statigen optogt naar huis, alwaar door den kraamheer het
doopmaal gegeven werd. - Niet minder deftig hadden de begrafenissen plaats. In de

kerlten te begraven was, sinds de veertiende eeuw ,onder den bemiddelden stand vri
j
algelneen geworden. Onder het luiden der klokken werd het li
jk, met een doodslkleed over de kist en gevolgd door de bloedverwanten en vrienden des overledenen in
rouwmantels gewik-lkeld, grafwaarts gebragt. W anneer de kist in de kuil was nedergelaten, hield de Priester de uitvaart; en na het zingen van een Psalm of Lied, keerde

men naar lzet sterflluisterug,om hetdoodmaalte houden, hetwelk gewoonlt
jk op de
meest ongeraste wi
jze aqiep. De ljken derVorsten en Grooten werden in eene kamer,
met een zwart kleed belegd en met zwart behangen, ten toon gesteld. De ljkbaar
was met eea doodkleed bedekt,en op de kisteen kruis gebt
jteld of geschilderd.Grafwaartswerden degeslachtwapenshetli
jk vooruitgedragen,anderen droegen wasltaarsen,en
b1
javond fakkels.W anneer hetligchaam waster aarde besteld,plaatste men een houten
lkruisop hetgraf,hetwellkereen oftwee dagen op staan bleef(1).- Degebruilkenop
Driekoningendag,Vastenavond,Paschen,Pinksteren,Salkram entsdag,St.Nikolaasen andere
Kerltfeesten;op de Kermissen, de Oude- en Nieuwejaarsdageh,de Xeidagen en derge-

jgaan genoemd worden (:). Evenzoo moeten
li
jlke, kunnen bier slechts in hetvoorbi
wi
j overde veelvuldige bi
jgeloovige gebruilten dierti
jden naar eldersverwi
jzen (3).
(1)v.Loox,AloudcRegeringw.v.ffpll.D.ll.bl.1- 159IV.bl.661.OudeFriescheWetten,b1.28.
sqq.185,257. It.
&cER, Overtbs. &d#d4/c.
çf.D.lV.bl. 224. v.D.SPIEGEL, Oorspr.d.Yaderl.
ltegten, b1. 121, 126. RAEPSAET, Oettvr.Compl.T.1.p.202- 223, alwaar uitvoerig gehandeld

wordtoverhetjusprimaenoctis.z)Exoxlso,Yoorvaderl.Z>e?7.
ç1t/.1)1.151- 153,181,216,222.
l)e verhandeling van Xr.'
rxx BERGZ,en de Overt
bs.hlm.op de vorige bl.aangehaald.
v
A
N
(2)Xen raadplegedaarover,onderanderen, rooy,Ycrh.over de kermissen in Ilolland. v.Arxy:ViVR CH V@P@66IlXXX1NGy OVCC OC VCVIIIiSSCR )in deNederl.bisplegtiglt.D.1.bl.416- 456.v.HAsszL'
r,

overdeNieuwejaarsgesthenkenen deMeiboomen,in zijnGeld.Maandwerlc,bl.I,373,enoverhet
vieren van den Yaetenavond, Stukk. r. #.Vaderl.#f.
çl.D.111.bl.40. RAEPSAET, Notice suv
1:tlrïpf?le des t/gï/c: de la Apurcl/c année et #e: Etrenlkes, en Anecdote dur l'origine etla naturc
du fkr?7apcl, in de oeuvr. fbmpl. T. 1. p.245- 280. Over de volksgebruiken op Driekoningem
dagx Pinksteren en St.Nikolaas, in scloTEs's, Gescltc Letter- @0z Oudh. &J/.
T c0;0z. b1. 145- 155,
162- 170. wIJIIOF:, Gedenkw. zfif de Gesch.r. Gelderl. D.V.bl.LXXYII, over de gebruiken
op Vastenavond , Xeidag .en Sakram entsdag.

C

(3)z.GRIMM,DeutscheJfy//l,inzonderheid den Anïang,S.XXIX -Ctll. v.0.BERGI
.
I,x
vylhol..

B:8
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Het bt
jgeloof en lzet zedebederf wertlen doorde Geestelijken gevoed. Dezelfdeondeugden,a1sin hetvorige tt
jdvak,bleven hun,en dikwerfin nog hoogcremate,aankleven (1). Gewaande wonderwerlken, overbli
jfselen van Heiligen,geestverschi
jningen,
vermeerdering van Kerkfeesten , O aten voor begane en nog te begane zonden, berigten ,

welke zi
j beweerden uitden derden Hemel,in welken zt
j waren opgetroklken,voorde
bloedverwanten en vrienden der overledenen m edegebragt te hebben, en andere derge-

ljke heilige bedriegerjen leverden huneene bron van rt
jkdom op. W etten en strafbepalingen moesten tegen hunne trolschheid, heerschzucht, wederspannigheitl, zoo

tegen kerkeli
jke a1s wereldli
jke oppermagt,gierigheid,schraapzucht,ontucht,bandeloosheid,afzetterl
jen en,kncvelari
jen,zooweldoordeBisschoppen van Utreclttalsdoor
fle Graven van Holland uitgevaardigd worden. Hoe weinig echter deze bevelschriften

baatten, bll
jkt daaruit, dat mj zoo dikwerf moesten vernieuwd en vermeerdertlworden (2). Het getal kloosters, kerken en andere geesteljke inrigtingen wasdoorde
meer vrome dan verstandige, tliltwi
jls zelfs afgedrongene liefdadigheid dee leken verbazentl toegenomen. Xen telde hier te lande meer dan vi
jfhonderd zoo Xannena1sYrouwenkloosters, in Anksterdam alleen waren ertwee en twintig (5). Hetmoge
waar zi
jn, ))datde kloostersuit een goed en edelbeginselzl
jn ontsproten,''nietmintler waar is, dat ))in deze inrigting zelve van den beginne af de kiem der ontaarding

lag opgesloten. Zi
j toch was in strt
qd metden geestdes Christendoms, naar welken
de Christelt
jke deugd in de maatschappt
j en te midden der wereld moetbeoefend
worden, waar zi
j zich ook hetbestontwiltkeld en eersteen ruimen, voorhaar meesl
eigenaardigen werkkring vindt. Het Evangelie predikt eene werktladige liefde jegens
(len naaste, en hetwi
jstonsop een stri
jtldes levens,nietslechtsin ons zelven,maa:
oolt daarbuiten met de ons omringende wereld,in de llitte van wellten stri
jd detleugd,
als het goud door het vuur, niet slcchts beproeftl maar ook gelouterd wordt. De
%Yoordenb.:unoI5GI
I, op onderscheidene plaatsen in zt
.
ine Verh.prerhet JVJ.
çJ/Jn#. Dc overi
jss.
Alm.voor 1853, bl.98- 116.

(1)Zie Alg.Gesclt.d.Yaderl.D.11.St.1.bl.528-532.
(2)Batavia Sacra,p.235,292. Kerkl.oudh.v.N.#t
)!?u?;#,D.lI.bl.331-336.
(3)Kerket.Oudh.r.Z.Ilollaltd.in deVoorrede.scllErTzx:,Aemstel's 0tf#A:f#,D.1.b1.26.
Uitvoerige berigten over deze kloosters worden gevonden in PAas, Katw. Oudh.bl.344,355,

3W ,445-5019 in L.sxlps,Sehatkamerd.Nederl.Oudheden,op de woorden Egmond,Wl
ynzburg,enz;in de twintig deelen derKerkelt
j'ke Oudheden;in wx
kcExakAn,Bcschr.t,
.Amst.;inDr.
Roxzlt's bekroonde Pri
jsverhandeling overdeJflppdfdr.
ven Aô##'
ef;van ffpll.gn RolzAAnos,Geseh.
.. lt.cAri,fena 'n en de cArf,feg/ccKerk ï?zxederund,n.1.bl.280- 354.n.lI.bl.193- 225,
336, 402- 480,507;in Mxcxlx,det,ppr?pcll
kckloostersfê1Drentbe,ge:c/lfe#âttn#i:besehouwd;en
in Dr.scllxs'
rzxA,hemstel's otf#/leid,D.1.b1.36- 66-
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vermeende voortreFelt
jkheid van hetkloosterleven,daartegen,berusthoofdzakeljk op1300het denkbeeld, dat de voornaamste pligten van den m ensch niet beter dan in de een- 1581

zaamheid door hem te vervullen zjn; ter bereiking waarvan stille overdenkingen en
afgetrokkene bespiegelingen, a1s de meest geschikte middelen, worden aangeprezen.

Hierdoor keerthet de verhouding desChristendomsgeheelom (1).:' Xen kan evenwel niet ontkennen , dat de kloosters ook hun nut gehad hebben. Grooten dank is

men hier te lande den kloosterlingen schuldig voor hunne bevorderlng van het ontginnen der gronden; voor hunne deelneming in den onafgebroken kri
jg der landzaten
tegen zee en stroomen; voor lzunne pogingen om zelve land aan te winnen , of anderen daartoe uit te lokken en in staat te stellen; voor hunne m edewerking tot stichting
en instandhouding van zoo vele werlten , om den vaderlandschen bodem tegen het ge-

weld deswaterste beveiligen;voorhunnegeldeli
jkehulpbetooning inmoei
jeli
jketi
jden
aan vele steden, waardoor deze zich van de verpligtingen konden kwi
jten, door eene
hoogere overheid haar opgelegd;voor hun invloetl op het ontstaan en de ontwikkeling

van den stand der vri
je landbçwoners; en eindeli
jk voor hunne begunstiging en beoefening van onderscheidene ltunsten en wetenschappen. Evenmin echter kan men ont-

kcnnen,datde kloosters verbli
jfplaatsen waren ))van alwatdezondeafschuwell
jk lzeeft,''
en daardoor een verderfcli
jken invloed uitoefenden op de wereld buiten llen (;).
Zekere Prior, nE>BItIK Loznzp , klaagt over de wederspanniglleid der kloosterlingen

tegen hunne oversten. ))Het druktook mi
jne ziel,'' voegthi
j erbi
jy ))datuwe gierigheid en wellust onverzadeli
jk zi
jh.Gi
j wiltniet,dat u iets ontbreekt,ook van lleteen gi
j wel kuntderven-'' En de Haarlemsche Prior zAx vAx xy:xl'>:w getuigde van
zi
jne medegeesteli
jken, ))dat zi
j arm wildcn zi
jn,zontlergebrek teli
jden;nederig,zonder verachtte worden; geduldig,zonder verdrukkingen te li
jden;gehoorzaam , zopder
onder dwang te staan; geprezen zi
jn, zonder 10fte verdienen; geëerd, zonder tuckt
en heiligheid des levens te toonen-'' Nog sterker drukt zich een andere monnik over

zi
jne kloosterbroedersuit: ))Dagen nanachtenj''zegthi
j,))versli
jten zi
jinallewellust,
m et eten, drinken , slapen, spelen ,boerten, sprekende hunne tong uitdevolheid hunner

ideleharten....Zi
j
j zi
jn wederhoorig,onleerzaam,llalsstarrig,twistig,onli
jdzaam ,deug(leloos,aanstooteb''k metwoorden,gaarneonderde menschen,ongaarne indeeenzaam(1)ROIJAARPS,Gesch.r.h.Christeltd.enz.D.1.b1.271 274. SCIIELTXMA,Aemstel's Oudheid,
D.1.b1.21 23.

(2)De voor-en nadceligeinvloed derkloostersworden uitvoerig ontwikkeld en met onwedem
sprckeli
*
i
pke bewi
jzen gestaafd in Dr. n. c.H.ltöxElt'sPrt
jsverhandelilèg orer de kloostersen abdt
j'en van #021.en Zeel.inzonderlleid de geheele tweedeAfdeeling. Vgl.GzaAslvs, Gesch.d. c/trfzf.
Kerk in N ederl. D. 1I. bl. 272- 305. H.J.ROIJAAEDS, Gesch. r. h. O/trïdfendpm ot #4 christe-

lt
ike Jfer/tin Are#erl.D.1.bl.271- 280. 9.1l.bl.191- 225,274)402- 489.
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1300- heid, onderzoeltende niet anders dan hetgeen van de wereld is. In hunne cellen zitten
1581

zi
j ledig,zonder eenigen geestelt
jken arbeid. Xetonnutte dingen brengen zi
j den ti
jd
door. In hunne getl
jden ishun hartvolvan dierlt
jke en wereldsche gedachten.Zl
jzi
jn
naarstig bi
j'den disch, traag in heta
bidden,vaardig om te pruilen alsheteten ofde
drank, ofietsandershunneonverzadelt
jkewulpschheidnietbevredigt....Deplaalsen,in
welke hunne voorzaten den stoel van alle tucht en deugd geplant hadden, tredende in
hunne eenzaam heid als te velde tegen het vleesch, de wereld, en den Vorst der wereld, den duivel, en de overhand behoudende, zi
jn nugewordentotbordeelenenverbljven van aardsche duivelen, in welke niet alleen de onkuischheid, maar ook overdaad,
dronkenschap , hebzucht, en een oneindig getal andere gebreken heerschen (1).,' Geen

wonder derhalve,dat de stedeli
jke besturen wel eens huiverig waren,dergelt
jke gasten
binnen hunne m uren op te nemen. Zoo, onderanderen , wilde de Regering van Enk-

ltuizen in Veertienhonderd acht en vi
jftig aan een paarmonnik-en geen verlofgeven,
ziclz in hare stad te vestigen dan na schrifteli
jke belofte, dat ((indien zi
j, ofhunne
opvolgers, te eenigen ti
jde kwaad huis hielden, of der stad niet te wille waren,zij
haar zonder tegenspraalt zouden ruimen;datzi
j nietdan vier in getalzouden zi
jn,en
hun brood met boekbinden of perkamerltmaken verdienen; dat zi
j slechtstweemaal
in de weelt, zoo 'tnood was, om brood zouden uitgaan; en in pestti
jden de kranken,
die lletbegeerden,bi
jstaan,en de dooden teraardebestellen (2).,'
.

Te vergeefs had de Kardinaal >IKoLAAs nz cgsA, op verzoek van Hertog rzyulps valt

#pvr#pAl#fJ door den Paus legen hetmidden der vi
jftiende eeuw herwaarts gezonden,
om t1e bedorven zeden der Geesteljkheid te verbeteren en de kerkeljke tuchtte herstellen , zich tegen den overdreven aflaathandel, de groote m enigte van kloosters,de

slappe tucht, welke er heerschte, de verkeerde levenswt
jze der kerkell
jken, llunne
dwalende leerstellingen , en tegen te groote aandringing op het vereeren van Heiligen

en Beelden met nadruk verklaard, en de geesteli
jken over deze misbruiken ernstig
bestraft (5). Xet even weinig gevolg vattein hetbegin derzestiende eeuw deBisschop van Utrecltt, vxLxps tlcs Bourgondik', het plan op , de ingeslopene gebreken in

de Kerk te herstellen,en de Geesteli
jlken te verbeteren (1). Immersgetuigtzt
jn tt
jdgenoot, de Bisschop van Roermonde, nadat deze zich hevig over het invoeren derHer-

vorming in het graafschap Culemborglt lteeft uitgelaten: h)W i
j kunnen evenwelniet
(1)roxHoRx,Nederl.l1f:J.b1.223,234. BRANOT,llist. d.Ac/prm.D.1.b1.32- 34.
(2):RASDT,Ilist.r.Enkh.bl.33.
(3)BoxlloRx,Nedcl.#ïdf.b1.273 289. csAsltTs,Gesch.d.christ.Kerk inNedevl.D.ll.bl.
309 312,430.

(4)hlg.Gcdcà.#.Yaderl.D.11.St.111.1àl.331.
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jd, voornameli
jk van de Parochiekerk van 13
15
08
01
ontkennen, dat de Geesteli
jken van dien tz
Sint Barbara, dat is, de Kanonniken en verdere Priesters, groote aanleiding tot dezen
brand gegeven llebben. Zt
j waren met een schrikkelz
jken haat tegen elkander inge-

nomen, tartten elkander uittotvechten, en vochten somtjdsook in gewjde plaatsen.
Zi
j waren doorgaans ongestudeerde en ongeletterde personen, die zoo wel van
de wereldsche als van de geesteljke wetenschappen een afkeer hadden. W atkon
men van zulke lieden , die op het spelen, brassen, slem pen en drinken verzot, en al-

tt
l'd ledig waren, antlers verwachten dan dat zi
j van kwaad tot erger zouden vervallen, en hunne volgedronkene en verhitte ligchamen allerlei dartelheid zouden uit-

voeren? Niet weinige van hen zi
jn van dat slag van volk geweest, en schenen meer
van de wulpschheid dan van God te houden. Uiterljk vertoonden zi
jnog een schi
jn
van godsvrucht, maar de ware deugd verschopten zi
j, leefden in onlucht en met
bi
jzitten, en pleegden allerlei vuiligheden. Het is nu dertig jaren geleden, dat ik
deze ongebondenheid in eene redevoering gestreng bestraft heb; want het was mj
op dien ti
jd voor zekere waarheid verteld, dat de Graaf (vAw PALLA>T) zou gezegd
hebben,))))datht
j nietkonde gelooven,datdiemenschen de waarheid konden leeren ,
welke zoo goddeloos en guitachtig leefden.'''' En deze hunne ergerll
jkheden zl
jn ook
dp struikelsteenen geweest, daar vele andere menschen over gevallen zi
jn-'' De
RoomschKatholt
jke Priester,welkedezewoorden mededeelt,voegter bj:))Godgave,
dathette culemborgltalleen zoo toegegaan ware. Xen weet, dat de geesteli
jkbeid,
althans voor een groot gedeelte, omtrent het opkomen der Hervorming niet minder

dan geestelt
jk, en.op het ligchamell
jke of ti
jdeli
jke ruim zoo zeer gezet was, en
ruim zoo diep in de wulpschheden en wellusten verzopen lag als degenen, die, bj
tegenstelling, wereldsche menschen genoemd worden. lk zeg, voor een groot gedeelte;

want al worden de ongeregeldheden en onbeschoftheden van de Geesteli
jken, die omtrent het opkomen der nieuwe gezindheden geleefd hebben, ni:t zonder riden zeer
breed uitgemeten , men zou ligt kunnen aantonnen , dat het ook piet on*rpken hçeft
aan deftige Bisschoppen,Hoogleeraren, Abhen, Priesters en Xonniken , welke door he1
algemeene vergift der bedorvenheid nietbesmetzjn geweest,maar op zichzelve en op
hunnekudde gewaakt, overdeonheilen van Gods Kerk gezucht, de inkruipendeen reçds
ingekropene m isbruiken en ongeregeldheden geweerd?en zoo zj bestkonden verbeterd
,

.

hebben.- Evenwelishetwaar,geljk ik gezegd heb en geli
jk meestaldegescbiedschrjvers getuigen,datde ongebondenheid van de Priesters en Xonniken,in hetalgem een gesproken , ten top gestegcn scheçn , en zeer vvel tot het omkeeren van de gods-

dienstgebolpen heeft(1).':
(1)Zie vAw Rnzzx,hant.op de &/r.Kckql.Oudh.D.lI.bl.595- 5W .
11 Dxxr. 6 STrK.
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1300- :venzeerwaren de Ridderlt
jke Xonnikenorden,ofGeesteljkeRidderorden,nameljk:
1581 de Joltanniter- of Maltlteser, - de Tempeliers -- en de buitsclte orde, alle uit de

Kruistogten ontsproten,van haar oorspronkeli
jk doelafgeweken en verbasterd geworden.
Over '
deTempeliersen hun ondergang isreeds gesproken (1). De JohanniterRidders
hadden zich in hetbegin der veertiende eeuw lzier teLande gevestigd. Zi
j worden oolk
St. J'
czldrfd#er:, of Broeders f?Jzl hetSpe ffcclgenoemd.Hun hoofdzetelwasin Utreckt,

en de Kommandeur aldaar stond,a1sLandkommandeur,over deanderekommanderi
jen,
welke te zam en het Kapittel of de Balie van Utrecltt vormden. Xeer dan deJohanniter
had de Duitsche Orde,wellke haaraan doel en inrigting gell
jlkwasy zich in Nederland
uitgebreid. Reeds in Twaalfhonderd dertig waren eenige harer Ridders te Utrecht
gekomen en hadden , even als die van St. J'
czl, aldaar de hoofdzetel der Orde gevestigd; en, geli
jk bi
j deze, stonden al de overige kommanderi
jen of kommandeurschappen hier te L. ande onder den Landkommandeur te Utrecltt. Beide Orden
waren met vele goederen en voorregten begiftigd geworden; maar de Duitsche Orde
telde m eer kommandeurschappen dan de Johanniter; hare Landkommandeurs volgden
onmiddelli
jk in rang en aanzien op den Bisschop van Utrecltt, en spreidden een vor-

steli
jke prachten luister ten toon (2).
Bi
j zulk een staat van zaken was verbetering in de geesteli
jke en zedeli
jlte wereltl
eene behoefte geworden,dietrouwensook reedsvroeggevoeldwerd(5).Onderdemannen, welke zich in dit opzigt hoogst verdiensteli
jk maakten, behoort in de eerste
plaats GEERT oaool'x of oaoE'
l'x toERARorsxxowvs) genoemd te worden. Dezegodvruchtige man , in Dertienhonderd veertig te Deventer geboren en aldaar in Dertien-

honderd vier en tachtig overleden,begreep te regt,datde zedeli
jk-e verbetering en de
verlichting des verstands van hetdiep gezonken menschdom , methet wetenschappeljk
(1)Ziehlg.Gedch.#.Yaderl.D.ll.St.ll.bl.52.
(2)Een lezenswaardig berigtover dezeRidderorden vindtmen in nolzAknns,Gesclt.t?.#.christend.ï'zNederl.D .1I.bl.225- 265.

jmbt
j'belen de Wapen Martyn van vAx XAZRLAST,,uitdelaatste
(3)Zie,onderanderen, den Rt
helft der dertiende eeuw. ln debis
putatiewc'lonsL.Frpzf'
t
rezegthi
j:
Nogtan al dese overdaet

Sieicdatri
jstendeupgact
Uter Sacristie.
Vreselic leven, vreselic raet
Luxurie ende ûer gelaet
D aer es thoeft of clergie.

En dc Geesteli
jken zijnsti
jdsnoemthi
j:

van letteren nacct,

Zot, luxurieus endc ontraeht-''
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onderwi
jsdes volks,en bovenalderjeugd,moestbegonnen worden.De bisschoppeli
jke13
15
08
01
en kloosterscholen waren daarvoornoch bestemd, noch berekend (1). En deburgerschnlen in Holland en elders opgerigt, waren eigenli
jk meer ontstaan om de inkomsten der steden, die het regt van school te houden verpachtten, te verm eerderen dan

wel om de verstandelt
jke opvoeding der jeugd te bevorderen (2). GhooTE trachtle
daarin te voorzien, en stichtte, onder medewerlting van zi
jn vriend rruoRxs RAnxwxzw,
de Broederschap des Gem eenen Levens in het Fraterhuis te beventer. De broeders waren aan geene kloostergeloften, wel aan zekere tucht en regelen gebonden , en m oesten

zich hoofdzakelz
jk bezighouden met het afschri
jven van boeken, hetpreken voor de
gemeente, en inzonderheid methet kosteloos onderwijzen derjeugd. Ondanks de tegenwerking van vele Geesteli
jken, breidde deze Broederschap zich spoedig en verrassend in het Utrechtsche bisdom en daarbuiten uit. Op vele plaatsen in Holland, Gelre,

Friesland,Braband,ja,van W estpltalen totSaksen,zelfs totin Italië en Siciliè'toe,
werlen Fraterhuizen opgerigt en hunnescholen door een grootaantaljongeliedenbezocht.
ln het Fraterhuis te Zwol bevonden zich soms acht honderd totduizend leerlingen; en

bi
j eenen aanslag van den Hertog van Gelre op berenter, verdedigden zes honderd
dier kweekelingen de bedreigde vesten. Bi
jna twee eeuwen isdeze inrigting in stand
gebleven. Haar grootste bloeiwas van hetbegin der vi
jftiende tothetbegin der zestiende eeuw; toen begon zi
jte kwi
jnen, en werd eindeli
jk hierte Lande in de Hervorming geheelopgelost (5).
Het volksonderwi
js, door deze Broederschap in hetleven geroepen; hetlicht, door.
oote en verdiensteli
jke mannen, a1s eenen TnoxAs A xzMx'xs, zoHAwxxs rRIJGMA>,
ALEXANDER

HEGIUS , RODOLPHUS AGRICOLA , DESIDERIUS ERASMUS y JORAFNES W ESSEL en

(1)Zie over deze Scholen vAx toox,AloudeBegeringsw.r.11011.D.ll.b1.64-86. vAx m zx,
Iluisz. leven, D. 1.bl.72.IY.bl.253,315, 317,357,424. Vgl.Alg. Gesch.d. Fc#erl.D.
1l. St. 1. b1. 527.

(2)RolzAARos, Gesch.r.h.fàrg/evd.in Nederl.D.lI.bl.282,283. v.Ascs.v.wzzx,Over
de instellingen t/cn Ilooger :2?#enr#': in Utrecht van 1300- 1636. Ilist. r. h. Utr.#i:#pm.D.
lI. bl. 450. wEsTrwponp, Jaarb.p.Gron.D.II.bl.18. wlzloly, Gedenkw.vil de Gedcà.t/ls
Gelderl. D. 1. bl. XXXVIII.

(3)nozzuaps,Gezcà.p.h.OArizfend.in Ae#:rl.D.I1.b1.276-297. Biidealdaaraangehaaldc
,clmjvers, voege men nog de Krk. Ov#A.p.bcentr ,D. 1.bl.195- 234, 238-268,303,
318.D. I1.b1.208, 430. GsAsms, Gesch.d.christ.#>â in Ae#erl.D.II.bl.303- 305.Xr.

z.s.v.p.scsAzFF, Yrhandeling *erdeWrdelezcàcp de&g- eenen leren,, in uwxAxpxy'sMaplmyl -R Wetensch.Kunsten Zefleren,D.X.bl.337- 372. Bettweed e-o/eadfnan het
A/?l- c> m Illustre te Depenlv , b1. 5- 9, 3> 47. c.vsrxAy,Johanltez W essel.b1.25- 29,
w.xosw, Joltannes Aa prlca,D.1.bl.119- 162 euz.
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1300- anderen , in hare scholen gevormd of door haar voorbeeld opgewekt, ontstoken; de
1581
ontwaakte beoefening der oude Letteren, en de Kerkhervorming zoutlen voorzeker
geene zoo snelle en duurzame uitwerking gehad llebben, indien niet de boekdrukkunst

hetverspreiden van kennis en wetenschapgemakkelt
jkgemaakthad.Naalhetgeenoverde
uitvinding dier kunst is geschreven geworden, zalwelgeen onbevooroordeeldemeerde eer
daarvan aan LOURENS JANSZOOF GOSTEK Van Ilaarlem betwisten(1).Deboeken,totnutoe

wegensden verbazendhoogenprl
js,alleenvoordenri
jkenverkri
jgbaar,werdenditthansvoor
elk , dienaargeestbeschaving en verstandsverlichtingtrachtte; kunsten en wetenschappenxen

letterenwerden goederenaanallengemeen;geenevoortbrengselenvandenmenscheli
jkengeest
(1)Zie z.xpxlxo,FcrA.overden Orzprpng,de tlïlt/inding,eerbeterina en t/plznaàiozg der'peàdrukkunst,Haarl. 1816. z.xoxlxG, Btjdrage t0tde Gesch.d.Boekdrukkunst,Ilaarl.1818. Vïer
brieven, gewisseld tusschen Xr. z. scllus'
rzxx en

KONIXG, c er de laatste fegc'i.
çArccà van ltef

vegtrc4 Ilaarlem & de vi/z
pùl#ing der #rzfà/ctlndf,Ilaarl.1823.J.xoxlxo,Nieuw pnderzpcà naar
de aanspraak rcgz Ilolland op de uitvinding der boekdrukkunst, enz. Ilaarl.

1825.(A.Dz vnlEs)
Nieuwe Wz
lWrcge'z tot de Geseh. d. uitvind.r.#.boekda kk.Haarl.1823. Enlaircissementmzr
l'ltistoire de l'ïnrevfïpn de l'imprimerie, traduit du ff/llcpi#cg ,FJr J.J. Y. NOORDZIEK,ZJ VJ#dy
1843. Eene beoordeeling van de aanspraken der Duitschers vindt men in A.nz valEs, hrgu-

ments des hllemands en Jcre?fr de leurArl/czl/fpn tàltinvention de l'frzl
prfmeric,traduitdu 1101landais, par z. z. F. wooRozlEx, La ffcye,1845. De voorreden des Vertalers,in de beide ge-

noemde werken, zi
jn zeerlezenswaardig. J.z.F.zoonozll:x,#cfgeschil&tuk,betrekkelt
jk de ttifvindina #erBoekdrukkunst,geschiedkundig uiieengezet,Ilaarl.1848.(A.I)EArmEsl,Hedendaagsche
Fpprdfellfn: ran cos'
rER,en de uitviltding der lpc/s#rtl/c/çtfnstf0lFraltkri
jk,',
çHage,1853. Voorts
deoordeelkundige en uiterst belangrijke aanteekening van den kundigen Vertalervan RATIIGZBZR'S
Gesclt. d.Nederl. fc/ti/derâ. D. Iz b1. 353- 381. Over den voortgang der boekdrukkunst in Nederland in de XV en hare verdere volmaking in de beide volgende eeuwen, leze m en de m et
veel zaakkennis bewerkte Korte Schef: van delzvoortgang der èpc/c#rtz/chln,fin Nederland i?=.
van den Baron vAx wrslmxzxsx u x TIXI.LASbT, 'sffcge, 1829. W ie na het lezen dezer doorwrochte
werken, om nu niet van de gesckriften van zvxlus,Boxuoltx, scnlvzalrs, MEERMAX, SCHSLTEMA, en
andere te gewagen j niet overtuigd is, za1 we1voor eene overtuigingvatbaarzi
jn,anderszou
men hem , ten overvloede, nog kunnen aanraden , zich niet slechts naar ffccrlem te begeven, om
zich ter plaatse zelve van de gegrondhçid van Ilolland's aanspraak op de schoonste der schoone

vindingen te overtuigen, maar ook de ri
jke verzameling van incunabelen tebezigtigen,welke
zich in deKoninklz
jkeBoekerijte nsffagc bevindt.Onderdezeonovertuigbare menschen,behoort
z.Ilwazzx,welke onlangseen stukje: Ueber hltervfzl: Ursprung Jer frûheren Atfœclen de&#eflzpiegels p#er des Speculum humanae salvationis heeft uitgegeven,maarwiensbevi
jzentegen den
aanspraak van cnsl'Ea van dien aard zi*
in,dat zj dengenen,welkezich mogtverwaardigen ze te
bestri
jden,eenenog gemakkeli
jkeroverwinningvoorspellen,dan die,welke nu laatsteli
jk behaald
werd over de werken van asxovàap, Grlcu-uo,uxnltslz en anderen.Zie hlg.Jfun4/-en fel/erhp#e,
voor Xaart 1855,bl.83.

ïT172:7r71:7.
)è11%/ D èKA

11ïiàlJf
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zoudenvoortaan meerverloren gaan,maarzich overdegeheelewereld verspreiden.De smaak 1300-

voorhetschooneenbeterehadmiddelerwi
jlinditti
jdvakzichinNederlandalmeerenmeer
ontwikkeld. In het gebied derschoonekunsten wasdoordekloosterlingen een weldadigeinvloed uitgeoefend, zoo wel door eigen voorbeeld, als door hunne ondersteuning en aan-

moediging der kunstenaars (1). De zang-en toonkunst,de schri
jf- teeken- enstempelsnjkunst,de schilder- beeldhouw- en bouwkunsthadden een hoogertrapvanvolkomenheid bereikt. Na de dertiende eeuw namen de bouw- en beeldhouwkunst den Ger-

maanschen of zoogenaamden Gothischen sti
jlaan.De gebouwen,in dit tt
jdperk in dien
en
onde
r
we
l
ke
de
Do
m
va
n
Ut
re
c
l
t
t
,
i
n
De
rtienhonderd
sti
jlindeNederlandenopgetrokken,
twintig begonnen,geteld wordt,behoeven geene vergeli
jking met de gebouwen,elders
in de middeneeuwen gesticht, te vreezen (:). Van debeeldhouwwerken dierdagen
zjn in Noord-Nederland,doorde beeldstormert
j enhetprotestantismus, slechtsweinigbelangri
jke gedenkteekenen overgebleven (5).Onder deze toontde prachtige grafstedevan
zyo>:LBhzcnT l, Graaf van Nassau en Heer van Breda, in de Greote Kerk te Breda,

dehoogte aan,welke dekunstin devl
jftiende eeuw hierteLandebereikthad (é).In
het begin dier eeuw was door de gebroeders uvBza'
r en zAx vAx xvcK van Brugge

eene.nieuwe schilderschool gesticht. Van hunne wjze van voorstelling en bellandeling, weken echler eerlang de schilders in de Noordell
jke Nederlanden af, en
deden, ))zonder zich eenigzins om het Italiaansclte of Klassielce te bekommeren ,
het lnlandscke, hetwelk geheel het tegenovergestelde van het ltaliaansche was, in

zi
jne onklassiekegedaantede plaatsinnemen van hetgeen zj uit Vlaanderen ontvangen
hadden-'' Van AI,BEKT vA> ouozw ATzh ontspraot de oud-llbllandsche dc/lfl#crdc/lppl
te Ilaarlem , welke rucAs vAx xzxvbzx, de leerling van coRyzus lwozsshxcuTslx,

volmaakte. In Veertienhonderd vier en negentig te Leiden geboren,beoefendehi
j,als
wonderkind, reeds zeer vroeg m eer dan een kunstvak. Van levendig gevoel voor de
natuur en eene oorspronkeli
-j
ke vindingskracht getuigen zi
jne werken. Hoe veelmen

in zi
jn Laatste oordeel en in zi
jne andere voortbrengselen moge te berispen vinden, men zalnietontkennen,datde ))perspectiefeen van die wetenschappelt
jke deehn is, in welke hj de schilderkunstdeed vooruitgaan; dat de fjne volmaaktheid van
hetlicht en bruin, of van hetluchtperspectief,alti
jd bewondering zal wekken; datin
de schaduwen.bi
jzonder in die van hetnaakt,de bruine,maar heldere toon heerscht,
(1)MiSM>:R,OverdeJflppzfer.
çen hbdijen in #plI.en Zeel.D.1I.bl.37- 66.
(2)RATIIGESER,Geselt.d.Nederl.Schilderk. D.1.bl.1.(p.z.scuoTzL),Gesch.d.Beeldhouwk.
bl. 15, 16.

(3)Geseh.d.Beeldhouwk.bl.21.
(4)Eeneafbeelding van ditgraftceken vindtmen bi
jvAN GooR,Beschr.p.Breda,b1.81.

1581
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de beelden daarin nu eens krachtig, dan wederzeermalsch zi
jn uitgevoerd; dat
1581 hi
j de eerste was, welke de tinten naar de mate van den afstand der voorwerpen
flaauwermaakte;datzijne uitvoering nietalleen malsch en smeltend,maarook béstudeerd en afgewerktis; en eindelt
jk,datllt
j door de krachtvan zi
jn grooteren ri
jkdom
van geest, de schilderkunst, in hetwetenschappell
jke gedeelte,heeftvooruitgezet,ofschoon hi
j nietaan allevereischten heeftbeantwoord (1).,' LvcxsvAw x,Evozx muntte
tevens, en boven al zi
jne ti
jdgenooten in het plaatsnijden uit. De beide proeven,
welke hi
j daarvan reeds op eenen veertienjarigen ouderdom leverde, ))toonen eene
volmaaktheid van hetwerktuigeli
jke, en eene bedrevenheid en malschheid van snede,

1300- en

welke 'eene langdurige oefening doen veronderstellen.'' Deze kunst werd door de Nederlanders m et zoo veel geluk beoefend, dat hunne lloutsneden en kopergravures al

de geli
jkti
jdige prenten eldersovertreFen (;). Xetstilzwi
jgen mag nietworden voorbi
jgegaan.dat ook de groote bEsxoxaxvs Ehtsxvs van Botterdam inhetkloosterEmaus,
nabj Gouda, de schilderkunst bcoefende. Zi
jne schilderi
j, voorstellende Christus aan
het kruis, is verloren gegaan; maar eene zt
jner teekeningen, een staande monnik,
houdende een boek in de hand, berust in de verzameling van den Aartsllertog KAREL

te W ecncp (5). W elke vorderingen de schri
jf-en teekenkunstin dekloostersgemaakt
hadden, getuigen de voortreFeli
jke handschriften en afschriften van boeken, veeltt
jds
met uitvoerige miniaturen versierd. Ook de zang- en toonkunst werden er met i
jver
beoefend; eenige Xonniken zelfs verwierven zich als toonzetters(componisten) eenen
naam. Door de zegels, waarvan de kloosterlingen zich bedienden, kweekten zi
j de
stempelsni
jkunst aan, die reeds in de veertiende eeuw zulk eene hoogte bereikte, dat
lzare voortbrenggelen in latere tt
jden nietzt
qn overlroFen. Xaar hadden de Xonniken
zich,met betrekking totde schoone kunsten,verdiensteli
jk gemaakt,ookhunnepogingen tot bevordering der Letteren mogen nietonvermeld bli
jven. Deboekeri
jen in de
ldoosters te Egm ond, Bi
jisburg, Mariëngaard en eldersbezaten afschriften, nietzelden metaanteekeningen voorzien,van de voornaamste Lati
jnsche dichtersder oudheid,
verK
'heidene gesehiedkundige werken, vooral levensbeschri
jvingen, eene menigte ge.

schriften over de verschillende gedeelten der godgeleerde wetenschap , en werken over

de bespiegelende en natuurlijke wl
jsbegeerte, over regtsgeleerdheid,geneeskunst en
zedekunde (4). Onder de Nederlandsche drukkers van dien tt
jd,komtzelfsmenige
kloosterbroeder voor. - Allerbelangrjkstwerkten de geschriften van arooLpHrs AGhI(1)RA'
rHGEPER,Gesclt.d.Nederl.x
%hil#erâ.D.1.bl.4- 26,
5,309.
(2)RATRIIESER,Geseh.d.Nederl.dc/tilArâ.D.1.bl.48-67.
(3)RATIIGZAER,Gesch.d.Nederl.x
gcàïldcrâ.D.1.bl.153,312.
(4)RöxRa,Over de àlppdfe>,>9.lI.bl.46-93.
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cosA, vuoxas x xsxms, xvzssssvs, bovenal van saasxrs, en van anderen op de gods-1:00-di
1581

enstige en zedeli
jke ontwikkeling hunner ti
jdgenooten. VrzruzLxrs PlocvaAr
roh,

zoHAxlEs Dz BEK A , w ILHELMUS HEDA , zouAwn s A rEvnxs , xtEyEhrs slol, AEGlnlrs BE

RoxzA,GrlLxErxrsHymxAwxrs,cohxErxrsAraELxrsenverscheideneongenoemd:schri
jvers
van kroni
jken,zoo als van hetCltronicon de Ilollant,hetChronicon Ffefetlde,deAe:u:
Uttrajectinis,maakten zich,met betrekking totdelandsgeschiedenis,verdiensteli
jk.Als
regtsgeleerde en staatlzuishoudkundige verwierfpHzl.
ll>rrsnz rmzozx, Raad van Graafw xr-

x,
Ex V,grooten naam doorzi
jnwerk deCuravei
publicae.OnderdeNoord-Nederlanders,
welke dedichterlierhanteerden , zooa1sRvnoLvnvsAoalcorA ,orlxaxzrxrsuzaxAwxvs, bEsInzhzvs zaAsxrs, AluAztxlvs van Amsterdam , verdient boven allen deberoem deen bevallige
dicllterderBasia, zAwrssEccwnvsvan 's#cgc, genoemdteworden(1).Xaaktendezeman-

nen,tothetzamenstellen hunnerwerken,vanhetLatijn gebruik,veleanderenbezigden
daartoe de volkstaal. De keur van Hertog UEXIIItIK 1, in Twaalfhonderd negen en
twintig aan Brussel gegeven, is het eerste bekende voorbeeld van het gebruik

van het Nederlandsch of Nederduitsch in staatsstukken (2). Zt
j is echter slechts
eene vertaling uit Let Latt
jn, even als vele Friesche en Groninger landregten
uit de dertiende eeuw dit waren (5). De keur van Graaf wzrx'
xx 11 aan de
stad Middelburg in Twaalfhonderd vier en vi
jftig, is derhalve het oudste zuirer
Nederlandsch geschriftvan dien aard, datmen voora1snog kent (é). In Gelderland
dagteekent zich het eerste staatsstuk in de landtaalvan hetjaar twaalfhonderd zeven
en tachtig (5). De gildebrief der stad Utvecltt van Dertienhonderd vier; en de uitbreiding der Utrechtsche vri
jheden, door Bisschop ovx in hetvolgende jaar gegeven,
zi
jn in de taaldes volks,in welke deze Kerkvoogd ook, vier of vi
jfjarenvroeger,aan
Amsterdam geschreven had (6). Xoge de volkstaal ten tt
jde der Bourgondische en
Oostenri
jksche heerschappi
j, in de staatsstukken verbasterd en met vreemdsoortigewoorden vermengd zt
jn geword.
en, in de werken der dichtersen prozaschri
jversbespeurt
(1)Zieover deLati
jnsch-Nederlandscheschri
jversen dichters,onder anderen,scr>nmprspzTRrs,
de Sczv/fpriltf.
ç Frisiad, p. 64--498. Foppzxs, Bibl. Belgica. P. HoFx.
ux mrEllsxwxp, de Vï/>
boctrina etfcctllfa/e Nederlandorum , quicarmina latina c- wpnotznf,p. 17- 125. s.pl wlyp,
Biblioth. d.Ae#erl. Gescltiedschr. D .1.

(j)wlssExsyYerhandcling pt/er deFe#erd.Taale9;Letterk.D.1.b1.133.
(3)L.0.wsscarn,Beknopte Gesch.d.Aederl.Letterk.D.1.b1.4J.
(4)ypEv,Gesch.d.Nederl.Taal,b1.313--318.
(5)3'.spAEx,Ilist.v.Gelderl.D.1.b1.451. Inl.t.d.#f:f.r.Geldcrl.D.111.bl.438 (60).
xlzlloFF,Gedenkw.zfffde Gedcà.v.Gelderl.D.1.bl.XL (4).
(6)Tn wkTna,Utr.Placaatb.D,111.bl.W ,68.
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13
00- men, ove
r het algemeen, eenen trapsgewi
jzenjvooruitgang en meerdere ontwikkeling.
1581
.
Aanzienli
lk is het getal schriften, zoo in dicjtaIs ondicht, welke uitdie ti
jden tot
ons zi
jn gekomen. De kunst zelve kan,welis waar,uitdie geschriften weinig ofgeen
voordeel trekken , ))maar enkele plaatsen er in hebben eene verwonderenswaardige naï-

viteit, andere zi
jn schilderachlig sclloon, vele geestig, en voorhetminstmetklaarheid en levendigheid uitgedrukt. Boven deze dichterli
jke, laterzoo zeerovertroFene
verdiensten,stellen wij nogtans den zakeli
jken inhoud,die onsde vroomheid,de denkwjze,de bedri
jven,de zeden en gewoonten der vaderen a1sin een spiegelterugkaatst
en onuitputteljk isaan leerrjlke bi
jzonderheden (1).': ln hetLeerdicltt,hetwelk met
den Boman de hoofdvorm is der middennederlandsche dichtkunst, bekleedt zAcoB vA>

XASRXZAwT, te bamme in Twaalfhonderd vi
jfen dertig geboren en aldaar in Dertienhonderd ovededen, de eerste en voornaamste plaats. Hl
j wordt ),die rcdcr der
Dietsclter Dickteren altegader genoemd-'' Zi
jn Bk
jmbl
jbelen overige stichteli
jltegedichten getuigen zekermeervan eened godsdlenstigen zin,die echter nietalti
jd zuiver
isvan mystiek,dan van dichterli
jke vlugt. Ditis mede van toepassing op genoegzaam
al de stichteljke gedichten van XAERI,AwTSnavolgers. De Zededicltten,zoo als de W Jpen Martqn van MAERLAXT,de Ileymelickheid der ffcymclfcà/lc#ezl, welkeinsgelt
jks
aan hem wordt toegeschreven, Der Leeken Spiegel, de Dietschen WpcfrfAlccf, beide
welligt van zA> nzcxzhs, en de Wptfc van Seden , bevatten eene bloemlezing uitge-

WiJ'de en ongewi
jde schri
jvers,alti
jd metinmenging van zekerechristelt
jk-mythologische
versiering. Tot deze dichtsoort behooren ook de vertalingen of omwerkingen derFabe-

len van Esopvs (Fabelen rczlEsopet),derDisticha tczlcATo (debietsehe Cathoen),
derVertroosting derwi
jsbegeertevan sozrszvs,en de spreuken en gedachten uitsxwzcw
fseneca leeren). Zeergering ishetgetalHekeldicltten, en van heteigenli
jkeMinnedicht is geen voorbeeld uit dien ti
jd aan te wi
jzen. Ri
jker is de middennedclandsche Letlqrkunde aan gedichten over natuurkundige onderwerpen. ln de Wcdffl-

6shandeltvan XAERLAwT,in dertien-boeken,overhetdieren-planten-endelfstoFehjke
ri
jk, en veel fraais en leerzaams komt in ditdichtwerk voor. GEZRARP I,xzwnorT en
MEINRIC VAN HOLLANT bezongen de st
errekunde,natuurli
jk metalde dwalingen enbt
jgeloovigheden, toen npg aan dege verheven wetenschap verbonden. Twee ongenoemde
dichters leverden eene soort van phjsiologie in de Keimlycheden f?J> m an en trplzo ,
en Tan der trouwa Ileimlycheit; daartoe behoort ook I'IETER vA> 0s> BRAwnl's PrnPNAedefl van #e> vier cpm,lezfcl. ln andere, meer algemeene Leerdichten, ko-

men vele opmerkingen vooroverden mensch,zi
jn ligchaamsbouw en de bewaring zt
jner gezondheid, over zi
jne afhankeli
jkheid van den stand derplaneten en dergeli
jke,
(1)L.o.vzsscHzR)Bekn.cesch.d.Nederl.Lettok.D.1.bl.282.
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Rl
jk bovenal isdittt
jdperk aan Gescltiedkundigebiclttstukken en Gescltiedzangen (1).11
35
08
0.
1
MAERLA>'
r'S gedicht de W rc/fc bezingt llet l0t der Joden , welke den Zaligmaker mis-

handeld hadden, en kan a1s een toevoegselvan den Bl
jmbl
jbel, welke metde hemelvaart van cuRlsTrs eindigt, beschotlwd worden. De Spiegltel H istoriael van denzelfden dichter, naar het Speculum f/fd/prfcîc van vzwczxwvs beeexl
kt en op lastvan >'LoRzs V vervaardigd , die in het gebrelt aan eene algemeene geschiedenis in de moeder-

taal wilde voorzien, was een voor zi
jnen tjd uitstekend en nuttig werk. Geschiedkundige kritiek moet men er evenmin in verwachten als in den Spieghel ffgfprfcef
van LobEw lzK vAN VELTHEM ,

insgeljksnaar hetSpeculum Ilistoriale, maar met min-

der smaak en bekwaamheid bewerkt. Slechtsde vl
jfdeAfdeeling (Partietisovergeble-

ven, bevattende de meest belangrjke punten der algemeene geschiedenis van des

schrjversleeftt
jd (1248- 1516). De BIjmlçvonijk van MzLxssToxz,even weinig dichterll
jk als vA> vzxzTszx,is echter voor onsvan meer belang, daar men nergens beter
dan door haar ingelicht kan worden, omtrent de geschiedenis van Ilolland in delaatste

helftder dertiende en hetbegin der veertiende eeuw. De BIjmkroni
jk, op naam van
xrAAs xorlzw uitgegeven en, naar men meende, in detweedehelftdertwaalfde eeuw ge-

schreven, is bll
jkbaar in de zeventiende ofin het begin der achttiende eeuw zamengeoanst(2).De Brabandsche Yeesten van zAx I)E xxzzacK metdevervolgenopdatri
jmwerk zi
jn voor Braband, en de Vlaamsclte All
jrzl/crpzlï
.j/cis voor Vlaanderen van hetzelfde belang, a1s xzrzs sToxz voor Ilolland.Van deze uitgebreide en van de kleinere

geschiedkundige rl
jmwerken,zoo alsde Slag 1?c> W oeringen,aan zAwvAwHzzyuvtoegeschreven, merkwaardig als de eerste opzetteli
jke beschri
jving van zulk een wapenfeit,
de eerste monographie in onze taal, de Slag van Crecy , de Belegering 1lczl Nuits, de
Nederlaag van rRAws vAx Bay:ozaonx, Spe de eerste partien ïl Holland quamen, van

wILLEX vtx SILLEGAARTSBERGEX,en dergeli
jke, wordt gezegd, dat ))alleen hi
j,die
langs andere wegen der zake kundig is geworden, l)p
-' zulke schri
jvers iets nieuws
za1 vinden, of met de opvatting der gebeurtenissen en Fi
jze van voorstelling zi
jn
voordeel kunnen doen. Voor den gewonen lezer, den grammaticus en etymologist uit-

gezonderd,kan deze soortvan Leerdichten,alsdiclltstukken ofa1skroni
jkenbeschouwd,
nooit anders dan verveling te weeg brengen.'' Anderer oordeel is gunstiger over de

schriften onzer Ouden. Niet alleen vereeren zi
j hen alsde vormers onzer taal, maar
bewonderen ook ))hun korten, zaakrjken, schoon eenvoudigen sti
jl,die den lezeral
(1) Van de geschiedzangen is eene verdiensteltke verzameling (doorDr.vAN vsoTEs in het
lichtgegeven teAmsterdam bj FazozmxMgssER, 1852,onder den titel:Nederlandsche Gedcàfe#mangen,naar f#'
#.
çprA gcangschikten toegelicht.

(2)Izprlz,Gesch.d.Nederl.Taal.bl.322,323.
11 Dzzb. 6 STUK.
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81 zachtkens met zich sleept en hem , eer lli
j hetweet, ten einde doetltomen (1).':
Grootishetaantal Geesteli
jkeLiedekens,Zpp czlgczlop MARIA,Legenden t'czlIleiligen,
en van beri
jmde en onberi
jmde Levens rcoz Jezus of Evangelie-ltarmoniën, waar(1)Eelxpaarplaatsen uitMAEASINTen MsLlssT0xEmogen totproevevan sti
jlenvoordragtstrekkcn. Kort en krachtig is de aanspraak des eerstgenoem de aan Graaf Fsoals V :
Graue Florens! Cö W illems sone!
Ontfaet dit werc,ghi waert de ghone,
Die mi dit dede anevaen.
Ghenoughet u , wildyt ontfaen
Danckelike, so ben ics vro,
En ic houts m i gepayt also.
God geve u leuen sonder blame!
Spieghel #f.
:f.bl.3.

NietminderrondborstigspreektMEslssToxz,aanhetslotvanzi
jnwerk,Graafwlsssx11laldusaan:
llm'
e van Hollant,edde Grave,
U hevet ghem acct, teenre gave,
D it boec en dit werc,

XelijsStoke,u arme Clerc,
Gode teren en uwcn live!
W acht,dat niet verloren blive
D e name,de ghi hebt nu.

En dorvi
jsnu,datseg icu,
D at quadder wort dan te voren ,
Ente pine es al verloren.
Altoes po set q.
m de doghet,
En ghevet alà ghi gheven m oghet:
En wat ghi ghevet, en wien ,
En den smekers suldi sien
Inden m ont,en merke wale
W acromm e si segghen hare tale,
Of 't om ghewin is Laer flateren.
W eest ghelike anderen Heren;
Hout u liede en u lant te rechte,
Jeghens heren en knechte;
Elken m an so doet vonnesse,
Dies verdient, leert hem de lesse,
Dat recht is en vonnesse draghet,
So eist om niet, eist dat hi claghet.

Doedi
jsniet,ghimisdoet,
Hisa1 u werpen ondcr de voet,

D ES V AD ER LA ND S.

OXUCVWICIIiZCyZOOWZttZZ1a1SdeVoorslellingbetreft,voortreFeljkmaggenoemdWorden(1).1(0
ru
0,
Wct gO0SdiCXS1iC Z0(10kQl1(1ig IICZJRSCIllad in dittjdpcrk hetromantischeuitdedichtkunst AA A
X ach hi,en segghen dan:
D e duvel soude desen man
Xoghen dienen ofte m innen.
Trouwen , wildi dat bekinnen ,
Ghi hebbets groten scade ontfaen ,
Dat te voren niet was ghedaen.
Loent den ghenen, de u dient,

So bli
jfthiu ghestadevrient.
Recht over den riken a1s over den armon j
Ne laetse niet lopen carmen.
Doedi dit, so doedi wale.
W eest hoefsch in daden en in tale,
En seer ghestade in ghelate.
Van allen dinghen houdet mate,
En sult minnen de Heilige kerke,
Eren papen ende clerke;
Begheven lude so doet ere,
So sal u sterken onse Here.
De arme suldi niet versm aen ;
D oet hem goet, dats wel ghedaen.
God gheve dat behouden blive,
U werelt ere in desen live!
En na dezen ive comt daer boven,
Daer d'lnghelen Gode loven!
Des onne u Xarien Kint!
Seghet, Amen , de den Gravc m int.

D.111.B.x,b1.41à--424.
t.0.vlssclluR, Beknopte Gcdch.d.Nederl.Letterk.D.1.bl.24--41,82--93,99--122,281-318,vergeleken met vAx wlzx,Ilist.Arpn#df.D.1.b1.139- 169,261--335.z.DE VRIES,Proeve
eener Jedc/lo #. Nederl. bichtk.D.1.zzprlz, Gesclt. d. Nederl. Taal, b1.312- 389. be Verslagen en #6W #/e4 , uitgegeven #ppr de Vereezlfpipg ter èet/prderinp der :ll#e N a erl. Letterk.

(1) onder dezebehoorthetvolgendekersliedcke,waarin MARIA als))verzonken in moederweelde
en ri
jk in haren wonderzeon te midfW van de hoogste uitwendigearmoede)') geschilderd wordt.
Ons ghenaket die avontstar,
D ie ons verlichtet also claer.
W ae was haer doe,
Susa ninna susa n0e,
Jesus minne :prac Xarien toe.

#C+
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1300- allengs verdrongen ; en met het afnemen van den luister des Adelsen de krachtige ont1581

jen was het riddergedicht, dat in het vorige ti
jdvak zoo
wikkeling der vrje burgeri
vele vruchten had opgeleverd, in vervalgeraakt(1).Hetiswaar,debekende ridderDat huus dat hadde so meniclk gat,
Daer Christus in gheboren was.
W ael was haer doe,
Susa ninna susa noe,
Jesus minne sprak Xaricn toe.
Si setten dat kint op haren scoet,

Sicussedetvoersi
jn mondeki
jn roet,
Het was so soet!
Susa ninna susa noe,
Jesus m inne sprac Xarien toe.

Si setten dat kint op haren knien :
Si sprac: groet eer m oet u ghescien !
W ael was haer doe,
Susa nirm a susa noe,
Jesus m inne sprac Xarien toe.
Si setten dat kint op haren aerm ,

Xetgrotervrouden sach si
jtaen,
Eet was so soet!
Susa ninna susa noe,
Jesus minne sprak Xarien toe.

D iem oeder die makeden den kindeeen bat.
Hoe lieiic dattet daer irm e sat!
W ael was Laer doe,
Suxa ninna susa noe,
Jesas minne sprac Xarien toe.

Datkindekijn pletterden metterhant
D attet water uten becken spranc!
sqrael svas haer doe.
Susa ninna susa noe,
Jesus m inne xprac Xarlcn toe.

Zie een ultvoerig en oordeelkundig verslag over de Geesteltj'
keZïddâen,in Prof.Motb'svoortreFeljke monographieJohannes Brugman, D.lI.bl.143-2179eu overdeLevensrJn Jezun,
D .lI.b1.8- 79,233- 413. zowcx:soE'
r, Gesclt.d.m idden-nederlDicàlàun:l,D.1l.bl.249272. vlsscuER,Bekn.Jedcà.d.Nederl.Letterk.D .1. b1. 93- 107.

(1) Zie hlg. Gedcà. d. Yaderl.D.lI.st.1.bl.523,524,en delateruitgegeven Gesch.d.
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gedichten werden welop nieuw afgeschreven, en ook nieuwe werken bjgedichtof13
001581
vertaald, ))maar die nieuwe voortbrengselen der zieltogende Romantiek traden in het
leven onder den dubbelen invloed van den mingekuischten smaak der nog niet ten

volle beschaafde burgers, en van den onmagtigen zin van reactie tegen den burgerli
jken tl
jdgeest. Vandaar aan den eenen kantvormen zonder leven en innerli
jke beteekenis: van daar aan de andere zl
jde grove denkbeelden ten gerieve van een meer
plat-prozaïschen, onhoofschen smaak (1).': Hiervan getuigen de toen vertaalde ofomgewerkte romans uit den Sagenkring van KoningAaTura en van KARELden Grpp/c. Xaar
sinds het midden der dertiende eeuw was men begonnen, ook de helden der oude
wereld in de volkstaal te bezingen , waarvan XA>:RLAwT het eerste voorbeeld gaf in eene

beri
jmde vertaling of omwerking van den Troljaansclte pprlpg en van ALzxAwbza's
Yeesten (;). De uitvoerige en welbewerkte roman van Ileinrio :4 Margriete '
tlcz:
Limborck istot nog toe de eenige uitdien ti
jd,welke de daden van eenen Nederlandschen held bezingt. Sommigen houden dit gewrochtvooreen oorspronkeli
jk voortbrengsel onzer letterkunde; anderen voor eene overzetting of navolging uit het

Fransch (5).Hetontbrak mede nietaan kleinere Applczl:,Vevtelsels,S,roolje.
ç,AcJemidden-nederl.biclttkltnstvan zoxcxaLotT,D.1.bl.111- 114.D.lI.bl. 1- 249,285- 3029 en
vlsscusa'sBekn. Gedcà.d.Nederl.Letterk. D.1.b1.16- 22,46- 72, 173- 180.

(1)zoxcxBrozT,Geselt.d.mi#den-ne#erl.bichtk.D.Il.bl.304.
(2)zoxcxslzozT, Gesclt.d.midden-nedevl.Dic/t/à.D.II.bl.302- 477. vlsscHzR,Bekn.Gesclt.
d. Aederl.Letterk. D.1.bl.24, 25, 60--69, 324- 333.Xr. L.PH. c.v.n.BZRGH, de Nederl.
n làdrtvncn#.

(3)Zie de lnleiding vaxz Xr. s.pR.c.v.D.gERGIIop den Rnman rc4 Heinricen Margriete
van iim#prc?t, Leiden 1846. vlsscHta, Bekn. Gedch. #. Nederl. Letterk. D .1.bl. 181,182.

llslsmc biedt zich bi
j zi
jn vaderaan,om zi
jnezusterte zoeken.
Hi seide:))lieve vader here,
sYet wil dat ic tsarnaere
Out genouch ben ten wapenen te vane
Ende daer m et om me te gane;
Ic wille ridder siin ghedaen ,
Xnde van u dan varen saen
Xiere liever a ster zoeken;
Al'die werelt mach mi xloeken.
Dat ic soe langhe hebbe gespaert,'#
Die vader antwerde tervaert:
))Trouwen sone, ghine vaerter niet,
Verloric u, torcn ende verdriety
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1300- reinen, Tafelspelen en Tooneelstukken,zoo van geesteli
jken alswereldli
jkeninhoud.1581.Maarlevertdedichtkunstdierti
jdeneenovervloedigenoogstvanstukkenop,ookindenongebonden ofprozasti
jl getuigen velevoortbrengselenvandeontwikkeling,denvoortgang,en
de beschaving der volkstaal. Inzonderheid is dit m erkbaar in de geschriften van stich-

teljken inhoud, van welke slechts een zeer klein gedeelte tot heden door den druk
bekend gemaakt is. zj bestaan hoofdzakeljk uit geheele ofgedeelteli
jke Vertalingen
van den Bi
jbel, welke toen, metgoedvinden der Geesteljken,nietalleen in de kloosters, maar ook in de huisgezinnen gelezen werd; uit Levens van zEzrs, van XARIA ,en

van de ffeflùczI,alle van meer ofmindermystiekestrekkingen vanweiniggeschiedkundige trouw , m aar onderboudender dan de Preken of Sermoenen , die, over het gelzeel,

zuiver van taal,regelmatig,en soms zelfswelsprekendzjn,maarnietzeldeninherhalingen vervallen; voorts uitGodsdienstigeLeerboeken, Verltandelingen, Gesprekken, over-

#czl/lfvlpel en Betoogen, Spieghels, Ffdfpclczl, Letanien, Getkjde- en Gebedenboeken.
Ende rouwe sonder begheven
Bleve mi vort al m iin leven :
Soe ware'miin troest al verloren-''

Doeseidediejonchere wtvercoren:
:)Bi gode here, en mach niet bliven;
Xet swerden moetm en m i ontliven
Of ict liete om al die have
Yan Vranckrike diese m i gave.
Xaecht m i ridder of ghiit ghebiet;
Ende en wildiis doen niet,
Soe willic varen altehant
Bidden den hertoge van Brabant,
Dat hi mi ors ende wapenen gheve
Hi saelt wel doen , hi es miin neve-'?
D ie hertoghe seide: ))siderm eer
Dat wesen m oet, soe doe ict teer
D an ic u elre varen late;
God gheve datter ons af bate
Com en moete; gereet u.
Tegen sinxenen dat Licr bi es nu,
Soe willic u ridder maken-''

Diejoncherewasderrezaken
Blide, ende bereide al,
Dathi dacr toe behoeven :al.

B.1I.vs.45- 80.

DES V A D ER LAN D S.
Al deze werken ))vormen een volkomen zamenstelvan middeneeuwsch-christell
jkegodge-1:00-

leerdheid voorhetvolk,en laten geene vraag onbeantwoord (1).'' Spaarzaam zt
jn de 1581
geschriften in de landtaal over W is- Natuur- en Geneeskunde. Onder hen is het merkwaardigste: over di
je Eygenscltappen der dfzlgAczl, eene xertaling uit het Lahjn,
waarin de schri
jver tracht ))vele zaken duideli
jk en beknoptin een bruikbaar hand-

boek tezamen te vatten, en waarin hi
j oneindig beter geslaagd is, dan men van zi
jne
eeuw verwachten zou (2).',Xenigvuldigerzi
jndebewerkingenofvertalingenvangeschriften over de oude en algemeene geschiedenis, onder welke de Fasciculus Temporum ,

door JA> VELIIEwAER uitgegeven, de voornaamste is. Belangri
jker om den inhoud,
maar nietbeter van taal,sti
jl,en voordragt,zi
jn de weinigeHollandschekroni
jltenvan
dien ti
jd.De uitvoerigste ervan isde zoogenaamde oude Spflczl#zc/le bivisie Kron%jk,
eene vertaling van het Cltron. Belgic.van z.A.Lxvnxs en in Vi
jftienhonderd zeventien uitgegeven (5).- De algemeen heerschende geestvan vereeniging en zamenwerking, de gildegeest dier eeuwen, had, zoo al niet op de geltalte, dan tocb zeker op

hetaantal van dichterli
jke- en letterkundige voortbrengselen gunstig gewerkt. De eerzame burgers, welke de taalen letterkunde, die men Bltetorica (redekunsttnoemde,
ter uitspanning beoefenden, hadden genootschappen gevormd, welke op den leejt der

gilden waren geschoeid en Rederjilêkamersgenoemd werden. Verbazend i
jverig waren
deze lieden of Rederi
jlkers; maargeen hunner talri
jke Befereknen,Liederen,en braezzc/fdc/lc Voortbrengselen verheft zich boven hetmiddelmatige; zi
j zi
jn, over heta1(1)vlsscllzR,Bekn.Jczch.#.Nederl.Letto-k.D.1.bl,41- 42,122- 157,318-322.Bovenal
raadplege men over de stichteli
jke geschriften derNederlandersin devjftiende eeuw, w.Molzr,
Johannes #rzfgmcg;, D. lI. b1.1- 56, 252- 413.Vit een dezer werken is de volgende proeve
ontleend. ))Ende doe Jllssgs quam te Jherusalem in die stat, doe waert al die stat beweecht ende
spraken: wie is dese? Ende som myghe spraken : llet is zllzsus vAx wwz&REwrx, die prophete. D oe
gllinck zHxsvs in den tempel Gods pnde m aecte een gheysel van cleinen selen. Ende sloech uut
den tempel'alle die cochten ende vercochten. Ende die schape ende die ossen sloech hi alle uut,

ende die disse der wisseleren endehoergheltstiethi
jom. Ende die stueldergheenredie duven
vercochten stiet hi om , ende sprack tot hem : duet dit ewech ende en m aeckt niet m yns vader

huys een hoelder moerder, wanthetisgeschreven: mi
jn lmyssalsl
jn een bedehuysalle den
volck, ende ghi Lebbet ghemaeckt een hoel der m oerder. Ende hi en liet nyemanteen vatdraghen

doer den tempel.'' - Eene belangri
jke Verzameling loz Nederlandsclte Prozastukken van
1229-1476, naar fz
j#dpr#e gerangschikt,iste Leidenen hmsterdam bj GE:HAAD k Co.Gtgegeven in 1851.

(2)vlsscllER,Bekn.JedcA.d.Nederl.Letterk.D.1.b1.43,157- 159.
(3)s.DE wlxD,Bibl.d.Nedert.Geschiedsch.D.1.vlsscHxn, Bekn.Gesch.d.Nederl.Zeferâ.
D.1.bl.159- 168,323.
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81 gemeen, zwak, smakeloos, en zonder oordeel zamengesteld. Bovenal legden zi
j
zich toe op het vertoonen van Mysteriën en Spelen wczl Sinne; en men ltan niet

ontkennen, dat zj door hunne tooneelvoorstellingen de ontluikende gpdsdienstige en
staatkundige begrippen in de zestiende eeuw onder het volk gebragt, en alzoo ter

vestiging van eenen nieuwen staatvan zaken medegewerkthebben (1).(1) w. xops,Schetsee0?> GeschiedenisdL'
r Itedero'keren,in hetTweede deelder Werken valt
de Jfccfdcà.t?.'Nederl. Letterk. te Leiden, 1774, bl.216- 266.vAN w IJN,Hist.Arpnd,
îf.D.1.
b1.346- 359. vlsscuxn, Bekn. Gesch.d.Nederl.Letterk.D.1.b1.69,226- 266,333- 340.
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1576--1581.

Algemeene wrel
zyde over Jze, eluuen der G:szœrle Bevredgkzng ,Bladz.5.- Redenen ,
ee
Yoo
lkrde
e de
n 'rfelw deden voorzzen, aat zg
j''
?Jczzgeen langen duur zou zï
jn,arld
aar.elen van Jez elu4ten der Acrrelbyfz,v voor den ' rfzly, voor de Staten '
czè Holland en Zeeland , en voor & zzK onzng , bl. 6.- D e T rfel' en Je Staten '
rczz Holland en
Zeeland ltehhen de handen rlzfzp,, om :x hunnegemeaten alle r:rordcxïwgex en z'rAfi-

kz
ngen temaken, zonder 'œKonznn& Acd:zz of den Algemeenen Staten eenzgen cce
z&toot 'e geven , bl. 7. - OaAxzz verlangt,dat alle é'dztl- fdx en z'feddzè, elk fzz het Jï
g'zonder, de GexzwcAe B evrediging zog
zdezl hekracht4gen , ald. - Holland fz'herreeed , dat
vele vïrgdodk:ne Roomwelten zouden terugkeeren , ald.- XoxnlAoox nerlaat Zierikzee

S Poogt Ae; elot ie Gent teontzetten, bl.8.- Hb1-Yord;door hetirf
gker/là dc
taten ge&lagen en neem t de vlugt,ald. - D ehezettziz
-ly van het 'l/ztrektAccr Frankrt
jk,ald.- Zierikzee,de verlatene œclcwœ:x op heteiland Schouwen,Brouwershaven ex
Bomm enede worden door uouzsx,o 4n Jdzï, genom en , bl. 9.- Onderecheidene zlccrwex
4n Noord- en Zuidbolland komen 4n hetJ:zg
-'tder Staten,ald.- Freenelê
jkeramp te
Haarlem , ald. - Bossv,door olAwzz op rrf
g': noeten g-z:ld ,gaateerlang over O d:'- e;
.

der A lge-eepe Staten, ald. - Afkomet :z1 vroegere wdrrfyzfzzyex van 5ow zAw van

Oostenrjk, bl. 10.- Zç
jnehenoemçng c& Landroogd ezlaankometfeldeNederlanden,
ald.- St
i'4& van een openen e?Ivan een geheimen lcwzârïef voorzçen,.b1. 11.- Het
m eerendeet der Staten fz'gestemd. hem c& Landvooad te erkennen , ald. - Dow zax fy
huzver4g , zçcâ ozlleœc/z?zz dieper landmaarta O fe hegeven , bl. 12. - Jehterdoeht rcA
den P rz'
zl' tegen den Afeavlda Landvoogd, ald.- Raad van J- P r4n.s om Jfc: van,

nox zAw's persoon te verzekeren , bl. 13. - D e A lgem eene Staten J- lvfzex , op eene

- lrscAz,zpI'
ng '
rcx del.'rfxœ, now zA>nçetonvoormaardelç
jk al&Zceldr/ogd teerkeneezl,ald.- ORAwJZ wordt door /l:x drçngend vïzpexoodzkl ,z4eâ Accr
'Braband te :e-

geven , om - :z hen ze raadplegen ,bl. 1é. - D e ' rïw' iteunt 4n Braband veelm eer op

het volk Jczz op de Grooten ,ald.- Schrzfteliiker:ràflrfxp van no> zA> aan deA J-

iem eene Staten , ald. - F oorwaarden , door hem gevorderd, alvoren. Jfcâ naar Namen

teJdgerdzz, ald. - Ber4gtwehryt '
rla degemagt:<g& x der AlgemeeneStaten aan no>
zAx, bl. 15. - ST. ALnxoowbz nerechk
jnt ter Statenvergaderinn m et tlo/rezellea vanz
oaAwzs,ald. - De Algemeene Staten zf
g'
o onvermoeid merkzaam ,deirf
gke-cgrop
edn- ontzagwekkenden , ex de geldmiddelen /# eenen â:fdrex voet ze brengen , bl.17.Ilun wc/zrfjrea aan den 'rïwœ,ald.- De ilzrgerf
g-zeBrusselverlangtvurv'
g naar 8,
tegenmoordlkhe4d wlz: oRAwzz, bl.18.- De à/zzzz.z van now JAx verwekt r4rYeeld/leïl
onder de Zed- der A îye-dezle Staten , ald. - N ader z'clrf
g'r- ran & ezPr4n. aan
âeo , ald.- HzzRoxs vereenzgt wfrl m et de Jzcz- van Gelderland en & A lgem eeneSta-

ten 'egea deagczv-ccrldel, bl.23.- Men trachtdegeoewzee en ';:#:a,dg-ezfc/ènog
fx demagt Jer Spanjaarden Jeroxddx of Avx genegen elr- ,tot J:r aannemen der

G:zlizwcAd B evred4éw'
z
Yxy over te halen, ald.- G emelddadzge Fzcwddî-ï
g'
ze der U treehtk'nllr' ten opzzgte van & > A artwhieeehop pssozhxK vA> scurwK , ald. - Amsterdam ,
11 Dzzr. 6 STrx.
1

I N H O U D.
J'de orerïgc
Xuiden Ieorden door den Raad rlpzState lzïfgdno/dï-gd , zieh,Jf
Haarlem
de
r
van
Hol
l
a
nd
e
n
Zee
l
and
4n de m idge
x
.
b1
.
25.
B
e
mi
l
l
i
gz
ng
St
at
e
u
z%taten te z
l/e.

aelen rlx veraedigzng . bl. 26. - Zwolle treedt tot #: Gentsche W erredïgïvèg toe, ald.-

Ds xossxs helet deFriezen , zzch ccx hetSpaaneehe gezag te onttrekken,ald.- Afk/pzz., en vroegere '
t?drro lïzw dzèvan nz RoBxuzs,bl.27.- Poginqen van dez féxdznedzle
Staten, om Friesland en Groningen over te halen ,zicltder Gent&eie Wdrrddk ïew aan te
mv
fvfrex,bl. 29. - Oproer der &oldaten teGroningen,waarhù'nz soBxazsen anderen
morden gevangen yeez/zn:zz, en deze stad met onderscheideneplclzz'dzz4n deprovineze
cwz zn Friesland, zgelt voor de Staten verklaren , ald.- RzxwzwBzao wordt henoem d
tot Stadhouder wcx Friesland en Groningen , bl. 31. - D e ozkder/lczpddlïz?gdelm et Frank-

ràjk worden ltervat,bl.32.- D oor Axzou mordtden N ederlander& alle#vf# toegezegd,
ltld. - D e A lgem eene Staten toonen wz
'c/è nzet zeer genegen tot #fr verhond, b1.33.D e onderltandelzngen oord:a m et Engeland hervat,ald. - h-onzng4n ZLIZABETU onderz'r:vxr de A lgem eene Statett m et y:?#, bl. 31. - k eachouwl?ngen om trent nox zAx,

ald.- D e Trïx.
v tlan Oranje doorzz'e; deplannen '
rczlKonznn l'lx,rl,s,bl.37.- DeWfgemeene Staten leggen bo> zAw eengkey??zzlfea voor, op '
lr:fid J'
J'hem c& Landvoogd
vtlïîddx erkennen, bl. 38. - Zl
j'n czlfzp//rd aan de Staten , ald.- E en aanzienl'
g-à
VetalJrïer6z& van nox zAx aan z)z RrznA,en rczzandere ccetzï:zzlï
g'ie Spanjaarden lzïr
zï
y'
x gevolg , zgx
'' onddrz'clteptgeworden, bl.39.- be fprrog van Aarschotvermittzyt
*
Item Ftzr:rpcx u%t zltzt'zz: van den Raad van State, ald. - D e R aad van State i:rvgr
nox zAw , dat de àrfetpdx 4n handen der J lgem eene Staten zf
g'zz, bl. 42. - A ntmoord

rtzx nox zAx, ald. - Brêef van den Serf/y van Aarschotaan ORAwJZ,bl.43.- Jntzf
aoord ran & z1 Prlns, ald. - Seltrzjven van den Arïzle aan deJlgenteeneStaten,
ald.- W egkering der Spaan&cheen X zzïzerâ,
d Oreretett,om over land dezegeu:eet:zlte
verlaten , bl. 11. - D e A lgem eene Staten zenden BLols vAx TaEsLoxo naar oaAwzz,om
rerz'fcy tc geven mcx ltunne onderltandelingen m etoox zAw .bl,45.- Dox zAw'sopregtlteid

orz& vrede en ru&t fx het land te Fzerwfdlldz,, mordt door de Staten elïe,4n f=f
J/
'ely:-

trokken , ald.- N 4euw J- ll
zïz, om now zA> nog Afe, al& Landeoogd te erkennen ,mon
'r
de Spcv-ccrddx =zt het Zczpd vertrokken en de wr:#:x en wferkten ïx handen der Staten geleverd J'
J
x, b1. 47. - Het oczlrrov?mex tegen oox zAw vernteerdert zeer.
.j
bl. 48.- B ezwaren der Staten '
tlcn Holland en Zeeland tegen het vertrek der Spcx-

jaarden over zee, ald. - De 'rïzl' van Oranje en deStaten mcw Holland en Zeeland

zenden een àrcr/tzïg vertoog aan de z îg:vl::x: Staten tegen het antYo/rd van no>zA>,

1
)1. 49.- W ILLERVAL, afgevaar
digde der Stateltp,erl
le
gt zï
g%eezla&t aan 5o
x zAx open,
ald. - Do> JAx wenscht den '
lzlcwdnz.fïlz'rcwd te '
ezzgeel, bl. 50.- S ï
g'ontbiedtde
Staten zc Huy, al(1.- Deafgezanten #:z'Dttitechen AJ
.7'ké'hieden zfc/èat&rreAœfieâtera aan , bl. 51. - R edenen waarom ohxxzE ontrereden J ,dat de A lgem eene Staten
'
tp:#:r 4n onderhandellng zf
g'
x getreden m et nox zAx , ald. - D e A lgem eeneStaten iic-

den nox zAx eene lï
g'f-cc/zr naar z#'zl: keuze aan ,bl.52.- Onderteekenzng van de
f7Wf: te Brussel, bl. 53.- Inhoud W r Unze,b1.51.- Aanmerkingen over /zd;elui-

z6x der lwlïe, bl. 56. - Ondereeheldene onderteekenaare vreezen te ver te Jf
J'X gegaan,
bl. 57.- Groote m agt '
rca Hkzz in Brussel, ald. - D e''
rïzlœ en de Staten van Holland

en Zeeland frachten de 'feddzz.d'
iezfc# Itog ïzzdem agt der Spanjaarden J:rizld:x,to*

het omhelzen der Gcxfwc/ze B evredigzng over te halen , bl. 58. - Haarlem zoekt tot
e:x verdrag te kom en , bl. 59. - H et verdrag m et Amsterdam kom t zlf:r tot 'fcxd ,

bl.60.- Xuiden,W eesp,Schoonhoven,en Nieuwpoort treden fot het vredeeverdraKtoe,

ald.- GoesmetZuid-Beveland en pze,eiland Tholen hegevenJfc/zaan ''Przn&en z'
jjd:,
bl. 61. - Utrecht drzngt Jï
J'de J lgem eeneStaten cczz, lten van deSpaanschei'z:fzïel
gp,

op het .
v?olVredenburg,te Jdrrï
g'd:x,b1.62.- Bossv dullngtdeSpanjaarden hetka&teel

te vevlaten , bl. 63. - D e D ?Ziteclte J:zezfïw.g 4n Utrecht zoekt m et geweld idrclfxg te
àrf
gex , bl. 61. - De Jezefzfzw wordt de etad lzfzg:drer:x,ald.- Iletelot Vreden-j

bur
g mordtafgebroken,bl.65. - cAvllaazxx nzBzaouE,'
rzx xsszlfsx-x,Eof Talzx I.EEMl>u'
r, ald. - Rzwwswszso wordt c& Stadhouder rca Friesland en Groningen erkend ,
ald.- Jan deeoldaten waor#z decc/tzerz.fallige4.ofgï
J'uitbetaald enzt
ljverlatenGroningen , b1. 66.- H et Kaeteeldezer wftz: mordt om rergehaald , al(l.- Rzwszxsslto wordt
te Leeuwarden plegtig fx.ge/lccfd, ald. - Laathrie
f van de Frfewc/z: afgevaardzgden
aa'
n de J lgem eene Staten . al(l. - Kruclttelooze poging rls azslzssrlto, om deéw c/tï/-

I li 11 () IJ 1).
len fz/z'yc/zdzl Oostergo eR Zevenwolden met W estergo te vere
f enen,bl. 67.-- DE xolxzy:s
en andere gevqFlgenec 'lm/rA x 4n rrïjAeïd geœteld ,bl.68.- Friesl
and krêint zz-rfïelp
de A /.gezzzeezle Szcfen , bl. 69.- lklr
wwlrxlzl'o weet zz'câ dev:zl:yexâdïd àer Frfezcx
te rerlr:rrdx , ald.- H'
J' 'fefz Frzezen aan tot lerdîâezlerœoverdekaateelen , bl.70.L
Groote ontevredenheid plx nox zA> , dat de Graaf ,,cx Arem berg door een Srcczz'c/zIfop-cx was opgelzgt geYordezz, ald. - Scltermutaelingen fzz Lim burg tu&eehen de Staat-

'cA- en Spanjaarden , bl. 71. - Klagt van box zAx aan de AQfzer/ï
g'àc gezanten ,
ald.- De c/éyerlcrlk o x van & ez Kezzer ezèvan A'/zlïelyïzlELIZASETH drg'ngen Jf
J'oox
zA> aan , om den nrede te heapoedigen , bl. 72. - fslzAsE'
ru onderateunt de Staten m et
geld,b1. 73. - Redenen maarom de Aczld6l?z:ll'ze van den henoemden Zcezlrotwl velen
âo/gwêverdachtvoorkmam ,ald.- Dit vertoog en een idrzkz van den 'rv-wwvanOranjc
hlç
jven Azrc, zonder fxrl/ed op deJlgemeeneStaten ,bl.75.- Dox zAwzzetzz'c/zgenoodzaakt,m et ozzzzï.gzcv/z:zrd te trerà te gaan , bl. 76,
. - D e onderhandelingen ezz overeenkomaten zzzwwc/zex nox zAx en de Staten Jff
J'r:zz vruchteloo., bl. 77. - Lxowzwvs en

BOYEMER worden afgevaardigd. om den 'rfzlyteverzoeken noor het ooyensfïà devcpcnen neder te leggen,ald.- ORAXJEzendtc/h:klccrt/ïydeelnaarBrussel,altl.- lnhoud
rcx hunnen lcœzirïp/, ald. - D e AlgemeeneStaten zenden afgevaard4gden naar nox
zA> 9 bl. 81. - Formul4er tlcl eed voor degenen , melke, overeenkom etz'
g de G enteehe
.

Weprezfïgïzv ,4n de Nederlanden terugkeerden, ald.- Berzgtaeltrift der Staatechege'
rol-cgêI'
gden , bl. 82.- Aan ORAFJE wo
rdt een V t
vc/zrvrvan dezen lcwzlrfef gezonden , bl. 83. - A ntwoord rczzden 'ro .
v,bl. 84. - Dox zAx tracht de zaken te rek#:l , bl.85.- Ke
Bemo
rkleai
jrz
lnge
ng Ar
n v7cax
fge
de
va
nar
#ï
dz
.v
gd
z'c/
ezn
@#,ald.= K erholgenheld wca den Landr/opd,ald. van Luik en 8/ Keizerlç
jkegezanten,
b1.86.- M isnoegen van nox zAx dat de Staten zoo 'rdrà op het rertrek der &
9 cxjaarden te land aandringen,bl.87.- Brze
f van olttwzz aan zAw van Nassau,ald.A ntwoord vlczz den ' rfzl' aan de A:ïzdrfï
g'ke gezanten , b1.88. - Onderaehepte Jrfef
van DE vakRoAs orer eenen verraderli
jken aanetag op 'sHertogenbosch,ald.- Bealait
van de Algemeene Staten, bl. 89.- Z/
J zenden J/éyrccr#zkdda naar den 'r0.
v,
o
m
he
m
p
t
z
z
p
z
h
e
s
l
ui
t
m
e
d
e
t
e
de
e
l
e
n
,
a
l
d.
I
l
e
t
Ee
uwz
g
Ge
b
o
d
g
r
o
vdt
t
e
Br
us
s
e
l
a
fge
koxW gd, bl. 90. - Inhoud wczz d2t Ediltt, ald. - D e A /g:zzzc:gzc Staten oelrr/zzlrex
4n e:x gescltrzft aan den 'rfzlœ van Oranjede redenen, wetke /tdzzgenoopt hehhen /zez
,

.

verdrag m et nox aAx te teekenen , bl. 92.- Iledenen waarom ltet rdrJrcy zoo epoedîg
hekraeht@.gd werd,bl.93.- Schrz
fteli
jk antvoord van den Trfz?yvan Oranje,ald.-

D eafgevaardigden ydrezzter JlgemeeneStatenvergadering w:rz'fzz.
g nan /zvxz?czending
naar osAxzz, bl.91. - R edenen maarom de ' rv
rzl' m hnoegd vcz' over het wluïzczz van
#:r verdrag m et oox JAx , bl. 95. - M erkwaardig vertoog van sT. Axzoxoowox aan oxsPAh scuE'
rz over de g:
x/:zzld: onderltandelingen , bl. 99.- De A lgem eene ks'
rczezzzenden
.

cfgeeccr#zkA zz naar box zxx, om hem te danken voor het teekenen #e> verdrag&,

bl. 108. - Jntuloord zlcx de A lgemeene Staten op ltet vertoog rtlzz den ' rfn' en der
Staten wJx Holland en Zeeland , bl. 109,
.- Deze etellen zic/z hlerm ede xfe; te vreden ?
ald. - Groote fwttp/tl:d van ORANJE 0# het volk, bl. 110.- Zqne
taktzek i:ydzè Do>
**
zA>, ald.- Feeatelç
jke oxzrczlgœr van oox JAx te Leuven,bl. 111. Z'Jg.ne m inzaam heid. ald. - ORA>zE zendt den Heer van Xansart al& c./kcrt
zcrW gA naar Brussel,
b1. 112. - Dow zAx gevoelt, dat er elf:zœgemonnen fz.,zoolang oRwwzE nêet ltet gezcy

des fft
?zlïxpj
' erkent, bl. 113. - Dox zAx zendt LEowxxvs met een srïd/ naar ORA>JE,
om dezen te oizlzlex , ald. - Dox zAx handelt Afdrïx te goeder rr/?zzt., b1.11é.- D e
' rfxy verklaart, niet.
g te kunnen doen zonder '
r/orà:zzzlïz'van de Staten rcx Holland en
Zeeland, bl. 115. - Zamenkomet van den 'rzrz?'en rzoxzscs,ald.- D eSpaanach,ehezetzïel: verlaat het il.vfeelv7cx Antwerpen , b1. 117. - A anslag tegen de zlrf
g'/lefd van 50>

JAw,bl.118. - D e A lgemeene Staten ontvangen rcwzden Hertog van Anjou een Jrïe/

nan g:l'
?zà?m:w>c#ïzlg over ltet q
vllzïzdx van ltet rcrlrcy , bl. 119.- B rêeven van bow zAx
aan Jex K onzng p:wc/zrer- , bl. 121. - De Spaan.
b'
clte Jczezzïw; verlaat Xaastricht,

bl.130.- De Jtgemeene Staten zenden c/ketlccrdzkldx naar nox zx>,om hem wo-mzgepunten , de àeoïwdro:rfwy hetref ènde,voor te teggen,bl.131.- Antwoord pcx
Do> zAx, b1. 132.- Dox zA> doet eenen feea'fefï
g'à:x g'
ntogtfzlBrussel,bl. 133.- D c
Staten oorlex plegtzg Jf
g' hem z:x gehoore ontvangen , bl. 131.- A f
g-aanvaart Je
Landvoogdv'
.', bl. 135. - D e Hertog rc> Aarschotpoogt & a P rçne over te halen , om
1P
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Vla
anderen,
137.
Dox
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ht - Wrïdf van den K oning aan de Stat:,ZZ vau
Inkomsten
der
Graven,
aid
. m et den ' rïnœ nieume onderhandelzngen aan te
bl
.
7
7
1 7
T
knoopen, ald. afgevaardzgden '
rcel5ox zAx en van de A lgem eene Staten à/- cx
WJ' den T rïzl' te Geertruidenberg,. bl. 138. - lnltottd ran /zux la&thr4ef.ald.- Onder#lzld:ffzzg tuwaehen den Prïnœ en deafgevaardigden bl. 141. - R edenen maarom

A Pr4ns de rerd:zlïyfzlg der zfgd-d:zl: Staten klrd-d:,bl.119.- krie
j van ohAwzz

aan oox zAx , bl. 150. - D ePr:'
zl> dringt andermaal Jï
g'de A lgem eene Staten aan op
het ltandhaven der Genteehe B evrediging , bl. 151. - GaoBBswnoxK traeltt den 'rizlw

van Oranje te Jdzp:gezz, het xcxzroz:lzldzl tegen den f/xïzlg en nox zAx af te leggen,
b1. 153. - Antmoord van & x P rzne,bl.151. - Onerstroom zngen fx Holland, Zeeland
ezz Friesland , b1. 156. - Dox zA> =ïJ de A //z?zeri-fcli/Sg'à: god.qdzenet A):,aemeld

ltandltaven, bl. 157. - PIETZR #Ax>z wordtteXechelen,megena #dz hç
jmonen ::nv
preek,zn het epennaar onthoofd,bl.158.- sloeç
jelç
jkheid omtrenthetafhetalen #er
Duitsclte àrïgkœâdsdcx,ald.- Dox JAN mordt,over Ft:zgeheel,4n Brusselmetodïlig

aehtzng hehandeld, bl. 159.- be hurgers en de Staten zvx
- gezind , om m eer tenvoordeele '
rczè oaAwzz dan '
rcx nox zxx te Itandelen ,bl. 160. - D e F/éyfzlydzzvan nox zAx ,

om meer magt fzlhanden te krgjken, m zelukken z: Brussel, b1.161. - Onderecheitpzlebesluiten, om het Dvïrz'câ: krv'kevolk tekunnen c/âercl:zl,bl.163.- Duhhdltartiglteid van nox zAx bli
jkhaar ïx zl
jneonderhandelzng vnet deplzfrwc/le Over&ten,
bl. 161. - W ederkeerzge dlzslef/tcrlk A:fd van oox JAx en Je Algemeene é'lcfea.
bl.167.- #z
J/ nerraet #ezkaeteelycl Namen,bl.169.- Philippeville,Cbarlemontea
Xariënburg vatlen ook fx zkine magt,bl.170.- Ferontaehulde'
gfzlyczlover zf
J'
x: #gmaa
gde
hande
l
wk
j
ze
,
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.
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van Leicester, ald. - D e Algemeene A qrea verzoeken oox ztx naar Brussel terug r,
keeren, bl. 172.- Foormaarden door /1e9zzongesteld,ozzz aan W ; verzoek te r/l#/> ,

ald.- AntYoord der Algemeene Staten op zljx vertoog,bl.171.- Lasthrzef der a/-

gevaardzgden , bl. 175. - W einig ierredzydzld antmoord rcx box zAx , ald.- Ilet ;cœ-

tal
mo
rdvtange
An
dwto
wnege
rpe
nnA4n&twe
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endt
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rd,b
.D17e6.m-eeetDe
ïernz'c/z
erl
heeze:tstznIe
.id
177.
-l
e EDv
del
pe
,

z%
j'de rJa nox zAx, bl.178.- De'rïzl' Tan Oranje doet met zz
J
:'xe gemalin een ro#r
door Holland, en oorA overalmetéyedeldrz/zen hartels
jkhezd ontvangen,bl.179.Raad mcx den 'rïzle aan de Algemeene Staten, om #à4xzle&trê
jdkraeltten Jf
J'::X te
frekken ex te verm eerderen , bl. 180. - F oorzzgtige raad rcz: den 'rïx'aan deSlcz-

nan Holland en Zeeland, om elfdz fe veel volk # 'te danken,ald.- Utrecht4& r:eo

eex geruimen zïg'
J zonder Stadhouder,bl.181.- De 'rfx' mordt teUtrecht/dd.
vl:lz
gr'à

ontrcwg:x , b1. 182. - H et verdrag rczz K oldoenzng oordz goedgekeurd ewz geteekend ,

bl. 183.- Inhoud rczzd2t F:r#rcg ,ald.- D oelwcx den 'rïx', om deNoordeljko
Nederlanden door eezz nader en naauwer '
/eri/zèd te rereexk :zz, bl. 181.- Zaken G
Gelderland , ald. - Ilet or:rro- p:le'z van #:z wlot rczz Namen vervreem dt Friesland es
Groningen van nox zAx, b1.186.- R>:NwEXBERG kieat de ziide der Algemeene kçzclezz,
ald.- Pogingen rcx oox zAw,om bzRoBLzsweder fx zç
jnStadhotgderechg
ap teFl:rerelten,ald. - Zç
jne cczz/lcxgerœ worden teGroningen en Leeuwarden ïzèIteelttenle#:w,
men ,bl. 187. - Onruetzge Je?
mdérixg onder het volk aldaar,ald.- De Frï-c/teaJgevaardzgden A:>- de Gexlœr/t:Bevredzging ccx ,ald.- Laethrief pcx de Frf-rle
afgeraardlgden , bl. 188. - Do> zAx etelt cczz de Algemeene Staten '
ro/roclrdnoor. op melke #!)'aan de GdxrerâeBevredLgzng zou wofdo:x,ald.- TeBrusselmordoorl/yzwzoeler:fdœe/ex gemaakt, bl. 190. - b e D zzïrwcle benden y:r- zzclt te Bergen
op Ioom Jï
g'verdrag over, ald.- Dow zAw elaat & x Statezè eenen '
Ylzexelïlwfcxd voor,
doch zoekt zïcâ tegen /l:x te merzeàer:x ,b1. 191.- Antwoord der Algem eene Staten ,

ald.- Brief van 5ow zA> aan deJf
g'zoxd:re Gemeetelç
jkeStaten,Bkseeltoppen,Raden
- Steden, bl. 192. - Brief van den Zcxd'
roogd aan & Keizerin ,bl.193.- De
Stat6zèverzoeken & zè K oning eex- anderen Zcxdroogd, bl. 195. - H et iu.
vl::l van
Antwerpen wordt vernield, en hetetandheeld mcx ALBA verhrç
jzeld,ald.- Dez'lozea
op andere ,Jaclw:x ondergaa. hetzeyde lot, ald.- Breda komt door îï'; in Jcxdvan den ''
rïx', bl. 196. - D e Algem eene Staten r/ezeez de #vJ# in pcp zAx cAszxza ,
bl. 197.- Zk
j'zenden afgevaardt
kden xccr Geertruidenberg, om deR Prine te verzoeàex,zich naarBrusselt6i:yeeexjald.- Scâriftelç
jklxlw/prdvan&pPrinn,bl.199.-
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kedoelzngen rcz:den #,-O œ, door aan dv'
z verzoek geltoor te geven , b1.200. - Zï
g'
x zegePrl/:zldc-z
izlrovrhznnen Brussel, bl.201.- E en rerdrcy t'
u&sehen bol zA> en deA lgem eene

Ntaten o/rdr '
oerworpen , bl. 202.- K erhitter4ytn tlcx den Landvoogd over W ; bealuit,
bl.203. - Seherp antmoord '
rczz de A lgem eene Staten clzz hem , ald. - Uitvoer4g antopord van nox zAx , vol ongegronde. uiteret gezoehte en ten langete'
lzfrgdzzzel:l beaehuldfgfzlxgèzztegen & x Prin.,bI.206.- OsAwzz wordttot Bi
jzonder Stadhouder van Braband benoemd , ald. - Ontwerp rczz onderselteçdene E delen , om eene m agt Afer
tegenover te etellen , bl. 208. - D e A:M' hepaalt JïcA op dde A artwhertog MATTHI&s,
ald.- sz
.y mo
rdt vïzgezz/odïgd,zzelnnaar de Nederlanden teJegez,ex.bl.209.- M Q-

v v /zlvan nox zAx over de à/zzzz', va. den J artahertog , bl. 210.- F erwtand*ggedrag

rc
zloRxxzs4n dezeopz.vrceldïg/zdïd,bl.211.- ScherpeJrfe/ van nox zAx aandekçrcr:zz
teBrussel, bl. 212.- Geheurtenieaen te Gent onder HEMBTSE en vAwKZTHCLLE, bl.211.D eze ycie?zrzexfywezz morden door de J lgemeene Staten ten Fz//yz're euvel opéyeeloza- ,
b1. 217. - F erdere roorrclîezz te Geùt, ald.- D e ' ro ' wordt verzocht, zz
'-bc/z naar
Gent te hegeven , om reget op de zaken te œzelfdx , bl. 219. - S f
g'mordt 4n deze wzcd

luisterrg
j'k ontvangen, ald.- De'rïzlâ-geeft,4n onderwelteideneveâeïzzlezamenkom'fes , den Ao//dâ:lm:râ:re onhemçmpeld zï
J'
w: afkeurzng wcx ltet y:lel
zrd: tekennen ,
bl.220.- DeStaten opzztlfàà:îex breedroerçgderedenen,waarom zf7met&xAarteherzpg 4n ozlddr/zczldelïzzg zù'n getreden, ald. - Dox zAx wordt door de Staten rcx de
Zcxde/v tfz
l' vervallen verklaard, bI. 221. - E ene Nieuwe Unie van Brussel mordt
c/geàondë d, bl. 222. - Punten , den dlri4'ierz/g Toorgelegd , op emefàe men
hem de Landroogdù' hegeerde op te Jrcyd;l, ald.- Aanmerkèngen 0# deze '
r/oroccz'de
n
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M
en gaat
over tot het aanetellen wlzz eenen Aielzzp- R aad rce: State, ald. - OaAwzz vordt
D n/dpzd tot dlycznd6x Stedeltouder #:r Nedcrlanden , b1.226. - E r oordz een elfelzzeget vervaardigd, ald.- OsAwzz 4. ten toP van eer en gezag verlteven,bl.227. D e oorlog mordt langzaam voortgezet, ald. - E en ccwzz'ltzy op Amsterdam m h lukt,
bl.228. - Spoed4g wordt deze wlc# gedwongen JfcA aan de Staateche rf
g'
de te àdy:res ,
bl.230.- D e K oning zendt lolltcAaxEs m et cczziïeW zléxezè aan de Algem eene Sta-

zeel,docltzf
g'worden Vgelzl:zdx,bl.232.- D ehetrekkingen derNederlanden methetJvftenland,bl. 233.- Koningin ELIZABETE helooft hulp,bl.231.- Trotwch gedrag wcx

nox zAx tegen & zz E ngelechen gezant, bl. :35. - Ongunet4ge 'zcc; der Spaaneche
zaken Jicr te îcxde, ald.- Kom et zlcx Arxx.
&wbza rAltxlrsz,P r4n.rce Parma, bl.236.-

Ziinealkom&t en vroegere klerrkrïzly- , ald.- Dow zA> en PAKXX vereenzgen âynwe
kràjkq
vzzlcgz, ald. - Traanltezd der Algemeene Staten <a hunne kr%
jkatoeruetOg:x,
bI. 237. - Ongunstzge etaat oJx het tixcciwr/ze leger, bl. 238.- N ederlaag rcx nz
oolowlzsJt)'Gemblours,b1.239.- Devoorhoede,onder MowTlolr,Tluntnaar Brussel,
H .210.- Groote onz.
vzelzezzï' 4n deze atad over & x geleden nederlaag ,ald. - D eze
ramp Jr:zw , eenegezindlteid onder de Staten , bI. 2é1. - M en rv'z zg
'Aclt toe z/z den

erlog, ald. - Fele eteden o/rdde door Z>AZtMA en andere Spaan&che leyer/z/ofJel ge-

doozzrdx , zg-clt over te geven , bl. 212.- Dox aAw 4* z/lcn' m g'nder dan o/l
''ztot& e:vrede
g:zïwld , 1)1.213.- h-onîngçn ELIZASETH zendt onderqtand O geld, en aAx cAsxxzh m oet

daarvoor àrï
gkœrol: 4n woldz
.
)'nemen.bl.211.- ST.ArozGownz en anderecczzrï:xîz
g
r'àe
Federlander. vertrekken naar den rt
)'à##Jg teW orms,om osderwre?zsfxg van deD .
vï/œc#e
F oreten te rer-drpea,ald.- DeA!)'*>'zen#- zenden scuwAhTzEwsxho af,om op Afevw
terruc/zzdx eenen vrede teJem:ràdx,bI.245.- D eoxderAcxdelïxyex m etxszov vordex vernieuwd # bl. 216. - E en cclwfcg van pox zAw op Xaastricht en Brugge m zelukt, doch
meleandere œzedeo vallen fx de magtder Spanjaarden,ald.- De toe&tand der Neder-

landen mordt dagel%jk.Jcgc/zeît
l/à:r,bl.248.- Defferror-fzl.
gwgezïoJeo nemen toe,
en Jz
J/ voorkeur vord:zzz!7
- 4n regcrïxt
gœpoz'fen g-zell,ald.- DeArcrl/lz
ljàex traeh-

zex de helangen *cx nox aAw te bevorderen, ald.- D e Algem eene Staten wccrW yea
wtrenge ::r:/:x uit zegex elk, die zoïz.; en heroerte wer-ek,, bl. 219. - D e Zez':g'ten
v rd- fe Antwerpen en op andere plaateen de 'fcd u4taezet, ald.- Ontevredenhezd
onder de Ozlroo- wr/zex ,nooral te Amsterdam , bI. 250. - D e regerçng D/rdz aldaar

oercxA rd, en de Ao/zzlwrle kerken aan de Serr/r-d- 'gegeven ,bl.252.- Hetzelfde
#t::# teHaarlem plaats,bl.253.- ORA>zzhlm
j/tdeJ-r/zdrzner der anderedenkenden,
bl,251.- Ontwerp wcp 6en gel///œrrede,bl.255.- Alaemeeneoxr:rreAxleïd hzer-
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over , bl. 256. - 0# onderweâezdene plaataen tn/rd:zz de i-eridzl m etgeweld Jdplcyzfgé,

a
ld. - Geweldenaru''cx gepleegd legcn de
Katholi
jken en #pzzzz?c Geestelç
jken teGent,
b1. 257. - PETRVS nAn'n>rxvs, ald. - Zt'
)'n vroeger leven , ald. - XAxtwxx vAx sr.ax,DEGONDE # gcr
zzcgzë d: rJR den Aartshertog
#:x Prg'n& KJA Oranje vermaant d.
e
Gentenaars te vergeef& tot ruat,bl.258. - De W cclwc/
zegemeenten zfjx fen Fl//gzze'
rerhltterdn ald. - Burgerkrç
jg lvz'z'c/z6zz de W aalschegemeenten ex ze Gentenaar&.
bl. 259. - D e Xcriœ/zdri/; , de Prfzl.
v en de A J.geZZI::AI:Staten z/oé'ezlte vergee
f. de
errf
@jd:zldd partjj':x te i:rr:Wé':zl,ald.- Hevzge;?mï.
v; teValenclennesen te Brussel.
ald. - Cuxnxlyloxr poogt Jï:r dezelfde rol te epelen,welke de Scrz/; van Aarschot:,z
Gentheproe
jd pzcd, bl.260.- De Ilertog rczzAnjou mengt zfc/z 4n deA :#er&x& c/è.?
zaken, b1.261.- ORAwzE etelt elïer het onse/?atdli.
v; vertroumen 4n Awzov,bl.262.-

A / ll
zàfe pogong van nox zAx, om het l:.gdr onder Bossv te '
rcrz'lcczz. ald.- Dow ziy
trekt teleurgeetcld naar Namen terug , ald. - H et plan '
rcz: den Adm lraal BLoxs vAw

vhzsroxo,om JeSpaanselteZïîtlerrlo/r tehemagtigen ,heeftgeen roorzgcelg,bl.26:.F rees rczz ELIZABETU voor den toenemenden invloed van & w,Herto.q van Anjou,al(
I.Overeenkomstz?z.
vq
vclez'
lde Algemeene Staten en den Hertog van Anjou,b1.265.- Buizcxwworïge ezachen der Staten , om nox zAx in eenen nrede tedoen JeY I
'lligen, bl266.R edenen kpccr/zzz de Staten het aanknoopen rczz nieume onderltandelingen traehten te

rermfjdex,bl.267.- Komst van den Paltzgraaf fzzde Nederlanden,bl.268.- Bossc , loo
r het leger
' van den Paltzgraaf vereterkt, bemagtigt '
thdz-z'c/l:fddz?:plaateen,
ald. -

Zzekte en dood mlx Dox zxw , bI. 269.- Oneenzgheden zvœec/t:zzGroningen en

de Ommelanden, b1. 271.- Ook fzzFriesland,bl.273.- Overi
jssel,hehalve Deventer
en Kampen , meneeht azyszwBEho tot Sfcd/z/@zder, ald.- Kampen mordt gedwongen .zzch
ccx axywEwBzlto over te geeex, b1.274.- Beleg ezz overgave rcx D eventer ,b1. 275.-

Graaf zAx vAx wAssAv wordtStadltouder van Geltlerland,bl.276.- Redenen zoaarom
de 'rïzl' van Oranje op deze p?czl/dpzo y zoo é'fdr/c bleef aandrzngen ,bl.277.- D c
ercc,van zaken oordz %'n Genthedenkelfjier,ald.- HEsszx,sen vzscu loorden,op laat
rcx axznovx, huçten Gent opgeltangen , ald. - E oortdaring der oneenigheden Jfzpzldel
Gent,bl.278.- M g-anoegen van Awzov over zfja ontltaalïzzdeNederlanden,bl.279.B ekom m erçng der Staten over de oneenlgheden zzz.
vwc/zcez Alzou en zAw cAslAlxR , ald.Teleuratelling, veroorzaakt door het vertrek van Awzou , bl.280.- M oedwil#:r Franwcie en Spccelœc/ze woldaten., bl. 281. - Hevzg oproer te Gent, bl. 282. - D e ' rïz?.
ç
mordt verzoeht,zieh naar Gent te hegeven , om de '
rzz'z te herstellen , ald.- D e Room-

œ
c#ea en Ozlr//zzzœc/lezz zl
j'n over het vergeli
jk zlicr tevreden, bl.283.- PARMA mordt
tot algem een Landvoogd erkend, altl.- PARXA aanvaart het ::?mïzl8 onder veel yztzleffger omœtandgkheden dan now JAw,bl.281.- DeStaten J'
JW:X een yroor verlze& door
den dood '
lczz zossc , ald. - PARMA houdt zfc/t r'
ueteloos sdzfg , de verloopene zaken te
/zerwfelpa,b1.285.- DeA'/zlïzw ecltijnterzle
vfzk den vredete'
Z/
JïJJ:X,ald.- beStaatœ
e
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D
e oneenzglteden ,46:de
W aal&ch,
e ércvce.
vrcx duren voort, b1. 286. - D eze z'lvïrex onderlzng eene F drcdzlfgïzlg
te Atrecht, ald. - D e 'rz'z?.
v van Oranjedoorzzet ltet nut en deo//dzci:lf
g'
i/zeïd '
ea'
n
eex Ferhond der l'ederîczzdwc/zegemesten,b1.287.- JAx vAx xAsslv hemi
jt.them Jzrerïz:
groote W dzll.z,ald.- JAx vAw xAssAu bemerkt,dat uiz Gelderlantlafgevaardigden naar
Utrechtmorden éx:zoxdex , om eene F dr:exzrgzlp tot etand te irezzg:zz, b1. 288.- R et

F ersold mordt onderteekend,bl.289.- Inhoud van de Unie van Utrecht,ald.- Aayt-

veràizlgezz over deUnie,bl.291.- Koemelonderteekend ,denken de '
rf/f gewesten @?
nerre w.
l nzet c:xi?arfy over het owzr/or?mlc.
rdclf
-j
k
t
o
e
t
r
e
de
n
t
o
t
de
Un
ie,bl.295.R edenen maarom Je m eeate vclmd.
vz:x eeltoorvoetend tot de &Aïc van Utrechttoetreden ,
b1.297.- Reden maarom ohxwzE zoo lang met ltet oxderzec/ccx6zètoefde,ald.- E ene
Algem eene tçrcrexr:rycderïp,
g '
trordt ze Antwerpen heich.veven . bl. 298. - D e ' rïelx
v
onderteekent de Fxïe, ald. - Ook ltzwwy:ws>rlvo onderteeken,t âccr al& Stadhouder tce:

Friesland ? Overàjssel, Groningen en Drenthe,bl.299.- De Unie 4.
velfe;geweetgewç
jze.
m aar Jf
g'gedeelten aangegaan door de Wozldyen/or:zz, ald. - F erwarde Staat tlczz #e

zaken dez' landa, bl. 300. - DePaltzgraal verdedzgt zf/x gedrag àz
gr'de A'ozlizlgiez
Tan Engeland en vertrekt naar zï
g'xe Duitsclte Staten , bl.301. - PARMA hehaaltonder-

œcAefddzl: noordeelen ,bl.302.- Zv''x aanalag op Antwerpcn mzslukt, bl.303.- HLi

legert Jfc# noor Xaastricht, ald. - Beleg en kloekm oedlge nerdedigzng =cn deze &tad .
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b1. 304. - Zf
g' m oet cfzkddff
g-à z'
lmfc/lz:x , dA mordt uitgeplunderd dR verhrand ,
bl. 309. - D e aalsehe gd?zp:z.zdx z'
cA:ïd:zIzielt'
rf'zèdeorez-ïgec/,b1.311. X o>TIG>Y gaat tot de #ï:zlâ'z de& A'oxïzzgz'orer, bl. 312. - D e A lgem eene Staten trachteu
nog eene z'fl/zeïffïzlg te voorkom en , bl. 313. - Uit onder&chepteJrfcrezzhlç
jkt,hoeoefnig de Splzz
.j
ccrdex er ccx dachten,zïc/èaan hunne belojten te houden .bl.315.Klagten van de #Fccfz'tl/zeéxclrdwrezz!bl.316.- D e afgevaardlgden der G ccîwc/zege'
*::l:x worden door PARSIA luzsterrv'k ontvangen ,en #:z K erdrag vrordr onderteekend,
bl.317.- Inhoud van #ïr etaat&atuk , ald.- R edenen waarom anderegeoeœrdzld4tr erdrag elfe, onderteekend Fldsidx , bl. 318.- Sef leger van.den ff/elïzlg wordt door & x

afvalder W aalaehe .
é'ez
l
zle.
vr:x vereterkt, b1.319.- Keizer svnoxzvhiedtzïc/zale J:m iddelaar aan r'
/zxz'clex de Nederlanden en den ff/zlïzly , en de F redewopder/zcwddlïwgo:
morden te Keulen geopend , ald.- Deze Jï
J'
::zlA/AzlJ.; wordt Jdmdrà; door ' c?zœ oazoo-

axrstlen dertiendeen Keizer Rroox.Fden tweede,b1.320.- Graafzxsvanlassauhegeeft
zfcA tç
jdene deonderhandelingen tmeemaalnaar Keulen.bl.321.- beStatenmcxHo1land verklaren de Wrv.
v.
vel.
çc/l: F ereenigzng :zlhet E euwz'
# Gebod voor elf:zfv en rcx onYclrde,ald. - DeNederlandechealgevaardigden '
ztl/rdezzdoor deaanzienlç
jk&teJ?zz.
ger. voorkomend ontrangen .ald.- De Spaan&che ydzzlcvfk #ex maken veleczzzlzzzeràv'
xgen op den lcwlirï:
/ der Ftyderlczl#wc/z: afgevaardigden ,bl.322.- F oorwaarden op
melke de A lgem eene Staten den vrede offA zz eluiten , ald.- M en houdt zïc/zhezzg m et
nuttelooze beraadelagingen, ald. - E r oprd, aan de afgevaardigden e:ezn4eum oxzmerp voorgelegd , bl. 323. - Dit K/rdropgezonden aan de A lgem eene Staten , ald. Dezaak #:> vredee verwekt ïx de Nederlgnden eenen J:evkezlœtr4
jd,bl.324.- Antvodord van Je Algem eene Staten , altl. - D e éy:ztl- rex , d4e tot de Uzlfe van U trecltt
zgz
i'ltoegetreden , zù-n tegen ltet ontwerp eener Algem eene F ereezlfgïelg en nadere ucxqlwitzng '
rczz de orero d Nederlanden , bl. 325. - Onluaten te Amersfoorl, Utrecht en
Ni
jmegen ,ald.- GroveJlzïzcz?.v//oro â:Ax teAntwerpen gepleegd,bl.326.- Ook /zfer
ltlprd; den Onroom schen m eer rrï
-j
/t:%'d vergund,ald.- KARELvanGavrehoudtwerwzcxdhouding met de A ïz'zl/twd:x fzlHenegouwen,en zr/rd; tweejaren te Bredaopge&loten ,
bl, 327. - Grove éxeulëltfezltzrf
g'ex door HEMBrZE te Gentgepleegd , ald. - ln J:zzR aad
dezer œrcd mordt JC,
VJtI/:Zè, den 'rïxœ uit te AO/#Q :Z: zielt A rmccrry te Jegerex ,
bl. 328. - HEMBVZE tracltt Fz:fzzl:lï
g'à te ontvlugten , bl. 329. - be rlzœrwordt door& z&
Przna rczlOranje lterateld,en ulsxsvzz verlaatvermomd dewzcd, bl.330.- IlevêgeJeroer4ng z:Xechelen,ald.- Deze z'lc# hegeeft Jfc/taan deJ!)
.'de&z'Konçnga,b1.331.FILIPs van Egmond traeltt tevergee
fe Brusselvoor de Spanjaarden te '
llerrcz'zadzl,ald.sf
J'veetigt zïc/z teNinoveen poogtzïc; van dehlaam der rcrrcderf
g'tezuiveren,bl.332.HevigeJ:kregïn: teBrugge,bl.333.- De4'
fcl wordtdoor eene c/deelïzlg van hetStaatn.c#e leger z!*
/ Yurnhoutvoor deA lgemeene Staten hehouden ,ald.-- In 'sHertogenbosch
é'
ween tooneet rczl hevzge wanorde, b1. 331. - Deetad verklaartrïr/zaan Je zQ
jde
t/e4.Konings,ald.- De Graaf van Hohenlopoogt te r:ry:ef.
v,door #ezdoorateken rczz
di
jken,dewfcd totznnemen van hezetting te#?mingen,b1.335.- Onlueten teBommel.
W eesp en andere pltdcr.
vézz,bl. 336.- Onlu&ten te Groningen , ald. - Ilevzg g:reclz te
Selwert,waarhç
j de Gronz'zw:r.
vveel rdrfic' leden ,bl.337.- R>:>wEwBEho laat, wcdcr
de>zJd zzch onderworpen heeft, er den geloofwvrede c/iozldfgdx ,ald. - Rzwxzxszao
.

.

heratelt & ruet O Drenthe, bl. 338.- D e geldm 4ddelen Koz'dex door de gewe&ten , d2e
tot de &elï: toegetreden ocrep ,geregeld , ald. - P og4ngen van PARMA , om Friesland en

Groningen van deAlgemeene Staten af te trekken ,ald.- K oortdurende oweezlfg#:dex
n
'n Friesland, Groningen , Drenthe en Overi
jssel, bl. 339. - Oneenialteden zzzz'.
vc/zeezde
Adozzlz'c/zg:zïzlddx en Hervormden te Kampen , Zutphen, Hattem en andere Geldereche
wz:dezl, bl. 310. - D e hoeren tlua Salland nem en de'
lzlcpdwœop, doeh oorA x door uousxro

bedmongen, ald.- be Jlzlgdz/rk e helegering van Xaastricht helette PARXA ,den irfgk
m et kracltt door te zetten , ald. - N oodlottzge œzccr van het platte land v'1I Vlaanderen,bl.311.- Krijgehedriiven fzzYlaanderen en Braband,ald.- IletFlcc-wcâeleger
tmA r nz L.
t wovs heejt aan allea gebrek, bl. 342.- E ene afdeel4ng onder vAw bBw
TZMPEL wordt door de ug czl
.
jccrdex verslagen :a op de vlugt gedreven,ald.- M hlukte

ildgïwy van PARXA, om Yenlo te veroveren , ald.- Deutichem verraet door XAARTE>
scuzxK
vanzç
dek,
a.
ld.
aa
n J:ïde
jNi
de
n. b1
34-3.-Z'
jne
i
vroegere ea verderedade
Spannjaa
,ald.
rden ,Krç
omjd
ge
enbeBr
dri
ç
jel
vetne
M o ll'ktepoging van de

VTlI
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vermeeateren,ald.- E en z/eldg der Jffwwoeéydex op Kortrijk mh laktfx.
vge#jà.
v,ald.-

D e szllrecFè: pem agtzgden te Keulen ontvangen & zluitersten Jlez, om op zekere voovvccrd- eenen vrede te z'îuïzezz, bl. 311. - lnhoud van deze i?zzzlrea , ald.- Geheiw
Iuwr:rïdy van de tj*
zcczœc/z:gemagtigden en van TzasA wovA,afgevaardigdevanPAaXA,
b1. 345.- OnAwzE mi)'et Je aanhz
'ddïwyep ,Item door scuw Ahr
rzEwBzao uit zlluzzz desKo-

ROg' gedaan , van de hand , bl.316.- Demeeate yezczàzex verlaten Keulen ,ald.Reden waarom de 2 â; Tan St.Gertrude tot 'œK oning. zï
g'de overging . b1.317. - D e

nredehandet te Keulen loopt vruehteloo& c/, a1(l. - Grootgeldgebrek i
'n ozly land ,
b1.318. - ohAwa zendt sT. Axznxooxnz naar Utrecht, om de Bondgenooten oner ozlderecheidene Jdlczl.grf
kezaken tewpreàezz,ald.- Er'
wordengemagtI'
gdennaarden'ri.j
te Gent gezonden , om hem het antwoord op het vertoog rczz sT. Arnkooloz oner z,
hrengenj ald. - Iloofdpunten wlccro' men m et oRAwzE over het ::l:ï# der zaken maz:
vrede- oorlog zou handelen,ald.- Moeç
jeli
jketoestand '
YccrfzzoRAwzszgklzâ:rodz,
bl. 319.- Zbu
lne verklarzng fzz de vergadering der A lgem eene Staten ,ald. - F ermv-'tznaen , beee#?
:ld4gïxg:x en la&terzngen ccx welke de'rfzl.
vi&hlootgeateld,bl.350.-

OaAszz âoudt Jl
g'de Staten ernet%k aan ,om tot:dzzhepaaldJd.
vfr
zzz'ztekomen,bl.351.1141.traeht A x Rertog rcx Anjou tot Adz'c/zerzzl/zeer der Nederlanden tedoen m:râï:zex ,
alé.- Er fœ ernetig wprake van een Ftz4odlfy'à tuseehen Axzou en A'ozldwgïzlElaxzàBE'
ru ,
altl.- D e A lgem eene Jkczezz traekten de Staten van Holland tot 'z'P t-lnven vep/elezz
om trent Axzou over ze halen , ald.- D e E delen :z1 ltet m eerendeelder eteden znz
'-lteg/z:z heroepen van Awzov, altl. - D e gronden zoo voor cJâ'tegen de '
tldràfdzfzlg van #ez&

Hertog v)cx Anjou tot W-c/zcrzzz/z:cr der Nederlanden,door Graaf JAx vanFassau uitegezet,bl. 352. - Het getal der A ït
vno:yddzz groel'tJlgclfj/<' aan , 1)1.353.- D e
' rïzly van Espinoy ezI mAvoovlx OE oAvaz , Ileer '
rczz lnchi, kunnen z'l:c/tz, m et groote
vaoeïfe eenzge ateden voor Je Staten hehouden, ald. - .
PARMA tvacltt de y:l
m- fezz ez&
qteden onder het gezag & > Konéngs terug te Jrdzly:x , bl. 351.- E r id#ztzc, vree.,

dat '
p:lex de aanvatlen '
rcx PARXA zullen âdglzxœzk ezz, ald.- ln eene F:rglddrïsy fe
Antwerpen, &omtohakxzz dev'
gwlcé':x op,tot'
ltlefiedecfydrctzr#fyd:x derJï-jz/zlddr,

geweeten vervallen ocrea ,ald.- OaAwzE dringt aan op '
tlcrâ:rdrïeléxda ,andere ï' âïJgedmongen =f
J'
A: am hten Aeldr te leggen , ald. - D 6 Staten em eeken den 'rïx',de

hand xz
'-èe, van Je etaatazaken af te trekken,b1.355.- OaAwJE hrengt een APSJ doordlcâzkrç
jgeplan ter tafel, ald.- PARMA wordthelet,zlclöerxxfzk ten àrï
Jy
' toete
rlzz-zdx,ald.- Deàrï
gk neemteeneAfelzztl:enmeerafzigtelç
jkegedaanteaan,b1.356.D e G ccf.
vc/z: M o noegden houden Braband en Vlaanderen 4n onrust, ald. - Xowvxolf
Plaat&en ald.
- re
De
erugkomet
zzzrt
DE
neem t
ande
etetde
n, ald'
.- mt
Ko
ri
jkI,A NOUE uitFrankri
jk rdru..ggjg
eraakt door eeneàrï
J#e&.ç;
'z.viiand.ccxeîcyezz tegen 357.- Ninove mordt door de#St
aten '
rdrrcz'z en rlLxps van
4% àanden der Y cl:x , bl.
Egmond gevangen genomen,ald. - Mechelen door deS'czl
t/clrdexhemagt4gd,bl.358.Dz x.x sovs poogt zz'cA van Ri
jsselmeewter z: maken,dock moet naar zfjx:legerplaat.
door aovBAxx gevolgd, teruakeeren, ald. - Ilardnekkzg geveeht Jt)'deJrz;g van tl
Xandel, bl. 359. - . Dz X,A loul mordt door A Konzngegezinden zd Iseghem.ge&lagea gevangen yezlozn- , ald. - Zt
jne gdrcew ezlwc/zlp , uz'fe
t
rfœw:lizw ,en dood ,ald. ORA>zz dringt te Antwerpen met nadruk lcx, den oorlog voort,te zetten of dea
prede ze eluiten, b1. 360. - Redenen waarom m en - @:wr tracltten Awzov fotW :e
vc/tdrzaheer te àrz
ikex , ald. - W aarom m en T4R vlslvsgeene zachtere JeJ.czl& lt
'sg kon
vaehten, bl. 361. - xço-plk e leden der J l
gemeene Ferpcdcrzrx.
g zk
j'
n meer yezfnd,
deOppermagt aan de ffonïs:in van Engeland dan ccl den fArrt)y van Anjou op te dra,en , b1. 363. - D e A /o- wc/zyezfnde leden Kenœcâo, den S /nïzl.g niet rcn de r:gerfng
pervallen.te verklaren, ald. - De Trfss van Oranje vertrekt naar Hollan: en Utrecht
ter regelzng wus vereelt4llende zaken,b1.361.- REwwzwBEao heeftr:c#> gtruimen'ï
g'd
ver&tandhoudzng met den mï
g'cnd, bl. 365.- Zijnezueter KoRw>:rrA vA> tAIuAI>o doet
âem healu4ten,dezt
J7W: der Staten te nerlaten,ald.- Foormaarden /# melheAï
g'tot A
d4enqt&#Konzngs zouovergaan,b1.366.- Wjngedrag rcrwdàrhù'velenargwaan,al(l.Ziine Fogïlzge?l, zieltvan Friesland te verzekeren, mh tukken,b1.367.- DoStaten rcx
Friesland nemen oxdcrz'câcïdel: maatregelen tot'.
vLands rcïlëAefd en zekerheid,ald.-

D oor dit alle. fœ lt>:lwyrwryrzto genoodzaakt Zï
J'
. doel wlec/èf.
v tot Groningen te hepalen,

bl.368.- Uit lnderœcâ+ zd hr:-4e:p morden Ju'
'noJ:d/dlïppen aan den 'rïn4 van Oranjo
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bekend 9 ald. - KoaxpuT traeht Fzd'zl te ::Y:#- , der zaak rcez Fl:z F aderland g:lrovw

teJlf
g'rel,ald.- Zk
jne troumeloozeFlcxd:lofpe om rfc/zvan Groningenteverzekeren,
RExwEyszao mordt noor een ydlroao dzenaar de& ff/zlfely' verklaard , en
zïjl vorig gedrag vergeten,bl.370.- DeOmmelanden weigeren zïc/&àf
g'hem aan te
é'/
tzifezl,ald. - De 'rïs: van Oranjeneemt maatregelen,om de wz:d- van Overi
jssel
b1. 369. -

en Drenthe te verzekeren, bl. 371. - De c/bcl van ztz>wE>Bzho neroorzaakt /# vele
plaataen opwc/zlzddov dx tueseâen de Aoo-ec/zgdzïwddn en H ervorm den , ald. - OaAwJZ

mordtte Amsterdam luhterrù'k oxzeczw:x, bl.372.- D e Staten '
rcezUtrechthrenaen
den 'rfw' âet 'c/zzslex nan den geloop vrede door de ffdrz
/
Jorzzzdex onder hetoog ,en
de A/ovlee/ze Geeatetz
jklteid verzoekt Adr?zlterstelting '
rcwzde openhare ?zïroe/kxfely lta-

rer godz'dfezlz'z, ald. - D e A oozaec/zyezïzld- worden znfwzro?zod, omdat zï
g'm et d:z:

vi
jand Aelzl:zl. bl. 373. - Ohxwzz vermaant de Aoo-œc/lgezixdezzettSermor-dex te
Utrechtzick m et elkander te perœzccx . ald.- D ood pcez Fzv>:nzxtzK scuswK vAx TovvzwBuao , bl. 371. - D agvaart wlz:de Staten rca Holland en Zeeland %M
* den Haag,.om te
handele'
n over het'
tldr-errea nan & x Konçng van Spanje, hetaannem en '
tlcx den H ertog

'
rczzAnjou ala W-cler-/teer, en het mdrxkdf
zkpd opdraaen der Oppermagtwcx Hollantl
en Zeeland aan den 'rïzlw van Oranje,ald.- Rede rc> de Villiers,ald.- Uztvoerig
rertoog rcx sT.ALnzoowoz over #ez regt, den Konçng '
tlcezSpanje degehoorzaam heid te
ontzeggen , ald.

H et gevoelen wcx LAzAhvs scnw xwov , over het onderhandelen m et

Awlov, lu1-A ongunetzg , b1. 375.- Gewçatln Jexllzïz van de Edelen eeldeW/éxdrccz-digden van tmee ex tmintig œfdddx,ald.- ORAwJE heeftzfjx doelJ:reïàz4n het re,.!'
iàelen der plcxxex van het tsyccwlwc/l: Ilof, hetgeachoktevertrouwen te Fzer'felten ,
en eene r:redzzïgïwg fot z'fczld te hrengen , &terker ezè duurzam er dan te rordzz,
b1. 376. - D oor het rdrdlmz
g
r'zlel van 'œKonzng. gezag oordz er een elieyl
me regerinaw-

rorm gerorderd. bl. 377. - Holland en Zeeland verlangen ,dat den Wrïzl' van Oranje

Itet àeYïz:d van deze lezldex aangehoden '
Yorde, al(l. - E r wordt ::#ccl# dat #Az
ptaats van den Acczzz de& A'ozlfzw ', die '
tlczè den ' rên' en der Staten fzz alle

t?pdzlslrestukken zalgesteld '
l
zlorAwl. ald.- M en zendt ge-cgêz/A x naar den Prfp',
om hem tot het aanvaarden der Fz/v e lteerscltappii uêt teAoodf.
g:x ,bl.378.- De
/ïl:Jvan Graaj '
lmordz ltem plegtig aangehoden.,ald.- Kerkeli
jke onluaten teW oerden , bl. 379. - Geacltit ztzz'ec/z:zz de Aeperfz?g en de Ilernormde Ze:rccr' fe Leiden .
ald. - Aardhevçng door al de Nederlanden geooeld, b1. 380. - BARTUOLP ElTzls hele-

ydr, tenergeefa Groningen, en oordzdooreenen kogeldoodeliik gerro#kx,bl.381.Ret Staatsche leger. onder uouzwLo, wordt âf7' Hardenberg door xAxhTzx scnEwK gelteel veralagen , bl. 382. - Koawpv'
r ï' genoodzaakt, door gebrek c/x verdediger&.
Koeverden te verlaten , dat den volgenden dag door MAARTEX scuzlK hezet oor#zs
bl. 383.- D e helegeraara rcrlcrd): Groningen, ald. - RE>>EFBERG en scuEwK trekhelt

naar Dokkum , waar z#'door uouzyx,o dapper worden J/geelcgezz,bl.384.- De .
v/Jdaten dlminpdzz hunne Werdf/lelicr' Delfzjlaan R>:>w>:>BE1to over tegeven,ald.- E elt
Jrief van hzwwzxBzlto aan PARXA vordt gedurende /zd, heleg onder&chept,ald.- D t,
Gronzngera vatten h4erover àzpccd vermoeden op , bl. 385. - D e zaak van Awzor wordt
te Antwerpen langzaam voortgezet, ald. - D e K ekzer Aie#z op Aïdvm aan, eene

rdrzoezlfzly met den ffoxfzw te J:l
zJ:ri:x,ald.- Antwoord der Staten,ald.- Br4e/
/
7cx rlx.xzs aan PAh>x<, maarzn Fzï
g' zv''n voornemen te kennen geeft, den Trfzl.
vvalt
Oranje in den àcx te doen en eene wozz&van Jdrzfy duizend ltroonen op zf
ghzzhoofd t,'
zetten,bl. 386. - De Jcxlrfd/ mordt door VARXA teBergen in Henegouwen openll
jk
zzïlgdeccrdk d , bl. 387. - Inhoud van den Jcwirie/,ald.- D eîf
.7'
/lcr/l'r van A A
PrN
%n& wordt vermeerderd,en er movdt J-JOZ:X ,dat de 'rïw.
vze@ dezen Jrïe.
/ zal;e.

.

antwoorden . bl. 388. - Onderweltezdene S ol/cxdz.c/le seltepen oorddx fx de S'cclz'c#e
Itaven. fx be&lag genom en , om troepen naar Portugal over te Jr- .<en , ald. - De toe-

A
'lz.vrfpg:a tegen Portugal heletten vzLxps aannankelvk
- geld of troepen naar PARMA fe
zenden , ald. - E enêge pfccfœda in Braband morden door de kçfclrecâe/zrerm eeaterd .
ald. - E enige czlA re plaateen M oezel door xtoirek aan m agt -d#:r overgeneven '
Y/rden , bl. 389. - E ene poglng mlzl paaxz
t, o'ns
- Brussel te Yfelzlee en depl Prin. pcp.
Epinoy van der Szcz- zç
g#e
' te troonen , m u lukt, ald. - De Heer rax Hezé wordt te

Quesnoionthoofd,ald.- beàrf
gklledrf
g'r:n vorden fx Groningen,Overjsselen Drenthe
met kracht r//rtgeze;, b1.3ù0.- HouswLo vordt op de Bottrtanget.âeide doorREy>>:>11 DEEL. 6 S'
ruK.
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zEee
m
loete
ge
rwl
,@ge
ald.
n,
- 391.
M en
-- RB
z'f'
e>>EXBE
zzl; erRG m aakt Jïc/z Taytonder&eheidene plaateen 4nOveri
jssel
eïzlde/ï
g'k 4n toe, op zekere voorwaarden ddx Herton
Inkomsten der Graven, aid .
TG% Anj
i'op ;: dragen, bl. 392. - Zeven gezanten , m et sT.Alzbxoolbz
ou depzedrœc/tcppt
llx ltet âoofd# vertrekken naar A>JOU , om eene overeenkom et m et hem tot œrJA# te
Jrewy- , ald. - D e onderltandelingen m et Awzov movden peoperld, bl. 393. - F eraehit
7

7

1 7

T

over lo--ïgepunten,vaarhç
j deyfclrz'c/z:afze
.v
aardi*zde
'-e'
n oeixï<*r#' rekkelqkhe
*
id toon-

den z:> aanzien rcz: 'œIlertog. voorn.
çetelde Yt/zzr
éyïzlyex . ald. - Inhoud wcx het ver-

drag z?z'.
vc#:x Awzov en de Staten gesloten,bl. 391.- Nadere hepalzngen if
g'dLtver-

drag gevoegd, bl. 395. - Awzov achrz
jftden Staten eenen allerltofelçlk&ten Jrp/ vol
'eAoozle heloften,bl.396.- Aanmerkingen op het aannemen van het V erdrag,ald.F erwchzllend. gerodldzle maarom oaAxzz zoo éyezldyex wa., aan Axzoc de opperm agt
der Nederlanden aan te Jzeddzz, bl. 397. - Iledenen waarom de opdragt aan IIENORZK
ran Navarre hem v ïxder hehaagde, bl. 399.- R edenen , welke zAx van Nassau deden Jeiluiten de Nederlanden te verlaten en zic/z naar zt!
7'ne D yfzz'c/l: Staten zc begeven ,
b1. 400.- Z%
in dood, bl. 401. - De ff:rzogïzlMAROARETHA van Parma:voormalige
.;
Zcwdr/oydeœ dezer gel
meœrezz, kom t ïzz de Nederlanden terug , b1. 402.- Zf
g wordt Aïer
gezonden , om de zaken te Adrœzd/fdzl, ald. - PARXA 4. ongenegen het hele:'
J der .
vrccz'zaken aan zf
j
,
z
e
m
o
e
de
r
af
t
e
.
v
z
lt
z
z
z
,
a
l
d.
FA
ax
z
s
z
wo
rdt
f
z
z
de
Zcz
l
dt
l
/
o
gdf
g
'
b
e
v
e
stzgd,
b1. 403.- K lagt van & zz A artahertog XATTUIAS aan de Algem eene Staten , ald.- D e
' rïx' verdedzgt het .gd#rlg der Staten,ald.- DEvzx
zLxEhsheeft,op lc>rvan den .
P,*fzle,

de Y:fœprdiczld: Apologie of Verdedigipg des Prinsen van Oranie tegen deJdec/zzzfdïgfzl#en van den ff/zlïxm van Spanje opgesteld,bl.401.- Inhouà'rtzx ditgedenkwaardig
etuk,ald. - 'œPr%nsen r erl
mecrec/trï/rkoordt& zz Algemcenen Staten,teDelftvergaderd,cczzéxei/dez: en voorgelezen, bl. 417. - De .
Pr:'elJ.verzoekt& zzStaten ,dat zz
J.
willen go:drz'zlldz3en gedoogen, dat Jï
J'zi
jne F:rtzzlr/
zoorWvv doorden druk Jekdxl
make,al(I.- Het Ferzreerwcâz.%'ftzp/ryz 4n rdrwc/zzrf/dzlde talen overgezet,gedrukt, ea
aan de voornaanteteS/rezzvan Europagezonden,ald.- Zg
i
)'
n hegeleidendeparïd/,ald.Redenen maarom oxtAwzE vtiet eenerczpcfzkAr taatyciezzkl lteejt,bl.418.- De Koxfew van Spanje Iteeft op de iezc/lzdft/z'
gingen '
tlczl den 'rïzle némm er geantmoord,
b1. 419.- Reàenen '
rczz ondert'clnezdeneJ'c/zrjjo
' era,qoaan.om dit ztfdzneaeltiid :>,ald.A ntmoord van oaAwzs op de i-e/tz4lf/ïyfzzg van rrsrt:s, waarom /zï
g de ztlcydwex tegen

zf
J'x mettigen Heer ltad o/?gctlcr, b1.420.- RzwxzxBEho elaat hetàd/dg voor Steenwjk,
b1. 121. - M oedig gedrag rlzl xohwvu'
r,a1(l.- M oedig gedrag r/zz AART vAx ohoxxx-

GEx,bl. 422. - lt>:w>>;wBERo elscht de .
b
'tad op , d/c/z wordt afgemezen, ald.- Sf
g'

m aakt rïc/z vagz ondereclteidene plaataen ïx Friesland m eeater, ald.- K ohxpuT onder/zoud; de gem eenaeltap m et de Bondgenooten , bl. 423.- K loekm oedige p:rde#vr
éxïzzg van

Steenwi
jk, altl. - RExxzwrsho poogtEnkhuizen en /t:z N oordelk
jk gedeelte van Hollantl
voorzfc/ztevtlizlzlen,bl.é21.- DeStaten zenden àrï
gkq
vroîk tot ontzetwcxSteenwi
jk,
al
dd. - NoRRls weet zaczlz'c/tli?/a:pz in de œzcd te ârzarjg:ajbl.425.- Ferraderlqj
.'k:erag wlzz w xx,LEx vA> sxoxvvooa'
r, D roeeaart '
rtza Hattem , ald. - E en lf'z van xt>:>>E>BERO,om Steenwjk te verra&aen, mordtr:rf
J'& J#,a1(I.- Eene r6rnïd?zztlde opezecln4ng
'
van REx>zwBEao wordt andermaat afgeelagenjbl.426.- Tmeegevecltt tz/wwc/z:x ToxAso

en w lLLlAxs, ald. - Noaaxs poogt een ontzet te J:zo:ràxz:îffgex , ald. - G roote ver&la-

genheid orer het ezzïwl?zàz ontzet. b1. 427. - Nosazs legert zïc/ète Steenwi
jkerwolde,
ald.- RE>wEXBEI:G hreekt ltet J:J. op , bl. 428. - Groote :Jg''#wc/àJ# over het ontzet,
ald.- Kohlpu'
r en de Jezdz/fwg ontvangen geene J:lo/nïx.g voor âunne Arcc/zreïzllzczz-

ning,ald.- Beamettelù'ke ziekte,ald.- Rsxxzwslho vertieatozlddrwc/z:fA n:plaataen,
ezzsolov hentagtigtStavoren,bl.429.- Krç
jgehedrijnen '
rlx deStaatache:x RennenJ:rgec/zekrç
jgahenden,ald.- DeGraafvanRennenbergeterft,bl.430.- Zà'
)'
neJ/â/zzlz'z,
karakter ezz hekwaam heden , ald. - Ter rv dfïzl.g van oxd:rwcâdfldxe zaken hegeeft de
'rfs' ean Oranje ziclt naar Leeuwarden ,b1.431.- Ilet pcwzz'r:J&x van het verdrag
vzz:z Awzou mordt ten efzll: gehragt, ald. - Axzou ontvoumt aan de A f
g'
iz'r/razezz de
'
reo zlezz!maaronsltv''ltet J:zpind van de Nederlanden opzïc/zgenomenIteeft,bl.432. -

D e oprzgzfzzg van een AccJ nan state, om m etden JA rrog te regeren , wordt va&tgeateld , ald. - Op de dagnaart, door & 9I Prine J-c/trdr:x , morden ondereehezdene.

yelz
plgrïgezaken J:/?czl#:JJ,bl.434.- Kerkelç
jkeoneen4ghz
eden teUtrecht,b1.435.-

f
&e llaarlem ,. bl. 436. - Te Amstertlam , bl. 437. - E ereteplakkaat I'zIHolland tegen
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deA//zaecâgdaoldex algekondêgd, ald. - In Brussel goorden de kerken ex kïooetevs
y-lpfex, altl. - 1n Antwerllen de cfflcrwf/zàkex u2tde àerAeo zehaald - kri
jzwbedrï
g'wex ïx Henegouwen,bl.438.- Pogçng tllx den Splcxœcâes fe
'zant,om VlissM
lngen
te '
pdrzzzee.
vzdrex.ald.- PARSIA elaagtv'x zç
jn toeleg op Breda,bl.439.- 0RAwzzvergroot zf
g'p aanz4en en zf
ez: bezzttingen v
*zl de Nederlanden aanmerkelz
jk door ltet
.j
eacrigrcc/œc/zcp Veere en deFzeerlï
g'i/tdïd Vlissingen , bl. 411. - D e Hertog mczz Anjou

m aakt toeherez'dwefex tot zf
g'x vertrek naar de Nederlanden , bl. é42.- M en etelt #e&
Holland meinig vertrouwen op de Frlowc/zex , ald. - D e A criz'
ierzoy MATTHIAS verlaat
de Nederlanden, ald. - F ergadering der A lgem eene Staten te s'Gravenhage, bl. 141.- D e& ' rïzlwex 4nltuldz.g4ng mordt aevol
gd d/pr degelteelec/zYdrfzl; van yxxzxps,ald.-

Aanhef wlx dit verl-vJzzcrWg etaatsetuk, ald. - Jlle ingezetenen '
Y/rdex vau A vz

eed aan den Sozzïe?g ontslagen,bl.415.- Deyeokzk everander4nn heeftAï:r ooevat
terstond, of zonder tegenkantçng i?flcré.,bl. 116. - D oor Jlzïrezz
peY/x:gemagtigden
odrdedïg:zzde Staten van Holland hunkle FtcnA î-fjz:, ten cczlzïex de& Konv'Ag.
v,op den
rf
g'âe
v#ly teAugsburg,bl.*k1.- Onderzoek of dec/ztperv'zlg van rlx,lrs11wettig '
/
zw.
v,
en de Nederlanders daartoe é'erlzk d waren , ald. - Gevoelene van ondereelteidene
Sc/zrï
gerdr.
v, zoowel '
rczl vroeaeren c& nan lateren zï
g'd , hçerover getoet&t, bl. 118.

T W E E D E H O O F D S T U K.
M E SCR @ U W KA G
5'AN DEN

MAXTSCHAPPELIJKEN TOESTAND VAN NEDERLAND'
A'lN

1300--1581.

m;stHo
enll
de
r Grav
, - Adel. ald. - Inrloed rlo den Derden
Gezag der GraveIl
ntko
DJ/
and
, bl.en119.
Stand, bl. 480.Inkomsten
der
Graven,
aid
. ald. - Staten , bl. 481. - D agvaart, bl.
7
1 7
482. - Oproeping
der groote7 eteden
, ald.T- D e D erde Stand zoekt pïc/è van den W A J
wrf
g'te maken , b1. 483. - R egerçng ïx Zeeland# bl. 486. - Utrecht9ald. Overi
jssel,
bl. 488.- Drenthe , bl. 489. - Groningen, bl. 491. Friesland bl. 496. Gelre, bl.
498. Braband,bl.502. A lgem eene Slczex bl. 501. - Staatsbe&tuur 9 blz 505.Stedeliik Je.
vzz:lzr, ald. - Kroedachap ,bl. 506.- Gilden , bl.507.- Sehuttero
jen,
bl. 511. - l/ela&tîngen , bl. 515. - R egtnhedeelzng, bl. 518.- H ooge R aad , bl. 523.
Staande leger., b1. 525. - Buekruzd ex handvuurmapenen , bl. 527. - Zeewezen ,bl.

528.- Sehepen , b1. 530. - Geechut, bl. 531.- B em annzng , bl. 533. - K aste zeem agt onder KAREL V , bl. 531. -

Handel dzz Scheepvaart, ald. -

D e Hanze, b1.

540.- W everç
jen,bl.5:1.- Ilarzngvanget.ald.- Gevolgen '
rczzdzen hloeiezzrojk-

dom , bl. 515. - W iawelltuizen, ald. - Gouden,zzlveren- ea koperen - lzelzlwecllx ,
ald. -

Gevolaen '
rcx de œc/zcerœrAle van het geld , bl. 516.- W eelde, b1. 517. -

Eetzalen,bl.518.- Geregten,ald. - W g
jnen,bl.519.- M aaltç
jden der Jyrgere,
b1. 550. - Feeatm alen , ald. - Jokmaal, ald. - H u4zen :zz huieraad, b1. 551.Zeden, bl.555.- Gehruzken ,bl. 556.- Bç
jgeloof, bl.558.- Klooeter. ex Geeate/!)'kex . ald. - Geeetelç
'i
Fke Rg-dderorden ,bl.572.- Broederschap des Gemeene Levens,
bl. 563 - F erdienatetvke
< m annen , ald. - B oekdrukkunet,bl. 561. - Kuneten , bl.
565.- Nzeuwe Sc/zïfddrwc/zoof, ald. - Kuneten heoefend O deàlo/œzdr',bl.566.Letteren, bl. 567. - Eerdienateli
jkevczzxex,ald.- Ge.ehrzften,bl.568.- Redewï
@jk:r',b1.575.- lnvloed h'
unner Xysteriën en Spelen van Sinne op #ervolk,bl.576..

PLAATSING 9ER PLATEN EN PORTRETTEN.

KohxELxs olhmszooy.
Gevangennem ing van ox aoBxazs.
ELBERTUS Lzoylxus.

tegenover Blz.

PIETER Eaws'
r, Graaf van Mattsfeldt.
X r. pârxurs Brxs.
Intogt van w ILLEX l te Uttecltt.
Flxzlps vAx caov, Hertog van Aarscltot.
NlcoLAxs hrtcuAvEh.
ALEXA>DER EAR>EsE, Hertog van Parm a.
Xr. w xxayuzàx Bxltozs, Burgemeester en Raad tler stad Am sterdain.
Uitzetting der regeringsleden te Am sterdam.
Do> zAw vAx oosTzxRxax.
@
X AXISIILIAAN ns HExI>, (lraaf van Bessu.
FIxzlps, Graaf van Ilohenlo.
Jouxx, Graaf van Nassau.

>mhtxj*
,
ols vAx vALols,Hertog van dvpt/.
Handteekeningen van eenige voorname Personen enz.

De uitvinding der Boekdrukkunst *).

9.
50.
111.
150.
180.
182.
C16.
:50.
256.
Q50.
252.
270.
Q81.
590.
400.
41Q.
478.
561.

*) NB. Deze plaat is reeds bi
j de Zeventiende Aqevering van het Tweede Deel, Tweede
Stuk uitgegeven.

V E R BE T E R IN G E N.
-r

'

-

Blz. 21. regel 1 van boven: Tegen zeslien ten honderd; lees. Tegen zes ten honderd.
)) :56. )) 26 ))
))
Het was echter zeker niet m et zi
jne goedvinding; lees:
Het was zeker niet met ohAxz's goedvinden.
Vastgesteld, 'sKonings naam enz.; leen;'vastgesteld, het4*1.

geen zi
j ruim een jaar te voren besloten hadden, om ,
nameli
jk 'sKoningsnaam enz.
181.

))

Uit de schutters; lees; Uit de schutters en poorters.
+

