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Be Hertog van ALBA, nu met het oppergezag bekleed, verzuimde geene middelen,156*

om aa zjne zene g te beantwonrden. Hl
j trachtte niet minder dan de misdadige
of kwade steden te veroordeelen; den ingezetenen eene goede s0m gelds af te persen, nadat de voornaa ste schuldigen eene voorbeeldige straf ondergaan hadden; de

koninkli
jke inkomsten uitdeNederlanden op vasten voettebrengen;en 'stan& voorregten in tekrimpen. De Koning moest,naarzi
jn oordeel,vooreerstgeenealgemeene
vergifenis verleenen, opdat de vrees elk gedurig in onrust hield, de steden zich onder-

wierpen aan hetgeen men haar opleggen wilde, degenen die hunnevergri
jpen moesten
afkoopen te aanzienll
jker sommen aanboden, en deStaten zich nietaakantten tegen
hetgeen ten opzigtederinkomsten desKonings werd voorgesteld. Tevensz0u hi
jzich
bezig houden, om , naar 'sKonings wil, al de Nederlandsche gewesten aan dezelfde

wetten te onderwerpen,ofschoon hem dezetaak zeermoei
jeli
jk voorkwam (1). Sinds
zi
jne komstwas echter, vooral doorde losbandigheidvan hetknjgsvolk,de staatvan
zaken in de Nederlanden derwjze verergerd, dat men in Duitscltland meende, dat

oaAxzz zou geroepen worden, om dien teherstellen (;). ALBA zelfgetuigde, dat de
soldaten geene tucht kenden,roofden wat zi
jkonden, en velehunnevanen verlieten
en naar Italid en Spanje, zelfs naarFrankrijk trokken (5). Fxtlpsgafniettemin op
(1)c= ewonknce deplllslppB 11,T.lI.p.4,5.
(2)Sup lémctcvz hrchivesde?1Maison d'orange,p.73.
(3)Colvemondancedepnlslpp: 11 T.II,p.3.

1576
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1568- nieuw zi
jne tevredenheid over'sHertogsbedri
jftekennen,en zond hem een aanzien1576 ljkcn onderstand in geld (1). Evenwelblt
jktnietonduideli
jk,datdesti
jdsaan hetH0f
van #c#n'g spralte geweest is,den Kardinaal oaAwvzxax,z weder naar de Nederlanden te

zenden,waarvelen hem terugwenschten (2). Wathiervan zi
j,nietonwaarschi
jnli
jk is
't, dat de spanning, de wrevel, het misnoegen,de vrees zelfs,welke in de Nederlanden heerschten,in eenige uitgewekene Edelen den moed ontvlamd hebben om jgetrouw
aan den stebegel: deAdelf.
çdebescltermerdervolksvri
jheid,tebeproeven,dievrjheid te herstellen. Zi
j sloten althansom dezen ti
jd een nieuw Yerbond metelkander,

waarvan de voli
jverige Bltzlly:ztooz zich wederaan hethoofdstelde. Behoofdinhoudvan
hun verbondschrift komt hierop neder: ))Het was genoeg bekend, met welke gene-

genheid voor den Koning zt
j in alles gehadeld lladden;door eenige kwaadwilligen
echter waren hunne daden en personen bj hem derwjzein een hateli
jk lichtgesteld,
dat nu geene gunstofgenade meervoorhenteverwachtenwas,dewjldeKoningzich
hunne lasteraarsingeblazen
naar niets anders wilde regelen, dan naar hetgeen hem door
T

werd. Men zag dageli
jks,hoe deLandvoogden,Stadhoudersen andereAmbtenaren te
werk gingen, geen acht gevendeop God,'sLandsvoorregten,gewoonten en vnjheden,
maar alleen trachtende hunne heerschzucht en gierigheid te verzadigen ten koste van
hetbloed derNederlanders,wien zi
jden afgrl
jsseli
jksten doodaandeden , hunne goederen verbeurd verklaarden, en hunne kinderen t0t den bedelzak bragten, oader vnor-

wendsel, dat geen kind van een Ketter zi
jn vadersnfmoedersgned erven kan,zelfs
tot in den zesden graad tce. 0pdezewi
jze poogden zi
j zich in hetbezitva alleste
stellen,en anderen vooralti
jd in lletverderftestorten. Zi
jgaven,watmeeris,openljk hunne verwondering te kennen,dat men n0g eenige landzaten hierlietwontn,
dewjldeKoning,eerzi
juitSpanjevertrokken,hun hetganscheLand gegeven had.
Hetbleek alzoo,datzi
j nietgeltomen waren,om,geljk zj aanvankeli
jkvoorgaven,de
welvaartdesLands te herstellen,maarom diegeheelen vcorahi
jdtevernietigen,en
alle Nederlanders tot arme en eeuwige slaven te maken. Xen kon ligt bemerkcn, dat

zj deNederlandenmetdefldfé'
p,eertjdsdoprhen verwonnen,wilden geli
jkstellen.Om
hierinteslagen,tmchttenzi
jdoprallemiddelen,devoornanmstehoofden,Heeren,Edelen, handelaars,en alle anderevrome lieden uitte roeijen, zpnderachtteslaan op
de diensten. welke deze enhunnevoorvaderssedertlangden Koningbewezen hadden,voor

wien zj den laatsten druppelvan hun bloed en den laatsten penningvan hun geed
waagden. Ten bemjze hiervan strekte de Graafvan Egmond,welketweeveldslagen
voor den Koning had gewonnen, zonderwelke dekoninkljke kroon zoogned ab ge(1)ccrespondancedepllslpps11,T.II.p.7.
(2)rprrcmO#cncedepalsllpn11,T.II.p.16,17,
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vallen zou zi
jn, doch door de beide overwinningen den Koning weder op het hoofd is1568
-

ezet. Nu ziet men den dank en het loon, welke Eoxoxo, als een dief en moordenaar 1576
gevangen genomenjdaarvoor ontvan/. Hetzelfde lot heeftdenGraaf van ffpprzle etrof-

fen, die als een booswicht,welke tienduizend dooden verdiend had,in de gevangenisis
geworpen,nfschoon hj den Koning in den ti
jd van twaalfjaren overal meer dan een
nederige slaaf gevnlgd, al het zi
jne daarbi
j opgezet,en hem oneindig meer apdere

iensten bewezen heeft. Hetwaso0k blt
jkbaar,watzi
jbedoelen,daarzj deachtergeblevene Edelen met den Graaf van Avemberg naar Fvqnkrkjk ter slagtbank gezonden
@

hebben ,om alzoa Nedetland te beter en ongestoorder te ltunnen bezitten.De Ileer van

Montigny,naarSpanjegereisd,in hetdenkbeeld den Koning eeneaangenamedienstte
bewi
jzen,wasaldaàrinsgeli
jltsgevangen gehouden,zontlerdatmen weet,ofhi
jdoodof
levend is. Schoone vergelding voor alzi
jne getrouwe diensten! G0d weet, h0emell
met den Xarkgraaf van Bergen gehandeld heeft, wiens nagelaten goederen aangesla-

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

veelvuldige tliensten.bewezen hebben, maarnu verjaagd,gebannen en van hunnegoederen ontzet zi
jn,alles onder schi
jn van godsdienst,z0o als deze lasteraarsvoorwenden, maar van welke zi
j niets bezitten,ten ware godslastering) dieveri
j,Vrolmenschennis, het vernloorden van vron:e lieden, of dergeli
jke gruwelen enboosheden,in
welke zi
j allen genoegzaam volleerdemeesterszi
jn, voorgodsdienstmoesten gehouden
worden.W elke hoop, troost,of uitzigt was er dan langer te verwachten? W at anders,
dan datzi
jdageli
jksmeeren meerin wreedheid en boosheid zullen toencmen, ten ZJ
)*

daarin door zull
te middelen voorzien worde, a1s G0d in Zi
jne genadedaartoezalbeschikken,en waaraan men nietbehoorttetwi
jfelen,aangezien de zaak derNederlanders voor God en menschen opregt, goed en regtvaardig is. Dit alles in overweging

genomqn en in hetbjzonder,datG0d hun geen kleinerhartgegeven heeftdan aan
hunne voorvaders,die 'sLands rust en vri
jheid alti
jd beschermden, oordeelden de
Edelen zich insgeli
jl
ts daartoeverpligt. Zi
j konden niet nalaten voor hunne eer, ter
bescherming van vrouw en kinderen, vooral t0t welvaart en veiligheid der gemeente,
in zulk eene regtvaardige zaak te beproeven, wat de kleine magt konde uitrigten, die

hun n0g was overgebleven,om Vaderland en vri
jheid te herwinnen en zoo velen bedrukten en verjaagden lieden weder rust en vredeteverschaFen. En dewi
jlhiertoe
gelden noodig waren,wilde elk van hen naar zi
jn beperktvermogen,maaruiteen
zuiver en rein gewetenyietsbi
jdragen. Hoeweleene z0ogeringesom niettoereikend
zou zi
jn,om kri
jg tegen hunnen vi
jand tevoeren,hoopten zi
jnogjans, dat de goede
en barmhartige G0d,doorZi
jne genade,hen nietverlaten zou. Hetwas,dachten zi
j,
beter voor zulk eene regtvaardige zaak op het bed van eer en vroomheid te sterven,

dan alsverachteslaven te leven. Wanneerzi
jzich van hunnen pligtkweten,wasvoer

8
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15
168- hen,met Gods hulp, eeuwige lof en eerte geli
jk metde vri
jheid desVaderladsen
576 de verlossing van alle arme gekerkerden te wachten.
Zj twi
jfelden niet,ofallevrome
en reglschapeneEeden zouden aarne,elk naarzi
jnvermogen,hunneeerenhungeweten
hierinbevredigen.Zi
jbaden denAlmagtige,datHi
jdoorZi
jnekracht,hunnezakenzoo
bestieren wilde,datzi
jmogten uitloopen totZi
jne eeren totallerzaligheid.'' De onderteekenaars van (lit manneli
jk vertoog verbonden zich tevenst0teenegeldeljkebjdrage.HExnRxK van Wrc#crp#: beloofde twaalf duizend Karelsgulden ,Anol.p Tan derAc ,
ALBazcsT van ffvc/lfczllrpe/ç, mEIIERIK van sbzlpy elk vier honderd, en cualsToyFss

ran Liefdaet tweehonderd Brab=dsche guldens; nmK van #cVf:4 honderd gouden kroonen; w zLrzx van Zevenberg honderd Karelsguldens; cmslqwrs Tan Xlk rg

twee honderd gulden,met zi
jn persoon, en A. noxBzRo honderd kroonen, insgeli
jks
boven zi
jn persoon (1). Despoedig daarop gevolgdedood van Blt>ro>mooz zalweleene
der voornaamsteredenen geweestzi
jn, datditVerbond zonderuitwerking gebleven is;
ook is nooit gebleken , ofdebel
oofde gelden zi
jn opgebragt,veelmin,h0ezi
jbesteed
zi
jn geworden.
DeRaad van Beroerten zette thans met verdubbelden i
J'verzi
jne werkzaamhedenvoort.
Deze vreesseli
jke regtbank alleen mogtkennisnemen van zaken,welkeo0k slechtsde
minste betrekking op de beroerten hadden, en van hare vonnissen bestond geen hooger

beroep.Hierdoorbleven alleandererelbanken,zelfsdeGrooteRaad teMeckelen,bjna
werkelons; de Raad van state schorste zi
jnezittingen, en deHertog riep dikwi
jlsen
willekeurig eenige leden daarvan in zi
jnewoning bi
jeen.Elk Nederlander,van watrang
of staat o0k, lton veor den Raad van Beroerten gedagvaard worden. W ie verstandig

was verscheen niet, en kwam vri
j metverbeurdverklaring zi
jnergoederen en ballingschap;wiezich vertoonde,ofop eeneofanderewi
jzegevatwerd,wasbi
jnazonderredding verloren.Naar de bepalingen van dit geregtshof,door den Koning en het Geloofsonderzoek bekrachtigd, werden voor doodschuldig gehouden alle Onroomsche Leeraars,

hunne aanhangers,begunstigersen toelloorders,wie z1
j ook zi
jn mogten;allen,die de
wapenen tegen den Koning hadden opgevat;allen,die eenig deel hadden aan het inleveren van smeekschriften tegen het geloofsonderzoek , de bloee evelen en de nieuwe
Bisschoppen ; allen, die geuzenliedekens vervaardigd of gezongen, de Calvinistische be-

grafenissen bl
jgewoond, de kerltschendersniet wederstaan,of gezegd hadden,datde
nieuwe godsdienst ook binnen kort in Spanje opgang zou maken; allen, welke zelfs
den minsten twi
jfelkoesterden, datzi
j, dieden opstand nietnaarhun bestevermogen

(1)TE wATER, Yerb.d.Edel.D.ll.bl.109- 113.9.lV.bl.60-67. 0p ditverbondschrift
staatjaar nech dagteekening uitgedrukt;het moet tusschen de gevangenneming van EGMOAPen
IlQ0l?E,en hetoverlijden van Braonl
toon waarschi
jnli
jk in hetlaatstvan 1567,zl
jn opgesteld.

B E S Y A D E R L A 5 D S..

9

3nieuweopbrengsten (1). Yan Brahand werden , behalve het te kort aan de v0rige 154
1555
bede van zesmaalhonderd duizend gulden, n0g twee tonnen gouds geëischt. T0t het
eersle kontle men niet besluiten , maar de laatste werden , na veel onderhandelens,
toegestaan (29. Ondertusscàen k0n de hoop op de herleving van handel en scheepvaart door den vrede met Frankrl
j'k alleen ten tleeleverwezenli
jktworden, zpo

lang de oorlog van dat rjk tegen Engeland voortëuurde, welke eerst met het
verdrag teCampo in vi
jftienhonderd zesen veertig eindigle. Eene koopvaardjvloot
vanBrabandsche,Hollandsche en Zeeuwsche schepennaarFrankrç
jk bestemd. werd
door de Engelschen aangehoutlen en niet dan op sterken aandrang van den Heer 1545
vA> xotxxBAzs, 'sKeizers afgezant in E ngeland , weder ontslagen. Kort daarna
bragt een Engelsche ltaper een Fransch schip van oorlog, hetwelk , ondanks den
vrede, een Ieeuwsch vaartuig had aangerand, in virneznuiden op. Het scheepsvolk ,
zeventig man sterk , werd naar M lddelhurg gevoerd, en men was np het punt, hen
naar bevelvan het Hofals zeerooversaan het leven te strafen ,
toen een vreesseli
jke
brand in de stad de uitvoering tlaarvan belette. Door de verpeste lucht van den
kerker,waren er alleen negen oftien overgebleven. Om huntreuriglntinFrankrl
j'k
bekend te maken en hunne verlossing te bewerken , vond een van hen middel te

ontsnappen, doorzich a1s eendonde telaten wegdragen. op hetkerkhofsprong hj
uit de kist, en de omstanders waren te verschrikt, cm hem het vlugten te verhin-

deren (3).
svasdevredemetFrankrt
jk minder dan men verwachlhad bevorderli
jk voorde
belangen van denbandel,hi
jwasheteven weinig vonrdie derfabri
jken. Belakenveveri
jen leverden in deNederlanden,bovenalinEolland,een zeervoornamen tak
van bestaan op (1). Men sloeg derkalve naauwkeurig acht, datzi
jdoorbuitenlanders bedorven ,noch door inlanders naar elders verplaatstwerden. Z0n wareninArn-

hem in vi
jftien honderd negen en derlig drie lakenwevers fdrapenzer&), welke,
tegen hun burgereed, die nering naarMunaterbadden overgebragt, bi
j Schepenen
gevonnisd, de oogen uitgestoken en twee vingers afgekapt te worden, welk vonnis,

bt
jde uitvoering,donrhetgemisderbeide vingersalleen verzachtwas geworden (5).
Thansverzuimden de steden Haarlem en Lezden niet,door den Stazhouder bj het

(1)wzGEwzzR,D.V.b1.274-277. vzw wuw op wzozszz:,St.%.bl.64.
(2)v.sEvltw,Hist.m.'sSerfpgewà.D.1.b1.514.
(3)RmGzxs:xaGxx,Chron.r.Zeel.D.lI.b1.478,479.
(4)Vgl.Charterb.w.krriesl.D.111.bl.50.
(5)Kron.m.Arnhem ,b1.94.
11 9z:s.é STrK.
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1543- Franxhe Hof ernstig aan te dringen , dat het namaken van de merken harer lakens
1555 i
.

n Frankrùk verbndcn werd; doch, naarhetschjnt,znndergevolg. Xen verzocht

naflerhand , dat de nagemaakte lakens, welke te J ntwerpen aangehouden waren ,

eenli
jk verbrand wierden;hetispnzeker,nfhieraan gehoorgegeven is(1).
Xiddelerwi
jlwaren de bevelschriften tegen de Hervormingsgezinden in
Qnden wederhernieuwd geworden (2). Ook werd den Bisschop van Utreeld door
den Keizervrjheid verleend,alle Geesteli
jlten pnderzl
jn stih, welkehi
jvankctterj
verdachthieldr lelaten vatten en in Etreelttte rcgt testellen (3). 9it baarde in
R olland grontmisnoegen, en de Staten tponden zich ongezind ,zulk een groptgezag

nverhunneingezetenen in den Kerkvpogd te erkennen (1). Nietsscheen de Keizer
thansvurigertewenKben,dan in zi
jn geheelgebiedde eenheidvan geloof,endaardoorderustva'
n Duzteekland teherstellen. Devrede metFrankrk
j'k, het sluiten
v:n een bestandmetsox.vxAx,en deverzekering van den Pausell
jken gezantopden
ri
jksdag te Worm.,datdePausnietalleen genegen was, hem t0tdateinde op de
bjeengeroepen akemeene kerkvergadering teTrente metgeesteli
jke wapenen, maar
odk me1 geld en volk te ondersteûnen, begunstigden dit voornemen (5). Hj
voarzag echter te wel, dat de handelingen dier vergadering slechts de Protestantsche Duitsche Vorsten in hunne gevpelens znuden bevestigen en hen t0t

krachtigezelfvertlediging opwekken, dan dathi
jzich nietti
jzig en metnadruk t0t
het voeren van den krl
jg tegen hen zou in staatstellen. Hi
j eischte aanzienli
jke
m men Tan de Neder'lanhn,en lietniet af tpt zj er in toegestemd hadden.
Wrlâlzl: bewilligde in eene bedevan tweemaal honderd en vi
jftig duizend gulden
veorden tl
jd van drie jaren (6). Rolland moestzesmaalhonderd duizend gulden
in vier jaren opbrengen (7). Ongetwjfeld om geldeli
jken onderstandteverwerven,
kvam deLandveogdesmeteen schitterend gevolg in denZomerte Utrenht(8). Van
daartrok zj naarGelre,alwaar de Staten den Keizer driemaalhnnderd duizend

(1)zpx.v.p.Gpzs9Reggst.d.Dcgr.D.I1.bl.228-230,232,239.
(2)Charterb.r.Triesl.D.111.bl.31935.
(3)Repert.derPlac.bl.52,bi
j wwGzwzza,D.Y.bl.279.
(4)zlm.v.p.Gnzs,Regg
-st.d.Dcgm.1).II.Ll.97,98.
(5)ltasElTspw,Hist.of cHlatzs7,B.VII.p.589-597.
(6)v.uErxx,Nïdf.m.'sSerfnges:.D.1.bl.516.
,.
(7)znh.v.p.GOES,Reghterd.Pcgp.D.II.bl.235.
(8)1.#.u:,ânnak.,p.119.
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n en verwierf :an154Cgoudgulden toeslpnden (1). Toen begaf zi
j zich naar Gronlnze
W
1&55
.

die stad en de Omm elanden haren eisch 4an lwee en veertig duizendgulden ,in drie

jaren te vnldpen. De Groningers schonken haar daarenboven een gouden bekermet
guldens gevuld, drie voeders wi
jn, drie lasttarwe,drie Jaslhaver en drie vette

œsen (29.Hierznnrtrachtten zi
j waarschi
jnljk 'sKeizersbeschermingtewinnentegen
de stad Emden, metwelke zj overhethefen van een talop deE4-4 in hevig
geschilgeraalttwaren;en driejaren laterbeslistexAaxLinderdaad hetpleittehunnen 8 v.
im.
voardeele (3).Van Gronzngen vertrokdeLandvoagdesnaarLeewmarden en verkreegHx
1W 5
van de Friezen zestig duizend Karelsgulden, binnen vier jaren tevoltloen,op voorwaarde,dat zl
j eenige grieven en bezwaren uit den weg zeu ruimen (1). Hiernp
keerde zi
j naar Bruanelterug, en zond eerlang eenige zaakgelastigden naar#plland, dewi
jlmen bespeurd had, 2atde ontvangers,denkeli
jk in overeenstemming
met de Staten van dat gewest, cm het vermogen der ingezetenen voar het Hof te

bedekken,bj de invordering dertwee tienden van de inkomsten veel oogluiking
gebruikten. Het geheim werd ontslujerd en het vermogen van elk naauwkeuriger
bekend,helgeen metden ll
jd t0tzwaarderopbrengsten aanleiding gaf(5).
De Keizer had zich intusschen naar D uzteohland begeven, doch kwam tegen den
v.
W interin deNederlandenterug. 'legtig werd hi
j te 'œKertogenhoneltontvangen W4 in.
en door de regering mettweevoederswt
jn, twee vette ossen en hnnderd malder: ternz.
haverbeschonken. Van hiertopg h1
j naar Utreeht en hield er in hetbegin des 1546
t
l
e
r
Ri
dde
r
s
v
an
het
Gulden Vlies. Yervplgens liet hi
jaars een kapittel
j zich in
Jrnltem ,Zatplten enNù-megen huldigen,en vertrok wedernverMaattrieht, om

den RtjksdagteRegennburg bj tewonen (6). Vergeefsnam hi
jden schjn aan,de
geschillen met de Protestantsche Vorsten in der minne te willen slissen. De oorlog van

het Opperhoofd desRl
jkstegen dehervormingsgezinde Rjksleden was onvermjdeljk
geworden. De Keizerbragtin Duzteehland eenekrjgsmagtW een;uitde#:#4rlanden waren dertig duizend man vnetvalk en zexen duizend ruiters onder xAxlxl-

(1)ppxTzzts,Rht.Gelr.Lib.XIII.p.847. stlcnTzxupws,,Geld.Gedr/l.B.XIII.bl.(79,480.
(2):.ZEXIwGA,Eht.r.Oost-Frt-esl.bl.718.
(3)scuorAxrs,Fr.Sùf.B.XX.bl.684,690.
(4)Ckarterb.r.Trie&l.D.111.b1.63-78. ocsprzwrs,Fr.Ri&t.B.XX.bl.685- 687.
(5)wAqExua,D.V.bl.285-287.
(6)s.v.zlp, Jnnales, p. 119,120. ppsTrsnErTxl'tr
s, Rer.Wl:frïcc.Lib.XII. p.289.
oorrnesvzx, chron.r.Roll. bl.618. paxrwwts, Rçst. Gelr.Lib.XIIl.p.818. stlcszgyllaxsT
Gnld. &e4c#.B.X1l1.b1.180. v.IIzvlt>,Ei&t.m.?#FerfpgelJ.D.1.bl.515,516.

12

ALGEA EENE G ESCHIEDESIS

1543- LI&AX van Egmond , Graaf van Bttren , LAMORAAL, Graaf van E gmond, HENDRIK
15
.55
van Brederode en andere Elelen derwaarts in aantogt; en uit de staten :an den
19v. Paus naderde een leger onder bevel van ocTAvlo FAIt>EsE. De Protestantsche Hertog

Z
omer-xAualvsnan saknen schaarde zich aan de zi
jde desKeizers, en wertl hierin door
maand.
1516 verscheidene Vorsten en steden gevolgd, tnen het leger van den Keurvorst van
Saksen en den Landgraaf van Ilensen , tachtigduizend man voetvolk en tienduizend

paarden sterk, uit gebrek aan eenstemmigheitl in dekri
jgsbewegingen tusschende
beit
leOgperbevelhebbers, zontler iets belangri
jksverrigtte hebben was uiteen geraakt. De GraafvanBuren maakte zich meestervan DarmntadtenFrankfertaan
den Meln. zlzgâ'll:rg ,Straateburg,Ulm vielen insgeljksin handen desKeizers,
en van deverwonnen steden werden overgrontesommen afgeperst(1). De HeervA>
Karlxlxozx, een Zeeuwsch Edelman, bemagtigde aan bet hoofd eeneraanzienljke
kri
jgsbende onderscheidene graafschappen en steden in W entfalen. Een aanslag
1547 op Bremen mislukte; hj zelf werd bj een uitvaltlerbelegerden dooreen geweerkogeldoodeljk gelrofen (2).
Tcrwi
jldeoorlog in Duzteeltland woetlde, betliende zich deLandvoogdesvan de
rust,welkein deNederlanden heerschte,t0tverbetering van hetburgerli
jk bestuur,
van eenige takken van handelen ni
jverheid, en bovenalvan dezeeweringen,inzonderheid die bj Petten en hetIlbndshoaelt,van de duinen aldaay,en de vuren
langs de stranden van Eolland. Zt
j bezochtZeeland en vorderde enverkreeg ter
Tersterking van W aleheren tegen Ti
jandeli
jke aanrallen9 gelpeli
jken onderslanl van
(le staten. lletbouwen van eenige blolkhuizen op dat eiland, well
kezi
jop 'sKeiê.

zers kpsten van volk en geschut z0u vonrzien , werd met
le ingewilligtl,cn het kas-

teelZeehurg ofRammekensom dezen tl
jd opgeworpen, doch eersttien jaren later
voltopid. Voorzeker zal de g1*
opte invloed van den Admiraal MAXIMILIAAN van

l?ourgondzë,welkedoorden vri
jwilligen afstand van LopEwxzm van Praat,t0tStadhoutler van Ilblland en Zeeland wasverheven, hiertoemedegewerkthebben. Bl
)'
het aanvaarden zjnernieuwe waardigheid, had hem 'sLandsAdvokaatXr.AORIAAX
2v vx> nzh Gozs, welke zi
jn vader Xr.AERT sinds driejaren in die betrekking was
.

Blceim.opgevolgd, uit naam der Staten van Ilolland, in den Raad plegtig en met den
titel van: )Edele, vermogende, welgeboren Heer'' begroet. De gewigtige bedie-

(1)stxlpzsrs, Comment.Lib.XYI.p.481sqq. 'oxTrsHErTEltrs,Rer.zvdfrïcc. Lib.XlI.
p. 289-295. ItOBERTSON, Rht. of cllzRtzs V,B. Yl1I. p.597-607. wzcExzzR,D.V.b1.
287- 291.

(2)ItmozltsBgaGgx, Cltron. fl. Zeel.D.ll.bl.(89,487. poxrrsHErrzl
trs, Rer.dsl,frfcc.
Lib.XlII.p.297. GorTlloxvEy,&/lr:>.m.R011.b1.618. vzy wlzy op wzGExzl:, St.V.bl.68.
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ningen van-Ylootvoogd en Statlhouyerwaren alzooin éénen persnon vereenigd, en 1513hierdopr die hevige twisten, uit nai
g'ver ontsproten en van welke reeds is gespro- 1555

lten (1), vooreerst althans geëinf
ligt
l. Denkeli
jk was het'doel des Keizers, zi
jn
eigen gezag door de uitbreiding van dat eens ambtenaars, welke hem vertegenwpor-

digtle en van zi
jnewenken v100g, teverhoogen; hi
j vnorzag niet, dat deze magtsvergrooting voor zi
jn opvolger noodlottig z0u worden, tegen wiensgeweld deveelvermogeude Stadhollders zich verzetten en als verdedigers der vplksregten optraden.

zjn streven naarhetvplstrelkte oppergebied in deNederlanden was niet temisltennen, sinds hi
j na heteindigen van den Buitschen kri
jg besloot9 voartaan, 00k in
tjd van vrede, op de grenzen diergewesten drie- of vierduizend ruiterste onderhauden,die#an hem afkingen en in zi
jnen eed stonden, maartloordeStaten moesten bezoldigd worden; hi
jbevroedtleniet, dat zi
jn zoon FlLlps, dpor hetnavolgen
van tlitverleidell
jk voorbeeld,den ondergang zi
jnerheerschappi
joverdeNederlanden
z0u voorbereiden (2).
Ondertusschen belemmerden de Schotten , thans met de Engelschen in oorlog en
daarin door de Franschen ondersteund, grooteli
jksde haringvisscheri
jderNederlan-

ders,nfschoon dezelaatstezoowelmetFrankrk
jk alsmetEngelandverbondenwaren.
Ten einde hieraan perken te stellen ,sloeg de Landvoogdes voor, dat elke tiende buis

ten kri
jg z0u uitgerustworden. 9itechtervond geene goellkeuringin Flaanderen,
Kolland en Zeeland,die eindeljk besloten, eenige schepen van oorlog in zeete
brengen. T0t bestri
jding der kosten werd een inkomend regtvan tweegulden op
elk last haring en visch gelegd ; maar de meeste vissckers, om dit te ontpuiken ,
verkochten hunne lading in Engeland , hetgeen t0t vele en ernstige klagten van tlen
kant des Stadhouders aanleiding gaf (3). Xnei
jeli
jk was het, in hetgeen op deze
wi
jze der schatkist ontvreemd werd langs een anderen wegte voorzien. De openbare geldmiddelen bevonden zich in verwarden toestand. Be zes grpote steden van

Ilolland waren sintlsdriejaren meteenen rentelastvanzesen zeventig duizend gulden bezwaard , en wegens wanbetaling daarvan had m en in K laanderen eenigeburgers
van D ordreeht aangehouden en niet ontslagen, vôôr het verschuldigde was afgelost.
Ten einde verderen achteruitgang te vporkomen , werden nieuwemaatregelen genomen ,
om de onwillige kleine steden en Heeren totvoldoening der gemeene lasten te nood-

(1)Alg.Gedci.d.Faderl.D.lI.St.111.bl.644.
(2)vzGsxzllt,D.V.bl.292-296,298,299. v.wzzw op wzGvwzz:, St. V. bl.72. Xaleez.
op de Faderl. Sùf. bl.238- 240. Tz wzrz:, Faderl. Sïdf. D. 111. bl.43,44. cxnlslz:,
# :*
41.d.Pror. Fwïe:,T.II.p.566,567.

(3)wzGExàkn,D.Y.bl.296-298. v.wIJ5op wzGx,zu ,St.V.bl.69-72.
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- gaken,welkedan o0k hiertoe bi
jnaallen gedrongen werden. De geesteli
jkheidmoest
veder de helft harer inkomsten afstaan, eu die van Utreeht,welkevierjaren te
vpren mettienduizend gulden wasvrj geraakt, zag zich thans verpligt, omtrent driemaal honlerd en zestig duizend gulden i
n twee begaaldetjden op tebrengen(1).In
Braband stnnd het geldwezen pp geen beteren voetdan in K olland. Destad 'wS er-

togenboeelthad, om aan dekeizerljkebeden tevoltloen, eldersgelden opgenomen,
tlpch door den beperkten staat harer middelen , vele renthefers onbetaald gelaten,

wkardûprop onderscheideneplaatsen hareburgersin grpotemoei
jeljkhezen geraaltten.
9e regering trachtte het te knrt dnor het hefen van nieuwe ofverhoogde belastingen

te dekken, 2ocl1 dewjl, naar hetschjnt,de meestelastop de schoudersvan het
gemeen gelegd werd, verwekte dit een hevig misnoegen , hetwelk in een volslagen
opstand dreiglle te ontaarden. Be komst der Landvoogëesbragt de gemoederen t0t

bedaren, en teven! eeneveranderingindewjze van hetinnen derstadsbelastingen9
hetgeen derustberstelde (2).
Inmiddels trok eene zaak van grontbelang vonr de lçederlanden de aandacht tot

zich. Zi
jbetrofdeleenroerigheid dezergewesten aan hetDuitsche Ri
jk,en hetbi
jdragen in deRi
jkslasten,hetgeen daaruitvan zelfvoortvlneide. Xen wcet,dat sinds
de ontbinding van het Ejk van KAKXLden Groote, onderwelk alleNederlanden
behoprd hadden , eenige daarvan als leenroerig aan D uzteeltland , en anlere aan

Frankriik of aan Lothaezngen gerekend werden. Rolland en Zeeland schi
jnen
oudtjds snms ten deeletnthetbuitsche, ten deelet0thetFrankischeRjk behaprd
te hebben. Het graafschap Ilolland althans is zi
jne stichting deelsaan een Duitschen, deels aan een Frankischen Vorstverschuldigd (3). DeZeeuwscheeilanden,
diô van Flaanderen afhingen, waren ongetwù.feld, even aIsdatgewest,leenroerig
aan Frankrç
jk. Later werden beide Rolland en Zeeland geheel onder lzet Keizer%k begrepen, en zelfsten tjdederGraxen uitde drie laatste stamhuizen,oefende
men er het regt uit ))in naam des Keizersen van den Graafvan Rolland (é).''
Xinder zekeris, datzi
j, geljk Gelre,hetStichten Frzealand9in deRjkslasten
gedragen of het Ri
jk metmanschap gediend hebben,hoewelbeidedikwerfvan ben
gevorderd zt
jn. Bjde verdeelingvan hetDuitsche Rt
jk ten jare veertienhonded acht

(1)wzGzxzwR,D.Y.b1.299-301,325.
(2)v.Hzray,Rht.m.?:Rertoge<.D.1.b1.517-521.
(3)Al
g.&e::#.#.K<derL D.lI.St.1.bl.1> 23.
(4)Vg1.Jl
g.Gesch.d.Faderl.D.lI.St.1.bl.16,316,318,l83,484. St.lI.bl.159
160,169,153,447. Sk 111.b1.5,61.
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en dertig in vier kreitsen , werden Braband, Gelre, Kolland en Utreeht ontler 2en 1543d
1555

erden gerekend. Keizer FREOBRIK III ontslaeg echter vier jarep later Braband
jftienhonderd
van leenroerigheid aan het Rl
jk (1). Xaar toen xAxlxltlàAw in 4i
twaalfhetRi
jk in tien kreitsen splitste,omvattedezopgenaamde Bourgondiscàe kreit:
al de N ederlanden, behalve Gelre en hetStichtUtreeltt, welke onper dcn Mfest-

faalschen behoorden. Bll
jkbaar waren dezeverdeelingen hopflzakeli
jk geschiel, ten
einde dc omslagen der Ri
jkslasten teregelen. Xaar de Nederlanpers betwistten den
Keizer hetregt, de erqanden van zi
jnen kleinznon ten behneve :an hetRi
jk te bezwaren, hetgeen men echter in Duitechland geheel anders begreep. Het geschil

werd op den Ri
jksdagteNeurenberg in vi
jftienhonderd drie en veertig,nuUtrecht,
Gelre en Zutplten aan den Keizer waren afgestaan , weder opgehaald , doch door de
krachtige vertnogen van vxoslcs van z/zïc/lezl onbeslist gelaten. Daar evenwel de

Ri
jksvorsten het als ontegensprekeljk beschnuwden, dat Utreoht ten minstein de
Ri
jkslaslen moestdeelen, waartoe hetsintlslang niethad bl
jgedragen, verzochten zj
eerlang den Keizer, gevolmagtigden uit hetStzeht naar Spzer& te zenlen ,om m et

het kamergerigt, hier sinds vi
jftienhonderd dertig gevestigd, het achterstallige te
verrekenen. Vzolzlvsvertoondeden Stenden,aldaarin vi
jftienhendertlTieren veertig
vergaderd, datdeStichtschen, naarhetoordeeldesKeizers, pzooveelt0tde Rjk:lasten moesten bi
jdragen,alszt
j onderde Bislchoppen gewopn geweestwaren;datzj
zelve echterbeweerden, van aldielaslen vri
jtezi
jn; en datmen hun. 2ieznoveel
tpt eigen bescherming tegen MAARTEX van Apwzew hadden opgebragt: geen nieuwen

lastbehoorde op te leggen.'' De zaak derStichtschen werd eenigzinsgewl
jzigd en
tevens het geschil nver de achterstallen verefend. Xoei
jell
jker werd de taak van
vzotzrs9toen deSlenden op den Ri
jksdag teW orm.in vi
jftienhonderd vjfen veer$ig, welken hi
j op lastdesKeizersbi
jwonnde, nietvan deRi
jkslasten spraken,maar
het geschiltotditpuntbragten, ofdeNederlanden dnnreenigen bandaan hetRjk
verknochtwaren. Immerskcnde hj dit,metopzigttoteenigelandschappen,in gem pede en zelfs zonder de bednelingen des Keizers tegen te werken niet ontkennen.

Xen rekende het00k in strjd metdebelangen derNederlanden, hen geheelaan
hetRjk te willen onttrekken, en moestdaarenbnvenden Stenden geeneaanleiding
geven,om ,geljk zj reedsgedreigd hadden,insgelt
jksteweigeren in de Rjkslasten
te dragen, ofden Keizer te verwi
jten, dathj zjne onlangsgedane belnften vergRt
en verbrak. VzoLlrs trachtte derhalve Tan de Ri
jksvorsten eene verklaringte erlangen,welke gewesten zj tnch onderden Bourgondischen kreitsbegrl
qpenwilden. Xaar
hierover liepen de gevoeléns zna geheel uiteen , dat men t:t geen besluitgeraken

(1)v.uznaz,Sùf.m.'4Serfdgeli.D.1.b1.525.
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1543- konde. Het geschilbleef nu ,door den o0rlog tegen de Protestantsche Yorsten , twee

1555jaren hangende, maar werd toen op den Ri
jksdag te Jugeburg van den grond op

behandeld en wederzjdsmeti
jverbepleit(1). KARELV bepaaldeeindeli
jk,datzjne
Bourgondische erzanden met Gelre, Zutplten en Utreeltt in éénen kreits begrepen

zouden zjn, zo0 veel als tweeKeurvorsten in deRi
jkslasten dragen, en onderde
bescherming en hoede des Rl
jltsgesteld worden, behoudenshunne vrjheden,reg26v.ten enregtsgebied. Op denzelfden dag trofhj eene overeenkpmstmetdeStent
len,

ZO
m0
'-het verzrag van 2 wg.hurg gennemd, in hetwelk de betrekking tusschen de Nederma
and

1548 landen en hetDuitscheRjk altlus nadergeregeld wordt: de Keizer en zi
jneopvolgers, als erfheeren der lïederlanden , en deze gewesten zelve, staan vnortaan onder
de bescherming, hoede, bewaring en hulpe der Keizers, der Roomsch-ltnningen en

van het Heilige Roomsche Ri
jk welks vri
jheden en regten zi
jzullen genieten a1s
lartshertogen van Oontenriik'hebben zi
j, nf hunne afgevaardigden, zitting en stem
op alleRi
jksdagen; zi
j dragen t0tde gemeenelasten desRjks in geld en manschap
zooveelbi
jalstweeKeurvorslen, ofa1sdriein gevalvan oorlog metde Turken; de
achterstallige schulden komen in geene aanmerking ; al de genoemde gewesten vor-

men eenen kreits alleen, de Bourgondleeh,e genaamd, 'tzi
j zi
j daartevoren tce
behoord hebben of niet; bi
j gebrekevan hun aandeelin degemeenelasten te bestemden ttjde te voldoen, moeten zi
j zich vnor het kamergerigtlerverantwoording
stellen,en,geli
jk andere Ri
jksstenden,daarvoorin regten betrokken worden;inalle
andere gevallen bli
jven zi
j in hetbezithunnervri
jheden, regten, voorregten,ook
van hun regtsgebied, zonderaan datdesRi
jksin eenigopzigtonderworpen tezi
jn;
vnnrts zi
jn dezelanden geheel vrj en onafhankeli
jk, worden als zootlanig donrden
Keizeren de Stenden erkend,en zi
jn slechtsin hetvoorgemeldealleen aan deRi
jkswelten verbonden, mits zi
j, die leenen van hetRi
jk waren,ditbli
jven;zi
j moeten
den Landvrede,door XAXIMILIAAX afgekondigd, onder elkander en met D ulteeltland

onderhouden,en wiedaartegen handelt,wordtdoorden beleedigdevoorzi
jngewonen
regter betrokken; ten slotte belooft de Keizer, de bevestiging van dit alles en de

tnestemming zi
jnererianden binnen heljaarte leveren (2).
Men gist, dat KAREL met dit verdrag ten doel had , zich van de bescherming

en hulp des Rtjks tegen Frankrz
j-k te verzekeren, aan welksvjandeli
jkheden de
Nederlanden bj eenen krt
jg tusschen dehuizen van Falozeen O/ylenrïg'k terstontl
blcotgesteldwaren,geli
jk de ondervinding invl
jftienhonderd twintig envjftienhonderd
(1)wzGExzza,D.V.b1.301-313.
(2)DrMOST, Corp& Diplom. T. IV. P. II. p. 310-313. Charterb. r. Triesl. D,111.1)1.
133-138.

D E S Y 1 D E 11 L A 5 D S.

17

viereq dertig hadbewezen (1). Ofschnnn nu deAugsburgscheovereenkomsthetRi
jk15
15
45
35
nadeeligerwasdan denNederlanden, werd zj evenwelin velegewesten metmoeite
bekracàtigd. In Gelre geschiedde dit niet yppr het midden des volgenden jaars,
en welligt hebben de bedenkingen , welke m en aldaar maakte,t0t 'sKeizers verklaring aanleitling gegeven , 2at beitle celre en Zutphen geene engere betrekking tot

hetRi
jk hadden dan de overigeNederlanden,en'
datdeburgersvan Nç
jmegen niet
meer voorhetKeizerljkegeregtteAken konden gedaagd worden (2). In Ilolland
wide men deRjkslasten uitde gewone Keizerljke beden betaald hebben,enhpewel
ditonbepaald bleef,gaven echtereindeljk deStaten aandegemaakteschikkinghunne
goedkeuring (3). Xinderrekkeli
jk waren de Staten van Frienland. Zi
jverklaarden,
het verdrag niet te zullen aannemen dan op vonrwaarde, ))dat Frzenland daardnor nu

en in de toekomstnietgehnuden ofverbonden za1zl
qn,in eenigeaanslagen desRi
jks
te dragen;tlatdeKeizerhetaanpeelvan Frzeeland in deRi
jkslasten,uitzi
jneBildlanden en degewone inkomsten betalen zal, welkehi
jin dilgewestpntving;datde
ingezetenen , krachtens deze goedkeuring , niet buiten Frzeeland behoeven te
trekken; en dat alle vnorgaande verbindtenissen 4an den Keizer met de Friezen ,ge-

lk
''k mede hunne vri
jheden, voorregten en gewoonten onverkort zullen bli
jvem''
Het Hof van Bruenel nam in deze vporstellen geen genoegen;en het is ons niet @eb

bleken, dat de Friezen, ondanks debedreigingen van 'sKeizerszjde,hetverdrag
bekrachtigd hebhen (4). Xen verwondertzich,dathoezeererbj geenemogeli
jkheid
twjfelbestaan k0n overIlollanda leenroerigheid aan hetRi
jk, de Staten van dat
gewestevenwelom dezen ti
jd,in zekergeschilmetBraband,geregteli
jkbeweerden,
datzi
jt0thetRi
jk nimmerin eenigebetrekkinggestaan hadden.Hetiswaarschi
jnltjk,
dat de Nederlanden in hetalgemeen, en Kolland metZeeland in hetbjzonder,
sedert niet Teel t0tdeRt
jkslasten bljgedragen hebben. FzrTps,de znnn en opvplger
van KAREL,trachtte de NederlanzscheStaten aan deleenrnerigheid desRi
jks,in hetwelk hl
j nietste gebieden had, steedsmees
ren meerteonttrekken. Zi
jdaarentegen
drnngen in vi
jftien honderd negen en vi
jftig,en tl
jdensden opstand tegenSpanje,
geljk in vi
jftien honzerd zesen zeventig, op de handhaving daarvan ernstig aan,en
verklaarden twee jRren laterop den Rjksdag teW orm&,bj mondevan xwhlzx van
(1)TEwlTEa,Taderl.#ïdf.D.111.b1.51.
(2)poxrzwrs,sùf.Gelr.Lib.Xl1l, p.854-855. stlcnTzwuonsT, Geld.Ge,c/l.B.XllI,bl.
482. Chron.m.Nt
j-megen,bl.124.
(3)wlozNààR,D.Y,1)1.316-319.
(4)cltarterb.vlcs Friesl.D.111,b1.164,166-172,174,176,181-188. Vgl.TEwzTv,
x
Taderl.Sïdf.D.l1I,bl.53- 58.
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1513- & .A tdegonde, dat de N ederlanden van euds aan baitnehland verbonden geweest
1555

waren,en Keizeravool,Fn0g onlangsvelzekerdhad,dathjhen onderdevoortreffell
jksteleden desRoomschen Rjks rekende;op welken grond zt
jdan 0ok de hulp des
Rt
jks inriepen, z0o alsditreedsin vl
jftienhonderd achten zestig doorden Prinsvan
Oranje, en twee jaren laterdoordeGraven Jran Kuilenhurg,van den W:rg ,van
Iloorne en een grnotaantalgevlugteNederlandersgeschied was. Ten tjdevan het
.

i'erbnndLgnçe)teUtreclttenderafzweringvanvltxps,gavendeFereenzgdeNederlanden
ont
lubbelzinnig tekennen,h0e zj,en metrezen,veelbelang stelden, om a1sleden
desRi
jksbeschouwd te worden. In vi
jftienhonderdtwee en tachtig zonden zj hunne
ïemagtigden naarden Ri
jkszag teJugaburg,nietslcchtsom den KeizerenStenden
de redenen te ontvouwen ,welke hen t0t hetafzweren van Fltlps en hetaannemen des
Hertogsvan Jnjeu bewogen hadden,maar0ok tevensom , gedachtig aan deverbintl-

tenissen metdeNederlanden, dehulp desRt
jkstegen hunne vi
janden in le roepen.
0p geljken toonspraken zi
jn0g in vi
jftienhonderd negentig, doch veranllerden dien
en zwegen zelfs geheelvan leenroerigheid aan hetRi
jk, toen de dikwi
jlsverzochte
onderstand achterbleef, en de Keizer met deStenden in vi
jftienhonderd vieren nqgentig , achten negentig, cn zestienhonderd drie zich als midzelaars tusschen hen en

Spaqje aanboden. lmmers als Keizerarnol.p11in zestienhonderd zeven hunzjne
bevreemding uitte, dat de F ereenzgde N ederlanden , well
ker leenroerigheid aan

Duitacltlandboven allentwi
jfelverheven was, vooreen vri
jen onafhanlteli
jltgemeenebest wilden erkend worden. gaven zi
j eenvoudig in een antwoord, waarin deNedcrlandersalseen vri
jvolk beschouwd worden,hunne verwachting lekenncn,datde
Keizer en hetRi
jk,om een einde aan den kri
jg temaken,zoullen gocdkeuren,wat
hier verrigt was. Van leenpligtigheid wordt geen enkel woord gerept,en deze verloor men te meer uithetoog ,naar mate de N ederlanden in aanzien stegen , z0overre
zelfs, datdeStaten in zestienhonderd negentien en zestienhonderd een cn s'eertig den

Keizerlù-ken gezanten gehoor weigerden,omdatmen hen in de geloofsllrieven,))Onze
en desRi
jks Lieven en Getrouwen''betitelde. HoeweldoorKeizerI'>:RIIINA>Dlllin
zestienhonderd zeven en dertig beweerd was, dat al de N edevlanden cen leen des

Duitschen Ri
jks waren, werd ditpuntecbterbi
jdenMunsterschen vrede,en inde
bekrachtiging vanhetdrieen vi
jftigstelid desverdragsdnordenKeizeren deStenden
i, zestienhonderd vier en vi
jftig, stilzwi
jgend voorbi
jgegaan. BeAlgemeeneStaten
der Fereen%kde Nederlanden behielden den titelvan Iloogeen Mogendefperel,
?

hun in dat verdrag gegeven , t0t in zeventien honderd tien , tnen de Keizer hen

Koog Appeztd: Reeren noemde, welken titel zj sedert gcvoerd lzebben, maar
diehun zeerongepastz0u gegeven zi
jn,indien zi
ja1sdenRi
jkeontlerhcorigbeschouwd
waren (1). Yatten wi
j,nadezen uitstap,den draaddergeschiedenisweder 0p.
(1)wluyAzlt,D.V,bl.320-121. vzx vlz: op wzqEwzzl,St.V,bl.75.TzFITEB,Fcderl.
Rist.b.llI,b1.58- 61.
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Bevoortdurende vt
jantleli
jkhedenderSchotten en de vreesvooreen kri
jg tusschen15
15
ù3
55
FrankrL
jk en Engeland. leidden tot veelvuldige doch vruchtelopzeberaadslagingen over de middelen, om handel en zeevaarl te bcveiligen. T0t bescherming fler

haringvisscheri
j cchter werden weder vi
jf schepen ten oorlog uitgerust(1). Eenige
maanden later trof men eene schikking met den Koning van benemarken , over de

tollen in de Sond, die merkeljk verhoogd geworden waren (2). Intusschen hadde
Keizer eene nieuwe bedevan tweemaalhpnderd envi
jftigduizend gulden van Eolland geëischt, welke (loor de Staten in de eerste opwelling van vreugde over hetwin-

nen van een regtsgeding vonrden Grooten Raad te M eohelen, betrekkeljk de afsehafing van het verlofgeld op het uitgaande koorn, zonder legenkanting wasingewilligd. Behalve de gewone geschenken van toortsen en suilter, zond m en n0g verschei-

dene amen wi
jns aan deleden van dien Raad (3). Temitldenvan aldezeonderhanflelingen overleed te Bru&nel x*xIxILIAA> ran Egm ond ,Graaf van B uren , Stad-

houder van Friesland,Overùù&elen Groningen,en Kapitein-GeneraalderNeder- 23v.
landen. Plotseling door eene ongestelzheid aangetast,kondigde 'sKeizersli
irtl.farts,akx- tM/
6
erm .

oalxsvAxwzzsLofvEsz
krlvs,hem aan,dalhi
j,z00 deregelsderkunstnietfaalden, 1548
binnen vi
jfofzesuren moeststerven,en hetderhalveraadzaam ware,zi
jne zaken te
schiklken. Zonder te ontstellen, ontbood de Graaf terslond zjne twee voarnaamste
vrienden cRxwvEstE en den Graafvan Jremherg bijzich,maakte zi
jn uitersten wil,
gel
l
ar
nas
t
, in plegtgewaad
l
l
j
t
l
i
c
t
z
i
c
h
d
a
a
r
o
p
g
e
h
e
e
l
engebruiktetlen gewi
jdenouwel.
en versierd met lzet ordeteeken van het Gullen Ylies naar de grpotezaalzi
jner wonîngvoeren, waardebedienden enveleaanzienli
jkemannen, op hetberigtvan zi
jn
naderend verscheiden , waren zamengevloeid , om hem hetlaatste vaarwel te zeggen.

Hi
jppralk allcn minzaam t0e, beval zi
jne bedientlen den Heer vxx oaAwvxrl,s cn
(Ien Graaf van Jrem berg ernstig aan , bepaaltle voor hen gedachtenissen , drul
tte

I
lun (le hand, en eischte toen tlen rjkversierden beker, welken hi
j gewoonli
jlk
bj' vroli
jke maalti
jtlen ledigde. Na het schetsen van zi
jn levensloop, gafhi
j het
ordeteelten van ketGulden Vlies aan AREMBERG , om hetden Keizer te overhandigen ,

cn wi
jdde,doortwee kamerjonkersgesteund, de laatsle teugaan KARELV,die Iaem
met gunsten had overladen en wien ht
j, hoe dikwi
jls daartoe aangezochl, nimmer
ontrouw wasgeworden,zootlathi
jzelfsnooitmetProtestanten gedrnnken had.Hierop
(1)AoR.v.p.GoEs, Regist.d.Dagn. D. ll, Ll. 440,412, 451, 468, 471, 479, 498,
502- 505,510.

(2)znB.v.p.G0Es, Regist. d. Dagv.D.11, b1.541,591,621,625, 638, 619. vEul;s,
Chron.r.Iloorn,bl.261.

(3)AoR.v.o.GoEs,llegist.d.Dagv.1).11,1)1.51i,515,517,518,519,520-526,5J
,0.
3+
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1543- tlankte hi
j GRAXVELLZ en AREMBERO voordehenathansbe3yezene dienst,zeidenog1555
maals de pmstaande H0p- en Edellieden vaarwel, omhelsde vzsALlcs en beval, datmcn

hem wederte bed z0u helpen,doch gaf,nnderhetnederleggen,den geest(1). ln
Frlealand,Gronzngen en Overk
jnnel,alwaardeGraafvan Jremherg hem alsStadhouderopvolgde, werd zl
jneuitvaartplegtiggevierd (2). ANIA van fy-pnd,zijne
eenige dochter en erfgename, bragtdoorharen echtmet Prins wILLEX in vi
jftien
honderd een en vi
jftig, Buren, lln&elateln,Leerdam ,St.Aclrlezlzdf
g'à in Ze6land,en andereheerljkheden aan hethuisvan Oranje(3).
Na het beslissen van hel geschil over de leenroerigheid der Nederlanden aan het

DuitscheRi
jk, was de eerste zaak, welke de Keizer behartigde, de inhuldiging
v&n zi
jn eenigen echten zoon rzLlps,a1s))toekomenden oversten Heeren natuurli
jken
Prins'' dezer gewesten. Xen is oneens, wat hem hiertoe bewogen hebbe. Zeker wilde

hi
jdaardoorden nieuwen band,welke de Nederlanden aaneenstrengelde,natleraan
zick en zi
jnen zoon hechten,devereenigingvan alleonder éénen wettigen Heermet
de daad verzekeren en tevens, terwi
jl hi
j nog hetoppergezag in handen had,de
1 v. erfnpvnlging,naar dewl
jze door hem bepkald,invneren. Immersbetuigdehi
j den
tiras.
maand.Staten,dat))z00om anderemerkelùkeregopon,,,wejkeeckterverzwegenworden,pa1s
1549 ten bll
jke zi
jnergenegenheid v00r deNederlanden, welker rust,Tredeen welvaart
hem z0o na aan hethartelagen,hi
jzjn zoon herwaarts hatlontboden, om hem te
.

laten huldigen en tevens in de gelegenheitl te stellen ,de Nederlanders te leeren ken-

nen en hun bljken van zl
jneliefdete geven;'' maar voegtle er bj, dat ht
j, ))in
hetwelbegrepen belang der ontlerzaten, het noodig oordeelde, dat deN ederlanden
onder éénen Vorst vereenigd bleven, en derhalve besloten hatl, met toestemming der
Algemeene Staten, eene wet te bepalen, naar welke de erfopvolging in het hoog be-

wintl,z0a in deregte en zi
jdelingsche,alsin de manneli
jk-e enyrnuwell
jkeli
jn in al
degewestenz0u stand gri
jpen;yan daardan nok verklaardehi
jeerlang,datin Gelr.
en Zutphen insgeljksvrouwen in de regeringmogten opvolgen (1). Fxsxpskwam uit
Spanje,waarhi
j geboren en in de staatkundige en godsdienstige begrippen desvolks
geheel was opgevoed, met een schitteren; gevolg vanEdelen over ltalzë en D ug-tnch-

(1)Bn&xToME,Oeurres,T.l,p.275-280. LaHaye,1740.
(2)Charterb.r.Frz-edl.D.111,bl.1d0y147.
(3)GcrTnox&.Es,Cltron.t.Roll.bl.132,133.
(4)wàGEwïàa, D.V, bl.328-330, 334-336. vzx wux op AUGE;AàII, St.Y , b1.8!.
T= wlTEh, Faderl. Sïdf.D. lll, b1. 62, 63,64. cEexslER, Wist. d.#z'
po. Unies,T.11,p.
574, 575. :II,
DERI
IIJK, D. V , bl.157, 158. Jonkh. Mr. A. x.c.v.àscs v.m zcx, Plegtige
lnttrede mc11paltlps 11,àilzlcl de yfcd Utrecht,bl,1- 3.
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land in Namen en weldra te Bruenel aan. Te zi
jner Bll
jdeInkomat hadzcn dc15k3Staten der Nederlanden aanzienljke sommen afgeznnderd. 900r Brahand waren 1JJ5

t:tdat eindehonderd duizend Filipsgulden lnegestaan (1). Rolland had invjfligduizend dezer guldens, elk van zeven en twintig stuivers, bewilligd , ofschoon het

vele mneite baarde, hen bi
jeen te brengen (2). Etreeht zonderle daartoetwaalf
duizend Karelsgulden af, waarvan elk nagenoeg op twee onzer hedendaagsche guldens

berekend wortlt(3). Gelrebragtdertien duizend gouden leliën op (1). En Friealand
schonk tienduizend Karelsgulden mettien of twaalf van de schoonste paarden ,die men

in Gronzngerland vinden kontle (5). FzLlpswerd in het begin van Hcoimaand eerst
teLeuven,toen teBruaneltnttceknmstig Hertog van Brahand gehuldigd. lll
j bezwoer te ont
lerhouden , al wat Fztrps de Gpdde en zi
jne ppvolgersa1sHertpgen van
Braband bezworen hat
lzen , en nog daarenboven eenige punten,welke in de Blb
jde
Inkom aten dier Vorsten nietwaren uit
gedrukt. Onderanderen bevestigdehij ))all.
regten,vrjheden,voorregten, gewoonten en herltomsten des lands en deringezetenen, voorheen door de Hertogen en Hertoginnen van Brahand verleend en gegeven ,

zwerende bi
jbetHeilig Evangelie ynnr zich en zi
jne opvolgersydezeeeuwigli
jk vast,
zeker en ongeschonden te hanêhaven en telaten handhaven. Xogtdonrhem ofzi
jne
nakomelingen,hetzi
jinpersoon,hetzi
jdopranderen,hiertegen, op welkewi
jzeonk,
gehandeldwarden,z00gafhi
jdenGeesteli
jken,EdelenjSteden,enalzi
jnenondertlanen
vri
jheid,hem nochzi
jnen nakpmelingeneenigedienstte bewi
jzen,nfin eenirezaken,
die hi
jverzoeken ofnootlig hebben mogt,gehoorzaam te zi
jn; verklarende, datalles
wat men voortaan tegen/ het bezworene ondernemen of verrigten mogt, van geener
,

waardezi
jn z0u,en hjnooitz0u mogeninbrengen,aan zi
jnegeloften nietgehouden
tezjn''(6).Nadatdeinhuldiging in Braband,Flaanderen,#:zIgp?
zY:s,Jrtoi&,
te M echelen , en inzonderheid te Jntmerpen met gronte pracht en praal geschicd

(1)v.nErllx,Rist.r.'dHertogenh.D.l,b1.527.

(2)ZDR.v.p.GoEs,Ileght.d. Ocgr.D.11,bl.559,561,564,571,574,601.D.llI,bl.
82, 121.

(3)vz> zscu vzwmzcx,Plegtlgelntrederan pnltlps11,hlnnen deetad Utrecht,b1.42.(1).
(4)stlcnrEznoltsT.Geld.Jedci.B.XIlI,b1.482.
(5)Charterb.r.Triesl.D.l1I,b1.161,162.

(6)Blt
jde lnkoomst Tan pnltlps,hj vzx MIERIS, Ili&t.d.Federf.Forst,D.llI,b1.222,
% %. v.utrRx,Rist.r.,seerfpgcpsâ.D.I,bl.527- 532. Vgl.de redenering van pllmsaouu,

D.5/,bl.158,159,wicrgezochthtid tn enjuisthcid we1gtcn btteog bchoeven.
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1543- was,begafFlLlps,diezi
jntrotschenenstuggenaardtemiddenderopgewondenesederlan1555 d
ers nietverloochende, zich overBergen op Zoom naarZeeland (1). Om spned te
maken liet hi
j zick nietin Mzddelnurg en Zierikzee, maaralleen teReimereumal
20v.huldigen, alwaar de voornaamste Zeeuwsche Geesteli
jken en Edelen zich bevondcn.

Herfst- g. belnaf(1e onder eede (Ie haudlaaving der gewoonten en herkomsten , welke tot het
ulaand.Ili

1549 o&-erli
jden van Fztlpshn Sehoone en voorts onder Keizer KAREL in gebruik geweest
WRren. D0 ZeellWen ZWO0r0n h0m trouw, (lnch vpegden erbi
j ')volgens deregten

en 3'corregten van Zeeland''(2). Toen keerde hi
jonverwi
jld naarBergen pp Zoont
J-Ilertogenboseh en ontving er de hulde (3).
2: v. terug, kwam over Breda te '
Ilerfst- Van hi
crtrok bt
j doorIleunden en Gorznchem
lnaantl.

naarDordrecht, werd er statig in-

gehaald ,en door de Staten vanIlolland gehultligd in tegenwoordigheid van de Land-

vcogdcsder Nederlanden,vanEMAwUEL, Hertog van Savot
je,FEltnlxwwpdeToledo,
Hertog van Jlba,PrinswILLEX van Oranje,MAXIXILIAAN van #/vrgpp,
#ïl',Opperxlnotvoogd der N ederlanden en Sladhouder :an Rolland, Zeeland en Utrecht,
(le Graven van Egm ond en Iloorne, den Xarkgraaf van Bergen , en onderscheidene andere Spaansche en Net
lerlandsche Grooten , onder welke vloLlgs van

zl
xfc/t:w (4). 00k hier zwoer Fltlps plegtig dat, )wanneer hj hetbewind over
Holland zou aanvaard hebben, hi
jeen goed en regtvaardig Heerz0u zi
jn; alleder
Edelen, stezen, Gemeenten en onderzatcn, zna geesteljke alswereldli
jke,en des
Lands van Holland en V est-Frieeland,wpprrdglezlen rrfg'leddn,hun doorzi
jnc
veorzaten , Graven en Gravinnen van Kolland , verleend , en vnortshunnegewoonten ,

herkomsten , gebruiken en regten, (
Iie zj in het algemeen en in het bi
jzonder
wel
e
n
ge
t
r
ouw
z
0u
houden
en
l
at
e
n
onf
l
e
r
hn
uden
,
en
in één
bezitten en genieten
$5.onrd verrigten , alwat een goed en braaf Vorst en Ileer van regtswege verpligtis-''
Hierop zwceren hem

deStaten trouw en gehoorzaamheid,en belooftlen ))zjnen ambtenarcn onderwerping en hulp in hetwaarnemf'n hunner betlieningen,zo0alszi
jvan

(1)posrcsuzrTERtl
s,Rer. Wudfrïcc.Lib.XllI, p.305.

MeEltls, Ilist. d.Ael rl. Fpr4f.

D.111,b1.224- 228.

(2)Itmt
:E1:sxE:GE>, cltron. r. Zeel. D.11, bl. 494, 495. soxlloRx op a>rlGEllsl>:ltcsx, D.11,
1)1.497- 499.

(3)ILEIGER:aEI
LGE,, chron. p. Zeel.D.11, bl.495. v*n:rllx, Ih-st. r.tsRertogeub.D.I,
131.532- 535.

(4)zoR.v.o.GoEs,Regist.d.pcgr.D.11,b1.598,f03,6% ,608. onvTllosvEx,cltron.v..
Hott. b1. 619. Bsvvl
kwvcK, Bescltr. r. Dordr. bl. 345, 3i6. sltE:, Beschr. w. Dordr.
b1.828, 829.
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regts-en redenwege schultlig waren (1).'' Rotterdam , .
P:?
/z, Lezden,Ilaarlem 11
54
3555
en J msterdam ontvingen en huldigden dcn aanstaandcn Graaf met groote plegtig-

heid (2). 9en volgentlen dag na zjne komstte Jmnterdam ,begafhj zich naar
Utreeht(3). In dealoude bisschppsstad bovenalwerd tle Prins, overeenknmstig zjn 2 x.
hoogen rang, met ongemeeneprachtcn luislerontvangen (1). llstoekomstig HeerW
maij
ann-d
van Utreehtzwoerhi
j, ))den Bisschop, (le Geesteljken, deEdelen, Ridderschap, 154
,9
stad , steden en alle ont
lerzaten des Lands van Utreeht, in Pcrsonen en gpederen

te zullen beschermen cn beschutten,hcn in hunne regten, s'oorregten,vri
jhezen en
gewoonten te ontlerllouden en te laten onderhoudcn , het regt te handhaven , en alles
te verrigten wat een goed Vorst betaamt-'' Daartegen belooftlen hem de Bilschpp en
tle Staten nnder eede, en genoegzaam in dezelfde bewoordingen als de Hollanders,

))trouw en gehoorzaamheid (5).,' 'sPl-insen inhuldiging teDeventer ontmoettetcgenkanting van desteden Kampen en Zwols alsstrijdig methareouzevnorregten,naar
welke de Vorsten voorheen in persoon binncn hare muren den eed deden ; en de

Ridderschap met de kleine steden verklaarden er zich insgeli
jks tegen, omdat
zj niet naar ouder gewoonte op den Spoelderherg geschiedde. Xen sloeg geen
achtop deze verloogen, en in Deventer werd de wederzi
jt
lsche eed afgelegtl (6).Wi
11jv
.
nToen trok rfLlps naar Ztttphen, Jrnltem , Nù'megen en Roermonde, en wcrdmaand.
er,onzer genoegzaam dezelftle verpligtingen a1s elders, voor toekomenden Landshccr13- 21

erkend (7). ln Frzenland, Groningen en Drentlte echter ontving de Graafvanw''
i
2iR
n
u4
remherg,in zi
jn naam ,de hulde der Staten, en legdehun in hetbegin desvpl.maand.
genden jaarsden eed af(8/
h. VeelwasinFrlknland over den eed,van geli
jken inhouda1sdieaan KARELV in vi
jftien honderd vi
jftien,onderhandeld, dewi
jldeStaten
-

cenige veranderingen tlaarin voorgeslagen , doch welke den Keizer nietbehaagd had-

(1) GrootPlacaatb.D.IV,bl.35. 5'.VIJN op wzGExzz
tR,St.V,1:1.82.
(2)pawrrsIlErTEl
trs,Iler.Wvdlr.Lib.XlII,p.306. GorTrozvEx,Chron.p.Holl.bl.619.
(3)NvzcEwzzR,lie8cltr.m.u4tnst.St.1,bl.258.
(4)vAx AscsvzxwzzcK,PlegtigeIntredercs 'Hltxrs11,binnen dedfcd Utrecht, waardcze
gcteurteni: uitvoerig en naauFkeurig beschreven wordt.

(5)Lrlr.Placaatb.D.1,b1.33,34.
(6)z.Rzvlrs,Daventria f/l?
4dfr.Lib.111,p.270-273.
(7)Geld.Placaatb.D.1. Praelem.Punkt.bl.36-46.
*.oeg'. #J.
(8)Charterb.m. Triesl. D. llI, bl.175, 178. B0R, Nederl. # ï4l. D. 1. #Bn
Awtkent.é'
/uââ b1.3. roxrr: IlErrEnrs, Iler. z l
f:lr. Lib. XIlI, p.326. mcla:. Cltron.f).
Dt- the,bl.220.
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1543- den , die het ongepast oordeelde, dat men in eene zaak van zoo veel gewigteenige
1555

verandering invneren,nfzi
jn zoan verpligten wilde, meerte zweren, dan hi
jzelf
weleerbezworenhad. Voorzeker stond den Keizer dezeaanmerkingvri
j,maarniet,
om tegen dewaarheid aan er b1
j te voegen, datalde overige Nederlandenatlen
ouzen eed onveranderd gelaten hadden ,waarvan het tegendeel in Braband,# pf-

land, Zeeland en Utreeltt gebleken was(1). goch deverstandigevoarznrgen van
eenige Nederlandsche Staten, beveiligden hen even weinig als anderen voor overhecr-

sching en inbreukmaking op hunne vri
jheden en voprregten.InmitldelslietdeKeizer
van deinhuldigingzi
jnszoonsaanteekeninghouden in den grooten Raad teMeeltelen,
in den Raad van Braband , en in de Rekenkamers van Rj'
)'
e.
çel,fr?zez.:î, en den

#cly. In vl
qftienhonllerd een en vi
jftig beleentlehj rzrlpsbi
jeenegoudenbulle,met
tleErf-sTederlanden,en deed ditdoorden Rpomsch-ltoning bevestigen (22.
zootlra de inhuldiging afgeloopen , en de Koningin-W eduwe xxaxA , welke haaront-

slag verzochthad,in delandvoogdjbevestigd was(3), verklaardeKAREIZV,metbewilliging der Staten , dat de Nederlanh n nooit van elkander zouden gescheiden wor-

den,maaralti
jdonderéénen Vorstmoesten bljven ($. Xen vermoezt,datdeKeizer,even alsKARELdeStoute, in den zinhad,deNederlanden tnteen Koningrjk
teverheFen,maarditontwerp lietvaren,dewl
qlhi
jgeenmiddelkende,deze ïeWeSten,welkevan elkanderintaal,zeden,belangen,vri
jheden,vpprregten ,herkomsten
en gewoonten verschilden, onderéénen vorm van bestuurtebrengen (5).
18 v. Om di
en ti
jdhandhaafdeKAREL,tlooreen gewi
jsde,Kolland en destedenMiddel-

Lenteng, op wien men iets
m aand syr, , Goee en M ecltelen , in het oude regt, eenen vreemdeli

1550 te srnrzeren had, aan tehouden ,welk regt door deBrabanders, op grond:an de gou-

den bulle van KAREL IV , wasbetwistgeworden (6). llinderbekommerdezich de
Keizer om regten en vri
jheden, wanneerhetdeuitroel
jing derHervormingsgezinden
betrof. Er werd alom in deNederlanhn een bevelafgekondigd, waarbi
jde leenoederen van veroordeelde ketters verbeurd verklaard werden, in weerwildervoorreg-

(1) Zie de Wcfe ran den Frclct-er Landdag, den 17 van Louwmaand 15X , in het
charterb.r.Friesl.D.llI b1.181- 1& .

(2)wzGxszzq,D.Y ,bl 339-341. rswzr:n,k'a&rl.Sùf.D.IlI,b1.06.
(3)Aoq.v.o.GoEs,Regint.d.Dagr.D.11,bl.620.
(4)Suplem.cy Corp8rlpl:,z?.T.11,P.l,p.131.

(5)sTazoz,deBello Welgfcp.Dec.1.Lib.1,p.35. àntv.1650.
(6) GrootPlacaatb.D.11,bl.2987. pzcEszàn,D.V ,1)1.350,351.
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ten en gewoonten, naar welke men in vele plaatsen , de verbeurdverk-laring der goe-1543deren van ten dood veroordeelden , met eene kleine s0m meende te kunnen afkoo- 1555

pen (1). Aan de bekeerlingen uitde Jozcn, die men NzeumeJ/zrïefdpdo noemde
en welke,uitvrees voor vervolging,P ortugal ontvlugtten,werd herhaalde malen het

verbli
jfin de Nederlanden ten strengste ontzegd,om ))de eenheid desgeloofsa1daar,''geli
jk men zich uitdrukte,)niet te verstoren,'' en tevens deverdere ontA'olking, o0k van Spanje, waarn0g veledezerNg-eu'
u)eJ/lrïef:zlds leefden, tegen
tc gaan (2). Veelopzienen schrik baardeeen allerscherpsten uitvperig bevelschrift,
of veeleer eene verzameling en uitbreiding van al de vprige strafbepalingen tegen de

ketlers(3). Allen ambtenaren werd gelast,))den geloofsonderzoekers in hetaanbrengen van verdachte personen behulpzaam tes zi
jn;den aanbrenger en hem ,die
eene ongeoorloofde vergadering aanwees, werd de helft van de goederen 2er ver- ZJ v.
Qrasm .

oortlcelden bcloofd (4).,' De geloofsonderzoekers ontvingen bi
jzonderen lastvan den 1550
Keizer, voor de stipte uitvoering van dit bevelschrift te waken ; en de Paus ver-

maandeschrifteli
jltBrAltnTAPPERvanEnkhuzzen,Opper-geloofsonderzoekerin de#:derlanden zich wel van zi
jnen pligt te kwi
jten (5). Debesluiten werden aanstonds
ten uitvoer gelegd en verweltten nveralklagten , gemor en verslagenheid. Xen Treesde

hetinvoeren<anhetSpaansckegeloofsonderzoekmetalzl
jneverschrikkingen,hetschendens'an 'slant
lsvoorregten,eh lzetverloop vantlen handeldoortlevervolging,welkede
vrecmde kooplieden , die meestal de nieuwe gevoelens omhelsden , te wachten hadden.OnderscheidenBrabantlschestel
len,bovenalJ ntwerpen,waarzich reedsveleaanzien-

llke handelaars t0t hun vertrel
tvocrbereidden, hetkoopen en verkoopen stilstond,
en dehuizen eensklapsin pri
js(laalden,weigerdenhetbevelschriftaftekondigen(6).
Vlotlus, naarhetschi
jnt, de cntwerpererl'an, trachttehet teverdedigen,betongende, dat geen ant
ler geloof8onderzoek bedoeld wertl, dan hetwelk reeds in de

Nederlanden in gebruik en op beschreven kerkeljke l'egten gegrond was, terwjl
(1)M'
zGElAza)D.V,b1.3ù4,345. IIEAIDT,Rist.d.Ileform.D.l,bl.156.
(2)Charterb. m. Vriesl.D.lII, bl.211. Mr.u.J.xoxwzwq Ge&clt.d.Joden in Nederl.b1.
127- 130.

(3)Vgl.Jl
g.Gesclt.d.Taderl.D.l1.St.111.bl.301,610,621,622. :oIk,Bint.d.Aederl.Oorl.D.1.B.1.b1.6.

(l)cltarterb.m.Friest.D.Ill,b1.191-207.
(5)Aeperf.d.Placaat. bl.63,64, bi
jwAtiExzwu, D.V,bl.345.. nswxz, Sfdf.Génèrale
de la Belgique.T.Y.p.256- 261. Zie over Mvzlo TzppEl
kjsRzsnr,Sùf.m.Enkh.b1.296-307,

(6)zRzxnr,Ilist.d.Ae/prpl-D.l,bl.158,160.
11 DxEt. 1 STUK.
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15i3- het algemeene belang het weren 2er ketteri
j vorderze. Hi
j bekende echter aan

1555 den Kanselier van Braband, ))dat hem de gestrenge maatregelen tegen de borst

stuitten, en zi
jhonfdzakeli
jk aan den invloetl van 'sKeizers biechtvader en van
eenige monniken toegeschreven moesten worden. Ht
j zelfhad er reeds veelin verzacht, doch mint
lerdan hi
jwenschte, dewi
jl men aan hetH0flleweerde, dat gestrengheid van strafalleen van ketteri
jk0n afschrik-ken. Thansbleefer,naarzi
jn inzien, alleen over, dathi
jen zi
jne ambtgenooten vooreene gematiglleuitvpering der
bevelen zorgden (1).'' De Landvoogdes deelde in ditgevoelen. Zi
jbegafzich naar
Augallurg ,om zelve den Keizer totmatiging te bewegen,en bewerkte eintlelî
jk het
uitvaardigen van een nieuw besluit, waarin de bepalingen omtrent de uitheemsche
25v. kooplieden eenigzins verzacht, en de gehate woorden : Inguhitze en lngug-szteura,
llerfst- .
,,
Inaand. door die van ))Geeetelç
ake regtere, rnet wejke men echter hetzelfde bednelde, ver1550 vangen waren. Overigens was het even scherp als het vroegere, alleen werden
ef ook strafen in bepaald tegen valsche aanklagers, en dit was ten minste een

middel, om het vermenigvuldigen van boosaardige aanti
jgingen en onregtvaardige
Pleitgedingen tegen te houden (2)'
. Het stuk '
stelde hel volk tevreden, en werd
znowelte Jntmerpen alseldetsafgekondigd, doch onderûpenljkebetuiging,datde
stad metgeen geloofsonderzoek bezwaard, ofin harevoorregten en vrjheden verkort
zou worden (3). Nu ging het vervolgen <an andersdenkenden over de godsdienst
hevigvonrt,en velen werden van goed en leven beroofd; echterscht
jnthet, datde
Noordelç
jkeNederlanden,indelaatsteregeringsjarenvanK&REL,minlerdaarbt
qgeledcn
hebben dan de Zttidelkike,waardestrafen metonverbiddell
jke gestrengheid ten uitvocrgebragtwerden (1). VAw METEREX beweert,'datvi
jftigtluizend menschen, onder
het bestuur desKeizers, ter zake van godsdienst, door beulshanden zjn olllgekomen (5). Hvlo bz oRooT voertdatgetaltothonderd duizendop (6).
Had KAREL door het beslissen van het geschil met Braband de genegenheid der

Hollandersgewonnen, van den anderen kanttrachttehj o0k z0o veelmogeljk voordeel van hen te trekken. Dit bllek uit hetplan, de quohieren der verponling in

(1)vlGtlxEpht.Select.p.3I8,351.
(2)Cltarterb.m. Trie&l.D.III, bl.216-226. B0R, Hist. d. N'
ederl. Oorl. D-1. B.1.
1)1.7- 12.

(3)Bltzwo:,Rist.d.Ref.D.1,bl.161,162. POO'T,Nederl.Sidf.B.I,b1.32.
(4)BnzwoT, Sïdf,d.Reh D.l,b1.162 enz. Gtzslrs,Gesck.d.C/lr/f.Kerk en çp#4#.in
de Nederl.D.lII,bl.179.

(5)Nederl.Sïdf.B.1.bl.16. Ditgetuigdeo0k de Prinsvan oranjeppcnli
jk in 1568.
(6)Jnnalium Lib.1.p.12.lmstel.1658.
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Eolland te laten hernieuwen. 9eStaten zelve hadden sedertjaren de noodzakeli
jk-1543hcid daarvan ingezien, doch tevens begrepen , dat ditniet door gemagtigden des Kei- 1555
zers alleen , maar 00k door den Stadhouder en eenen afgevaardigde uit elke der zes
grpnte steden moestverrigtworden, uit vrees,datanders eenige steden , inzonderheid
J mnterdam , te zwaar belast wierden. Dertig duizend Karelsgulden werden den Stadhouder xAxxxlLlAAw van Spvrypzldïl', van wiensinvlped ten Hove men zich veelgoeds
vnnrspelëe, ten geschenke gegeven ; (
Ioch reezs bestaande en te voorziene zwarigheden

maakkn de zaak z00 moejeli
jk, dat zj geheelachterwege bleef (1). 9it betrof
Eolland in hetbi
jzonder. 'sKeizers hernieuwdbevelschrifttegen dekleederpracht,
welke, naarhetschi
jnt, in alle standen tothetbuitensporigewasopgevaerd,betrof
de N ederlanden in hetalgemeen. Yerbeurdverklaring der ltleedingstukken en geldbceten daarenboven , waren op de overtreding van 's Keizers bevelen en bepa-

lingen in dezen gesteld (2). Om denzelfden ti
jd'werd een scherp Keizerli
jk bevel
uitgevaardigd tegen hetschrjven van brandbrieven, hetgeen dageljksin Friesland
geschiedde, en teh slrengste verbozen , op gedane bedreigingen , gelden naar aangewezene plaatsen te brengen. M'ie eenen brandstichter in handen van het geregt

leverde, ontving vergneding der kosten van hetgevangennemen,en vi
jftig Karelsgulden t0tbelooning (3).
Belangrjk vpor de handeldri
jvende gewesten derNederlanden, waseenverdrag
metFrankrl
jk. HExnRlK 11had bevolen, dat nietslechtsvjandeli
jke en verboden
knopwaren op de schepen ofwagens, waarzj aangetrofen werden, maar00k alde
overige daarbj gevonden goederen verbeurd verklaard zouden worden, waarop de
Keizereen geljk bevelin deNederlanden had uitgevaardigd.Tlaansechterkwam men
aanbeidekanten overeen,deverbeurdverk-laring bj de vl
jandeli
jke en verboden waren
alleen te bepalen (4). De langdurige vi
jandeli
jkheden tusschen deNederlandersen
Schotten, namen insgeli
jksvôôrden aioop desjaarseen einde dooreen verbnnd van
vrede en vriendschap te B znelt in H enegoumen gesloten , waarin de Koningen van 15 v.

Frankrk
j'k, Engeland, en Denemarken, de Roomsch-Koning en de Rjksstenden tWi
nerm .
vanwederzi
jdebegrepen waren,enhetwelk doardenKeizerteJugshurg bekrachligd 1550
werd (5). Ondanks den herstelden vrede,werd evenwelhetverbod,mondbehoeften
(1)wzoExàzl,1).5:,b1.351- 354. vww wuxop wzGEszzn,St.V ,bl.85,86.
(2)Cltarterb.w.Friesl.D.IIl,b1.208-210.
(3)cltarterb.m.Friesl.D.lll,bl.214-216.
(4)onx05T,C'orpnDiplom.T.lV.P.111.p.3,4.
(5)Drxowr,Corps Dïp/dzzl.T.lV.P.IlI,p.10-22.GrootPlacaatb.1).IV,bl.260.('
/îcrferi.r.Frfedl.D.llI,bl.229. Vgl.wzGEwzz:,9. V ,bl.354- 357.
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15i3- uitte voeren ,niet opgeheven ,en zelfs het verlof,t0tverzending van eenige bepaalde
1555
levensmiddelen , onl
angs tnegestaan, weder geheel ingetrnkken (1). En dewjlde

zeeraoveri
jen, z0o alnietdoordeScholten, dan toch doorvri
jbuitersen kapersvan
andere volken werden voortgezet, vaardigtleKAREIZV eene regeling (ordonnantie)
uit over het toerusten van zeeschepcn en omtrent de zeeregten , welke vnor de kenuoqim-nis van het zeewezen dier dagen belangri
jk is(2).
1551 ondertusschen was de gesclzorste Kcrkvcrgadering op aandrang desKeizers, welke
19 v.

hetvernietigen dernieuweleernimmeruithetoog verlnor, wederte Trentebi
jeengernepen, en ging nu voort. 0p zi
jn bevel waren uit de Nederlanden aukhp
Tkppsh , en de Onder-geloofsonderzoeker Fawlclscvs sowwlcs, die zich beide door
tlen bitterslen haat tegen de Hervormings-gezinden kenmerkten , met zouAwwrss
uz
NssEtlus GERARO van Slzzl:rïcplir;, zoHz
tlwEs Mz
kHvslcs, MARTIwUS alzTuovEx en
coawELlvs zAwsExlvs (Ierwaarts gezonden , om alzoo deze gewesten aan de besluiten

tlerKerkvergadering te ontlerwerpen. Hetisopmerkeli
jk,datde vierlaatstgenoemde
mannen, even a1s soyxxvs, bi
j de oprigting dcrnieuweNederlandschebisdommen
eenige jaren later,elk meteen daarvan begiftigd werden (3). Boch deopstand van
xAral'
rs van k5*Ji.
vezI, en de snelle voortgang van de wapenen der Protestantsche Vorsten in D uztacltland tegen den Keizer, veroorzaaltten , dat de Kerkvergadering het

volgende jaar in de grootste nntsteltenisen verwarring uiteenging, en nietdan tien
jaren daarna wederbjeengeroepen is (é). DeKeizerwerd znolangerz00meerinde
engle gebragt, sinds de verbonden Duitsche Vorsten Koning HENIIRIK 11, den erfge-

naam van den haatzi
jnsvaderstegen hethuis van Oo&tenri
jk,in hunnebelangen
overgehaald hadden. Hi
j vcorzag wel den onrlog metFrankrlj
@'k, maark0n dien
noch voorkomcn , noch znolang de zaken in D uitz
%eltland niet tot rust gekomen wa-

ren,zich er metnatbuk tegen wapenen (5). Onverhoedsbeganncn (le Franschen de
vi
jandeli
jkheden door hetnemen van een aantalNederlandschekoopvaardi
jschepen en
haringbuizen ; zelfs te Kqmhurg werden schepcn , voor hunne rekening, ten oorlog
uitgerust. Xen vreesde ecn aanslag op Zeeland en llad geene vlnnt, om het gevaar

afte weren (6). 0ck was men voor ecnen invalderFranschen inantleregewtsteu
(1)Charterb.r.Friesl.D.111,bl.260,277.
(2)Charterb.r.Friesl.D.IlI,bl.261-277.
(3)wzGExlzR,D.V.bl.362-365.
(4)An:ERTSON,Sidf.of cnRtEsV.B.X,p.613-636,639-641,613-669.
(5)vmsllEpist.Belect.p.355.
(6)AoR.v.p.unxs,Regist.d.Dlgp,D.III,b1.131,188,287-298.
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beducht,en had den GraafvanKoogntraten,StadhoudervanGelre,meteenig krjgs-15
431555
volk naardegrenzengezontlen,om den vl
jand den toegang lebeletten (1).Dehandel
metFrankrk
jk en hetreizen derwaartswerd elk gestrengverbaden en uitweerwraak,H2e1rfvs.
talwat Franschen onderdanen in de Nederlanden beheorde,verbeurd verklaard (2).maand.
Vi
jf dagen daarna kondigtlemen Frankrk
jk plegtig den oorlog aan (3). Nietalleen 1551
werd laetverbod van verkecrmetFrankrk
j'k herhaald, maarook uildrukkeljk allen9enf6
Franschen gelast, die hiergeen jaarvastverbli
jfgehadhadden,deNederlanden tewY
i
j*n
ruimen (1). Xen begon nu metmeerernstaan middelen van tegenweertedenken.maand.
-

VAw aosslx ltreeg bevel, volk te werven , en bragt spoedig een goedaantalgeoefende

krl
jgslieden bi
jeen (5). ln Ilblland sloeg dc Statlhouder den Stalen yoar, eenige
gterkten in de M aas, het M aradiep en '1F lie te leggen , ofhet getal der oarlogsschppen te vermeerderen. llet eerste oordeelden de Staten nuttelnos en te knstbaar,
en hetvergrooten der zeemagtbeschouwden zl
j a1seene zaak,nverwelke aldeNederlanden, en niet Kolland alleen , moesten bescllreven worden. Hel uitvoeren van
oorlogsbehoeften werd verboden ,en eentweehonderdstepenningop'alle andere uitgaande

koapgoederen gelegd (6). Laterwerd ditverbod ook cp hetbuitenlandsch vervoer4an
granen en zuiveltoegepastjen niemantlmogt zich , zonder tnestemming desKeizekrs,in
dienst van vreemde Hceren of landen begeven. De Stadhouders nntvingen lasl, den

derden weerbaren man te wapenen, en daarover eene naauwkcurige wapenschauwing 15v.

tehouden (7). DeLandvnogdesbescbreefaldeFe#erltdndozte Brugge9eneischtema
Lou
wand.
van elk eenebedeterbestrjding deroorlogskosten tegen Frankrk
j-k. Wrcllwd be- 15A
willigde in viermaalhonderd duizend Karelsgulden (8). Eolland en Zeeland beslaten, na vele bedenkingen en beraadslagingen over de middelen om geld te vlnden ,
tothet opbrengen van twee tonnen gpuds. De belasting o2 de haardstet
len, t:t dat
einde uitgeschreven , werd met gestrengheid ingevarderd. Xen verpligtte de steden ,

voorhareonvermogende ingezetenen te betalen; (1e Prins <an Oranjeen de Graaf
van Eoorn, die hun aandeelweigerden, wcrzen in regten betrokken (9). Uilde
'>;
7

(1)Kron.r.Jrnh.b1.105-107. stlcrEsHpqsr,6eld.Jedc/z.B.XIII,b1.481.
(2)Cltarterb.m.Friesl.D.llI,b1.279.
(3)aluzErs,Annal.#,câ.T.11,p.662.
(4)Chatterb.r.k'
riesl.D.lll,b1.280-285.
(5)poxzrsIlEcrzars,Rer.Wvdfr.Lib.Xl1I.p.318. l
.cxTAxrs,Hht.Gelr.Lib.XIII,p.857.
(6)Ana.v.p.GpEs,Ileght.d.Dagr.9.IIl,b1.138,116-148.
(7)Charterb.m.Triesl.D.IIl,b1.285-287,290,291.
(8)v.nEnlkx,Hist.m.C:
,Hertogenb.D.I,bI.538.
(9)wzcxxzza,D.%)bl.371-377.
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1543- nnderhandelingen m et de Landvpogdes en den Voorzitter vloLlrs had men genoegzaam
1555 besgeurd , dat deze gelden niet tot beveiliging der Hollandsche en Zeeuwsche haringvaart znuden aangewend worden. Xen sloeg derhalve ter staatsvergadering vpor: het

verwerven van vrjgeleibrieven van Frankrl
jk, of het uitrusten van een behnorljk
getal oorlogsschepen. Ilolland en Zeeland verklaarden zich voor het eerste;

tlpch de Landvoogdes, welke beweerde, datmen den Koning l'an Frankrç
jk niet
konde vertrouwen, dreef door, dat acht schepen ten oarlog werden uitgerusl. Dit

verhinderdeniet,datomtrentvijftigharingbuizen dnordeFranschen genomenwerden,
wiervloot denkelt
jk talrijker was, dan men vermoedde. De Landvoogdes, op het
beveiligen der Hollandsche , Zeeuwsche en Friesche kusten en stranden bedacht, gaf
aan de Stadhouders daartne de noodige bevelen. T0tdekking .an de knsten der

scheepsuitrusting, legde men een impostvan twee ten honderd op alle wkren, die

van en naarhetW esten gevoerd werden (1). Deze en andere voorzorgen tegen de
Franschen,verwierven degoedkeuringdesKeizers,welkeden Koningvan Frankrç
jk
van verstandhouding in de Nederlanden verdacht hield. 9it verm oeden was niet ongegrpnd. Immers beklaagde zich de Landvoogdes nver de trouwloosheid en lafhartig-

heiddergenen,aan wie zj de versterkte plaatsen had toevertrouwd,zoowel a1sover
tle verwaarloosde kri
jgstucht inhetleger, hetgebrek aan een bekwamen Opperbevelhebber, en overden heerschzuchtigen nai
jver derGrnoten op elkander (2).
Ondertusscken was het Fransche leger in Lotharzngen en Lumemhurg gevallen

en had verscheidene plaatsen bemagtigd. Toul, Ferdup en Meta waren reeds
s-roeger door HzlnhIK 11 veroverd. VAx hosszx

en de Graaf van Reulz ,

Keizerli
j
.k opperbevelhebber, daarentegen verwoestten Champagne en Jrtoie (3).
Prins wILLEM van Oranje,toen n0g geen twintigjaren oud, nam alsbevelhebber
van tien vaandelsvoetvolk wakkerdeel aan dezen togt(1). Doch niet dan nahet
sluiten van den vrede te Paneau , welke de rust in D uitkehland herstelde, was het

z v. den Keizer mogeli
jk, zelf iets van belang tegen Frankrs
j'k te ondernemen. De
O0Jst,
kwerfbt
jLem vruchteloosop geldeljkenonderstand aangedrongen,
lnaand.Landîoogdeshad di

1552 om de belegeringvanMeteteopenen(5).Thansbragthi
jeen legervanzestigduiend
(1)wmxsàzR,D.V,bl.377-381. nwwIJX op wzGzxzzm,St.V,bl.87,88.
(2) x.tzsz, Corremondektz de& Acùer: xzat V, B. 111.S. 171,201, 299,344,388.
Le.ipzig, 1846.

(3jvnsxvsI
lxllTEllrs,Aer.Justriac.Lib.XIlI9p.319,321.
(4)ozcuzun, Corremondance deGvxttzrx:le Tccffvrwa) T.I, p.29- 12. Jrchiresdela
vlï.
vozld'orange-xasnau,T.I,p.1- 14.

(5)Làxz,Correspond.r.Kàqs V.B.111.S.493.
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manbjeen,hetwelkdoordenHertogvanJlba,denGraafLAXORAALvanfgvnpwd,den15
15
45
35
Heer van Bona'
u en anderekrjgshelëen aangevoerd,en dooreenetalrt
jke hulpbende z;v
.

van den Keurvorst ALBERT van Brandenhurg nog versterktwerd. Xen sloeg het be- W nn@
**
#
maand.
leg vcor M etn) maar ofschoon ALBA niets onbeproefd liet, om door het hernemen dier 155:

stad zi
jn kri
jgsroem te verhoogen, zag deKeizer,welkeerdertig duizend man vonr
verlpren had, zich eindeli
jk gennpdzaakt aftetrekken. ))lk onzervind nu,''zzeidc 26v..
hi
j ))datde fortuin,even alsanderevrouwen,haregunstenaanjongemannenschenkt,fWi
nernz.
maar den ouden den rug toekeert(1).'' Hi
jwanhoopteevenwelniet# haarweder
voor zich te winnen. 0m den krjg spoedig en met kracht voort te zetten , werden
van de Algemeene Staten der l%ederlanden teBruenelwedergeldeli
jkeoFersgeëischt;
van Brahand zesm aal honderd duizend Karelsgulden, van Ilolland de helftdiers0m ,
en van de andere gewesten naar evenredigheid,DeHollandersbragten , naargewoonte,
vcle zwarigheden daartegen in , maar mnesten , evenzeer naar gewnonte, ten laatste

in de:01lebede bewilligen. Hierbi
j bleef het niet. W einig maanlen later,dwong
men hen n0g tweemaalhonderd duizend gulden af(2). H'
ttbli
jkt,datnfschxn alles
werd ingewilligd,echternietallesdadeli
jk in 'sKeizersschatkistvloeide.Immersziet
men uiteenen oorspronkeli
jken Staatvan Oorlog,datKolland, Zeeland9Utreeht,
hetLand van F/przle en 'lif/en, Onert
jùeel, Groningen en Drenthetezamen
ruim vi
jfmaal handerd twee en dertig duizend gulden,van welke Ilolland alleen
viermaal honderd duizend leverde,den Keizerditjaarhebben opgebragt,welkesom
nog :er af wasvan de ingewilligdebede. Hetisopmerkell
jk,datGelreen Frieeland indatstuk nietnpgenoemd wprden. De uitgaven overtrofen ditjaardeinkomslen derNederlanden met meer2an vi
jfmaalhonderd en vjftig duizend gulden (3).
De kleine steden , welke in deze drukkende lasten moesten deelen# zonder op de

Grafeli
jke bedeny gelt
jk oudti
jds, beschreven te warden, dienden een geschriftin,
datzi
jten minstevierstemmen mogten hebben,om hare belangen vportestaan,en
eindigden het verzoek met dewoorden: ))dit doende zaluweKeizerli
jke Xajesteit
weldoen.'' Xen gevpelt, dat de Keizer, wien het reeds zn0 veel moeite knstte, het

klein getalafgevaardigden dergropte steden naar zi
jn wil te buigen, te verstandig
was, voor zicbzelven nieuwe hinderpalen op te werpen. Het verzoekschriftwerd dan

ook ontwt
qkend doordeLandvoogdesbeantwnord,cn daarbl
jbleefdezaakrusten (1).
-'.

.
... .l

'''

..

(1)powTrsHzrrzars, Rer.Wl:frt
-lc.Lib.XIII.p.323,324. RCB=RTK>,Ri&t.@/ tllctu V9
B.XI,p.656 ,657.

(2)wzqzwààa,D.V ,bl.381-384.
(3)vzxwux op wzlgwzzR,St.V ,,bl.88,89.
(4)wzGsszz:,D.% ,bl.385. cxqIslva,Sï:f.d.#rpe.Unien.T.11,p.1J.
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1513- Vroegtl
jdig bragtKARELhetvolgendejaareenestri
jtlmagtin hetveld,om de smet

1555 d
15
53 er nederlaag voor M ete uit te wisschen , en (Ie Franschen te tuchtigen. YAw
sossEx werd naar Luœemhurg gezonden, om er het bevel te voeren. 9e Graaf van
Reulx belegerde Terouane, welk stormenderhand bemagtigd , geheel uitgemoord,
un op 'sKeizers bevel, t0t den grond geslecht werd. Ileedl-n nnderging eerlang het20 v.
.
zcmer-zelfde lot door EM&II/EL FILIBERT van Savoç
le, welke later een dergrootsteveldheeren
-

maand.zj-ner eeuw geworden is. De Graafvan Egmond en eenige andere bevelhebbers
rukten met een gedeelte des heirs t0t Jm zene door, en geraakten in een hevig ,
dpch nngelukkig gevecht met de Franschen cnder den Hertog van M ontmoreney ,

waarmede ditjaar develdtogteindigde (1).
Inmiddels had de Keizer, steeds bcdachtop hetuitbreiden van (le grootheid en den

luister zjnsgeslachts, hetplan ontworpen, o0k deltroon van Engeland daarin over
tebrengen. Engeland, Nederland, Spanjeen Duztneltland, metelkanderonder
éénHuisvereenigd,konlen hetvi
jandigeFrankri
jk van alle zjtlen insluiten (2).Tot
dateindesteldehi
jaanMARIATvooR,welkeharen broederEovAaoVIopdenEngelschen
trnon wasgevolgd, een huweljk vcormetzi
jnen zoon FlLlps,weduwnaarvan MARIA
ran P ortugal, de moeder van nox cARros. Be Koningin van E ngeland, niet

minder vol ijver voor het Roomsche geloof en afkeerig van ze nieuwe leer dan
pxslps,vond,even alshi
j,behagen in 'sKeizersvnorslag.Be Engelschen daarentegen
beefden op het denkbeeld, datzi
jonderhetSpaanschejuk zouden geraken,en het
Huisder Gemeente verklaarde zich openll
jk tegen dezen echt. Doch KARZL had
.

dapr'goud en beloften, de meestvermogende staatsdienaars van M.
&KIA voorzich gewonnen, en zond een plegtig gezantschap met den Graaf van E gm ond aan hethoofdnaar

1554 Engeland (3). Onverwl
jld trad men in onderhandelingoverdehuweli
jksvoorwaarden,
welke vlGLlrshad ontworpen (1). Er werd, onder meer antlere pnnten, bepaald,
dat ))ylLlps, gedurende het huwell
jk met de Koningin, den titel van Koning
van E ngeland zou voeren , maar het bestuur Tan zaken en hetbegeven van ambten

geheel aan MARIA moestoverlaten, wier li
jftogt(douarze)op zestig duizend gulden
werd bepaald, van welke twintig duizend haar uit de # :#:rlJzl#:s werden aangewe-

(1)paxTrsuErTERrs, Rer. W'zdfrïcc.Lib.XIlI, p.325, 326. HzRAu Jnnal. Brabant.T.
II.p.669. GàRXI:R,#'i8t.de Frczlce,T.XXVI.p.453- 456,461- 466,472.

(4 v.xwxpxw,Ferk.Gedcâ.d.Nederl.D.I,b1.236.
(3)'awTvs nErTExrs,Aer. âu&triac.Lib.XlII, p.327. Eo:ERTs0y,Rist.of cszql-Es V,B.
Xl,p.664.

(4)vIGtIIFita,p.30.
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zen ; de kinz
'eren uit dil huweli
l.lt zoutlen , benevens de kropn van E ngeland , ook 151
3lggg

Bourgondzë en deNederlanden,jazelfs, wanneerbow cARLoskinderloosoverleed.
ook Spanjeende nverige staten van ylslps erven, onder vnorwaarde, dat zi
j de
wetten, regten, gewoonten en vri
jheden derlanden,die hun ten deelvielen,ongeschonden lieten en hetbewind alleen aan inbporlingen opdroegen.'' Bi
j een geheim
punt zag yltlps af ))van alle regt op de.Engelsche Kroon, indien MARIA xôôr hem 12v.
Louw.

zpnderkinderenoverleed;en beloofde,dathi
jgeen norzaak t0teenevredebreuk tul-maand.
schen Enaeland en Frankrùk geven,noch Engeland in denbestaandenkrl
gg van 1554
den Keizermetuswnazm 11wikkelen zoude (1).:' Dezevoorwaarden,hoe gunstig en
.

.

veelbelovend 00k , kpnden geenszins de vrees der Engelschen vppr Spaansche overheergching en geloofsdwang verdringen. Het beraamde huweli
jk verwekte onder hen
algemeen misnaegen. Zelfs brak een ppstand uit, dieevenwelspoedigbedwongen werd ,
œ derhalve allecn strekte tot bevestiging van het gezag der Kaningin , die eerlang het

weerstrevend Parlement ontbond en een ander,datgeheelvan haarafhing,bjecnricp,welk hethuweli
jksverdragbekrachtigde (2). DeNederlanden kcnden insgelt
jks
geen genoegen vinden in eene echtverbindtenis, welke hen niet alleen metgroate

geldeljke opoFeringen bedreigde, maar o0k in gevaar bragt,te eenigen ti
jdeonder
eenen Koning van E ngeland te geraken , of tusschen verscheilen Engelsche Prinsen
of Prinsessen verdeeld, en alzop vaneen gcscheurd te wprden. Heteenige nut,welk

dithuweli
jk voorhen teweeg bragt, was, datMARIA aan deXaatschappi
jvan Duitsche en Nederlandsche kooplieden te London , onder den naam van Stzllyard en

llùztecheJlcnz: bekend,de vri
jheden wederverleende, welke onderccn vorig be-

stuur waren ingetrokken (3). Fxrlps was inmiddels met de ri
jken van Napelaen
Jeruzalem door den Keizer begiftigd, opdat men der Engelsche Koningin niet mogt

verwi
jten,datzj harehand aan een Vorstschonlt,welkeniet den titelvan Koning
voerde (1). Xeteen schitterend gevolg staptehi
jeerlang teSouthampton aan land,1
Ho9oivm.
.
en voltrok weinig dagen daarnazi
jn huweli
jk te W estwfzlt
vldr.Vruchtelcosbeproefde 1554
hj zicl
adegenegenheid derEngelschen teverschaFen,zelfsniettegenstaandehj zi
jne
gemalin , welke de andersdenkenden in geloofszaken m et buitensporige woede ver-

vnlgde,totgematigdheid en zachtheid vermaande. Teregt mistrouwde men zi
jne be(1)XIJMER,Wcf.Publ.Wlgl.T.Vl.P.1$7.p.27-31.
(2)Hrxz,Ilht.of Engl.Ch.XXXVI.p.376-379.Ed.Londen,1838. R0BE:Tsow,Ilist.oy
cnàvtEsY ,B.XI,p.665.

(3)wzGEwzzh,D.V.b1.395-397.
(4)czxpzxz,Tita #:1rltlppo lI,T.1.Lib.Vl.p.127 verso.
1I.BEEs. IY.S'
rrx.
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15i3- doelingen,sinds de Keizer op de kusten van K laanderen twaalf tluizentl man gereed
1555 hi

eld,om zich naarEngeland in te schepen en zl
jn zoon in alle ontlernemingen
teondersteunen (1).
Terwi
jlKARELV zi
jnegeheeleaandachtopdehandelingenoverhethuweli
jkvanFllulps
had gevestigd, waren de Franschen in deNederlanden gevallen. Rccdshadden zi
j
Mrtolq vcrwoest, onderscheidene steden en sterkten in Luœem burg en Ilenegou%ren
bemagtigd, en op den 'terugtogt hetbeleg voor Rentz geslagen , toen de Keizer zelf

zich aan hethoofdzi
jnslegersstelde enhen derwaartss'olgde. ln eenhevig gevecht
behaalden zi
jweltle overwinning,maar metzulk een verlies,datzi
jvooreerstniets
verder ondernemen konden en zelfs de belegering van Renti moesten opbreken. De

keizerli
jke benden trokken over de Somme en verwoestten verscheidcn plaatsen,
waarnadewederzi
jdsche legers(le winterkwartiel-en betrokken (2). Terzeewaseen
hardnekkig gevecàlgeleverd.EeneNederlandschekoopvaardjvlootvan tweeen twinlig
schepen,welbemand en van geschutvoprzien,ontmoetop hareterugreisuitSpanje,
lusschep D ourree en Calaze, eeneFransche scheepsmagtvan negentien groote en zes
kleine ten oorlog gewapende schepen. Ofschoon door de koopgoetleren llelemmerd ,

ontwi
jkt zi
j den stri
jd niet, die spoedig met gelijke hevigheitlaan beitle zi
jden
gevoerd wprdt. Bikwerf ppgen de Franschen , sterker in getal, de Netlerlantlersaante klampen, die m eer ervaren in het besttzren der schcpen en het gebruilten van
het geschut, stceds trachten de ruimte te behnuden. Eindell
jk echter hecbten
Nede
r
l
a
nzs
che bodems vast.
Ti
jftien Fransche schepen zich aan een geli
jk getal
Het gevecht wordt e1k oogenblik geweldiger, bloediger, en wnedt A'an des morgens negen t0t des nam idtlags drie uren voort, toen (1e Franschen vrucllteloos een

wapenstilstand vporslaan. Pestri
jd eindigtnietdan natlat(1evlammen,voorbedachtcljk oftpevallig ontstoken,doorden wind uitde zcilen derFranschen in die 2erNetlerlanders overslaan. Yelen springen in zee, zwemmen naar de schepen, welke het

xuurnog niet beieiktheeft,en worden,zoowelvi
jand a1s vriend, opgenomen. Deze
menschlieventlkeid kwam den Nederlantlers, die eene menigte Fransche drenkelingen

geborgen hadden,duurtestaan.De Franschen immers,bespeurendetlatzi
jop eenige
Ncderlandsche schepen de sterkste waren, maakten er zich meester van en bragten

op die wi
jze vi
jf bodems te D'
ieppe op. Aan beizezi
jzen waren zesschepen ver-

(1)ppxrtsuzrrEats,Ber.zvdfr.Lib.X1II.c.20.p.327. ur)1E,Ilist.of E'lgl.()h.XXXYI
p.379,380. ReBERTSOw,Rist.of clàRttsY ,B.XI.p.666.
(2)PnwTvsuxllTshts,Rer.Wvdfrz
-cc. Lib.1111.c.21.p.329. HIRAEIAnnalesBrab.T.1I.
p.674-677. GARAIER,Sz
-df.de FrJ??,
ce.T.XX5rI.p.515- 524.
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brand, en een Fransch vaartuig was in den grond geschoten. E1k aan zi
jnen kant15
15455
3verzekerde,dathi
jdriehonzerd,maardevl
jand duizendman verloren had (1).
Denadeelen,welke den handeldrjvenden Nederlanden uitdezen kri
jg voortvloeiden, wertlen nog donr nieuwe beden verzwaard. ln Lentemaand dezes jaars bad
Kolland in eenen eisch van tweemaalkontlerd duizend gultlen,en in Opgstmaand daaraanvolgentle, in ecnen anderen van hetzelfde bedrag bewilligd ,ofschoon het land voar

dcn schuld van viermaalhonderd entachtigtluizend gultlen,jaarli
jks zeven en veertig
duizend gulden9alzoobi
jna tien ten honderd, aan rente opbrengen mpest(2). Van
Brahand werden insgeljlksviermaalhonderd duizend gulden gevnrderd en verkregen (3). De loenemende bloei en welvaart dezer gewesten tloor den handel, de
vermeerderde opbrengst der imposten dopr de weelde en de verteringen tler ingeze-

tenen,die mett1e rl
jkdommeh in geli
jke male stegen,en hetaiossen van verschillentle outlerenten, hoezeer ditin hetgeheim gtschieddej warenten Hovenietonbekend.
Dlt gaf aanleiding t0t steeds verhpogtle beden , zonzer dat men zich sterk nm de ge-

woneklagten derStaten beltreunde,die, daarzi
j telkensen somli
jdszondergenncgzamen grond werden aangeheven , hare kracht verloren en metkoele onverschillighcid

aangehoord werden. Bl
j het inwilligen van bl
jnaelke bede,trachtten deStaten :an
Ilolland, die zich geene gelegenheid lieten onlglippen, om vnor hunne regten en

vri
jhetlen te waken, eenige voortleelen le bedingen. Thanswenschten zj, dat de
Landvoogtlesde ambten alleen aan inbnorlingen derKeizerlijke erEanden znu geven,
wier landtaal Duitsch was, en dan n0g slechts aan dezulken, in wier gewest de

llçllantlers nietbuiten de amblen geslnten werden. Bcor heteerste wilde men de

Spanjaartlen,doorhetandere deBrabandersuithetbestuurhnuden. DeLandvcngdes
verltlaarze bj monde van vlGrlrs, ))dal het lhans geen ti
jd was, hierop aan
te dringen; datzt
j uitheemschen zoowel noodig had a1s inboorlingen; datzi
jecbter geene Brabanders tot ambten in Ilolland zou bevorderen ,zpalang men de Hollanders daarvan in Brahand bleef uitsluiten.'' N0g minder slaagden de Slaten in

hunne op nieuw herhaaldeklagte over hetgedurig schenden van hetbelangrjkc
(1)powrrsHErTERrs, Rer.z?
xdfrïlc.Lib.XlII.p.334, en Tllrzsrs,Hht.T.1.Lib.XVI.
p.493,494 plaatsen dezen scheepsstrl
jd in 1555, welke door GorrnozvEx, Cltron.0. Hotl.
b1.622 in 1553 gesteld wordt. vEtlrs, Chron.m. R oorn , bl.265,266, geelt, meer waar-

schi
jnli
jk, hetjaar1554 aan,en wordthierin doorwzGxswzR,D.V.bl. 400-402,vzxmzx
op wzotwAlk,St.%-.bl.90,DE zosGs,Gesclt.w.h.Nederl.Zeeoezes,D.1. b1.164 en anderen gevolgd.

(2)wzGExzz:,D.V.bl.402-405,419.
(3)v.llErqw,Hht.p.?,Bertogenb.D.1.bl.5l1,512.
5+
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154- vaorregt, dateen Hollander niet buiten het graafschap in regten knn betrnkken
1555

en gevonnisd worden. Xen beweerde ten Hnve, dat Xajesteitschennis niet tnt de
gewone regtbank, maar t0t 'sKeizers bi
jzonderevierschaar behoorde; datketterj
eeneXajesteitschennis omtrent G0d was, en derhalve degenen, die daaraan schuldig waren , door eene Aierschaar buiten K olland konden gevonnisd worden.
Dit wanbegrip kostte menigen braven hetleven, en onder hen den eerbiedwaardigem ?

hxgbejaardenPriesterte Ileenrlzet,EwGEL wlLLE>lszooxozMERLE,ofMERULA,diein
vi
jftienhonderd drie en vi
jftig om ketteri
j inhechtenisgeraak't,van kerkerin kerker
gesleept,ennalallonze mishandelingen,in vijftienhonderd zeven enTi
jftig te Beraen
in Eenegouwen t0tden brandstapel Teroordeeld M'erd ,doch op het punt van de straf-

uitvoering,biddende den geest gaf(1). Intusschen maaktehetvcrkrachten van etn
tlergrootste voorregten desvolks,deStaten opmerkzaam ,om deoorspronkeli
jkevoorregtsbrieven,welkehieren gindsverstrooid bewaartlwerden,bi
jeen tezamelen,ten
einde0ok daardoorte voorkomen,datzj niet, geljk men ten Ilnvebegeerde,naar
elders gebragt en verdonkerd pierden. Er werd bepaald,dat vonrtaan alleen echte

afschriften daarvan aan hetH0fzouden geleverd worden (2).
Behalve de rampen des oorlogs, teisterden ditjaaronderscheidenelandplagen een
groot gedeeltederNederlanden. Eenegestrengevorst had totdiep in hetvoorjaa:
(Ie wateren gesloten gehouden , en onverlet reed men met paarden en sletlen over de

Zulderzeeen denDollartvan den eenen oevernaarden anzeren (3).Opden harden
winter was een vochtige zomer gevolgd. In Brahand kon donr de geweldige regcns
het koorn niet opkomen , hetgeen eene groote schaarschheid verwekte,welker vrees-

seljke gevolgen #00rdeschamelegemeente, tloor hetopkonpen van graneninSdJland voorkomen wertlen. Hierbj kwam eene aanstekende ziekte, die een geruimen tjd voortwoeddeen in '>Eertpgezlipl'c/è inzonderheid eene menigte slagtofers
maakte (1). Operz
jenel, waar twee jaren geleden, nnweders en watervloeden
schromeli
jke verwoestingen hadden aangerigt, werd thans deor brandstichters in
onrustgehouden (5). Grooter ramp dreigde Gelre door de Jezuiten, die er zich
poogden te vestigen. Xerkwaardig is hetscherp besluit, hetwel
k in Nù-megen tegen
hf
e
r
op
nede
r
kn
mt
:
)
)
sinds tenige lieden,
hen uitgevaardigd werd en hoofdzakeli
jk

(1)BazxoT,Sùf.d.Reform.D.1.b1.198-213.
(2)wzGEwzà:,D.V.b1.405-411. TEwzrER,Fadevl.Fïzf.D.111.bl.85-97.
(3
,)scnoràst:s,Fr.N0'
,
df.B.XX.b1.695.
(4)v.uErax)Kht.m.'&Serfogewl.D.1.b1.542.
(5)â.x(,o5xl,Cltron.p.Dnrenter,b1.100,101.
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die zich Jezuiten npemen, allengs de stad zi
jn binnengeslopen, en zich 4er-1513stouten in eenige kerken dienst te doen; daarenboven zekere zamenkomsten hou- 1555

den, om het zaad van tweespalt beter te zaai
jen en tevens stedeli
jke erfgoetleren aan zich te brengen,z0oheeftde regering van Nàj--:y:n dezenieuwe ingeslo- 1555
pen Jezuiten uit hare muren gebannen,binnen welke reeds meerGeesteli
jlken zjn
tlan men voeden of onderhouden kan, en hun door een rnedrager bekend ge-

maakt,dat zi
jeerstdaags destallmoeten entruimen.'' Toen de Jezuiten den Raad
de reden van zulk ecn vreemd en , naar hun oordeel, onheusch vennis afvroegen ,

werd hun sleclztshetbesluitvonrgelezen en verwittigd,datmen zich daaraan stipteli
jk
tlachtte houtlen.Krachtensditbesluit,wcrd eenigejaren laterdeverkoopvanzeker
huis aan deJezuiten, door destedeli
jk-e regering van geener waarde verklaard en
vernietigd (1).
I)elkeizerendeKonïng van Frankrk
j'k doorden langdurigen kri
jg uitgeput,haakten beide naar vrede, maar de onderhandelingen deswege geopend, liepen vruchteloos

af(2). KAREL bragtderhalvein hetbegin desjaarsbj Gzvet een legervan twintig
duizend man te zamen, en gaf het bevel daarover aan MAARTZ> van A /zœe- .

Doch dezeveldheer,eerlangdoordebesmettelt
jkeziekteaangetast,welkereedsgronte
verwnestingen onderzjnebenden had aangerigt, werd naarJntmerpen gevoerd,a1waarhi
j,volgens eenigen,aan het eten van vergiftigdeduiven overleed (3). Xen
heeftvAx Rosszx den Gelderschen AculLxzzs, een tweeden uxwxxBxxz genotmd,

eu

voorzeker heldenroem noch uitstekendekri
jgsmansbekwaamheden kunnen hem betwist
wnrden. Xaar menscheli
jkheid moet wel zelden de borst van den man verwarmd
hebben,die )branden hetsieraad (magnç
jcat)vanden norlpg''plagtlenoemen;die
alleen streed uitlustom testri
jden,en zich weinig bekommerde,wien en welkebelangenhi
jdiende,indien hi
jslechtshet oorlogszwaard voeren konde. Hethuisdoor
hem te Jrnltem gebouwd en bewoond, isnog aanwezig Zi
jn grafin tlekerk te
Roanem werd in den opstand tegen Spanjegeheelvernield,doch zi
jn gebeente,op
lastdes Kardinaals van Oontenriik, in vjftienhonderd negen en negentig in de
hopfdkerk van ''Kertogenboeeh bl
jgezet. Ilt
jlieteene eenige,dpch stomme dochter
na, die echterin volwassen leefti
jd, door eene plotselinge ontsteltenisofschrik, het
gebruik derspraak wederkreeg en voortsbehouden heeft.Zl
jnenalatenschap geraakte
dnordetwist-en jverzuchtdererfgenamen grootendeelsin vreemdehanden,en van

(1)stlcnrEwnoas',Geld.Gedcâ.1,.XlIl.b1.487. Cltron.t.Nl
jmeg.b1.125.
(f
?)Correspond.deGrzttzrxE Je Taciturne.T.1.Ja.60.
(3)paiTrsncxERns,Iler.Wl/dfrïcc.Lib.XII1.p.334.Tnràsts,Hist.T,1.Lib.XVI.p.189.
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151J- daar het gezegde, dat ))aosssxs goederen met den degen waren gewonnen , en met
1555 de pen

wederverteerd (1).''

Xet voorbi
jgang van zoo &ele walkkere kri
jgslieden9die zich in vorige oorlogen
onderscheiden hadden , znp ?ls de xossu's, de LALAlwss, de AREMBERGS, de MzcuExs,

de Eoxoxos, werd de twee en twintigjarige Prins wllzLzx van Oranje, doorden
Keizer m el het bevelhebberschap in sletle van vAx Rosszx bekleed. 's Prinsen
eerste zorg was maatregelen te nem en , om de Fransclaen te beletten, M arzénhurn
van leeftogt te voorzien , en tevens de vestingwerken van Charlem ont,eene sterkte,

op last des Keizers nabi
j GLvet opgeworpen en naar zi
jn naam genoemd, te
vpltooi
jen. Hi
j vermeesterdemitldelerwi
jlin den omtrek onderscheidene sloten doorde
Ai
janden bezet, doch behandelde tle verdedigkrsmenscheli
jk. Hetongunstige jaargetjde,deslechte staatderwegen doort1ezwareregens,en bovenaldesterfteonderhet
volk , meer.aan gebrek van het benoodigde,dan aan de immer voortheerschende pest-

ziekte,maakten hetden Prinsonmogeli
jk, in Frankrù'k,pvereenkomstig 'sKeizers
verlangen , te rukken , om zich op de Franschen over de verweestingen , in Jrtois

aangerigt9 te wreken. Opdat evenwel de krjgslieden ))hun loon niet werkeloos

22v.

en met niets doen znuden verdienen,'' beval de Keizerhet stichten eener sterkte,
welke Kenegouwen en Braband tegen de bezetting van M arzénhurg konde dekken, en liet de keuze van de plaats, den vorm en de grpotte daarvan geheel aan
den Prins over. W eldra werd het werk begonnen en de vesting gebouwd , di:

Herlk.
t-wlLtzx,ter eerevanKoning rltlps,Pltzlzppevçlle (Fïl@#>fc#)noemde(2). Xen

ma
nd was intusschen weder in vredesonderhandelingen getreden. Tothet welslagen daarvan ,
15a
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waren gebeden en plegtige ommegangen in deNederlanden uitgeschreven (3). Doch
er werd alleen den vjfden van Sprokkelmaand desvolgenden jaarseen vjljarig bestand gesloten ($.
Hnewelmen than, den krjg niet dan ûaauw en slepend gevoerd had , waren
de N ederlanden echter tot het inwilligen van zware beden genoodzaakt geworden.
Van Brahand had men viermaal honderd daizend gulden geëischten verworven (5).

(1)powTAxvs,Ilist.Gelr.Lib.XlII. p.866. szlcnrzwloxsT, Geld.Gesch. B.Xlll.b1.488.
v.utrqw,Rist.r.).
:Ilertogenb.D.1.bl.543.

(2)Corremondance de Grlttzvxz le Taciturne, T.1.p.65-315. Vg1. de PrLface van
GlcnzRo , p. XIX- XXIV. Turzxrs, Ilist. T. 1. Lib. X VI. p. 491. I'
osrrs n>lrElçrs, R er.
zxdfrïcc.Lib.XIlI.p.334.
-

(3)Cltartet'h.r.Friest.D.111.bl.375.
(4)Drxnx:,corpnDC>l:-.T.lV.P.111.p.82-84.
(5)v.UVIJ
R:,.
Sï4f.r.1:Kertogenb.D.1.b1.544.
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Eene'
geljkes0mwasvan Rolland ge#orderd,en deaanzoeken êerStaten,om in dat15
15
45
35
ellendig J'Jcr,gellk z1
j hetnoempen, van dezebede verscheond tebljven,badden even weinig ingang gevontlen , als hunne k'lagende vertoogen. D: M elen en ste.
,

dendachtenintusschennaoverdemiddelen,om deLandsimposten vruchtbaarder(prodltelïr:o) te maken. De eerslgenoemden begrepen uî$dien hoefde,datdeze niet,
geli
jk tot nu toe, doorontvangers,van Lanpswegeaangesteld,geld,maarjaarli
jks
in de steden verpacht moesten worden. D ordrecht en J mnterdqm ,waar de ontvangst doer leden van de vroezschap geschiedde, znet wier belang het verpachten

misschien minderstrookte, vonden aanvankeli
jk hierin eenigezwarigheid,doch werden overstemd. H0e ongegrond hun gevpelen geweestwas, datdeveorgesteldenieuwe

wjzenietaan het doel zou beantwnorden, bleek reedsin heteerstejaar,nadatde
verpachting wasingevoerd,toen de imposten op dewi
jnen en bieren meerdanveertig
duizendgulden opleverden,wellte bi
jdelaatsteafrekening,noggeenetwintigduizend
hadden opgebragt. Sindsdienti
jdheefthetve,
rpachten van 'sLandsgemeene midde1en bjna twee eeuwen stand gehout
len, toen hetin zeventienhontlerd achten vcertig
op eenmaalwerd afgeschaft(12.
Temidden derkrtjgsbedrtjven en vredesonderhandelingen,btslcatKeizerKARELhet
voornemen, zich van de heerscl
aappi
j teontslaan,om instilleafzonderinginSpaT'e
zl
jne dagen teeindigen,welk hi
jrcedslang gekoesterd had,ten uitvoerte brengen.
Yele zi
jn de gissingen naarde oorzaken, welke dien Vorst, bi
jnanog op demiddaghoogte 4an den manneljlten leeftijt
l, t0tdezen afstand,welkeEuropametverbazing vervulde, bewogen hebben (2). Zekeris, dat'sKeizersziekell
jke tpestand
veelinvloed OP flit besluit gehad , z0n niet geheel of grootendeels alleen daartoe aan-

leilling gegevenheeft. Toen hi
j ten volle in helwerkzame leven tratl, washi
j niet
geznntlmeer; en pp zi
jn veertigstejaar,naarde getuigeniseensti
jdgenoots, gevoeldehi
jzi
jnekrachten reedshalfgebroken. Hem verliethetvorigevertrouwen in zich
zelven enin zi
jn geluk;en hetisopmerk-eli
jk,dathi
jzi
jnelotgevallen Tlsrdien ti
jd
zich beter wist te herinneren,dan de volgende, ofschoon deze zoo veelnaderbi
j
lagen. Sinds werd hi
j, inzpnderheid nazi
jn vi
jftigstejaar, doordejichtgekweld,
wier aanvallen steeds heviger werden en dreigden , bem eenmaal plotseling van
hct leven te berooven. De neiging tot zwaarmoedigheid en eenzaamheid, hem van

(1)wzcExzwR,D.V.1)1.417-422.
(2)srRznz, deBello Belgico,p.16-23. v.n.vuscxT, Bist. d.Frmf:/c, d. Pays-Ba&.
T.1. p.107- 109.wzGEyzza,DaV. bl.423-427. TE wATE:,Fcder/.#0*
41.D.111.bl.98,99.
cwqlsls:, Ilist. dc4 Prov. f'hïed. '
r. lI. p.59l,595.
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- zt-ne mneder aangeërfd, vermeerderde metde jaren enongemakken. ln den laatsten ti
jd zi
jner regering verscheen hi
j zelden in het openbaar en zag niemand,
wien hi
j nietuitdrukkeli
jk had nntboden, bi
j zicll, behalve zi
jnebeide zustersen
eenige gunstelingen ofvertrouwde dienaren. Dikwerfkonde hi
jzich metgeenestaatszaken bemoejen, en wasmaanden achtereen niettebewegen,zi
jnen naam te teekenen, nnch vermngt, dnnr het handeuvel, zelf eenen brief te openen. In een m et

zwartlaken behangen vertrek,dnor zeven fakkels lerlicht,lag hi
j uren lang op &
knieën;en toen zl
jnemoeder,zouAwwA van Jrragon,diesedertdendoodvan haren
gemaal bi
jna eenehalve eeuw in eenen kindschen toestandvan geestverkeerd had,
overleden was, meendehi
jsomti
jdsharestem tehooren, die hem riep,haartevolgen (1). Behoeft men staatkundige of andere beweegredenen np te zoeken, om
'sKeizers besluitte verklaren , zich aan het gewoel der wereld te onttrekken 1 W as

hetin den Regent, naar geesten ligchaam afgemarteld,teverwonderen,dathj,
nietlangerin staatzelfdeteugels van hetbewind behoorli
jk te voeren,dievri
jwillig
aau eenen zoon overliet, van wiens kunde en bekwaamheden, om z0: vele landen

te besturenj hj zich verzekerd hield?Ongetwl
l-feld echter zullen 'sKeizerstegengenspoeden en teleurgestelde verwachtingen,:
sschien nok de wenschen van ylslps,
, mi

de uitvoering zjnsplansverhaasthebben (2).
Dit plan werd in de Nederlanden verschillend opgenomen. Vonden eenigen daarin

een bewi
jsvan 'sVorsten grpotheid, zelfbeheersching en godsvrucht; anderen,welke
zich weinig gpeds van den aanstaanden Heer Toorspelden ,keurden betaf. Vloxzlrs

zag althansdetoekomstmetbezorgdheid te gemoet;hi
jvreesde,datdeLandvoogdes
zicltnu aan het bestuur <an zaken onttrekken4 en ElLlps,onbekend met tlen aard en
de instellingen der Nederlanders,het o0r aan nieuwe , onervarene staatslieden leenen

zoude,waaruitonvermi
jdeli
jk heillnozc botsingen moesten voortvloejen;hj zelfsprak

van het nederleggen zi
jnerambten en hetverlaten van hetH0f(7). YôôrdeKeizer
zjn besluit voltrok , wilde hj eenigen Nederlandschen Grooten bewi
jzen geven van
zi
jne genegenheid, en verhief de heerljkheden van Boe&u en van Kuilenhurg tot
graafschappen,en dievan Feereen Flieaingen toteen markgraafschap.Belangrjker
(1)t.RAAKE, Fûrsten lw# Fô'/J-cr ron A
s*ld-fvr/Ac,B.1. S.112,113. vo> scnEpstyx,
Beitriige zv der Gcdc/l.Span.S.134. TE wATER,Tadct'
t.Sùf.D.111.b1.99- 102.

(2)ROB>:
RTSOX,Hist.ofcqlRtzsV , B.Xl. p.680. wAGzwzz:,D.V.bl.426. vzNwlls op
w&cgwAzlt,St.V.1)1.91 (i). Xr.o.GROEN vAw PEIXSTEREE, Prolégomlnes in de Jrc/lz're,ye
Ia M aison d'prcoge-#cddcv.T.1.2de Edit.p.125, 126.

(3)VIGLU Tita,in u0l:hcK vzx 'zpEsllltvcu:,ânakct.Bclg.T.1.P,1.p.31.

B E S Y A DE R L A S D S.
3waszi
jneverzekeringaan de Edelen en stetlen van Holland, datde ambten aan geene154
1555
vreemdelingen zouden gegeven worden, de Stadhouders en Ridders van het Gulden
Ylies daarvan echter uitzontlerende, hetgeen naderhand mede door rxrlps bekrachtigd

werd (1). Ondertusschen was deze Vorst, op ontbod desKeizers, uitEnneland,
waarhi
jzich een grootjaarhad oggehouden,teruggek-eerd,exen ontevreden overde
Engelschen, a1s teleurgesteld in (le hoop op erfgenamen uitzi
jn huweli
jk methunne 8 i.
Koningin (2). Slatig was hi
j te Brttaael ontvangen,in welkestad deAlgemeene1He
rnd
fst.uaa
Staten en de aanzienli
jksteEdelen (lerNederlanden tegen den dertienflen :an W 1
)'n- 1555
maand,terbjwoning van de overdragtdesbewindsaan FzLlps,beschrevenwerden(3).
Op den (Iag, totdebelangri
jke plegtigheid bepaald, zetteXAREL V zich voorde
laatste maal np den staatsiezetel in tle groote zaal van hetpaleiste Brunnel, nadat 25v.

hi
j vooraf rzxzlps totGrootmeesterderOrde van hetGulden Vlieshad verheven. Ili
jn
jWt
maa
nd

wasin rouwgewaad over den dood zi
jnermpeder. Aan de eene zi
jdewaszi
jn zoon
geplaatst, aan de andere de Landvoogdes der N ederlanden , omgeven dopr een schit-

terenden stoetvan Vorsten en Vorstinnen,Ri
jksgrooten,RiddersvanhetGuldenVlies,
en afgevaardigden uitde Staten van aldeNederlanden,behalve Overl
jùeel.0p zj
ln
bevel verklaartle FILIBERT BE BRvxEtxzEs, Lid van den Raad van State en van den Geheimen Raad, dat)
)deklimmendejaren en ligchaamskwalen den Keizerernstig ver-

maand hadden,aan zi
jn einde te tlenken en zich van den zwarenlastderregering te
ontslaan. welken hi
j naareisch nietmeertorschen konde; dathi
jderhalve besloten
had,hetbewind overBourgondl,
è.en deNederlanden aan zi
jnen zoonFxLlps,welke
#enoegzame jaren en wi
jsheid bezat, aftestaan, in de verwachting,daardoorhet
geluk van zichzelven, van zi
jn zoon en van de landzaten tebevorderen; dathi
juit
dien hoofde zi
jne ondertlanen van den eed aan hem ontsloeg,en van hen verlangde,
(lien op zi
jn zoon overtebrengen,wien hi
jvrijwillig en van ganscherhartehetoppcrbewind afstond;dathi
j eintleli
jktlen Staten tle llantlàaving vande gndsdienst9van
regt en billi
jkheid aanbeval en verzocht, zi
jnen zoon met die trouw en dien
i
jvertedienen, welke 'zi
jhemzelven zulk eenelangereeksvanjaren in àetbestuur
van zalten bewezen hatltlen-'' Toen rees de Keizer, steunende op tlen schou-

der van Prins wILLEX ran Oranje, meteen papierin de hand,om zi
jn geheugen
te gemoette komen,van zi
jnen zetelop,en hield in deFranschetaaleeneaanspraak,
(1)wAGEwz&R,D.V.b1.427-429.
(2)nrxE,Ilist.of Engl.Ch.XXXYII.p.380,385. 1,0gznTs0>, Hht.of cszhtzs %,B.XI.
p.681. Dat zich echter nog kort te voren een gerucht van de zwangerschap der Koningin,zelfi

van hareoghandzi
jndebevallingverspreidlzad,blijktuiteenbriefdesKeizersvan den 8'tenvaa
Zomermaand 1555. tàsz,Correm ond.d.Acùerd Kzlt: V.B.lII,S.661.

(3)Archivesdela Jlcïdpp d'ora3tge,'
1'.1.p.16. GpvTua:5'
:>,Chron.m.Holl.bl.623.
11 9EEr, 4 STrx.
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- in welke hi
j met waa
rdigheid, maarzonder praleri
j,zjnemoei
jeli
jke reizen,zware
55 k .
.
,

ri
ggstogten , belangri
gke overwinningen , veelvuldige Terbonden van vrede en vriend-

schap, en andere grpote zaken vermelde,welke hi
j sintls het begin zi
jner regering verrigt had. 1)Be bescherming der godsdienst en van den staat,'' vervolgde

hi
j ))is steeds het eenig doel van al mjne pogingen geweest. Z0o lang mi
jne
gezondheid het gedoogde, heb ik met Gods hulp i
jverig getracht, dit te bereiken,zoodathetmi
jnen vl
janden alleen smarten kan, dat ik geleefd en geheerscht
heb. Xaar nu mj dekrachten hetleven zelfbl
jnabeginttebegeven,gaatmj de
welvaartmi
jner onderdanen meertcrhartedan delustvante regeren. In deplaats
van een oud man, die het gebruik zi
jnerledenmisten metheteene been in het
grafstaat,stelik nu eenjongen,wakkeren,kloekmoedigen Vorst,en bid uuitden
grond mt
jnerziel,datgjen alle onderzaten hem gehoorzaam , onderling eendragtig
enin de ware leerstandvastigbljft. Houdtmi
j ten goede,z0oik in hetbehartigen
@ $

@

uwerbelangen teeenigen tjde mogtgefaald kebben;watmi
Jbetreft,ikzaluwetrouw
en gehoorzaamheid,bi
jGode,voorwien ik in denkorten ti
jd,die mi
jnogoverschiet,
eenigli
jk denk televen,alti
jdten goede gedenken-'' Zich toen totFztlpswendende,
zeidehi
j:))Indien ik u deze ri
jke erfgoederen,zoo grnoteli
jksdoormi
jvermeerderd,
bi
j ml
jn dood had achtergelaten, z0u ik reeds eenige aanspraak- hebben op uwe
achting;maarnu ik u vri
jwilligafsta,watik nog kandebehouden,mag ik metregt
dewarmsteerkenteli
jkheid van u verwachten. lk begeer die echternietvoormi
j;
uwe belangstelling in de liefde en welvaart uwer Tolken , zalik als het beste , het

eenige bewi
jsuwerdankbaarheidjcgensmi
jbeschouwen. AndereVorstenachten zich
gelukkig, dat zj hunnen zonen llct leven gegeven hebben en het gebied zullen
nalaten. Ik wil de dubbele vreugde enieten , 11 te zien leven en regeren. W ei.

nigen zi
jn mi
j hierin voorgegaan; weinigen zullen mi
jn voorbeeltlvolgen. Xen zal
echter mi
jn besluit dan cerst pri
jzen,wanneer gi
jdonrwi
jsheid,godvreezendheid,
onverwrik-te gehechtheid aan de Katholjke gotlstlienst,en stipte handbaving van de
wettenen voorregten uwervolken,diete zamen de hechtstezuilen derregering zi
jn,
u het vertrouwen waardig maakt, hetwelk ik in u heb gesteld. lk eindig met dcn

wensch,datdeAlmagtige u ook eenen zonn schenke,wien gi
jhetbewindkunt,maar
nietbehoeftaf te staan.'' DeKeizer,wienstem enkrachten begaven,zonkinzi
jnenzetel.
Nimmer inderdaad had KARZL zich grooter getoond, dan nu bi
jafstand deed van alle
rootheid;nimmervoorzekerwashi
jbeminneli
jkergewecst;zi
jneaanspraak,welkevan
zi
jneteederheid voorzi
jnen zoon,en van zjneliefdevoorhetvnlkz0otreFendgetuigde,
bad den ongeveeligste zelfs tranen ontperst. Diep bewogen gaven deStaten bi
jmonde
van d'
eu welsprekentlen Pensionaris van J ntwerpen ,JxKoBxAxs, hunneinnigesmartte
kennen , ))over hetverlies van eenen Yorst,welkedeNederlanden,zi
jngeboortegrond,

steeds dbnr bijzcndere bewi
jzen vau achting en verknnchtheidhad onderscheiden;cn

9 E S Y I D ER LA N D S.
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'sKeizers verlangen , vzx-lps tot Heer aan te nemen ,15431555
en hem hulde en trouw te zweren-'' Nu nadertle FzLlps zi
jnen vader,vielvoorhem

zj verklaarden, overeenkomstig

op deknieën,en erkende, dathi
jz0a velegunstonwaardig was.))lk benechterzoo
snood en ondankbaar niet,'' zeidehi
j,))van mi
jtegen uw welbehagen te verzetten.
Op uw bevel aanvaard ik het gebied over de N ederlanden , en zal u nooit reden

geven, mi
j van pligtverzuim te beschuldigen in iets, wateenregtvaardig bestuuren
eene ernstige bescherming en handhaving der wetten en dergot
lsdienstvanmi
jeischen-''
Hierop druktebi
jv0lgevoel(lehand desKeizers,en smeekte hem om zi
jnen zegen,
dien hi
j onder een vloedvan tranen ontving. Toen opri
jzende,wenddehi
jzich met
een minzaam gelaatt0tde Staten,betuigde hun zi
jneonbedrevenheidin delandtaal,
om zi
jnegenegenheid en liefde voordeNederlandersuittedrukken,enverzochthen,
pm hetgeen de Bisschop van Jtreeltt in zi
jn naam z0u zeggen, aan temerken,
alsof hi
j zelfde gevoelens van zi
jn hart ontdekt had. GRA>VELI,E ontvouwde nu
in sierli
jkewoorden,tleopgegeven redenen,welkeKAKELt0tden afstand derNeder@

den genoopt badden, en verklaarde voorts, dat 'sKeizers wil en de wensch der Staten den Koning aanspoorden ,het bewind op zich te nemen ,in afwachting van 'sHe-

melshulpenderStaten bl
jstand. ))Fllzxps,''verzekerdehi
j,')hadalles,zi
jnlevenzelfs,
vonr deze gewesten Nover, en z0u er zo0 lang vertoeven, of ertelkensin wederkeeren,

alshetnoodig en hem mogeli
jk was; de onderschraging van deKatltoli
jkegodsdienst
ging hem boven allesterharte;deNederlanderswildehi
jnaarbilljkheidregeren,hen
Inetkrachtverdedigen,hunne outle vri
jheden,voorregten en gewoontenongeschonden
laten,en,niettegenstaantle hi
j ditlaatstereedsvoorjaren bezworen had,ppbegeerte
der Staten,zich hiertoeop nieuw door den eed aan debi
jzondere gewesten verbinden; eindeli
jk belnofde hi
jnietsteverzuimen, watt0tdepligten van eenen goeden
Yorst behoorde-'' Na het eindigen dezer beluigingen , maakte de Landvoogdes

in eene uitgebreide aanspraak, in welke zi
j den afstand des Keizers billi
jkte en
veelt0tl0fvan FlLlpsuitweidde,den Staten bekend,datzi
j hetbewind overde#:derlanden,sindsvi
jfen twintig jaren aan haartoevertrouwd,had nedergelegd. ne
Penlionaris xAls bedankte haar in naam der Staten voor haar regtvaardig en wi
js
bestuur, en voorde zorgen en moeiten,welke zi
jzich,ten oorb
'aar van hetland,gqtro- hAd. Hiermetle eindigze deze merkwaardige plegtiglleid, dii het begin was

der rampen , welke eerlang de N ederlanden met eenen geheelen oM ergang G dreig-

flen (1). 0p denzelfden dag teekende en kzegeldeKeizerX.
&REL hetstaatsstuk,in
(1)ptllTvsHl:vTlrltrs,ller.Wvdfrïcc. Lib.Xl7,p.335-341. r&làurs,Agnal.Fr/lgxf T.
11,p.681,682. v.n.IIZER, de 7élz'
ff'
z'
.
: Tumuttuum We/
gïcorslplj Lib.I, c.2, p.48-61.
sTazoz, de Bello We/
gp-cp.Lib.l,p.6- 10. vàx METEREX,Nederl.H ist.B.I,1)1.17.'&Gravenhage,161ù. :0n,Ilint.d.Nederl.Oorl.D.l B.1,bl.3- 5.a#)7l,
6f.1079.
6:
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1543- hetwelk hi
j deNederlandenjten behoevezi
jnszoons,afstaaten zich uitdieoverdragt
1555
.
veel heilsbelooft, dewi
gl ))door de nabjheid van Engeland, rlLlps te jjeter ju
staat z0u zi
jn,dat ri
jk en deNederlanden teregeren,en tegen den aanstont&'an
vt
janzen te bewaren oftebeschermen (1).:'
Bes anderendaags werd in eene vergadering der Algemeene Staten, Koning Fllaxzs
l'aornatuurli
jken Erfheeren Vorstontvangen. Hi
jvernieuwde en bevestigde toen den

eetlbj zj
:ne inhuldiging in vjftienhonderdnegen enveertig afgelegd,waarnadeStaten, elk afzonderli
jk en naar rang, hem trouw en gehoorzaamlzeid zwneren (2).
In den eed aan de afgevaardigden van Friesland , onder welke vlotlrs zich

bevpnd, beloofde >.ILIps, onherroepell
jk te handhaven en telatenhandhaven,alwat
tle Graaf van Jremberg in vi
jfticnhontlerd vl
jftig op zi
jn naam belnofd en bezworen
had;o0k bekrachtigdehi
jdevoorregten derFriezen, en weldeverbindtenissen donr
t1e Hertogen van Sakeen en Keizer KARZL met hen aangegaan. Hetisopmerkeli
jk,
dat hunne gevnlmagtigden, niet knielende, geli
jk de andere, maarstaandebelooftlen en beëedigden , dat zi
J voortaan goede en getrouwe onderzanen desKoni
ngszi
jn
zouden, en onverbrekell
jk ontlerhoutlen en laten onderhouden alles,wathem ti
jdens
zi
jne inhuldiging beloofd en gezworen was,en waartoe zi
j,na'sKeizersoverli
jden,
verbonden zouden geweestzl
jn (3). Kort daarna bragten zj vele grieven overhet
3 v. schenden van verscheidene hunnervoorregten en vri
jheden, welkebl
jdenKeizer en
.

*

W
nteri
n
z. de Landvopgdes geen gehoor gevonden hadden, onder de oogen van FlLlps,die op de

1555 meestebezwaren eenschriftell
jk antwoord zond,hetwelk hun geenszinsbevredigde(4).
Van daar dat zj naderhand op den Landdag te Leeuwarden in vi
jftienhonderd acht
en vi
jftig besloten,den Koning geen geld op te brengen,vpôr dataan alde punten
xan hun beklag gehoor gegeven en alles hersteld wertl, wattegen 'sLantlsvoorregten ,

verbindtenissen en oude gewoonten misdreven was(5). Nietmindersterk dandeFriezen,hielden zich deStaten van Overùùeelaan hunneregten cn gebruiken. Zi
jweigerden volstandig,afgevaardigden naar Bru&wel te zenden ,op grnnd , dat,naarpuder

GarrHnzvzx,Chron.m.Holl.bl.623-627. RpngRlsox,Rht.of cullttzsV ,B.Xl,p.681,682.
TE wzTEa, Taderl.# ï4l.D.llI,bl.104- 110.

(1)'pwlrsutrTERvs,Rer. W?
ufrïcc.Lib. XlV, p.341. :0R,#v4f.d.Nederl.Oorl.I).l,
b1.5. nrxosT, Corps.D iplom.T.IV.P.III,p.93. cltarterb.r.Trie&l.D.III,bl.377.

(2)l,oxTrsnxrTgans,Rer. Wv.
qfrfcc.Lib.XIV,341. goxHoxw op qxIGERsnERqxw, ckron.r.
Zeel.D.11,bl.505. GrootPlacaatb.D.IV ,1)1.38.

(3)Charterb.m.Frfezl.D.lII,bl.378-381.
(4)f'#crfeg-s.r.Frïedl.D.lII,bl.386--398.
(5)Charterb.m.rt'
ie&l.D.111,bl.422-428.
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gewoonte,de inhuldiging :an een nieuwen Heer in hun ewesl zelf moest geschieden.1543J
ler, gemagtigd , om er in 1555
Derhalve werd de Graaf van remberg , hun Stadhout
naam van Flrlps de hultle te ontvangen , helgeen den zestienden van W intermaand

vi
jftienkonderd zes en vt
jftig te Deventer geschiedde, doch niet dan nadathi
jde
handàaving hunnervoorregten en vrl
jkeden plegtig bezworen had (1).
Kortnade overdragtderNederlanden, stond KeizerKAREIZtle kroon van Spanje
met tle landen , die er t0e behnorden , beide in de Oude en Nieuwe wereld,

aan rltzpsaf,en behieldvan aldezeuitgestrekteen ri
jke bezittingen nietsvonrzich,
dan een jaarli
jksch inkomen :an honderd duizcnd kroonen. Gaarnchad hi
j tcvens 1556
hetbewind van het keizerri
jk aan zi
jn zoon opgedragen. Het herschenschimmige
plan, zl
jn huis t0l de wereldheerschappi
j te verhefen, hetwelk zi
jn geest steeds
had bezig gehnuden, was ht
j nog niet gezind op te geven. De ondervinding
mngt hem van het i
jtlele aller aardsche grnotheid overtuigd hebben, zeker had
zi
jhem nietpvertuigd, dat er meerdan menscheli
jke wl
jsheid en krachtgevnrderd
werden , z00 vele verspreide staten, van elkander verschillende in zeden, belangen ,

wetten en bestuur, naar eisch te regeren. goor heerschzucht beneveld,wilde hi
j
Fzslpseenenlastopleggen,onderwelken hi
j zelfbezweken was.Nietdannaherhaalde
vruchteloozepogingen,zi
jnen broeder,denRoomsch-KoningFERBI>AFO,tebewegen,
van (lekeizerli
jke waardigheid afte zien,liet hi
j ditontwerp varen. De Prins van
Oranjeontving bevel, den briefvan afstand,op hetkasteelZeeburg in W aleh.
eren,
den zevenen twintigsten van Oogstmaand geteek-end,metderi
jltskroon en den schepternaarFrankfort over te brengen. Xet smart en tegenzin verrigtte wzslzxx twee
1'aren later dezen last, want toen eerst namen (le Keurvorsten 'sKeizers afstand aan ,

en erltenden FEROI>AIB a1szi
jn wettigen opvolger(2).
Doarnietslangerverhinderd,zi
jn geliefkoosd plan te verwezenli
jken,hadKARELV,
verzeld zoor ylLlps,deKoningi
nnen-W eduwen van Frankrjj'k en Kongarù'e,en een
groot aantal Nederlandsche Edelen, zich uit Braband door F laanderen naar W al-

cheren begeven, alwaar eene grootevlootgereedlag,om hem naarSpanjeoverte
vaeren. Hj wachtte eenigen tjd op hetkasteelZeeharg ofRammeken.naargun(1)REvlvs,Daventria Alldfr.Lib.Ill,p.307-310,314-321. MoowEx,Cltron.t.Devenfer.bl.101,102.

(2)Lllz, Corremond. r. xzRt V ,B. 1II, S. 15, 67, 624, 708. posTrsHvrTnvs, Rer.
l vdfrïcc. Lib. XlV , p. 342, 344. Bolt, R ist. d. Nederl. Oorl. D. I, B.l, bl.6.D.11,
A uthent.é'
fvââ.bl.71.v.METEREN,Nederl.S ïdf.B.1,bI.17 verso,welke verhaalt,datxu tt

een jaarli
jksch inkomen van tweemaalhonderd duizend Dukaten voorzich bedong.saorT,Nederl.
Sùf.:.l,bl.3,4.Amst.1677. Gorrllnzvxy,Cltron.m.#:11.bl.627. no:zRTsox,Ri&t.of
cszatzsY ,B.XII,p.682,695.
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15355 stigen wind , en

ging toen aan boord met zi
jne beitlezusters,welkehem vri
jwillig
vnlgden, nam van allen een teeder afscheid,en omhelsdezi
jnzoon vnorhetlaatst,
hem nogmaals de handkaving der Katholjke Godsdienst en van de voorregten der

sederlanders dringend aanbevelende.Ben volgenden dag ,den zeventienden van Herfst-

maand,stak hi
jin zee,en landdebinnen weinige dagen voorspoedigteLaredoinBQcc?
g
r-d. Bi
j zi
jne aankomst viel hi
j op den grond,kustedeaardeen zeide: ))Naakt
kwam ik uitden schootmi
jner moeder, en naaktkeerik nu t0tu terug,gi
jalgemeene moederdermenschen-'' Van hier vertrok hi
j naar Burgoe,en konde zi
jne
verwondering noch misnoegen verbergen , over het klein getalSpaansche Grooten ,
w elk hem begroette, en het wachten naar de gelden , om zi
jne li
jfwachtenandere
bedienden te beloonen en weg te zenden. Xen heeftdaaruit hetgevolg getrnkken ,

dathem de afstand vanhetgebied toen reedsberouwde;en erwordtbi
jgevoegd,dat
Flslps zich later aan ohAwvztx.z liet ontvallen : ))dat de dag van 'sKeizersafstand,ook
de eerste dag van 'sKeizersberouw daarnvergeweestwas;''hetgeen echter,hetkarakter

vanyllzlpsinaanmerkinggenomen,tenminstezeeronwaarschi
jnli
jkis.Eindeli
jkbegafzicll
xAhzsoverFalladolid,in welke stad detwee Koninginnen-W eduwen op zi
jn bevel.
dûch mettegenzin, achterbleven, naarhetkloostervan sT.JvsTvsnabi
jPzaeenza in
Ewtramadura,en betrok de kleine woning,welke men eronlangs,naarzi
jn eigen
plan ,voor hem had ingerigt. Be Vorst, die eene halve eeuw geheel E uropa in be-

weging gehouden en met den schrik zi
jns naams en zi
jnerwapenen vervuld had,
trachttehierden troon en den luisterderwereld te vergeten. Van zl
jn talri
jk gevolg
hadhi
jalleen twaalfhuisbedienden bj zich gehouden,veroorloofdezeldendentoegang
totzl
jn persoon,en nimmer, dat eroverstaatszalten gelproken werd. Hj hield zich
bezig mettepaard rl
qden,hetkweeken van boomen en planten,hetlezen van stich.
telt
jke boeken, het getrouw bi
jwonen der godsdienstplegtigheden, en hetvervaardigen van kunstwerken,waartoe hi
jveelaanleg bezat,metbellulp <an denberoemden
werktuigkundigeTvahxAxo.Beweegbare beelden (automaten),doorhem zamengesteld,
wekten somti
jdsbi
jde monniken hetvermoeden op, dathi
jmetden boozen geeslin
aanraking stoml. Bpvenaltrokken klok- en uurwerken zi
jneaandachttotzicb. Xen
verhaalt,dathi
jeens,na vele vruchteloozepogingen,om ertweenaauwkeuriggeli
jk
te laten gaan ,de dwaasheid erkende van getracht te hebh n, alle nYnschen aan élne

en dezelfde kerkleerteonderwerpen.Zesmaanden vôörzi
jnendood,werdhj,naeene
hngere tusschenpoos dan gewoonlk
jk, geweldig doordejichtaangetast. Zi
jne geesten ligckaamskrachten verzwakten. Hi
j werd somlr, zwaarmoedig,O verviellntde
buitensporigbeden van een kinderachtig en woest bi
jgeloof. Tot uitdelgm
'g zjner
zonden,tuchtigde hj zich in hd geheim metz0o veelgestrengheidrdatnazjndpod,
de zweep, door hem gebezigdr metzjn bloed bespatgevonden werd. Hj geraakte

op hetzonzerlinge denkbeeld, zi
jneli
jk-dienstbi
jzi
jn lesren telaten viean. 0p zj-n
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bevel was een graf in de kapel des kloosters gedolven. De bedienden gingen der- 1543-

waarts,geli
jk bi
jeeneuitvaart,metzwartewaskaarsen in de hand. Hi
jzelfvolgde

1555

gewikkeld in een doopskleed. Xen legde hem met Aeel plegtigheid in de kist. De

lt
jkdienstwerd gezongen. KARSL vereenigde zjne gebeden metdie,welke voorde
rustzl
jnerzielwerdenopgezegd,en mengdezt
jne tranen metdie,welkedeaanwezigen
stortten,alsofzi
jinderdaatleenebegrafenisbi
jwoonden.Xen eindigde methetgebruikeli
jk sprenkelen van wi
jwaterop dekist, en toen elk vertrokken was, werden de
deuren van de kapel gesloten.KAREL stond nu uit de doodkist op, en begaf zich naar

zjnvertrek, vervuld van de sombereindrultken,welke zulk eene gebeurtenismoest
achterlaten. Den volgenden tlag werd hi
j donr eene koort!aangetast, en bezweek
daaraan tlen een en twintigsten van Herfstmaand, vi
jftien honderd achten vi
jftig.
Hj had acht en vjftig jaren, zes maanden en vjf en twintig zagen geleefd (1).
Hetvermoeden,datKARZL, kortvoorzi
jnen dood,de gevoelensvan LvruEa omhelsd
heeh, is even ongegrond, als dat hi
jin zijn laatsten leefti
jd zou getrachthebben,
Pauste worden (2).
KARZL V wasontegenstri
jdig de grootste Vorstvan zi
jnen ti
jd. Denàtuurhad hem
metuitstekendegeestvermogensbegiftigd,die zich eclatereerstlaatontwikkelden. Bj
een helder oordeel groot verstand en sterk geheugen,paardehi
jlegelukkigegave,
z0o pnpntbeerlj
''k in eenen regent, mïskende of sluimerende verdiensten in anderen te

ontdekken,aan tekweeken en voorzich dienstbaartemaken;hierdoorvormdehi
jom
zich henen een kring van voortreffeli
jke mannen, zoowel in de raadzaalalsop het
veld. Grootmoedig, regtvaardig en openhartig, wanneerzi
jnebelangen hem niettet
geveinsdheid, willekeur en trouweloosheid verleidden ; m ilddadig, spraakzaam ,vrien-

deli
jk,toegankelt
jk voor elk, gemeenzaam zelfs, zonderechterzi
jn verheven stand
ooituithetoog te verliezen, boeide hl
j deharten; terwjldevlugheid,metwelke
hj zich in hetFransch,Spaansch,Italiaansch,Hoog.en Nederduitsch uitdrukte,hem
te gemakkeli
jkerde genegenheid derverschillendevolken verschafte,welkeaanzi
j>n
schepter onderworpen waren, en naar wier zeden hi
j zich metbewonderenswaardige
bekwaamheid voegde. ))Z0à veel talen een man kent,''plagthi
jtezeggen,))zoo
veelmalen is hj een mensch.'' De schranderheid, hetgeduld, de omzigtigheid4de
(1)l>osTrsIfErrzars,Rer.Wvf
çfri-cc.Lib.XlY9 c.6.p.344. sraApA,deBelloWe/gfco.Lib.
1,p.11- 17. v.METEREX,Nederl.Hist.B.I.bl.18. ROBERTSON,ïlht.of calqtvs5:,B.XII,
p.686,687,698,699.

(2)T:wzrER,Fnderl.Hist.D.111,bl.111. BqzsroMg, deecnigeschri
jver,wclkeditlaatst
,
e
verhaalt,Oeumres,T.V,p.112,hecftwaarschijnljk KwllEtmetxzxzxzuzzxverwisseld.Ziedlg.
Ge:ei.#. Fcderl.D. 11, St.lII, b1. 299. lloe weini
g KARELnaardePauseli
jkewaardkhcid
xtreefde,bli
jktuittzszjCorrek
vond.m.xzRtV,B.llI,s.654,666.
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1513- buigzaamheid en bellaardkeid van geest,het bedachtzaam wikken en wegen van alles,
1555

en dezelfbeheersching van den staatsman, vereenigdehi
jmetde standvastigbeid,het
beleid ,de voorzigtigheid en den onverschrokken moed van den veldheer. Geen Yorst
overtrof hem in nnverpoostle werkzaamkeid ,in rusteloos streven naar het voorgestelde

doel, bi
j hem hetstichten eener werelzheerschappi
j. Hi
j wasoveral9waarzi
jnetegenwonrdigheid gevorderd werd;nu in Rome,pm bi
j deKardinalen,zichoverdeonverzoenli
jkevijandschapvan FlAwsItebeklagen,en danwederinPart
j'
a,'0m degunst
van 'sKonings minnares b'EsTAxpxste verwerven;nu in Duiteeltland deri
jksdagen
leidende,om tle godszienstgeschillenbi
jteleggen,tlan indeNederlanhn,deStatenvergaderingen bi
jwonende,cm de beden doortedri
jven,ofin Spanje,om decortes
naarzi
jnen wil te laten stemmen. Italiè',F'
rtznàrf
-jà,deNederlanden,Dt
gitnehland,#/sgcrj'ô', de kusten van Jfrzka zelfs,waren getuigen van zt
jne oorlogsdaden;deXiddellandschezee en deOceaan van zi
jne veelvuldigescheepstogten. Als
Heerschermoeten ongetwi
jfeld zeldzame begaafdheden den man gekenmerkthebben,
die in eenen lloogst woeligen ti
jd van overgang t0tnieuwe godsdienstige en staatkundige begrippen, in zi
jne erianden, h0e onmeteljk 0nk en van elkander gescheiden , geweldige botsingen voorkwam , rust en vrede handhaafde, en de vollts-

welvaart, bovenal in de Nederlanden, onder zi
jne magtigebescherming,t0teene
vroeger ongekende hoogte opvoerde. g0ch nietalleen a1sregenten kri
jgsman,o0k
alsvriend en bevorderaarderletteren,onderscheiddezich XARZLV.Openli
jk erkende
hi
jmenigmalen tle voordeelen,welke de omgang met kundige mannen hem verschafte. ))De groote Heeren vlei
jen mi
j,''waszi
jn gewoon gezegde, ))deGeleerden
onderrigten mi
j,en de Kooplieden verri
jlken mi
J'.'' Hi
jwasmet(letaalderGeleerden
verlrouwd; men beweert zelfs, tlathi
j een roman, de Kloeke Aïdd:r getiteld,
geschreven , of in het Spaansch overgezet heeft. Het nageslacht z0u gewis hem den

eervollen naam van: ))Vader zi
jner volken'' niet betwisten, intlien onbegrenstle
heerschzucht, en overdrevene gehechtheid aan de Roomsche Kerk , deels uit overtui-

ing, deels uit staatkunde, hem niet t0tTeler geeselgemaakthadtlen. lndien hj
aan het Nondum ('lg-&nog wfelberezkt-) de zinspreuk zi
jnerjeugd, en aanhet
Plu. Ultra (Ferwr.
') de spreuk van zl
jnen rt
jperen leeftjd, niet eigen rusten
die van Europa had opgeoFertl, zou hi
jbj hetnederleggen vanhetgezag,welligt
nielbetuigd hebben: ))dat zelfs de grontste voorspoed,hem nnoit eenig waar gennthad

opgeleverd (1).''
(1)'ëxTrs uEtTERrs, Aer. Wvdfrfcc. Lib.XlV , c. 7. p. 345- 347. splt, Sz-df.d.Nederl.
oorl.D.1,B.1,Ll.6. Vgl. AoBERTsow, #ùf.of cl
lkAlEsV.B.XlI,p.699. v.xzhlpEw,Taderl.Ikarakterk.D.1,b1.236- 219. sTlzt) Opkomsten J/peï d.Nederl.b1.4J9,Uitg.1772.
mtozaoxm , D. V , b1.172- 176. t. BIIK:, Fûrsten ,4.: rölkev 1):s Sûd-Europa. B.1.S.
103- 113.
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AFSTASD VA5 KAREL V ALS HEER DER NEDERLASDEN,
TOT HET

BEGIN VAH DEN TACHTIGJARIGEN O0RL0G TEGEH SPANJE.
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T oen ,Islps hetgebied aanvaardde vond hj deNederlanden, overhetgeheel1555)in
gennmen , )

het breedste van hun bloejen, bebouwd metmeerdan twcehonderd 1568
steden,hpnderd vl
jftig openevlekken,z00goed alsvelebemuurdesteden,zesduizend
dorpen,allev0linwoners,ri
jkdom ,nering,welvaartenweelde t0tdartelkeid t0e(1).''
zi
jbragten,heteenejaardoorhetandere,alleen aan huçtengemone::#:zl,viermaal
handerd en vi
jftig duizend dukaten in 'sVorsten schatkist(2). ln negenjaren had
Keizer KAREL meer dan vierhonderd t0n gouds of veertig millipen gulden van hen
getrokken (
3). Van al zi
jne staten bragten zi
j de grootstesommen op, zonderdat
hun dit hi
nderde (é). Nederland, getuigtmen, washetri
jkstegewest, en Jnt-

odrp:n de grootste bandelplaats van Europa (5). In diestadtelde men tweemaal
honderd duizend inwoners, twaalf duizend huizen , van welke er vele achthonderd of
duizend kroonen in huur deden , die eene eeuw vroeger vnor hnnderd kroonen ver-

(1)UOO:T,Aederl.Hist.B.1,b1.4.
(2)aziKz,Fûrnten nnd Fdlâerron l'
#d-fvroyc.B.I,S.312.
(3)Iloorr,Nederl.#:41.:.l,bl.4.
(I)lzwx:,Fûrst.f4.Fölk.m.Sud-Europ.B.I,S.312.
(5)BExTlvoGtlo,Nedet-l.Sidf.B.I,b1.5.
11 DEEL. 1 STUK.
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1555- huurd waren. Pit alle oorden der aarde werden er de voortbrengselen van natuur,
1568

ni
jverheiden kunstvljtaangebragt;zl
j waseen prachtig schouwtooneelvan dewerken
(les schepgers en der menschen. Bikwi
jls lag voor de haven o2 de Sclteldeeene
knopvaardi
jvlootvan meerdan vi
jfen twintighonderd zeilen;dageli
jksvoerenvi
jfhonderd vaartuigen, en op marktdagen bi
jnaeen dubbelgetal,afen aan;en wekeli
jks
kwamen er tweeduizend vrachtwagens, tienduizend boerenkarren , en twaalf of veer-

tienhonderd ri
jtuigen binnen. Er waren meerdan duizend vreemdehantlelshuizen,
en de beurswerd tweemaaldaagsdoormeerdan vi
jfduizend menschen bezocht. Xen
wil, datJ ntmerpen toen in ééne maand meer en grooter handel dreef dan F enetiè',

inhetbloei
jendsteti
jdperk zi
jnsbestaans,in tweevollejaren. Koningen zelfsnamen.
door zaakgelastigden , deel aan dezen wereldhandel, welks aangebragte schatten de
weelde, overdaad , en wulpschheid ten t0p vo/den. tlie KAREL V te vergeefs ge-

trachthad doorbeperkendewetten te beteugelen. gestedeljkeinkomstenaanregten,
marktgelden, tollen en dergeljke beliepen jaarll
jks bj de twee millioen gulden,
eene s0m, welke toen veel meer dan thansbeteekende; debelalting op den wi
jn
alleen bedrneg zestigduizend dukaten 'sjaars. En echter, in weerwilvan dien overvloetl aan geld, was de wettigerente twaalften hondertlin hetjaar. Brueeel,de
prachtige hofstad,metvi
jfen zeventig duizend inwoners;Brugge, ofschoon (Ioor het
.

verleggen des handels naar Jntwerpen in bloei verlninclerd , echter nog eene bclang-

ri
jkekpopstad; Gent,eene dergrootste steden van E uropa,hoewelsindsden even
slouten a1s heilloozen oorlog tegen FzLxps den Goede, allengs in welvaart afgenomen
en t0t eene bevolking van zeventig duizend zielen teruggebragt; Luik, m ethonderd-

duizendinwoners,waren de zetelsvan verfi
jnde weelde en genietingen. 1andezi
jde
van het ongemeen bloejende Brahand en Klaanderen, veràiefzich Ilolland, beschouwd als de voornaamste korenschuurvan Ettropa, in welkejaarli
jkszestig duizen; last graan alleen uitde Ooetzee werden ingevoerd. Jmnterdam was, na Antmerpen , de grootste koopstad van N ede
rland , en werd toen reeds naet E enetzè'verD

geleken. Xenigmaal lagen over (le vi
jfhont
lerd grooteschepen op hetIJ,en tweemaal'sjaarszag men er vloten van twee ofdriehonderd zeilen uitde Oontzeebinnenloopen. Xogt de oude stapelstad D ordrecht, den aanwassenden bloeivan Rotterdam

en andere zusterstetlen gevoelen,zljwasechter welvarend. Docl
a nietalleen de handel,ook de volksnj-verheid waseene bron van rlkdom. In demeestesteden waren
alom vermaarde lakenweveri
jen,enin Jmaterdam werdenjaarli
jkstwaalfduizendstukken laken vervaardigd , welke met de voortbrengselcn der zaag-, pa
pier- en oliemo$
lens,der linnen-, mutsen- en kousenfabrieken , door geheelE uropavervoerd en tegen

andere benoofligdheden ingeruild werden. Aan boteren kaaswerd 'sjaars voor een
millioen dukaten gewonnen. De haringvangst was, inzonderheid voor de N00rd-H01-

landers,eene gnudmi
jn;nnderde zevenhnnderdbuizen,diejaarli
jksuitzeilden,waren
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erhonderd veertig van Enkhttzzen. In hetvruchtbare Zeeland heerschteinsgeljks1555welvaart, welke in de thans vergane stad Rezm ersmaal op Zltzd-Beveland dedartelste 1568
Aveelde had gekweekt. Frieeland , eeuwen lang doôr binnenlandsche onlusten ver-

scheurd en doorbuitenlandscheVorsten in delaatstetjden uitgemergeld,ging, even
als Gelre,hetwelk na een vi
jftigjarigen kri
jg, naarverademing hi
jgde, onderhet
vreetlzaam bestuurdesKeizerseenebeteretoekomsttegemoet;hetweleerhandelri
jke
Staeoren verviel eckter geheel dopr de tpenemende ondiegte voor tle haven. 9ebloei
en welvaart van Gronzngen hadden minder onder de woelingen van den rusteloozen
ICAREIZvan Gelre geleden , dan die (ler koopsteden van het lloven- en N eder-stçeht,

wiervrpeger uitgebreidehandel, naarhetschi
jnt9 aanmerkeli
jltwasafgen- en, en
zich hooftlzakell
jk thanst0thetbinnenland bepaalde. Luzk,Namen en Eenegoumen
bloeiden doormi
jnen en sleengroeven (1).
In dientoeslandonving rxLlpsdeNederlanden,ri
jk en magtig,maarbewopnddoor
lolken , die door alle eeuwen heen, z0o ver de herinnering reikt,buitengemeen ge-

hechtwaren aan hunne voprregten en vri
jheden,M'ellke zi
jhunne Heeren, we1verre
tlathetdezen immergeluktzoude zl
qn, hen daarvan te berooven, verpligthadden,
steedste vermeerderen of uitte breiden, en die door hen tegen tlen ontzaggeli
jlten KAREL van Op#f- rï
g'â zelfs, naar vermogen beschermd waren. Overigens vintlt
men hen afgeschilderd als )over het geheel, groot 4an gestalte, even blank vanzeden
als van lîgchaam , den handel genegen , vreedzaam en zachtmoedig van aard ,wanneer
zi
jnietgetergd worden ,maar weerspannig en onbedwingbaar, wanneer hetgevoelvan
smaad en debegeerte lotwraalthen aanpril
tkelt (2).') Elders wnrden zj echterals

onmatig aanden drank verslaafd,Tnorgesteld (3). Onderdegeesteltjkheiden den adel
heerschteeen schroomell
jk zedebederf;en (leLandkoogdesMARXA had aan den Keizer
tle Terregaantle losbanfligheid der jonge Edelen met sterke kleuren afgemaald (4).
Ilpewcldesetlerlanderstoen de beminneli
jke ltunsten des vreëesaankweekten,was
echter(le krjgsmansgeest onder hen uilgedoofd, noch het handteren derwapenen
in onbruik geraakt. De ieldhaftige XAREIZ van Gelre, die eene halve eeuw met

(1)Ygl.Grlcclzlkolwl,Bel
giiDcdcripfïp,aangehaald bi
j vzxKZMPEN, Terk.Gesch.d.Aederl.
D. I, b1. 23* 244. La Aïc/leddc de la Ilollande, T.I,p.19- 42,186- 191. scslttEE,

Gesclt.d.Abfalls.d.Fereïsêr
gf.Xiederl.B.I,S.793-796.Slimmtl.Werke,Xiinchen 1830.
convxz-wlERsslrzKv,De taclttl
gjarigeoorlog,D.I,b1.6,7.
(2):EaTIVOGI
-IO,Nederl.#z-df.B.1,b1.4,5.
(3)pE51t0coRwEzo, S'
umario de ?c: Geurras Ciriles de Flandres, aangehàald in de Gids
voor1845,D.l,bl.27: (17
,.
(4)Bricfxan xzxlz,aangehaald in de 6ïd:voor1815,D.I,bl.273-279.
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68 onverzwakten moed het Huis van Ooetenrç
jk bestreed;'sKeizersoorlogen tegen de
Franschen en de Protestantsche Vorsten van D uztaeltland,in welke vele Nederlanders
deel namen ; de zeevaart, die krachtige en onversaagde mannen vormde door het

bestrl
jden van kapers en vri
jbuiters; en eindeljk de schutteroefeningen en feesten,
steeds het geliefze vermaak des volks, hapden beide levenpig gehouden; de Friezen

waren zelfsn0g z0: kri
jglustig9 dat jaarlijksbevelen bi
jhen moesten uitgevaardigd
worden,tegen hetdienstnemen bi
jvreemdeHeeren. Daarenboven waren er,betrekkeljk, slechtsweinigjaren verloopen, sintlsde hevige en langdurigeburgeroorlogeù
in Kolland en Friealand , in welke zeltlen het zwaard was afgelegd geworden ,
geëindigd waren. De ingezetenen hadden zich daardonr in het voeren .an den

binnenlandschen oorlog geoefend,kenden volkomen den bodem op welkenzi
jstreden,
en wisten van zi
jne sterkte en zwakte vnordeelte trekken. De Noord-Net
lerlanders
waren alzoa,evenmin als de eeuwig woelende Ylamingen,een vnlk,welk hetvoeren

derwapenen vreemd was,ofdatden kri
jg schuwde.Nietskan derhalve meerinstri
jd
zja met de waarheitl dan hen,bi
jhetontwikkelen :an den opstand tegen Spanje,
als enkel stille knoplieden ,rustige visschers, en eenvoudige landbouwers voor te stellen. Xen moge tlit den dichter YergeYen ,welke daarzooreenetrefendertegenstelling
met de reuzenmagtvan Spanjepoogtteleveren,om de dat
len van hetwakkervnorgeslacbt te schitterender te laten uitkomen , en er een waas 4an het wonderbare over
te werpen. Xaar die daden behoeven geen gelecnden tooi; en er bestaatgeenenood-

zakeli
jkheid wpnderen aan tenemen,waarzich allesnatuurli
jk laatverklaren (1).9e
Edelen hadden hunne aloudeEerheid,dapgerheid,en hetbesefvanonafhankeljkheitl
even weinig als de burgers verloren. Hiervan geluigen de brieven <an vlzohls van
Egm ond , A'an uzxoRlK van A l4:lu ,van zAw nan K c4'
zenclr en andereGronten aan
tle tandvoogtles MARGARETHA van O/erdzlrï
g'à zoowel, als de stoute eiscben van

azlxouo van Brederode tegen KAhzs Y (2). Zelfs velen van den Nederlandschen
adel onderscheidden zich door uitstekende veldheersbekwaamheden , en eerlang zou de

tjd toonen, datde weelde, welke hunne schatten verslond, hunne geestkrachtniet
verlamd had.
Om zulke volken te besturen en in het gareel te houden, werden al de hoedanigheden van eenen KAKEL V vereischt, welke zjn opvolger ni
etbezat. FlLlpshatl

uiterll
jltveelovereenkomstmetden Keizer;hetzelfdemeerblanke dan bleekegelaat,
hetzelfde blonde haar, dezelftlekin, denzelfden mond. Zj waren beidenietgrnnt.
(1)Vgl.hierbi
j Bosscu ,Nederl.Ileldend.feLc'1#,D.I,b1.127- 133.
(2)Vgl. Al
g. Gedci. d. Flderl.D.11, St.IlI,b1.637.v.o.BEI'G?, Gedonk&tukkon,D.
lIl,bl. 26i.
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FlLlpsNvasn0g ietskleiner, fraai
jer, tengerder dan zi
jn vader; in wezen gelcek hj1555den Nederlander z0o veel te meer
, alshi
j in zetlen den Spanlaard had aangenomen. 1568
Zeer middelmatig waren zi
jne geestvermogens,en zi
jne deugden grensden na aan
.

zwakheden. Het ontbrak hem aan doorzigt, schranderheid en geestkracht, em zoo

veleonderscheidenestaten te beheerschen;echterwildehi
j,uitargwaan en wantrouwen,eigen aan kleinegeesten,alleszelfbestieren,zelfverrigten,ofsckopnzi
jnegunstelingengewoonlt
jknaarwillekeurregeerden,terwi
jlhi
j'
zelfdoofbleefvoordeklagten
deronderdanen,dietrouwenszelden,daarhi
jbi
jna vnorelk ongenaakbaarwat,den
trnon bereikten. Vreesacht
ig en beschroomd,waagde hi
jzich nimmerin hetoorlogsveld;en geneigdtotrust,had hi
jeen afkeervan al,wateenige vermpei
jenisvanhet
ligchaam vorderde. Daarentegen werktehi
jtei
jverigerin hetkabinet,dochop eene
wi
jze, die meereenen geheimschri
jverdan eenen Vorstbetaamde. De kleinste,beuzelachtigste zaken ontsnapten zi
jner opmerkzaamheid niet, maar daardoor werd hi
j
ongeschikt, zich t0t(le groote op te hefen. Zonder uit eigen nogen te zien, meende

hj de wereld uitzi
jne afgezonderdeeenzaamheid te kunnen beheerschen, en moest
zich derhalve geheelop deberigtenvan anderen verlaten, diehem ongetwi
jfeld dikwerf misleidden. Even dralend in hetuitvoeren zi
jnerplannen,alslangzaam in het
besluiten, liet hi
j niet zeltlen (le gelegenheid vnorbi
jgaan van welteslagen. lshet
raazselachtig, dat bi
jna zi
jne geheele regering, in welke hi
j, naarmen berekent,
vjfduizend vl
jfhonderd vier en negentig millioen dukaten verspild heeft, eene
aaneenschakeling werd van slaatkunllige misslagen en voor hem heillnoze teleurstellin-

gen?Inheerschzuchtwashl
j KARILY geli
jlt,maarovertrofhem in kalmte 4an geest.
Bedaard, schier engevoelig, bj den grootsten vnorspoed zoowelalsbi
j detrefendste
rampen,konden vreugtle noch smarteenigeverandering op zi
jn gelaatvnortbrengen.
Zijn somber, ernstig, trotsch vnorkpmen, hetwelk hi
j te vergeefs nu en dan
poogde af te leggen, maakte hem bi
jde Franschen bespotteli
jk, bi
jdeEngelschen
verachtell
jk,bjdeDuitschersgehaat,bI
jde Nederlandersonverdrageli
jk,endeKeizer
zelfhad hem de noodlottigegevolgen daarvan voorspeld.)DeSpanjaarden echteraanbadenhem ,''zegteen tl
jdgenoot,))en hielden zl
jnebevelen voorz00 heilig,datmen
deze niet konde weêrstreven zontler God te beleedigen.'' Opregten te goeder trouw

mogen zi
jne denkbeelden overde godsdienstgeweestzi
jn; zi
jwaren geheelgevormd
naar de kerltleer van Rome, buiten welke, naar zi
jne meening, geene zaligheid
mpgeli
jk was. Zi
jne onverzetteli
jk-e gehechtheid aan die leer, moge, van zi
jn standpuntbeschouwd, verontschuldigd, zelfs verdedigd kunnen worden, dewi
jl'sVorsten
gezag enhetRoomsch-Katholjk geloof naauw aan elkantlerverbonden waren;maar
deblinde drift, met welke hi
j haar, in weerwil eener welbegrepene staatkunde,
handhaafde, bewjst tevens, hnezeer de priesteropleiding zl
jnerjeugd, zl
jnen gee:t
beneveld, zjn verstand Terwrongen# zt
jnen blik bcperkt laatl. Geheeldnorcenen
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- mnnnikachtigen gelnofsi
jver beheerscht, zette h1
j, anders geenszins oorlogszuchtig,
veeleer lafàartig van aard , E uropa in vuur en vlam ; zicbzelven overredende,

tlat hj daarzonr het welzi
jn der wereld, ja zelfs het heil der zielen
bevnrderde. Ramgzalige verstandsverbi
jstering, zonr welke een aanzienli
jk deel
(ler Nederlanden voor hem verloren ging, zl
qne Afrikaansche bezittingen
handen der ongeloavigen geraakten , Zuzd-l m erika grootendeels ontvolkt, en

de grpnlslag van Spatn-e'e ondergang gelegd werd! Deze geloofsjver maakte hem ,
die oorspronkeli
jk gnedkartig, regtvaardig,zelfstoegevend,minzaam en nietgeheel
van edelmoedigheid ontbloot was, wreed, geveinsd, onverbiddeli
jk, onmenscheli
jk.
De zachtmoedige Vorst,welke zi
jne gemalin, x.
&hIA Tvooh,t0tgematigdheid in het
vervplgen van andersdenkenden vermaande, en in een geheimen brief aan deHerlpgiu

van Parma schreef:))G0d wect,tlatik nietslieververuli
jtldan hetstorten vanmenschenbloed,bovenalvan mi
jneNcderlandsckenntlerdanen;en ik z0uhetvooreeneder
gelukkigsleomstandighedenmi
jnerregeringachten,indienditnimmernootligmogtzi
jn,''
werd doordien i
jverineenmonstervervormd,hetwelkdebuitensporigstcvreugdeoverde
verschrikkeli
jkebloedtooneelen van den afgri
jsseli
jlten St.Bartholomeusnachtbetuigde,
en aan zi
jnen verdelgenden geloofsdwang dedierbaarsteenheiligsteregten zi
jnernnderdanen ,de belangen van den staat,millioenen schats en tluizenden rnenschenlevens on-

evoelig ten ofl'
er bragt. ))Ik willieveralmi
jne ri
jken derven, jahetleven laten,
dan de geringste verandering dulden in hetKatholl
jkegeloof,ofintletucàtdcrKerk''
zeidehi
j; en lietzich zelfseenmaalontvallen ))dathl
jlieverin hetgeheelniet,dan
over ketters regeren wiltle.'' Kunnen de misslagen , de wandaden en gruwelen Van

dezcn Vorst,alsuitgeloofsi
jvergepleegd,vergoeli
jktworden;welkeantleremisdriiven
van godsdienstige dweeperj Zalmen veroortleelen? Fzlzlpswaseen zwak hoofd, een
h#

eloovig #maar belkromllen zoon der kerk , wien (1e natuur tot ecn stil, vredelievendjingetogen j werkzaam btlrger bestemd, maar het 1ot op den eersten lroon der

wereld eworpen had,opwelken hi
j noodzakeljk eene treurige vertooning moestmaken. Aan lzeteinde zi
jnslevens zag hi
j dan ook zijn ri
jk aan menschen uitgeput,
metschulden beladen;zi
jnevi
janden en opgestane onderdanen maglig , krachtig cn
aa
nv
a
l
ten
toegerust. De Prinsvan Oranje getuigtle van hem ))tlathi
jnoch debekwaamheid bezat, noch waardig wasteregeren (1).*'
(1)Zpologie mcp wlttEx I, 1
31.70. Leiden 1581. Vergeli
jk over het karakter van Fltlp:,
IIOOFTt Nederl.Sùf.B.1, b1.4.v.xETzlly:
x, Nederl.Sùf.B.XX , L1.417. v.ItE5-D Hi8t.
d.Nederl.Oorl.bl.346-348. nroo GRpTlrs, Jnnalium Lib. I, p.6.Lib. VlI, p.331, 332.
szwrxvoGtlo, Fede:1. #:'
df. 630-632. sTRànz, de Ae/lo Belgico, Lib.11, p.81, 82. Lo'

digos y Aec/lp: del Aey l'
sEtlpz11, Brusselas, 1666, in welk wcrkje dedeugden,dierltlrs
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et roer van staat wel te sturen. Fzslps besteeg eenen troon. welken KAREL Y

in neteligen .toestand verlaten hatl. De magt en het aanzien zl
jner erfstaten
hielden steetls tlen nai
jver en argwaan tler naburige mogendheden in beweging.
Frankrlik inzonderheid, op de vernedering van zjnen gehaten mededinger, het
huis van Ooetenriik, bedacht, greep elke gelegenheid aan, welke daartoeleiden
konde. Hadden de tegenspoeden desKeizersgetoond,datde Onstenri
jkschereuzenmagtnietonverwinnell
jk was, nog minderwerd zi
jte duchten, sinës de Duitsche
krnon op een antler hooftl dan van Fllxps wasovergegaan;Ooatenri
*ik en Spanjewa-

ren hierdoor verschillende,soms van elkander gescheiden Xogendlaeden ,en deeenheid
en krachtvan het Habsburgsche huis verbroken geworden. Xaar nietalleenhadFzrlps

bk
jna z0o vele vi
janden a1snaburen, 00k de uitgebreidheid en versckeidenheid zi
jner
staten, de tegenstri
jdige belangen van z0ovele verschillendevollken,endenatdurljke
afkeer,welken demeestevan elkantlerhadden, waren bronnen van onophoudeljke
zprgen enbotsingen. DeRoomsch-Katholi
jke godsdienst,ten naauwste metdestaatsinrigtingen verbonden , werd van alle kanten door geloofsbegrippen aangevallen ,

welke tot de omverwerping des bestaanden maatschappeljken verdrags schenen te
strekken. De beleedigende trots en onverzadeljke hebzucht der Spanjaarden,
wekten haat en wrok bj de onderhoorige volken, wier eigenliefde reeds door de
vreemdeovcrheerschingalleen,geweldig moestgekwetstworden. Xen i
jsde,en voorzekernergensmeerdan in deNederlanden, bi
j het denkbeeld aan degodsdienstige
en staatkundigeinstellingen s'an Spanje(1). Hetgroot4erschiltusschen degeaardheid
dersederlandersendie derSpanjaardenhad reeds,naarmenwil, ti
jdenshetverbljf
van vlrlpsden ScJnpAl:in Kat.t5lï1*wederzjdseene vjandschap verwekt, welke het

bezat,en die welkehj nietbezat,cven a1sbiitsTx, Leren m.ntlps1I.D.11, bl.693-744.
hemelhoog verheven worden. Leven fczlwzstEx I,D.I,bl.136- 184.wATsox,Hist.r.pmups
lI,D.I,bl.57-59,D.IV ,bl.284-288. srlpt,Opkomstep Bloei d.Nederl.bl.470- 473.
v.o.vvwcKr, Ilist.d. Troubles dea Pays-Bas, T.1I, p. 1- 7. scllfasza , Sömmtl. W ez'
i-e,

S.799, 801. cpxvly-wxERsBlTzKv, de Tccâfïgjcrïge OorlogjD.I,bl.8- 16. vzw uMp:>.
Taderl.Karakterk.D.l,bl.281-287. Ferk.Gesclt.d.Nederl.D.I,bl.246-248. Rzwxz ,
Fûrsten vzld Tölker m. â'
lid-Europa, B.I,s.113- 130. GRozx v.I,ltlwsTzBza,J rcltires de
11 Maison d'orange, T.I, 2de Ed.p.152*- 157*.11, p.91,212,443- 448,487, IV ,P.
330--358.l ,p.30*.V.p.4.YI, p.283- 286,629,657- 665.YlII,p.45,55,147,157.
Supplement, 46*, 98*, 125*. oAculao, Rqpport # Mons. le Aixïdfre de l'Interieur, p.
XLVII-LY ,in de Correm ondance de l'allzlppg 11,T.1.Brux.1848.

(1)Vgl.GROEXux pRlsszEl
tu ,Arcldvesde/1 Maison d'pêcwge,T.l,p.127,128*,151+,
152*, 158+.2eEd.
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-'gedrag der Nederlanders, die zjnen zoon KiltEL naar Spanje verzelden, versterkt
had,en onderFlrlps11,welkegeheelSpanjaard was,totvollerjpheidgekomen,den
tachtigjarigen kri
jg ontstak (1). H0e dit zi
j, in deNederlanden waren buitenlien
overvloedige brandstoFen, om den opstand te ontvlammen, welke in de gevolgen voor

deNoordeli
jkegewesten z0oheilri
jk geweestis. Reedsonder hetbestuurvan xAxxXILIAA> waren de zaden t0t eene omwenteling uitgestrooid. Toen immers werden

(Ieregtendesadelsendersteden miskend,de Staten slechtsbi
jeengeroepen,om hun
gewone en buitengewone beden , die elkander schier onafgebroken opvolgden , afte

persen,dekrjgsbenden en ambtenaren, uitvolslagengeldgebrek,onbetaaldgelaten,
en de ingezetenen metsteeds zwaarder en zwaarderbelastingen gedrukt, terwt
qlde
handel door de oorlogen en den nai
jver deromliggende volken, verkwjnde. Het

volksgevoel(nationaliteil)werd daarenbpven grievend beleetligd. DeLandsvorstMAxIMILIAAX hield zjn verbli
jfin Duzteeltland, en weigerde herwaartste komen, ten
ware men hem de reiskosten vergoedde. Alles werd in hetFransch behandeld , de
volkslaal veracàt,en m enig vreemdeling met de eerste waardigheden ia den staat en
aan het H0fbekleed. Dit laatste vooral, een hevige inbreuk op 'svolks voorregten,
bragtde gemoederen in zulk eene onheilspellende gisting, dal de Heervan Cltevzgny

hiervan de Landvoogdesuitdrukkcli
jk xerwittigde,en eenegeweldigemuiteri
jvoorzag,
welkedoor de Grooten geleidwerd,indien deKeizernietin persox verscheen (2).
KAhEI,V , onder wien dezelfde misbruik-en en grieven in verhoogden graad voortduurflen , had daarenboven , doprhetvervolgen der Hervormingsgezinden , den wrevel

en hetmisnoegen vergroot. De leer van vnlksvri
jheid en oorspronkeliik volksgezag, naar welke het Prntestantismus, even als het Katholicismus t0t die van god-

dell
jken oorsprong des gezags en vnlstrekte onderwerping daaraan, scheen heen te
leiden, vond meer en meeringang bi
j deNederlanders, wier gezigtskring doorde
benefening der oude letteren , wetensckappen ,kunsten en van hetRomeinsche regt,

hetdageljksch verkeer en den omgang metvreemden uit alle oorden der wereld, en

een uitgestrekten handel verbazend was uitgebreid (3). Xen meent de oorzaak
dezer gemeenebestgezintle rigting nog dieper, en wel in de aloude staatsregeling der
Friesche volken tusschen de A cl' en de Y :zdr , die veel. van de Frankische ver-

schilde,en inden Frieschenvri
jheidszin tevinden,))welke,o0k nadathet4olk vonr
der Franlten overmagt hadmoeten bukken , eenen nietgeringen invloed bleef uitoefenen
op de inrigting van het'gekeel, op de stemming derm enigte,en op de gebeurtenissen

(1)v.xzxpExjTaderl.Acral-fcrâ.D.I,b1.231-233,239,268.
(2)v.p.sncu,Gedenk&t.D.IlI,b1.264-266.
(3 Vg1.v.KàllvEs, Taderl.fcrclfcrl-.D.I,bl.272-277. Bltozalllp:,D.VI,bl.5,6.
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4er volgende eeuwen.''W at vôôr de geheele onderwerping der Friesche volksstammen 1555-

aan KARELden Groote,zegtmen,regtensbestond,bleeflater,alsbli
jkvande gunstige stemming des overwinnaars, voorttluren, maar was tevens van die gunstige stem-

mîngafhankeljk.Dewetten enregten,welkedoordegrafeljkehandvesten bekrachtigd
werden, waren dikwjlso'
uder dan hetlandsheerljk regt; maarde steden lerlangden
dieregten doorhandvesten bekrachtigd te zien, dewi
jl zj vreesden, datop hafe
vplksgewoanten inbreuk z0u worden gemaakt. Beweert men ,dat de Landsheer deze

handvesten u2tvrçjegvzl'l,volgeneJf
g's regtverleende, danwasditregt dat van
den sterkste, en de gunstbestond hierin, dat dit regt niet t0t hetuiterste werd ge-

handhaafd. Deze onuitroeibare vri
jheidszin kampte tegen de aanmatigingen van den
Frankischen adelstand, welke tegenover de Friesche bevolking antstaan was; en hier-

uitwordtdie'vjandschap tusschen deEdelen en steden afgeleid, ))welke naderhand
inandere omstandigheden vnedselvond, en, schoon doorden ti
jd gewi
jzigd, eene
wnrsteling veroorzaakte, dieeigenli
jk niets anders was dan de voortzetting van der
Friezen eeuwen ouden stri
jd om volksvrijheid en onafhankeljkheid,tegen hetFrankische beginselvan adelheerschappi
j (1).,, KAKEL Y verhinderde hetuitbarsten van het
lenhem
smeulend vuur der omwenteling. 1lsNekerlander van geboprteenaard,bemint

de Nederlanders;en terwi
jl))zi
jneroofgierigebenden bezigwareninhunnebezittingen
te wroeten,zi
jnelegershunne koornveldenvertrapten,zi
jnesladhoudersgeldafpersten,
en zi
jne beulen slagtten, wisthi
jzich (Iooreene vriendeli
jkehouding van hunneharlen te verzekeren (2).,' Buitengewone, schier bovenmenscheli
jke kracht werd in
rlLlps,geheelzi
jn tegenbeeld en diegeen hooggevoelen van zich had ingeboezemd.
evorderd,om te'breidelen,wathi
j,delieveling desvolksen metz00velebekwaamheden toegerust, naauwell'kshadkunnen beteugelen. FxLlps,dealleenheerscherin
spanje, moestwantrouwen verwekken involken,wierstaatsregeling weleenhoofdig,
maar bl
j wie het vorsteli
jk gezag donr de regten derdriestanden:geestell
jkheid,
adel en gemeente, beperkt was (3). Ditwantrnuwen bleek ten duidell
jksleuitden
meer bepaalden eed , welken de Koning aan de verschillende gewesten moestaieggen,

helgeen llj gevoeld, en zekerzjnewelwillendheidjegensde Nederlandersnietverhnegd zalhebben (4).
De eerstedaad van rlslpsbt
j de aanvaarding van hetbewind,waseen besluit,dat

(1)de Gïddvoor1842,D.19bl.140-142.
(2)scsluzR's,Sömmtl./F:râ':.S.799.
(3)Gx0:x v.nlwsTvl:ER,Arcltires de la #'
cù:l d'Orange,T.I,p.159*- 165*.2deEd.
(4)coRvxw.wlERsBlrsKv,de Tccifïgjcrzye Oorlog,D.I,bl.16.
11 9Ezs. S'
rrx.
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15
155
œ- &11Qamblenaaravnarver&tinkunneposlenznuflen bljven,doeh aan hem afaandebi
jzon27v. tlere Statlhouders Nuune Iastbrieven moeslen ter hautl stellen, om door hem vernieuwil

Wi
jn
-le wprden,het-zeen bk
i sommi-cen aanstontla veelopzien en achterdochtbaartle (1).
ma
a
nd.
-

1555 In plaatsderKnningin-W eduwq van Rongarùa
., benoemde hi
jkortdaarnatotLandvaogd derNederlqndnn axz
kxcclzFILIBZRT, Hertog van Savoqj*e, bl
jgenaamd IJzer#pp/4,zjn neqfvan moellerszjtle,Rilltlervan helGuldenvlies,invl
qftienhondertldrie
en vi
jftig npperbevelhehbervanhetKcizerlàjklcger,en wiensvatler, alsbontlgenoot
van wAltnxzV ,daor de Franlehen groodentleelavan zi
jq land wa$bereofd gewerden.
om hcm in het bestuur van zaken te ondersteunen,werden verscheiden aanzienli
jke
mannen tntleden van den RaRt
l van Slate aangesleltl. Men vermoetlt, tlat deBisschop
van âlr::#l,Aw'
ruoxlz PxRasxo'r van Granvelle, 4e Herlog van Jarncltat, de Gr&vcn van Egm ond, van B pesu , van M egen , en de lleer vzsx BAaL:vxoxT er ontler
.

gewcestzi
jn,bi
jwelkenatlerhantlde bernemtle en geleertlevzolzlcsgevoegtlwertl(2).
Zelteris, datFltlpsden Prinsvan Oranjemetdic waartligheid bcl
tleetltle,))zoowel
uithnaftle van zi
jn verstantl,zi
jne vporzigtigheid en ondervintling,a1sdergoede,gcs1l
'
7v.trouwe en aangename dienslen, velke hi
jden Keizcrbewezen hatl, en hemzelven
agt'''iand-

d

Ii'l

nog ageJts bewces (3).,' (I
)a Hecr vz
sx BEvsltEx bleefStadhnutlervan Ilollqnd,

j5g6 Zeeland en Utrecltt, en waarschl
jnli
jk wertlen o0ltde nverigeStadhoutlersin hunne
llelrekltingen bevesligd (i). Om tle Netlerlandsche Gropten n0g nat
leraan zich te
verbinden,benocmtlcpltlps0P deeersteplegtigeviering van heljaarfeestzi
jnerverhcëngtotGrcntmeestertlerOr(le van hetGulden Ylies,Prinswllmzx van Oranje,
vllzlps nan Jf/nfznprezlc.y , Graaf van Roorne, FlLlpsnan Croy , Hertog van Jaraehot,
K-kRzru,Baron vanBarlaymont,KAREIZvan Brlm eu.GraafvanMegen ,zxxvan Glïme.
v,
llarkgraaf van Bergen , Fllzlps van Stavele, Baron van Chaum ont en G laêon , z&N
rax M ontmorenny , Heer van Courrgkres, zAx, Graaf van Ooet-Frze.gtand , totVlies.

rilltlcrs(5). gclezen tlezerOrllehadtlenop de belangri
jke zakenvan slaat,tenminsle
eencn zl
jdelingschen invloed) de handhaving tler godsdienslwashun in hetbl
jzonder
aanbcvnlen. NexensheB warea cr n0g drie ligchamen in de A :#prllz?#ex , velke a&n

(1)Cltartern.r.Tt'
ie&l.D.1II,bI.384. T:wzrsR,Fct
lcr/.Rht.D.lII,b1.112.
(2)wzcgylzR,D.VI,b1.7.
(3jAroltire.
g de/@ Maison d'orange, T.I,2eEtlit.p.23,24. Correspondance decmttlvx. le Taciturne,T.I,p.XXVIII,XïIï.p.217,227.

(4)wlGtxzz
sq)D.VI,b1.6.
(5)tz'ETI', CroniquedcHollande, T.11,p.0. :i)a, Mz-st. d.Nederl.oorl.D.I,B.I,
b1.18.Vergell
jk echterwzGExzzv,D.YI,b1.0.
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het iestuur v:n zaken dcel namen : de Raad der Geldmidtlelen Tôor htt behee:1555-1563
#an 'sVorsten eigendommen (tlomeineu) en inkomsteh# de Geheime Raad Tbor de
regtszaken , cn de Raad A'an State s'opr het staatsbestuur, die echter4 è4'en :lsde

overige,slechtsberigtuitbragten overigensden Vcrstgeboorzaamde (1).Dewaatdigheid van Landvoogd was yt
ln weinig bvteekenis, zoa lang ylrlps in de F ederlcw#.ez

vertoefde,dewi
jlhi
jzelftIeteugclsvanhetbewinds'
oerde,en(1eBitsèhopA'anJtveeht.
BAItLAYMON'
' en VIGLIUShetmeestbp hem vetmoglen (2). Hetpleitvoorzijn karakter,dât de uitstekentle mannen9 wellke de: F aizers gunstgenoten badden,ook inzjn
verlrouwcn deelden, en datlli
jlrachtte,hen aan zi
jnedienstte verbinden. Hiertoe
had hi
j,onlleranderen,vlotlv:bewogen, die willehsyewcestwasjzi
jnebetrekking
van Voorzitter des Gehdimen Raads neder te leggen. Hi
j begiAigde he> metde
waarzigàeid van medehelpcr (Condjwtor) van den Abtvan s'
l'.mlvo teGent,naar
welke de Xaekgraaf van K etre, de Graaf van Bon'
tu , de Hcer s'an Brederoh en
andere Grooteh veor hunne zoncnofnabest
aanden gedangen hadtlen (3).
'noweluitbvertuigingen staatsbelangja1,overeenkcmstig debelofteaan den Keizer,trek

de handhaving derRoomsch-Katheli
jkegodsdienst9in deeersteplaatsde aàndaclltdes
Koninjst:tzich.goorzjneopvoedinggeheelvooringenomentegenalwatvan deH.Xcetlerkerkafweek,wcrdhl
jhierinversterktdoordehevig:beroerleh en burgernorlogen,
welke de nieuwe leerstellingen in D uitqehland , Frankrv,'k en E ngeland xerwekt

hadden; en te M'el begreep bi
j, tlatde verandeting s'an gedstlienst in eenen staat
nooitgeschiedt# zonder dien staat zelvcn te schokken, om nietalles kan te wenden ,
ditin de N ederlanden t: voorkomen , rondom welke alles ontvlamd en in beweging

was,en waarzelfsdeHervorming menigen aanbangervond(1). Ht
jbehoefdederhalvè
moorzekerde aanxporing van onAxv>rlztzniet,géltjk men vermoetlt,nm reedstlen4plgendendag,natlathi
jhetbewind overdeF:wrlln#zzlhadaanvaard,tlenûmbtenaeen
uitdrukkelt
jktegelasten,desKeizersbevelëntegen(
leketter:ltlpteli
jkoptevplgen(5);
evenmin aIs om eene maand latcr 'sKeizersberigtschriftaan de geleoftpnderzoeker:,

en hetblpedbe#el&an vjftienhonderd vi
jftig tegcn de Hervormingsgczinden tevernieu.
33'en en ,
te bekrachligen (69. goorden ernstigen tegenstand echter,welkedeafken(1)GXPE> v.I'RI>STZRE:,Archilles de la Maison d'/rlwge,T.I,p.165+.1 Edit.
(2):vnGrsnrs,#f4f.Bel
gica.Lib.l?p.7,23.Ingolstad,1633.
(3)F'itavloul,p.31,32. Vgl.vzwwux op wwGgpAza,SK VI9bl.12j13.
(4)v.n.nxcxT,Sùf.#.Troubles.T.11,p.6.
(5)Charterboek *.Frie&l.D.IlI#bl.384-386.
(6)v.n.pzt:,lnit.Tv-,I?lLib.l,e.13,p.161-175.
8*
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1555- diging van ditbesluitin Jntmerpen en elders ondervond , werd heteerlang ,op 'sKo1y 8

10v ningslast, in geheel Brahand ingetrokken ofbuiten werking gesteld (1). Vreemd
Louw-z0u deze toegeenl
jkheid schi
jnen, indien nietBrahand hetaanzienljkstegewestder
maand.
.

1556 Nederlanden geweest ware en grpoten invloed op de overigeuitgeoefendhad ,aanwelke
het, in de meesle gevallen , ten rigtsnner strekte. Z0a beroemtl waren de voorreglen

van Braband, dat zelfs moeders uit de aangrenzende landschappen tegen dentjd
harer verlossing derwaartstrokken ,om dââr haren kinderen door de geboorte deregten

derBrabandscheburgersteverschafen. Bovenalmoestrzxzlpsthanstrachten,ditri
jke
gewest aan zi
jne belangen te verbinden. Hi
j vporzag, dathetvjfjarig bestand met
Frankrç
jk spoedig zou verbroken worden en wenschte deswege, hetlegerin d6
N ederlanden voltallig te houden ,waartoe geld vereischt werd, hetwelk ten eenenmale

ontbrak. Uitwanbetaling liep hetkrt
jgsvolk hetplatteland af,en men vreesdezelf:
vnor muiteri
j onderhen (2). De geheele magtbestond uitdrie afdeelingen voetvplk
en verscheidenebenden ruiteri
j,aan welke men tweemillioen,zeven duizendgulden
achterstallig loon schuldig was. Bovendien moesten o0k de drieduizend Nederlandsche
ruiters, of zoogenaamde Benden van Ordpnzlczlfil'
p , door KARZL V aangesteld en
sepert in dienst gehouden ,betaald , de onlangs aangelegde çestingwerken voltooid ,en
de bezettingen in de grensplaatsen versterkl worden ; t0t bestri
jding van diteen en
ander werden achttien tonnen goudsgevprderd (3). Hetonderhoud der benden van

Ordonnantiën alleen kostte den Staten jaarll
jksmeer2an driemaalhonderd duizend
gulden (1). De geheeleschuldenlastderNederlanden bedroeg,naareeneopgave,
den Staten,onder aanbeveling van geheimhouding voordeFranschen,in Mrjnmaand
des verleden jaars op last van Fxxzlysovergelegd, driemillioen,driemaalhonderd
duizend gulden (5). De Koning,dienu meende allesgenoegzaam vonrbereidtehebhen, beschreefde llgemeeneStaten teBrunel,werwaartshi
j den Hertog van Sa./Z
J
T':,den Prinsvan Oranje,de Graven van Brederode,van Boeeu,vanEgmond,
4an Jrem herg ,van M egen , den Heerva
twsARLAxxo>T en andere Grooten had ontboden,

))om hem methunnen raad,ten nuttevanhetLandteondersteunen(6).9'Bi
Jmondevan
(1):0R,Sùf.d.Aederl.Oorl.D.I,bl.14,15.BRI:DT,Sùf.d.Ref.D.l,bl.192,19&
(2)CorrespondannedeGlqttzrxx le Taciturne,T.1,p.181-291.
(3)wAGiyzzR)D.VIybl.9,10.
(4)v.wlzxop wlGxwzz.:,St.VI,bl.13.
(5)wzGExzzR,D.YI.b1.10.
(6)ApR.v.D.qogsjRegist.d.Dcgr.D.IV, bl.215. Cnrrenpond.Je Grltt,le Tccfflrw'e,
13.l p.316.
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FILIBERT BEmRuxzLlzzseischtehl
jt0tbede, den honderdsten penning van alleonroe-1555-1568
renze goeperen,en den vl
jftigsten van allekoopmanschapgen. Dergeljkebelastingen, 1
2v.
door welke men totdeontdekking van iedersvermogen geraakte,waren bj de han-Lentcdeldri
jvendeNederlanders zeergehaat. Daarenboven washetnietmpgelt
jk den Knpp-ma
jgagn:d
man,doorzjne ondernemingenaanvelewisselvallighedenblootgesteld,juistteschatten,
en dikwerf liep hi
j gevaarvan tehoog tewordenaangeslagen. Lietmen deopgale
aan de opregtheid der belanghebbenden over, dan had men vnor vele valsche eeden

te vreezen (1). 9egewesten weigerzen, en FlLlpstrad terug. Hi
j verzochtdetoestemming derStaten van Brahand,om vjfmaalhonderdduizend gulden,in mindering der gevorderde bede, op te nemen , en bovendien eenige domeinen in hun gewest,ten bedrage van zes maalhonderd duizend gulden,te verpanden (2). Ditvond

veel tegenkanting in 'œIlertogenbonelt, werwaartsde Prinsvan OranjedoorylLlps
geznnden werd, om dercgering vnorzichtewinnen (3). Nalange beraadslagingen
verklaarden deStaten, )datzi
jtotdeopneming van gelden,in mindering dcrbede,
niet konden toestemmen , Tôôr datde Koning hunne klagten over de regtspleging en

andere zaken uit denweg geruimd had; hetverpanden van eenige zi
jnerdomeinen
werd hem echter toegestaan.'' Nietdan na geruimen ti
jd,bewilligden zi
j in eene
opbrengst, wier bedrag 0ns pnbekend gebleven is(1). In stede 2er bede, bragt
F laanderen achtmaal hpnderd duizend gultlen 0p. Van Eolland werd de helftdier
:am gevorderd, dpch naderhand t0t drie maal honderd drie en dertig duizend guldcn

ingekrompen,uitaanmerking,naarhetschjnt,datdeKoning onlangsdenPrinsvan
Oranje en de Graven van Egmond en Koornevan deopbrengsten vnorhunnegoederen in K olland gelegen , ontàeven en daardoor de inkomsten van dat gewest aan-

merkeljk benadeeld had. De Sladhouder vA> ssvzhzx en deHeervan Brederode
hadden veel toegebragt, om de Staten , welke eene menigte van bezwaren in hetmid-

den bragten,totbewilliging overtehalen (5). Om dezen tl
jdhad vxrxpsbl
jdeFriezen op de voldoening van den tweeden termi
jn eenernpbrengtvan zestig duizend
gulden aangedrongen , doch ten antwpord ontvangen ,datmen deze aan den Keizer

(1)AoR.v. p.cpss, Reght. d. Dagr. D. IV,b1.246, 251, 290. wzGzwzzR, D. Vl,
b1.10, 11.

(2)v.HErRx,Sùf.r.'aSerfpgelâ.D.11,b1.4.
(3)Correnpond. de GrltsArxEle Tacçturne, T.I, p. 326- 336. Jrcldren de la Scfdds
dborange,%.1,p.24- 26.2e Edit.

(4)v.lEraw,Sùf.m.'4Rertogenb.D.11,b1.4.
(5)znR.v.n.Goss,Reght.d.Dagr.D.17,b1.299,304-307,311,314-322,328-334,
311- 351,361- 389,393- 403,411- 432,437- 118. vzGsyzz:,1).#1,b1.11- 13.
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15
15.
6
58
- hadtoegestaan op voorwaardejdathi
jde griexehz0u olllzell'
enoverwelkemtnkllljde;
en,dewi
jldilnietgeschied was,deKoning verpligtwas,deinbreuken op derFriezen veorregten te verhelpenj A'tllr zj in de betaling stemden (1). BeGelderschtn
bewilligden den Koning tweemaal honderd duizend, cn den Stadhouder vlLlps van
A gnrrzlordwcy tieh duizend Karelsgultlens,na de verzekering ,dat men,hct verdrag

van Fenlo ontlerhoudenj hunlle voorregten handkaven, en de ingeslopen 3'
eelvuldige

misbruiken uitdcn wcg ruimcn zoutle (2).
Ondertusschen had tleKoningvan Frankri
jk#overeenkumstig eenverbondmetPaus
vxvLvs lY in vi
jftien hontlertl vjfen vi
jftiggesleten, krjgsbenden naarItaliégezonden, om deplannen van den Opperk-erkvoogd teken deSganjaarden aldaatteondersteunen (3). Het bestand van Faueellee,datnog vierjarehmnettlbbgen,werd
1557 hierdoor verbroken. De Franschen openden , vöôr dat de oorlpp S'erklaard was, op
aandrang en onder bexelvan den ldmiraal5E col-lG:v den veldtpgtin deN ederlahden m et een aanslag op D ouai, welke mislukte. Ll
j trokken toen naar Ltn. in
A rtot-& en legden het in de asch (1). Fl
tlpsli:ttetstond OP deze vredebreult den
Franschen gezant aan zi
jn Hofinhechtenis nemen , verboad allehaudelsbctrckkingen

metFrankri
jk, cn legdebeslag ep deFranschebezittingen indeNederlanden (5).
Hj'gelastte,eene aanzienljke kti
jgsmagtop de grenzen van Pieardzëbi
jeente trekkes, en trachttededa/perste bevelhebbersvan Duçtaehland aan zjnedienstteA'erbinden. DePrins van Oranjeontving deswege bes'el9metden Kplonelotbltc: voy
sorzxzin onëèrhant
leling te treden,hetgeen echterniqt aan hetdoelbdantwôordde(6).

Inmiddels stak rlLlps zelfovernaarEngeland, en verkrceg van zt
jtle gemalin 0en0
versterk-ing vah achtduizend mau ontler den Graafvan Petnheokn, nallat ztj aan
Frankrç
jk den oorlog verklaard had. GRAxvEI.Lx zobd hem hetplan #:n den veldtogt, door 'sKoningsRaad goetlgekeurd. en welksjuistheid de uitslag heeftbewezen (1). Hetleger lstond na uit twaalf duizend ruiters cn veêrtig nf vi
jflig
(1)scnouxrsJFr.Rist.B.XX ,bl.700,701.
(2)sklcnTExuoRsr,Geld.Ge&ch.B.XItI,bl.491.
(3)GIRNIER, Rht.de France,T.XXVII, p.300-343. wzTspx,H ist.m.Fllltlps11,D.l,
b1.38-65. ltoszRTsox,Hist.*/ cluutEsV.p.687,688.
(4)vAx XETEREX, Hht. d.Nederl.Oorl.B.I,bl.19. uoarr,Nederl.Hist.g.Ijb1.6,7.
owl
tszglt,Hist.de France,T.XXYII,p.343-346.

(5jGuxxn ,Hht.deFrancejT.XXVII,p.316. ckartevb.m.rriesl.D.IlI,b1.398.
(6)correnpondance deGvntzrxg1e Taciturne.T.l,p.339-316,349,350,351-359.
(7jPapierzd'Jf- dn C4r#1@lBEGRz:uttx,T.Y.p.115-119.
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flui:cnd vnqtknechten, Ontler (Ie Nedprlqntlscha Grnolen, tlie er zich in bexon-1555.
dea , wRren t1q Prîns van Orqnlq
, (1: Herlog van Javwtltot, de Graven van Eg- lg08

>pa4, yan Iloorne, van Megett, :an Mannfeld, van Jremherg, tle Heer
vAx :.
&:LAxxowT en sqpsw zzw nan 'r4#vrp4e. Fltlps, die nieteerzucàlig wasnaar

kri
jgsroem , liet het ppperbcvel over aan tlen llerlog van Savoi
je, en tle uitkpmst
rcglvaartligde zi
jne keus. Dc Conn/table nzxowTxolxscv voertle hetFranschelcger
aau.bestaantlq slccàtsuit;es kuizenflruiters en achtlien duizend man s'oetvplk. Om
hem fe misleidcn , maakte (le Ilertng epne beweging naar Champagne cn berent
le
* *
&u1Ie, maar trolt terslond af, zoot
lra de vi
jand hierheen gelolttwas,qn sloeg het

belqg vopr St. Q?
z6nl:-l, tlatgeenesterke begelting in llall en welks verovering
hem den weg t0tin hethart4an Frqnhrijk baanpe. 9n cotlost geraakteerechter
metcenigc manschappen binnen. Tweq tluizeni)votlknechten,donr bu MoxvxohExcv

tnt nntzetafgeznnllen, wertlen gcslagen, su tractltle tle Cnnnélablc zelfmetzjn*
geheqle kri
jgsmagt de plaalstenntzetten; hi
jwierp ercenige versterking in,maar
wertl bi
j zi
jnen terugtogt, op raatl en slerken aantlrang tlcsGraven van Egmond,
aangelast. EGxown, aan het hooftlderruitcri
j,begon tlen aanyalcn werd doorhet10v.
voetvolk,x pcr (lçn I'
sstj
Ierlng van .
%aoqk
l-e zclvcn , dapper npilersleunll. 9e cverwinning moo
2Rn(.

bleefbt
jz0oveelovermagt,nictIang twi
jfelachlig. 9e Ffanschen ledcn eene volke- 1557
men pctlerlaag. 9e Cnnnétable gelf,wanhopig slri
jtlqnt
leen gevaarli
jk gewnnt
l,werll
mel den Xaarschalk px sT. Axnak cn den Ri
jngraafkri
jgsgevangen gemaakt(1).

be

Franschen hatltlen achten veerlig vazndelsvoetvolk, vjftluizenllruilers, eenige Prinsen van (lep blnede, en een grnot aanlal hoofdbevelhebbers, zc0 aan gesneureltlen a1s
gevangenen verloren, en zcstien stukken geschut,behalve'eene menigle wagens mct

kri
jgsvonrraad,achtergelaten. YjfiluizcntlDuitsche envl
jftienhontlertlFranscàe gevangenen werden vrjgelalen ontlereelle, van binncn een bepaaltlen ti
jd niettegen den

Knning van Spanje te dienen (2). Den aanzienli
jksten lkri
jgsgevangenen wees men
in onllerscheitlene Wederlantlschestetlen, ontler behoorll
jk tpezigt, eeneverbll
jfglaats
,an (3). DeMaarschalk t1esT.Awnai en tleRi
jngraaf wertlen op hetslplte Breda
(l)vcszrsIl>:rrzlkrs,Rer.z?/d/r?7cc.Lib.XV, c.11,p.350.Tlcàxrs,Lib.XlX ,p.647-650.
t: psTIr, cltron. de H oll.T.11, p.6- 9. vAx METEREN, H ht. d.Nederl. Oorl.B.l, b1.19
vcrso.lccrT,Akderl.Hist.B.l,b1.7,8.oàuslxa,Hist.de Frcllcc,T.XXVII,p. 351- 370.

aonzRrsox, Ili&t. of cgzntEs V , B.XlI, p.689,690. wzrsax,Hht.m.paltlrs11,D.1.b1.

X-7j. GzcukvpjRapport,p.193,en deschrjversaanrelTaald doorscuorEs,FtnqIsIen11
t@> Pallant,Aant.,bl.10.

(2)Ckqrterb.r.Trienl.9.lII,bl.416. Vg1.v:xwuxpp wzqsszàn,st.vI,bl.13-15.
(3)t:PETIT,Chron.deJfplf.T.11,p.9.
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1555- gekerkerd (1). De Hertog van Brunnwt
jk, in wiens handen zi
j gevallen waren,
1568 had hen reeds naar D uitenltland gevoerd, doch legen honderd en twaalfduizeu
gulden aan Flslp: afgestaan , welke hem ,voor het derde gedeelte dier s0m , het slot

en de heerli
jkheid W oerden verpandde, ofschoon MARGARETEA van #ezldéYl
zYdp en
>'lLlps de Goede beloofd en bepaald hadden,datmen deze heerljkheid nimmerz0u
mogen verpanden ofvervreemden (
2). De overwinnaarshadlen slechtstachtig,naar
anderen lwee honderd geneuvelden , onder welke de broeders des Hertogs <an Brune-

mù'k, de lleer van Brederode, twee Graven van Spzegelherg en tle Graaf van
W aldek (3).
Deti
jtling dezerbelangri
jke zege werd den Koning te Kameri
jkovergebragt,waar
hi
j
' de uitkpmst van den slag afwachtte en, naareenigen, in zijnekapeltusschen
twee geesteli
jken 1ag te bidden, terwl
jlzi
jne dapperen voorhem streden. Verrukt
ean vreugde, begafhi
jzich terstond meteen schitterend gevolg naardelegerplaats,
ontving den Herlog van Savol
jeen den Graafvan Egmond op deminzaamste wi
jze,
en omarmde den eerste hartell
jk,welke knielde,om zi
jnehand tekussen.))Hetvoegt
mi
jveeleer'' zeide hi
j, ))uwe handen tekussen, welke mijzulke eeneschilterende
en bi
jna bloedeloaze overwinning verschaft hebben-'' Tot gedachtenis.van dezen
veldslag , welke op den dag van sT. LAURENTIUS was geleverd ,stichtte ElLlps,ingevolge eene gelofte, ter eere van dien Heilige het kostbare E eeurzaal en wel in

den vcrm van eenen rnnster,waarpp dezemartelaargebraden was(1).
Ondanksden raad desHertogsvan Savo.
j'e en anderebevelhebbers,om nu onmidn
tlelli
jk naar hetontstelde Parù'. op terukken, begreep Flslps, dat hi
j zich eerst
van St.Quentin moest.meester maken. Hi
j hield het voor te gevaarli
jk, deze
in handen van den vi
jand achterzich telaten en in een magtig ri
jlttedrinch,bi
jmislukking, van eenen veiligen terugtogtverzekerd tehebben.
gen, zonder zi
De bevelhebbers slemden te gereeder in dit gevoelen, dewl
jl zjvertrouwden,dat
St. Ql4dzlffx slechts weinig tl
jd weerstand zou bieden. Maardedapperenzcorxoxx
vesting

had besloten zich met de bezetting, achthontlerd man sterk , t0t hetuilersteteverdedi-

jgsmagtbijeen,tebrengen;
gen,om zi
jnen Koning ti
jd te verschafen,eenenieuwe kri
en Mrankrl
j'k voorgrooteronheiltebewaren. Zestien dagen had hi
jhetnvermagtige
(1)Correspond.deGrlttAry:le Taciturne,T.1,p,387-384.

(2)wwuvwzza,D.Yl)bl.15,16.
(3)I'oirrsHl
:trzRrs, Acr. Zustr.Lib.XV, p.351. zz pzTzr,Chron.de e pl/.T.lI,p.9.
.

vA> METEREw,Ilgst.#.Nederl.oorl.B.I,bl.19.verso.wzTsox,Hist.r.pHltlps 11,D.I,bl.74.
(4)atlsl:hTscx, Hht.OJ cnzEtEsV,B.XII,p.691,692. M'
zTsow,Ilist.r.l'nltlps 11,1).I,

bl-74.
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vlandeljkelegeropgehouden,toende stad,nadaterelfbressen waren geopend,aan ja
vierkanten te geljk aangetastenstormenderhand ingenomen werd. D: cotlolr zelf 27v.
oogstwas, onversaagd strl
jdende, kri
jgsgevangen gemaakt. Bl
j hetbestormen had Fltlpsma
and
VOOrden 00rSl0n en laatsten keerin zi
jn leven, zich in 'olle wapenrustingvertoond. 1557
Ilj gafdestad terplundering over, maarbevalstillteli
jlt, dekerken te sparen en
vrouwen en kinderen ongemoeid telaten. Be verovering :an St.Quentin en het
vermeesteren der steedjes Catelet, Ilam en Noyon waren de ecnige vruchten van
eene der meest beslissende en schitterende overwinningen in die eeuw behaald. 9e
Franschen hadden , naar de bedoeling v&n 5E colzlowv, zich intusschen hersteld

en de geheele Noordeljke grens van Frankrk
jk in staatvan tegenweer gebragt,
helgeen denvijand hetverderdoordringen belette;terwi
jldebloedigetwisten tusschen
de Engelsche en Spaansche benden ,ziekten onder de hoofdbevelhebbers zelfs, en 0n-

getwjfeld 00k geldgebrek FlLxpsnoppten,een grootgedeeltezi
jnslegersaftedanken
en deEngelschen huiswaartstezenden (1).
Y ddelerwt
qlheerschte in deNederlanhn, bpvenalin Braband en Ilolland,een
verschrikkelt
jke hongersnood. 9e fellevorstvan vjftienhonderd zesen vjftig had de
wintervruchten bevrozen en bedorven9 en de Hollanders, ofschoon van hopgerhand op

den dreigenden kri
jg metFrankrù'k opmerkzaam gemaakt en vermaand, middelen
te beramen ter beveiliging xan handel en scheepvaart, hadden met beraadslagingen ,

wie de kosten totuitrustingderoorlogsvaartuigen z0u dragen, den ti
jd verspild,en
kpr
ens
chepe
n
war
e
n
bi
nne
ngel
o
open.
Ee
n
laslroggegold
dekri
jgwaslosgebrokenvôôrde
honderd zestien goudgulden ; en de Enkhuizersweigerden zelfsaandeburgersvan K oorn
drie last larwe, welke eenige regeringsleden van hen verzochten. In Brunael, waar

delevensmiddelen toteen bovenmatig hoogen pri
js gestegen waren, trachtteKoning
yzrxpsden npod derschamele menigte z00 veelmogeli
jkteverzachlen,en hj voorzag
dageli
jlts in dedringendstebehoeftenvan meer dan driehonderd noodli
jdenden. Xaar
hierdoor werd eene m enigte armen derwaarts geloltt en bun aantal op eene onrustba-

rendewjzevermeerderd. Depestziekte,welkehetgebrek gewconli
jk verzell,sleepte
duizenden ten grave. Eindeli
jk zonden deStaten van Rolland,in overeenstemming
met Jmwto-dam en de Nnord-llollandsche zeesteden, ze, oorlogsvaartuigen metvjf-

(1)Jrcltires de la Maison d'fpl.lsgc,1'.I,p.27-30.2eEtl. Tsrzyrs,Hint.Lib.XIK ,
p.660. F05TrsIlEvTl:
Rrs, Lil
n.XV , p.351. ts FETIT, Chron. de 11011.T.11, p.9,10,11.
v.METEEE>,Rht.d.Nederl.Oorl.B.I,b1.19,20. GZRNIER,Ilist.de France.T.XXVII,g.

393-498,414-420. kpzERrsos,Nïdl.of GllAxtl;
sY ,B.XII,p.691,692.
II. DzEs. 1 STrK.
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1555- hnnderd koppen bemand in zee; hierdoor geraakte de korenvlnot gelukkig binnen,
1568

en dehnngersnaod eindigde (1).
De herhaalde norlogen metFrankrù'k hadlen deschatkistuitgeput; en t0tvpnrtzetting van den kri
jg was veelnoodig. KARZLnan Lalazng ,welkehetopperstadhnuderschap in de afwezigheid desHertogs van Savoye bekleedze, had uitdien hoofde

delfgevaardigden derNederlanden nm dezen tjd teBrunnelbeschreven. Op bevel
des Konings, werd den Staten van Rolland voorgehouden ,achtgelastigden derwaarts

tezentlen,welke de Fransche (Waalsche) taalmagtig waren,diesedertlang aanhet
H0fte Brtueel gebezigd was, en thans o0k meer en meer in de Algemeene Staten-

vergaderingen in gebruik kwam. Uitliefdevoorde moedertaal echter namen zijhet
hopgàartig besluit,))dat de Gedeputeerdenj ten Hpve komende, nietensullen treden in
CommunicatiemetdeGedeputeerden vande andereStaten n0g oock yetpogen in W alKh

te besoigneren,dan midtseersthebbende Aclevangeen ,ra#u#ïe&.'' Kortdaarna
besloten zi
jden Koningschriftelt
l'k teverzoeken ))hun eene zootlanigeactete verlecnen ,,gemerkt de Staten Privilegie htbben , niet te besnigneren ,nfte eenige antwoord

tedoen dan inDurlsche tale;''en weinig dagen later,stelden zi
j.onderverbetering
:an vloLlvs, het ontwerp <an zulk eeneacteop (2). Hetscht
jnt, datplLtpsniet
verder OP deze zaak heeftaangedrûngen.Zekeris,dathi
jlater,de kennisderNezerlandsche taal in zi
jne onecbtezuster, MAROARETUA nan Parma,alseenereden van
hare benoeming tntLandvoogdesvoordroeg, dewi
jlzi
jdaardoorden Nederlanderen te
aangenamer zou zt
jn (3). Ondertusschen had x,AxzAlwo den Algemeenen Staten eene
opgave derstaatsschulden overgelegd,uitwelkebleek,datdejaarli
jksche renten der
opgenomen gelden , tegen acht ten honderd berekend, omtrent vier tonnen goutls beliepen. Het land was daarenboven meer dan twee millioenen gulden schuldig, en de

everige uitgaven, zonder de renten, gingen dejaarli
jkscheinkomsten omtrentdrie
tonnen schats te boven. 0m in dezen ongunstigen staat der geldmiddelen tevoorzien ,
opperde men wederom een honderdsten penning op de onroerende goederen , en een

vtfden en tienden penning op sommige koopwaren. Xaarde Staten merkten aan,
d.tie bewuste Khulden den Koning, nietdeNederlanden betrofen,dewjlzi
juit
onrlogen voortvloeitlen, die evenzeer ten behneve van hetDuitscheRi
jk, Milaan,
Napel.enSpanjegevnerd waren,en deze gewestenderhalvez00welalsdeNederlan-

(1)tx'uxr, Chron.deHoll.T. 11, p. 6. GnvrEotux, Cltron. m.Rolt.9.11,bl.5t6.
wuzxàn ,D.VI,bl.19,20.

(2)àox.v.0.ongs,Reghterd.Dagv.D.V ,bl.189,256,262.
(3)vzxwllw op vlc:5ààA,St.Y ,b1.17,18.
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den er bun aandeel in moesten dragen. Fzrlps zag van deze opbrengsl weder af,15551568

en vroeg nu eene jaarlt
jksche bede van achttonnen gaudsvoornegen achtereenvol- jgg:
gende jaren, Xet meer nfminder goedwilligheid, werd dit eindeljk ingewilligd,
onder voorwaarde nogtans, dat de Staten deze gelden beheeren en het krl
jgsvolk betalen znuden. Zulk een openli
jk bli
jk van wantrouwen,en hetgedurig weigeren of bestri
jden van 'sKonings voorstellen,waren zeker niet berekend, Fltlps
gunstig voor de Nederlanderste stemmen , wier genegenheid, m en kan het niet ont-

kennen,hi
jdeortoegeeii
jkheidaan tlewenschen desvolksen doorgunstbewi
jzen aan
t1e Grooten trachtte te verwerven. Enkele gewesten bewilligtlen tlen Koning npg
eene buitengewone bede; de Hollanders onder antleren stonden hem driemaal hon-

derd duizend gulden t0e, van wclke hj hetaanfleellietkprlen, hetwelk olAwzz,
Ecxown, en uooRwx daarin behoarden te dragen (1). Eene zending van tlcn
Prinss'an Oranje naarJntu:erpen, om met de kogplieden aldaar over eene lecning van honderd duizend krnonen, onder waarborg der Nederlandsche Heeren , te

handelen, mislukte,dewi
jleene vrnegereleening,nnzerdenzelfden waarborg geslolen,n0gnictwasafgelost(29.
Calals, welk twee eeuwen in de magt der Engelschen geweestwas en hun teallen 8 v.

Lou
w,
ti
jdeeen gemakkeli
jken en veiligen weg verschafte,pm totin helhartvanFrankrù.kD32
2n0.
te dringon9 was onderstusschen door de Franlchen verovetd. Fztlps had het Engelsche

bewindvruchteloosvermaand,diestadteversterken;enzi
jnaanbod,ereenigkri
jgsvolk
in telegeren,wasuitwantrpuwen van (1ehand gewezen (3). Hetverliesvan Calal.
vnorE ngeland.wa!eenewinslvnordeNederlanders.DeslapelderEngelschewplwerdnu
van (laarnaarBrugge verlegd, toen het middelpuntvan den handel lusschen ltalzéen

betNoort
len van Europa, dewl
jlmen de reisuitdeaMzddelland&eh,
enaarde Oo&tzeeniet binnen een jaar volbragt, en alzootusschen beide eeneoverwinteringplaats
nootlig had (1). De Franschen besteedden lletvoorjaarmetbet versterken hunner
krl
jgsmagt,enruktentegendenZomerin deN ederlanh n.DeHertogvan Guoenam de
sterke vesting Dzedenhoven(T#fpppïl&)in,nadat t1e GraafvanIloornetevergeefsbe- 22v.

rproefdhatl, haar te ontzetten.9e Xaarschalk nn Tueaxz:maaktezich meestervanD win-Zome
maand.
kerken , St. lFï
g-zl/b âdrtjyep ,en drong, al
lesopzi
jnenwegverwoestende,totNleum-

(1)wzGzxAz:,D.Yl,b1.20-26a
(2)Corremond.deorlttzrxx /e Taciturne,T.1,p.385-393,395,396.
(3)Hrxz, Ilht.of Engl.6h.XXXYII.p.387. R0::RTs0x,Rht.of cHzxtgs#,B.XI1,p.
694. GzRxlER,I11'
&t.de FrancetT.XXVII,p.424- 427,436-445.

(4):ltpg:mpq,D.V1.opheldert-ng.en ##r::g4.bl.222,223.
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15
55- poortdonr. FlLlpszpnd in alleri
jltlen Hertogvan SavoyenaarNamen,den Hertog
1568
van Guh ete gempet. De Graaf van Egm ond moestaan het hopfd van twaalfduizend
man voetvolk en twee duizend ruiters,den Xaarschalk oz Tllzhxzs het verder voort-

tlringen in Flaanderen beletten. BB TEERMES trachtte mct den aanzienli
jk-en buit
langs de k11st der N oordzee op Calaie terug te trekken , maar Eoxolo volgtle hem

pp den voet. Toen hj echter de #J was overgetrokken en stand moesthouzen,
plaatste hi
j zi
jn legernabj Grevelçnaen in eene zeervoordeelige stelling;deregtervleugel ten Noorden werd beschut doer de zee, de linker ten Zuiden door eene
13v. verschansing ,uit den wapentros opgeworpen , en de W@ dekte hem den rug. EGllooiln.
1558 xowb was (lerhalve genoedzaakt van voren aan te vallen. ))0ns is de overwinning ,,,
roepthi
J. uit, ))mi
JI volge maar degene , wien de eer en het vaderland terharte gaat.1,

Een goed gerigten welnnderhoullen geschutvuurvan den vi
jand,maakte eenegronte
slagting onder zi
jne ligte ruiteri
j. welke hetgevechtopentle. Den Graafvan Egznazld , die haar aanvoerde en buitengewonen moed aan den tlag legde, werd een

paard ontler het li
jfdoodgeschoten. W ederzi
jtlsstreed men metgeli
jke(lapperheitl,
en sppedig vocht woedend bende tegen bentle,man tegen man. W elligtz0u de over-

winning zich eerdervpor Eoxowo verklaard hebben, indien zi
jne Duitscheknechten,
zich, even a1s de Nederlandsche, behoorli
jk van hun pligtgekweten hadtlen;nu
bleef het krl
jgsgeluk een ti
jd lang wankelend, en het gevechlwerd steedshardnekkiger, bloetliger. Eene dier toevallige omstandigheden, welke geene mensche-

li
jke wi
jsheid kan voorzien en die, over hct geheel, meer tlan zi
j groote zaken
beslissen9 verhaastte den uitslag van den stri
jtl. Een smald
.eelEngelscheschepen,
welk np de kust kruiste , door ket gebulder van het geschut en den kruitldamp gissende , wat er gebeurde,verscheen op de hoogte van Grevelingen. Eenige
der ligtste vaartuigen liepen d'
e #@ in en openden het vuur op de Franschen ,
doch rigtten . door tlen verren afsland , weinig uit. Zulk een onverwacht vopr-

valtemiddenvan tlen stri
jd,moest bi
j de vi
janden ontsteltenis en verwarring verwekken, van welke de Graaf:an Egmond zich uitmuntend totzi
jn voordeelbediende.
Xetalzi
jnemagtaanstormende,werdtleFranscheruiteri
joverhoop geworpen,welke
in hare vlugt hetvoetvolk medesleepte. De zege wasnietmeertwjfelachtig. Bt
jna
twee duizend Franschen bleven op hetslagveld, en velen vonden hun graf in de #@ ,
of werden vlugtende door de verbitterde boeren vermoord. Slechts een klein getal
entkwam. De zwaargewonde Xaarschalk nz TIIERMES, verscheidene Edelen en bevel-

hebbersvan rang,en drieduizend stri
jdersmetden geheelenlegertrosvieleninhanden
der overwinnaars, wier verlies vierhontlerd man niet te boven ging. Twee hontlerd

kri
jgsgevangenen werden in zegepraal naarEngeland gevoerd. Eoxowo, aan wien
vlLlps ten tweedemale eeneschitterentleen belangrijke zege verschultligd was,werd
door den Hertog :an J lba, welke uit ltalzê was gekomen , berispend toegevoed
s :
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))Gi
jhebtbuilen nondzake en op eigen gezag slag geleverd, en daardnor'sKonings1555l
1568
anden ennnderdanen onvoorzigtig in dewaagschaalgesteld.'' nIndien deSpanjaarden ,'' antwoorddezoxown ))hier even veel a1s de landzaten te verliezen hadden , zou-

den zi
jdezaakmeteen andero0gbezien-'' Ditvoorvaliswelligtnietzonderinvlned
geweestophetlot,hetwelk Elxoln tienjaren laterheeftgetrnfen (1).
Eene landing op de kust van Frankrl
jk dooreeneEngelsche vlootxan honderd
twintig zeilen,bi
jwelke FzLlpst
lertig schepen gevoegdkad,die grooteùdeels inKolland en Zeeland waren uitgerust, was ongunstig afgeloopen. Xen had bedoeld D ieppe
of Breet te veroveren # tloch was, na het verbrantlen xan Conguet in N ormandye,
door eenige Fransche bentlen ,in der haast zamengebragt, met verlies van zes honderd

man naartleschepen teruggetlreven,dieonverrigterzakehuiswaartskeerden (2).Koningin MARIA overleeftle niet lang dezen mislukten logt. FlLlps verloor met zi
jne S1l7
A'.
agt#emalin den titelvan Konlng van Engeland en van Frankrù'k,en de hoop op maaltdl.
enderstantl uitdatri
l'k (3) Ongetwig'feltl za1 deze omstandigheid zi
jn verlangen naar 1558
heteindevan den oarlogmetFrankrt
j'k versterkthebben,waartoe reeds onzerhandelingen in het geheim geopend waren,terwi
jldebeide vi
jandeli
jkelegerswerkeloos tegenover elkander lagen, en men wederzi
jlls een beslissend gevechtvermeed.
Nietminder dan yllzlps, wiens hartbovendien naarSpanjegetrokken werd,haakte
.

IIESDRIK 11 naar vrede, tot welken de onlangs geleden tegenspoetlen, de vrees dat de

vi
jand,wanneererziclz (le gelegenheid wedert0e aanbood, nietveràuimen znu,in
het hart 4an Frankrl
jk te dringen, gebrek aan geld en verwarringen in het ri
jk
hem aanspoorden. 9e Hertogin-W eduwe van Lotharlngen had den eersten weg

tat(levredesonderhandeling gebaand, toen zi
j verzeldtloordenBisschop van W/rec#l
te P eronne was geknmen , om , zoo 'theette, haren zoon,HertogKARELvan Lotharg
'n-

jk aankleefde,tebezoeken,totwelk eintletleKargen,welkedezt
jdevan Frankrç
dinaal<an Lotharzngen zich insgeljksderwaartshadbegeven(1).GhAlvzstzoefendq
(1)Tnrzxrsj Rist.Lib.XK , p.694. payrrsIlEvrEErs, Aer.âuntriac.Lib.XV ,c.4.5.
v.XETEREX, R ist. d. skderl. oorl.B.I, bl.20,21. HOOFT,Nederl.S ùf.B.I,bl.12- 15.
valt,Nederl. Oorl. D.I. B.I, bl.16. I,
EI
AETIT,Chron.de .
5/11.T.11,p.14,15., sTEzoz ,
de Belto Belgico,Lib.I,p.26.GARwIER,Ilht.de Frcsre,T.XXVII,p.512- 517.wwTsnw,
Ilht.r.pI
lltlpslI.D.l,bl.82- 85.

(2)GIRXIZR,Rist.de France.T.XXVII,p.517. E00:T,Nedert.Sïdf.B.I,bl. 15.v.METERE.,#ï4f.#.Nederl.Oorl.B.I,bl.21.

(3)lyowTvs llxrTEltvs, Rer. Wvdfricc.Lib.XîT,p. 355. wzTsow,Sïdf.m.'Eltlps11,D.1)
bl.91. vAw wl'
lx op wzGExzz:,St.YI,bl.19,20.

(4)Paplers d'dfcl dttCardinaloxQnzxvxttE,T,V.l).168.
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15
55- in de #:#d:llw#:s, en de Kartlinaal in Feankrk
j'k den groptsten invloed op het
1568 b
estuur van zaken uit. Gene hield dezen voar, ))h0e veelleed het den Koning van

Spanjebaartle,datde tweemagtigste rijken van Europa elkanderdporeen aanhoudenlen kri
jg verzwakten,tlaar men veeleermetvereentlekraclaten tegen denouden
vi
jandderCkristenheid,denTurk,behoorde te veld trekken;of,z00menlievernatlerbi
jbleef, deketters,nog ergervi
jant
len van hctwaregeloofdandeXuzelmannen,
moestuitroei
jen. )Deze,''vervolgdehi
j,))strooitlen hun vergiftigd zaad zoowelinde
Nederlanden a1sin Frankrçjk uil,terwi
jlde oorlogondertusschen deKoningen belette,hetinsluipend verderfte keerte gaan. BeKardinaal,''zeidehi
jtenslotte,))zou
duszi
jnen Xeestereenewezenli
jkedienstbewi
jzenenzichzelveneenenonvergankeli
jken
#

rocm verwerven ,door eenen zuurzamen vrede tusschen de beitle Vnrsten tebewerken,

om dan nazerhand m et gemeen overleg de ketteri
j, beidein Frankrl
j'k en in de
Nederlanden, te verdelgen. H;
j zelf wasgereed hem , tntbereiking van tlatdoel,
de hulpzame hand te bieden , onder voarwaarde, dat men over eene zaak van zoo
veel gewigt slechts door vertrouwde personen handelde, en voorts over alles het stil-

zwi
jgen bewaarde-'' Xen wil,dattlezevoorstellcn bi
jden Kardinaal:anLotplcrïzlydzl
ingang vonden, en hi
j sedertoverden vret
le a1snok pver hetuitroei
jen tlerketters
metGRAwVEIZLEonderhandelingen heeftaangekncopt(1).
Op bevelvan FlLlps,hadinsgeli
jksdePrinsvanOranjeinhetgeheim denXaarschallt
oz sT.Awnak,welke op zi
jn eerewoord wasontslagen,en den ConnetableI)ExoxTxoltzwcv,diesteetlste Rç
jaaelin hechtenisgehoutlen wertl,overdenvredegepolst,met
(Iien uitslagjdat'hi
j weldra,benevensxI;vooxzzozsltvAendenBisschopvanJtreeht,
naarAï
gbedlwasgezpndcn, om de voorslagen desKoningsvan Frankrç
jk te vernemen en,z0omogeli
jk,de bedoelingen zi
jnerstaatstlienaarstedoorgronden.sadatmen
methetberamen dervoorwaarden t0tzekere heogtegekomen was,waren(leopenli
jke
onderhandelingen omtrenthetmidden van Wi
jnmaand te Cereamp,ecneabtll
jinJrtoïz'tusschen Doullen& en de legerplaats des Koningsvan Spanje,begonnen (2).
FlLlps had den Hertog van J lha, dell Prins van Oran-e,Rrr GoxEz nz slrvA ,
ohwwvzxzlzz en vlorlrs , die echter wegens ziekte eerlang naar B ruet'el terugkeerde ,

derwaartsgeznnden (3). Van deFranschezi
jdewaren deKardinaalvanLotharingen,
de Connetable nz MoxTxohzxcv , de Xaarschalk nz sv.Awbhk ,zzAw bz xohvxLxzxzas,

Bisschop van Orlean.,en de geheimschrjvervan staatcLAvozo'AvlEspzwsafgelaardigd. De Koningin van E ngeland en de Hertog van Savoye hadden er e1k drie ge-

(1)wzGzxzzR,D.Yltbl.29-31.
(:)Correspond.deçvlttzrx:le Tccffxewe,T.I,p.402-410.
(3)Fffl vlGtll,p.32,33.
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volmagtigden gezondcn. De Hertngin-W etluwv-van âotâarg-ngen wasmet haarznon 1555i

nsgeljkstegenwnnrdig geweest,om de rolyan bemiddelaarstertevervullen.Terstond

1% 8

had men een wapenstilstand van veertien dagen geslnten , die later npg tweem aal ver-

lengdwerd,enwederzi
jdswaseen grontaantglkri
jgsbendcn afgedankt(1).
' Bi
j degeheime onflerhandelingen,in welkemen ontlerantleren een huweli
jk<an no> cAhLos,
den zoon van vlrlps,metELIZABETE , de oudste dechter van ussnalK 11, en eeneechtverbindtenis van tlen Hertog van Savoye metde zusler tle'Franschen Konings had bepaald, waren de vredesvnnrwaarden reetlsin za()verre geregeld , dater nog maartwee
vporname punten ter behandeling nverbleven : tIe teruggaye van Savoye aan Hertog

ExAxvELpltlvERT,en van desladCqlag.
qaan Engeland(2). Dnorden onverwachten
dpod van Koningin XARZA echter wertlen de beraadslagingen afgebroken, en niets'
ôlr

Sprpkkelmaand tles volgenden jaars te Chateau-en-cambrenie hervat, dewjl deze
plaatsbetertlan Cereamp,4001*de zamenkomstdergevolmagtigden geschiktwas(3).
Fxtxpsrverbalgen op Koningin xtIzABE1'H, Melkezl
qneToorslagen l0teen huweli
jk
afsvees, nadatzl
j hcm aanvankell
jk door hoop misleid hatl, liet het regelen der
zaak van Calazs met Frankrùr-k aan haar nver. Er kwam dan xk spoedig,
doch niet zonder medewerking der Spaansche gezanten, een afzonderli
jk verdrag
tusschen Frankrê
jk en Engeland tot sland, waarbi
j Koning uE5nRIK zich verbond, de genoemde stad binnen acàt jaren den Engelscàen over te leveren; 2 v.
Grasm .
en z00 hl
j tlit weigerde, of daarmede op eene onbehoorljke wi
jze vertraagde, 1559
vi
jfmaal honderd duizend kroonen alseene boeteaan Engeland uillekeeren,zonder dat dezeboete hem antslaan znude,Calah afteslaan (1). 9en volgenden dag
werd de vrede metSpanje geteekend,de minsteervolle dien Frankrù-k ooitgesla(1)nrxpxT,CorpsDipl.T.V.P.I,p.23-27. Papiers d'Jfcldw Cardinal:1(GBzzl'zttz,
T.V.p. 169-208,215- 379. Hoplq, Nedert. .Sz'
4f.:. I, bl. 16, 17. GARslzR, Ri&t. de
France T.XXYII,p.525- 530.
(2)Papiera#'Jfcfdu Cardinalngolzwvstt:,T.V.p.243,321,327,339.
(3)v.xuEaEw, Bist.d.Nederl.Oorl. B.I, bl.21 verso. Zeker moet Cercamp eene zeer
ongeschikteplaatsvoorhethouden van vergaderingengeweestzi
jn,daarvanCltateau-en-camhre&is,
hetwelk'men voor beter hield,gezegd wordt:))uncportion en estassez logeable, mais lesurplu:
est toutdéfournide fenêtresetde verrieres:a quoi gepourroitremedierpeurbien peu d'argent,

ea faisantfaireàgrandediligence:Jenentben depapieretc/Ic4:ù delatteanlx. 'cyïer: dsètat
d. Cardinalpz tiRixvEstz,T.V.p.410.

(4)Drxoir,Corps1,
//0-.T.V,P.I,p.31-34. Ygl.wzGzwzn ,D.YI,b1.33 (2),wln:
gissingcverdevnorwaarden betrekkeli
jk Calain,bevestigdwerdtdeordePapier& d'dfll duf4rdinatox GRlsvsttE,T.V.p.531,
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6-8 ten heeft, en waarbj uswnaxK 11bi
jnatweehanderd stetlen en vestingen verlopr.

De

hnofdpunten kwamen hierop neder: de Hertog van Savoye z0u met de zuster desKo-

nings van Frankrù'k huwen en aldestaten, zi
jnen s'ader ontnomen, terug ontvangen , behalve eenige steden , welke in het bezit van uz>oRIK 11 bleven , tot dat

beitlergeschillen in derminne bi
jgelegd waren. FzLlpszou HswllhlKsdochterELIzASETHl0tgemalin nemen(1).Hi
jmoestSt.Quentln,Slzn enCateletaandenKoningvan
Frankrç
jk wedergeven,maardaarentegen in hetbezitvanhetgraafschapCharoloh en
van al de ingenomene steden hersteld worden. W ie van beide het eerst de plaatsen ,

bi
jhet verdrag aangewezen, overleverde, z0u viergi
jzelaarskiezen uilden hoogen
adelvan den andere, totdatdeze insgeli
jksaan zi
jne verpligtingen voldaan had. Den
wederzi
jdschen onderdanen moesten deleengnederen,welkezi
jin 'svi
jandsland bezaten,teruggegeven worden. PrinswzLLEx,onderanderen,z0u hetprinsdom Oraqje,
waarvan hi
jtothiertoeverstnken geweestwas, terugbekomen even als zi
jne overige
bezittingen,en hem regtwedervaren betrekkelt
jk de goederen,op welkehjaanspraak
maakte; dit gold o0k ten opzigte des Hertogen van J arnehot en desGraven van Eg-

mond. YoortsbeloofdendebeideKoningen elkanderwederkeerigdeKatholi
jkegodsdienst te handhaven; waarpnder men zeker niets anders verstond dan de kelters te

vervolgen en eenealgemeenekerkvergadering bt
jeen teroepen,om ,z0nmogeli
jk,de
rultin deKerk teherstellen (2).
Kortna hetsluiten van het verdrag , werden , op verzoek van uzwnaxK 11, de Her-

tog van Alha,de Hertog van Jarechot.dePrinsvan Oranje,en deGraafvan Egmond als gi
jzelaarsnaarFrankrù'k gezontlen en om tevens bj hetvoltrekken der
rouw van 'sKoningsdochtertegenwoordig tezi
jn,waartoeALBA doorylLlpswas
10 v. onpert
Hooim.gemagt
igd (3). Op eensteekspel,tedezergelegenheidgegeven, ontving UEwOIAIK 11
1559
(1)Den 12den van Lentemaand beraadslaagdemen nog overdenschat,welken ztlzznETs van
Frankrz
j'
k aan npx cARtoszou ten huweli
jk brengen. Zie Papiera d'Jfcfdu CardinalDEGRU.
u ttx,T.V.p.544. En reeds den 2den van Grasmaand schreven de zaakgelastigden aan ntxps:

queleroydeFrancesecontenteraitquelemariagedevotre Xajestdsefstsur1esmlmesarticles
etconditions que celluy dudictSr.princeson Elz étaittraicté etc.p.576.

(2)orxpwT,CorpsDiplom. T.Y, P.I,p 34-41. Correspondanne de Grlttzrx: le Taci
fvrwe,T.1.p.407- 412,415- 418,428. GzlthlEn,#ï4f.de France,T.XXYll.p.534- 542,

554-570. ROBERTSOw, #z'
:f. of cszntEs5/,B.XlI,p.701-703. nrx:,Hist.of Engl.Ch.
XXXVIII,p.394.

(3)C'
orremond.deGrlttàrx:le Tccffvrle,T.1.p.416=419. sptp
l?
r,Nederl.Sv
àf.:.1.bl.
19. v.p.uzxR,Inis.Tl-vlf.Bel
g.p.67,68,welke in plaats van den Hertog van Jarscltot,
dcn Graafxan Roorze nocmt. Papiers d'état#t
4 cardinqlDE Gnzsvzttz)T.%.p.578,619.
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eene wonde,aan welke hi
j tien dagen daarnain den ouderdom van een en veertig1555jaren overleed. Hethuweli
jk zi
jnerzusterMAROARtI'HA van Fllpf'metden Hertog 1568
van Savoye, was ecàter in stilte nog vôôrzl
qnen doods'oltrokken (1). Hetverbllfdes
Prinsen van OranjeteParç
-p , hoe kortstontlig oak,wasvan debelangri
jkste gevol-

gen voorEuropa in hetalgemeen en vnordeNederlanden in hetbi
jzonder.Koning
MEFDRIK j welke

oRAwzs a1s een der vertrouwdste raadslieden van llLlps beschouwde en

diezelfsaandegeheimeonderhandelingenhad deelgenomen,waseensop dejagtmet
hem in gesprekgeraalttoverdenbi
jzonderen lastdesHerlogsvanJlha,om middelente
beramen , ten einde allen , die van ketterjverdachtgehouden werden,inFrankrl
jk,
delnederlanden ,enàoor de geheeleChristenheid uitte roei
jen.DePrins,veinzende,
dathi
jderzake vnlkomen bewust was, had den Koning alde bi
jzonderheden van
ditgrpote geheim ontlokt en, naar zi
jne eigene getuigenis,van datoogenblik het
onverwrikt besluit genomen,di
tplan met krachttegen te werken en deSpanjaarden ,wellke het moesten uitvoeren , uit het Land tejagen (2). 9itisechtermoei
jeli
jk
overeen te brengen meteene anderegetuigenis,medevan den Prins zelven en meerdan
#

een jaar na zi
jneterugkomstuitFrankrk
jkafgelegd. Hj verklaartdaarin aan cRAxvzLx.
E,dathi
jmetsmartvernomen heeft,hne onk deverfoeiieli
jke(méchantes)ketteri
jen in zjn prinsdom Oranjezi
jn dnorgedrongen,terwi
jlhj tevensdemaatregelen
mededeelt, welke lli
j daartegen genomen heeft (3). Hetzelflle mcldthj eenjaar
(1)THrzwrs, Ilist. T. 1. Lib.XXII. p.678. GzRslEa, R1&t.de Frcwce, T.XXVll,p.
598- 600. zsloxGx,Leven van den,Snrfpg van 2/:/,D.lI.bl.151- 161.

(2)Jpologie ran wItux I,bi
j :0R,D.lI.Jutltent.&4J>â.bl.77.
(3)nJesuismervilleusementmari,''schri
jftwlttEx den21vanW-i
jnmaand1560 uitdenSccg,
))de veoir comme ces ntécltantes â/rtjdfe,
v se augmente partout,etmesmes quisontvenu en m a

principaultéK'orange. L'aultrejour, aiantreceu novellesde Franeequ'lly commencinntjà à
larêcherjje escripvis incontinentà mon gouverneurctàceulx demon conseille qu'ilx regardiseent par tous m oiens du m ondej de point endurer que l'en fisse altirafion,tknostre wrcy et
cwcïezlzle religion, etque nullement ilz consentissent à ces micltants de se rctirer à m a Principault:, et que incontinent ilz me mandissent en quel estat que les choses estiont, amn que

selon celaje puissepourveoir.Xaintenant,xéantflueleschosesseaugmentent,jene délesseray
d'y amvoier uzlg gentilhomm e expressément, selon l'advis de Son Alteze, avecque ample com -

-'

mandementqlfilIàssetoutdebvoirdumonde,tantparpuplication,commeparforce(autantqui
j'en porrois laavoir)deremédierà telledésordre,qui estsidomagableé toutla f'/lrz4ffewfz.
Maisjecrainsbien fort,puisquetoutlc rpyaullnedeFraneeestsifortemfentê,etmesmesen
ce quartier là,que nu1 comm andement ne petite force aiderat,sine fusse avecque une bonne

force;et,ne l'aiant sigrande comme ilconviendroit bien pourung teleFect,je vnusvauldrois supplier que je puisse avoir quelques lettres, tant de Xadame, comme de vpus,
adressantesau légat,ou, cn son absence,au Aice-légat à'Zrignon, que,estantrcquis par le

11 9zzL, 1 STVK.
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- hter aan PausplvsIY .wien hjvan zi
jn: verknochtheidaan hetRxmsch-Katholjke
elnafverzekert(1). Hel is daarenMven bekend,dathem latern0g vxralergerde
de onvenrziglige belofte van bescherming door de Edelen aan deHervormden verleend,

en d&t hi
j den raad gaf, den scheurmakershet vertrnuwen, welk zi
jop deEdelen
stelden,teontnemen (4. In tegcnspraak metditallesis insgeljks'sPrinsen verklaring ))dat hj deHerçormingsgezinden nooltge/lcc; âeeft;dathunneleer,in welke
hj v&n der jeugd was opgevoed, en waarin zi
jn vader geleefd had en gestorven
was,zôôin zjn hartwasgegri; en er zulkeziepe wortelsin had geschoten,tlatzi
j
te haren tjdevruchten heeft gedragen, en hj groote reden heeft God te danken,
dat dit heilig zaad , dnor G< zelven in hem gestrnnid,nietis verstikt geworden ,

ofschoon hj zao vele j&ren aan hetIlofdesKeizeu wasppgevoed,en zich toen met
devermaken der jeugd, metkri
jgs- en suatszaken meer hR4 bezig gekouden,dan
methetgtea zjnezaligheid betref(3).''
Geldgebrek,zopwelalsde zuchtnaarSpanje,had yltlpsaanges/ord, den vrede
m4tFrankr%
jk te besppedigen. Vruchtelooshad de Koning,omtrenthelmifldendes
vorigenjaars,van deAlgemeeneStaten derNederlaa en,te Jtreehtbeschreven,np
nieuw den honderdsten en den vijftigsten penning,nfweleeneaanzienli
jke som in
eens geëischt, en tevens op het verhoogen der belasting op hetznut en het verdubbe1en van die op de wl
jnen vnorden tjd van vierjaren aangetlrongen (1). In Bra-

hand hadden dcGeesteli
jkheiden Edelen hem daarentegen weleene bedevanvi
jfmaal
honderd duizend Karelsgulden willen aanbieden,doch hiertne de steden nietkunoen

overhalen (5). Doorde Staten van Frzealand wasden Koning eenegoedes0m (propyn)beloofd,mitshi
jherstelde, wattegen 'sLandsvoorregten verrigten gehandeld
was(6). FzLlpshad,zonderop zi
jneeischen verderaan te dringen,zich om geldegentilhomme quijeamvoieray là,que,pourchose qui touchetant le servicede Diev et le
bien de la J/lrùlfezlfd,qu'illay veuillentestre favorable,etluy assister avecque les forces de

Sa Sainctité siy besoigaefusse(s'ilen futbesoin):carje aimerey mieulx emploier lelerces
du pape,que noa celles de Frqnce, pour me non préjudicier à ma Koqverainité,dc.etc.
GAcsAxp.
, correspondance de GrzttwrxE le Taciturne,T.1.p.461.
(1)oaoxx v.palxsTEaga,u4rchirea g: ta J/lfyoa d'Orange, T.1.p.119 ,2deEdit.Zie ook
bovenalp.197*,202*-205*. Vgl.hi
erbi
j w.xogs, vxup vu xuwlx aan de&> d mlo wlztxx I,D.1.bl.11 - 149.

(:)Hettjdschriltde Gï#,vonr1845,D.1.b1.3I8,319.
(3)Jpoloyepcl wlttzxI,bj XR,D.lI.Jutltct.flxâA bl.77.
(é)
.wàlzwlàR,D.YI.bl.36.
(5)v.EEURI,#ùf.m.':Hertogenb.D.11.bl.1 , 11.
(6)Charterb.m.rdedl.D.111.bl.426-130
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ljken onderstand tot Spanje gewend. Xen heeh deze tnegeeEjkheid &ls:wakheid11
beschouwd van een Vont, )
)die geen tegenspraak gewonn zjnde, tegen hettegenspreken niet bestand was, en dus glippen liet,wathjde bekwaamheid nietbad,
vastlehoulen (1).'' Hôe ditzi
j, een teeken:andwingelandj ofwillekeurwa6het
zekerevenweinig,alseen bewjsvanaflteervan deNederlanders.Spanjehadaqn'sKoningsverwachting beantwoord ,en doorvlx,lpswasden twaalfden van Sprnkkelmaand dezes

Jaarsaanohxwvztx.xverwittigd,dathi
j,totpnderschragingvanden kri
jg9eenmillioen,
tweemaalhonderd duizend dukaten, uit dat rjk getrokken,binnen den ti
jdvan twee
of drie maanden verlpild had; en n0g een millioen dukaten tot aan Lentemaand zou

behpeven (2). In Grasmaand daaraanvolgende hadden de Staten van Brahand, na
kprt te voren,door tegenwerking der steden, eeneopbrengstvan vi
jfen zeventig
duizend gulden den Koning,naarbetschjnt,geweigerd tehebben,hun aandeelvan
ruim tweemaal honderd duizend guldenindencgenjarigebedes
'an achttonnengouds
bewilligd, ondervoorwaarde,dat zekereanderebedevantweemaalhonderdvt
jftigduizend
gulden , invi
jftien honderd zevenenvi
jftigvpordenti
jdvanzesjarentoegestaan,zouophouden (3). Dnnrdestaten 4an Kollandwarentweehpnderdenvlftigduizendgulden
bewilligd; opk hadden zj n0g in eene bede van honderd en vl
jfen twintig duizend
gulden gestemd,maareen lateren vnorslagvan Fzu's,hem eenrentebriefvanjaarljk:
vjftienduizentlgulden teteekenen1erbetaling van hetkrjgsvplk,van dehand gewezen (1). Dempei
jeljkheden,welkesteedsheteischen 4an bedenvereorzaakte,schjnen FzLlps op het denkbeeld gebragt te hebben ,in de N ederlanden , even a1s met
gned gevolg 1.
n Kantilq geKhied was, in stede daarvan ,hetregt op de vevkoppen

faleabala&,drozt wvr le. r:wfee) ten behncve van 'sYorsten schatkiytin te vocren.
GRAIVELLE gtelde hetden Slaten voor, doch vond bt
jhen .en ingang.Hjzelfraadde

het den Koning af. ))De staten,'' schreef hi
j,))gaan gebukt onder een zwaren
schultlenlast voor welken '
zj renten betalen;en alhunnebronnen zullen nietalleen
niettoereikend zi
jn, de hooftlsom af telossen, maarzelfs niet, om de renten te
dekken, die hen knagen (5).'' Nu wenschtedeKnning, bi
jwjze van bede,n0g
driemaalhonderdduizend gulden te hefen; en toen ditmislukte,verklaarde hj &an
ohwwvssx,z,den geldell
jkenondemstand,dien hi
jin deNederlanden mietkpnvinden,

(1):ltn:houK,D.VL bl.10.
(2)Pa# evnd'Jflfdw C'/rdilcl#eGazwvEttgjT.V.p.454.
(3)v.nErRx,Sïdf.m.':Rertogenb.D.lI.bl.10,11.
(4)wzGzwzl:9D.VI.bl.37.
(5)Papiera#'dlcldw Clrdfflcl& Gwzlvztt?,T.Y.p.59(y597,598.
10 #
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>8 ju spapye te gaan zoeken. sadat GRANVELLE hem hierpp het volslagen onvermogen
der Stalen , wier hulpmiddelen geheel waren uitgeput, ontvouwd had,scbreefhj
*

terug : (tlk ontveins evenmin het geldgebrek , waarin ditland zich bevindt.- Gcd

weet,h0e zeerik trachtaan een dergeljken staatvan zaken een eindetemaken,al
ware het00k ten kostevan mi
jn eigen bloed. Ka&tih-ëbevond zich insgeli
jksinden
uitersten nood; ik had reedsmi
jnerenten in datri
jk verkochten vcrpand,en nngtans heeft men mt
j verscheidenemillioenen kroonen gezonden,z00datmen pp deze
bron volstrekt niet meer kan rekenen , om in de behoeften der N ederlanden te vonr-

zien,zppalsik vurigwensch tedoen,indien hetin mi
jnvermogen ware. Xaar ditis
ongelukkig het geval niet; men moet dus een midflel opsppren , welk z0o min moge-

li
jk zwarigheden oplevert, wantmen kan nietverwacàten,zealle tevermi
jden (1).,'
Na zulk eene getuigenis, na z0o vele pogingen des Konings, pm de genegenheid des
adels en des volks te verwerven , za1 men welnietlanger beweren , dat FlLlps toen
a#
reeds((tegen de Nederlanders eenenonverzoenlt
jken haatkoesterde,hetplan t0thunne

ontlerdrukking in hem rl
qgte en de wensch geboren werd, de maatregelen,welke
daartoe leidden ,
.
nog vôôrzi
gtn verlrek naarSpanae
teberamen (2).,)
Er is reeds opgemerkt, dat zonwel staatsbelang alsinnerlt
jkeovertuiging,Fltlps
aanspoorden, 'sKeizers vermaning , met betrekking tot het handhaven des Roomsch-

Katholl
jken geloofs, op te volgen,waarin hi
jdoproRAwvEtLx,een hevig vervolger

der Ketters, versterktwerd (3). Ili
j had met weerzin vernomcn,datalshetware
onder zjne oogen, Ketterscheleeraarsin den omtrek van Jntmerpen vergaderingen
hielden,en demaatregelen terbeteugeling daarvan goedgekeurd (4). Nietalleen
vermaande hi
jGRAwvEtx.
z,))op middelen bedachttezi
jn,de ketterijen tevonrkomen,
maar o0k die uil ternei
jen,welkereetlsin z0o gropten getale in deNederlanden
bestonden. 9itmoestde eerste zaak zt
jn,metwelke men zich vôôrzl
jn vertrek z0u
bezighnuden, dewjlzj de belangri
jkste 1an allewas(5).'' Kortdaarop werd een

(1)Paplern d'Jfcldu CardinaldeGnwyvEtt:,T.V.p.597,603,608,612,613.
(2)coxvlx-wlzlsBlTzKv)De fccifïgjcrïgeoorlog)D.1.b1.60.
(3)Papiers t
rJlcfdu CardinaldeGazwvEttz,Fl'.V.p.614-619. HoezeerGRzxvEttEdeKettershaatte, bli
jkt uit zi
jn brief aan den Koning in 1557,in welken hi
jhen nocmt:hombres
denesperados, y dfl miedo dela-verfc.'? Papiersd'Jfcf,T.V.p.61;en dathi
jmetalle
gestrengheid de bloedbevelen tegen hen wildeten uitvnergebragthebben,bli
jktuit een andcr
schri
jven aan Iqul,s,in 1.c.p.112.
(4)Papiersd'état#M CardinaldeGRzxvEtt:,T.V.p.398,3g9,402.
(5)PapiernTJlcfdu f'crd1cldeGlàsvzttE,T.%.p.591.
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kapittel derRitldersvan hetGuldenVlies,heteerstena'sKonings troonsbeklimming , te 1555Brusaelgehouden.Drie punten werden den leden voorgelegd : 1* niemand tot Ridder 1568

te kiezen dan eenRoomsch-Katholi
jke9 die, wat de zuiverheid zi
jnsgeloofsbetrof,H2o9oiv
.
m.
boren alle verdenking verheven was; 2* met (le grnotste zorg, tegenwoordig en in 155t)
de toekomst, te waken voor de onderschraging van de godstlienstin hunne landen ,
en de misdaden , tegen haar gepleegd, te beteugelen ; en 3* elken tlag de mis te
hoaren , z0o veel men dit,zonder hoogst wettige verhîndering, verrigten konde. Na

veleen ernstigetegenbetlenkingen,werden deze driepunten,op eenigewi
jzigingna,
aangenomen ,en vervolgenseeni
gejongeEtlelen t0tRiddersverheven (1).
W einig dagen te Voren WaS CHRISTINA , Herlogin-W eduwe van Lotltarzngen , te

Bruneel gekomen, om de landvoogdi
joverdeNederlanden vnor zich te verzoeken,
dewi
jldeHertog van Savoç
jedeze waardigheid z0u nederleggenr om van ztjne staten
bezit te nemen ,wellke hem door hetverdrag van Cltateau en flzzlsr:zï'waren terugge-

geven (2). Zi
j was de dochter van CERI8TIAAw 11, Koning van Denemarken, en
van ISABELLA, de zuster van KARZL V , en na het overli
jt
len van haren eersten
echtgenont FaAxs sFoazA vlscoxTx, Hertog van M ilaan , gehuwd geweestaan FaAxs,

Hertog van Lotharzngen, wien zi
jin vi
jftienhnnderd vi
jfenveertig insgeli
jksverloor.
Thansvoerdezj metvastehand de teugelsderregering voorharenonmondigenzpon,
en stond in hooge achting bj deNederlandera,welke zi
j doorhetbespoedigen van
den vredemetFrankrj
kk,aan zich had verbontlen. Zi
jvond eene xermogende mededingster in 's Konings onechte zuster, XAROARETHA , Hertogin van P arma ) en

Keizer FERDIwAwB trachtte evenzeer den opengevallen aanzienli
jken postvonrzi
jnen
znpn, den Aartshertog xAxIxILIAAx, te verwerven. Indien het waaris, datdeNederlanlers gaarne ohAxzx of Eoxown met het algemeen bewind over hen bekleed gezien hadden , en dat beide er inderdaad naar gedongen hebben , was het verstandig
van vlLlps, hieraan geen gehoor te leenen ; de verhelng des eenen immers z0u on-

getwi
jfeld deafgunst des anderen gewekt, en eenebron van eindelooze twisten opgeleverd hebben. DeKoning konde,naargewoonte, moejeli
jk t0teen besluitgeraken, maar verspreidde, om inmiddels alle geheime kuiperjen te voorkomen,het
gerucht, dat bj zjn zoon oo> cAaLos tot Algemeen Landvoogd zou aanstellen.
Vruchtelopshad hi
j beproefd, devpormaligeLandvoogdesXARIA te bewegen, weder
het bestuur over de Nederlanden op zich te ncmen (3). Eindeli
jk bepaalde zich
(1)Papiersd'dfcfdu CardinaldeGqzwvztt:,T.V.p.628-631.
(2)Papiernd'Jfcfdn CardinaldeGqkzvEttx,T.V.p.627 (1),6I7 (1).
(3)GzcsâRo in de Compte rezld'
M.de& déclce: etc.T.lï.p,309, aangehaald in scnpTEt's
Aant.op rtnAls I en 11mcflPallant,bl.13.
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1555- zjne keuze bj'MAxoAhttllx tlln Parma, vbpt vie ohA,vztLx en ze iertbgvo

15X J lha zich verklaaep hatlden als meer Spaanschgezind dan de llerlagin van Lotharfnges , welke dx r ohz
kwz: en zGkown gesteund wetd, en wier staten te digt aan

Frankrê
jk grensden, waardoerzi
j, gaf men voor, meer of miu van dat rjk afbânkell
jk was. Daarenbaven dong de Pêin!van Oranjenâardehand van noxovazA,
cuRtsezxA'g dpchter9 om zich t
klzo: den grootsten invloed op de regering teverzekeren ,
hetgeen niet stronkte met de bedaelingen v4n 'sKpningsraadslieden. Zelfs,beweert

men,werdhem het vooêgenbmen huweljk geheel belct, zewi
jleene vetmaagtchap
ping methetKpninklt
jk hui:in zi
jnengeesteerzechtigervoôrnemenszpuontvlammen,
dan die waren, weîk: men reed: meer dan een: duideli
jk in hem ontdekt had.
GhAxvztLà wordtbesvhuldigd,ditbewerktte hebben. Zekeris,dathj die ëcht4erbindtenis gewenscht heeft#m4ae ddt de Prins zelf nog geen bepûald belluit genomen
had en dit, waarlchi
jbljkj 4an de beneeming der mbeder afhankeljk maakte.

jd ohAsza'svxegere innige
Geheelonjuislwordtderhalve verbaald, dat 4inds dienti
triendtchap 40e: den Ketkvegd verkoelde eu eerlAng m den onverzoenljksten haat
vevkcerde(1). Hetbljktuitechtestukken,datwlslzxx n0gsteeds vbor chxxvgtu

de hoôgste achting koesterde (2). Xaarhet beeld, door een ti
jtlgennot ons van
cshxsvxxA van Lotharzngen opgehangen , is het te betreuren , dat'sKoninp keuzp

nietop dezb bemtnuthswaardige en schrundere Yorstin zlch gevestigd hedt (3).
Van den anderen kAnt is het echter waar, dat nietalla n eigen- ofstaatsbelang,
maar ook de mbelinê# 2qt M.
kxsAxzTux v.n #4e- , de dochte: pn KAhzt Y ,
wiens nal dachtêhi: dèn Nedeêlanders dievbaar wqs, di
e daaren% ven in N ederu y
geboren en naar 's u nds teden en gehruiken wAs opl voed, den telke eelgeo llig

mxstzt
jn,den Koniôg tntbA4e beuceming bevbye:
n bebben (1).
(1)pcszrsuErzzars, Xcr. â%&tt. Li
b.XY.p.1$8. x0nrT, Redetl.#ï:l.B.1.b1.20,21.
oworll Annal.Lib.1.p.12. :-GG*A) IIQI.Aelg. Llb.1. p.1B- 19. sTqAoz, de Wëll* helgïc:,Lib.II.p.43.BEx*meGtle,Ned<l.Sïdt.B.1.b1.10.11. Leten mcx.vzttrx 1, D.1.bl.
1z
œ = 109.Gaozx %.nlxetl:tll,Wrc/zïtez.
de la#lïyo..
2'
O:*wgc,T.1.p.191*,35,36.'de.
Fwlit.

(2)Zoo,ohdeèâxderen,Rhreefwltle
xxin hetlaaïstvan 1:60 aan GAAAEU,::Jeremèslet:<
à w us, eûmmè à cellûy qvientent mieqlx le tout,etaussiA iscaltquimescitle pl'
a, pro-

Euble,selon 11t axd. l'ecli/lqaejétomo
'ursœgheu qqemeavésporté,dohtme:en:fWfement dàlfgl, gue tout ma mïe mecvrl: é commander,cd--e a l.g serviteuretyer/cfcf
amy mndfreg vousgupplianty voloir toujourscontinuer.- VousbaisantMonsieur,lesmainsj
Priantle Créateur vousdnn'
ner bomne vie etlpnjez'ozdFàxn, Cortenpond.deGrlttztx: le Tazitwrne,T.1.p.462.

(3)vwlx&oxl,oetcren,T.1.p.484-5*.
(4)sTRwoz,de BelloAelgïcp,Lib.1.p.53-55.
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9e Raad van State werd op den nuden vnethersteld. > o lang Fll/lps,de opper-1555ke r
1568

, zich in h Nederlanden pphield, wR@ ditligchaRm naluqrljk deklcm des
gezags kwjt geweest(1). 9en Ylîesridtlers, den Leden van 1en Geheimen Raad,
vaa den Raad der Geldmitldelen, tn van den Gm olgn RApII te M eehelnn

werd daarin, geljk eertjds, de tnegang vergund, miss 4I
jvoaraftloor de Landloogtles besckreven werden. GRAwVS:L:, tle Prinsvan orqnje, de Qraaf van Er
mend, vlx,lps va'
n Stavele, Beer vaa Glaion, KXIZL, :gron van Barlaymont,
Venrzitter van 2en Raad der Geldmipllelen,en'vlGvtusvqn Zyfe/l- ,Voorzitter van

4en G heimen Raap,vormden dezenRud (:). 0aA>JK,welkele voren zjne Raads.
heesplaat' ha4 nedergelegd,dewjlmen hem ,nAar:ijnemeening,slechtsberoepen
hd,nm dehandelingen van dien Raad doorzt
jnnaam gn a:nzien hj hetlnlk kracht
W tezetten,lietzich nu,dochnieldan pp sterken aantlrang desKonings,bewegen,
flaarin wederzitting tenemen (3). saastden Raad v.n State,ea als een onderdeel
fharvAn, werd nng eeneafzontlerll
jke Coneulta ingesteld,bestaantl: uitGlAxvzttz,
yu LAxxol: en vlollus, met welke de Landvongfles zich meelt beraden in zaken ,

die smed eischlen, tjf welke zj nietgeschiktnertleellq in den xnllen Raad van
Stwte veorte dragen (1). :1 hs
et gezag vo dat ligchaam wa$ nu eigenljk in
hauden v&n G*A>vELts;nietalleea vlvgen :ARkAXMOwT,zt
jn begumtigde,envxGxzlrs,
+a
*' j'verige 4rieu4,<Rn zi
jnewenken,maardeIandveegdesraadpleegdein vele en
gewigtige zaken hem alleen (5)., Eenigen meltlen zelfs,datzj gehouden was,hem
alleen te hxxn (6). BeGeheimeRaad, x der wie. I/ en , k halve de Yoorzitter
vloxzlvs, x'zltu soT, Abt van Traveren , hrx der des Bisschoy van J treeht,cuaxsToFezs van l 'zdxpflî:,en zoAcm x uopl,xhrs geteld werden ,was, even a1: de Raad

4erGeWmiddelen,reellstevoren geregeld(7). DedagvaartenderAlgemeeneenGewesteljke Statea bleven op denzelfden voet, niettegenkaande oaAlvzLrz den Koning
geschreven ha;: ))eene zaak bljftneg ternverweging overig,welke wjUwerXajesteitdikwerfonderde oogen hebben gebragl,nameljk, betgevaar, welk deze dag(1)v.wIa op wzGxwul.St.VI.bl.21.
(2)uolœERrs,Memorial#e: Trouhle',fs HovwcK v.pzpzxnRxcHr,ànalect.Belg.T.Il.P.II.
p.18. zrRGrwmrs,Rist.Bel
g.Lib.1.p.22,23.

(3)Terantmoording van wlttEx I,bl
j :0R, D.L ânthent.'tyââ.bl. 4.D.Il. Autltent.
Btukk.bl.72.

(4)sTvzoz,deBello Ael
gfc:,Lib.1.p.56.
(5):uTlvpotlayNedert.Sïdt B.1.bl.14. Nakex.@ de Fcder/.Rht.b1.218.
(6)RRGn:PICS)Sïsf.Bel
g.Lib.1.p.23.
(7)sopllxv:,Se- rïll.d.Trowbl.p.18.
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1555- vaarten opleveren , waarin de Staten met elkander beraadslagen; dagvaarten, die
1568
reeds za0 vele treurige uitkpmsten hebben opgeleverd. Xen heeft gezien , hoeveel

ti
jd er verlooptj zulk een groot getalstemmenden t0téén gevoelen tebrengen, en
van hen een bepaaldbesluitteerlangen pverdezaken,welke zi
j behandelen;en dan
bljven eralti
jdn0g velen overigjdielateralhun boozen aardtekennen geven (1).'1
Behalve overBraband,waar de Hofplaatswas en welk onmiddelli
jk onder den
Algemeenen Landvoogd , of de Opperlandvoogdes behoorde, was over e1k gewest
een Stadhouder gesteld ; daar echter eenige dier gewesten zeer klein waren ,hadden

verscheitlenete zamen snmséénenStadhouder,welkein zjn gebiedhetbewindvoerde
over het krl
qgsvolk en de burgerll
jkezaken nietalleen,maar 0ok,in verbandmet
de gewestell
jke geregtshoven, het opzigt had over het regtswezen, uitgezonderd
in Flaanderen, waar hem alle bemoejing methetlaatste ontzegd werd. Destad.
houderschappen werden , even als alleandere ambten , t0t'sYorsten wederopzegging t0e

bekleed,en vielen open bi
jdekomstvaneen nieuwenLandsheer,dienaarzi
jngoedvinden af- en aanstelde (2). FzLlps verkoos bjna uitsluitend sederlanders x'an
geboorte tot deze waardigheid. De Graaf van E gmond werd over F laanderen en

Jrtola; zAx, Xarkgraaf van Bergen, over R enegouwen, KaleneLennes en Chateau ex Cam breao ) KAKEL,Baron van Barlaym ont, overNam en ; FLoRlsvan M ontmoreney , Baron van M ontigny , broeder des Graven van Iloorne, over D oornzk
en het omliggende grontlgebied; zA> van M ontmoreney , Heer van Courlères9 over

Rl
jùael,D/'
?
zgien Oreltze&)plzl'Eh ERxsT,Graafvan Mannfeld,overLuœemhurg)
en zAw , Graaf van Ooat-Frlesland, over Lzm hurg gesteld. KAREL, Graaf van
M egen , verkreeg doorbewerking van ORAXVELLE, het stadhoutlerschap over Gel-

ddrfczld enZutphen. DeGraafyan Iloorne,welke sindsvi
jftienhondertlvi
jfen vi
jftig
(leze waardigheid beklecd had en gaarne behouden z0u hebben, werd in zt
jne
betrelkking a1s Admiraal der Nederlandsche zeemagt beveltigtl. JAw van Zf#zl:.

Graafvan Jremherg , belzield het stadhouderli
jk bewind over Frieeland. Grpnflgen, Overç
-)
'seel en

Léngen (3). Prins SVILLEM van Oranje werd Stadhoudervan

Kolland , Zeeland , Utreeht, /fQœl-Frf:â'lczl# , E oorne en den Wrïeî, in plaats
van MAXIXILIAA> van W J?
ZréYN#iJ, Heer van Beveren en Xarkgraafvan K eere en

(1)Papiersd'Jfcfdè4CardinaldeGnAhvEttE,T.&-.p.599.
(2)v.wux op wzGExzlh,St.V1.bl.22.
(3)uol,
psl
'tTs, Memoriald. T'
rppzâ/.p.19. poxrrsHErT>lhrs, R er.W vdfr.Lib.XV ,p.359.
v.p. szEa, Init. Tvzzlkt/f. Lib. 1. p. 89- 91. srRzol ,de Bello Belgico,Lib.1.p.35- 37.
I,x PETIT,Cltron.de #p//.T.ll.Liv.lX.p.25. HOOFT, Nederl. Sïdf.B.1.bl.21. v.xETEREx ,
Ilist.d.Nederl.059*
1.B.1.b1.-26.verso. Bon,Ilist.d.Aedcrl.002.1.B.1.b1.22.
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5-Floakngen,welke onlangswasoverleden. Even aIsbi
jwzLLzxseersteaanslelling tnt155
1568
Lidvan denRaad van State,xerklaarde0nk thansdeKoning,))dathjdenPrins,zi
jn 9 v.

beminden en getrpuwen neef, Ridder van het Gulden Ylies9Raadsheer van Staaten oogst.
K
maand

amerheer,Luitenanten Kapitein-Generaalin denjongsten onrlog tegen Frankrùk, 1559
uithopftle der dienslen hem en wi
jlen den Keizerbewezen,zoowelalswegenszi
jne
wl
jsheid, dapperheiden ondervinding,t0tStadhouderen Luitenant-Generaaloverde
genoemde landen aanstelde, àem volle magt verleenende, vnortaan gezag en bevel in

zi
jn gebieduit te oefenen; er'sKonings regten, hopgheid enheerli
jkheid tehandhaven;het welzi
jn der gezegdegewesten en inwonerste behartigen;llen te hoeden
en te beschermen tegen alleknevelari
jen onderdrukking;regtengeregtigheid telaten
weêrvaren aan elk , die er om verzocht; alle vonnissen,dppr hetH0f van K olland of
Utrechtgeslagen, ten uitvoer te leggen; Burgemeesters,Sphepenen en Vroedschappen,
waar hetnoodig was, naar 0ud gebruik te vernieuwen; de steden en vestingen te be-

waken; de Staten bl
jecn teroepen,wanneerhetbelang desLandszulksvorderde;en
vaprtsaldatgene naar eisch te verrigten , wat een goed en getrnuw Stadhouder verpligt
is, en dezen van oudstoeltwam ; alles onder genot van hetzelftle gezag, dezelfdevoor-

regten, inkomsten en voordeelen, welkezi
jne voorgangers bezeten hadden en aan
dien postverbonden waren. Elk,4an watrang ofstaatin zi
jn gebied,moest2enPrins
van Oranjein zi
jne waardigheid erkennen, geheorzamen,de verschuldigde eerbewi
jzen a1saan den Koning zelven,hulp verleenen,en ongehinderd aldievoordeelen
laten genieten,welke hem toebehoorden (1).,,Behalve dezen algemeenen,ontvingde
Prlsn0g een bi
jzonderen lastbrief,in welken hem bevolenwerd,))steedszi
jnverbli
jf
in zi
jn gebied tehouden,om demoei
jeli
jkheden te voorkomen,welkein zi
jne afwezigheid konden ontstaan , z0o met betrekking t0l de godsdienstals anderzins; en dat

hj verpligtwasaan de brieven en bevelen der Landvoogdestegehoorzamen en zich
te nnderwerpen,dewi
jlzi
j,even alsdeKoning, hetoppertpezigten gezag had over
alde besturen dezergewesten (2).,0 Naar eenigen, had oRAwzz zich met hetstadhcuderschap over Flaanderen gexleid, en beschcuwde de opdragtvan hetbestuur

overdeminzerbelangri
jkegewesten yan Ilolland,Zeeland en Utreeht,alscen bli
jk
van wantrouwenin hem bt
j den Koning (3).Ontlertusschen heeftdePrinszelfnaderhand verklaard , dal hem deze bediening en antlere waardigheden , overeenknmstig dc

(1)Gàcllkno,CorrespondancedeGrlttzrxE le Taciturne,T.1.p,487-490. Den achtcntwinti
gsten van oogstmaand legde de Prinsden eed afin handen der Landvoogdes.

(2)GR0zx v.pElwsTzRER,Zrchiven dela M ahon d'prczlge,T.1.p.36.2deEdît.
(3)=OO'T,Nederl.Sïdf.B.1. bl.21. Vgl.G1t0zx vAw l'luzsrsaz:,Arcltkves de la # c:-4/4
d'Orange,T.1.p.36.2deEdit.
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11
556
58
- begeertevan KeizerKARELwaren opgedragen (1). In Ilblland,waarmen zich vroegeri
jverig tegen het aanstellen van eenen vreemdelingtotStatlhoudergekanthad,
achttemen zich thansgelukkig,denPrinsvanOranjealsbewindvoerderteontvangen.
lmmers niet alleen stamde hl
jafuiteen zeeraanzienll
jk huis en bezat uitgestrekte
goederen in Ilolland, aan welks xoornaamste geslachten hj doorzi
jn huweli
jk met
wi
jlen &wNA van Egmond, Gravin van Buren, vermaagschapt wasj maar00k den
Hervormingsgezinden moesteen regentaangenaam zi
jn, wiensnaaste betrekkingen de
Protestanlschebeginselen aankleefden, ofschoon hi
j zelfdeRoomsch-Katholi
jke godsdienstbeleed (2). Tweejaren laterwerd dePrinst0tOpperhnutvester van Ilolland,
en totLandvoogd van Bourgondiëbenoemd (3). Van dit laatste ambt betuigde hij

xedert, nimmereenig voordeelgenoten te hebben (1). De winstbelovende betrekking van Voorzitter in den Raad der Geldmiddelen , hem reeds vroeger aangeboden ,

had hi
jvan de hand gewezen,verklarende,))(lathi
j zichdaaraanhadonttrnkken,wel
bewust, dat degeene, die eenig bewind llitoefent, bovenal zuivere 2ahanden behonrt

te hebben,ja,z0o mogeli
jk,o0k vri
jvan allekwaad vermoeden zi
jn moest(5).'' Er
wnrdtverhaald,dathj en de Graaf1an Egmond insgeljkshetopperbevelweigerd.
eu
over de Spaansche benden, die op de grenzen in bezetting lagen , hetwelk men

hun, wier achting en invloed bj hetvolk groat was, ha4 opgedragen, nm het
misnnegen overhetverbljfder uitheemsche knechten, z0o bl
j de Staten alsingezetenen te lenigen (6). Beide mannen, zegtmen,hazden den moed,ofIieverde
stoutheid gehad te verklaren , ))2at door de dapperheid en de wapenen der landzaten

de vreze te vergeefs bevochten was, indien zj inwendigmethetjuk dervreemdelingen slaafsgewijze belast bleven (1).'' Dezevrees zou voorzekereven overdreven,
alsde wi
jze,op welke zi
jwerd te kennen gegeven,ongepasten beleedigendgeweest
zi
jn. Teregt heeftmen gevraagd, wat toch Tierdehalfduizend Spanjaarden op zi
jn
hoogst, vermogten tegen deStadhoupers, welke de burgerlen en in oorlpg geharde
landzaten,naauweljksuitdedienst ontslagen,terverdediging konden pproepen? Enof
(1)Jpologinvan wlttEx,âz
J zoa,D.Il.Jutltentik.Stukk.b1.72.
(2)wzGzxzzh,D.V1.bl.43.
(3)Gl
tozx v.PRIwSTERER,Archirezde la Maison d'Or/
zsge,T.1.p.36.2deEdit
(4)Jpologievan mttzx,bj :nR,Authentt
-k.ffui-â.D.lI.bl.72.
(5)Jpologievan wlttEx,bi
j:0R,âlttltentik.é'I?
kiâ.D.II.b1.82.
(6)sTalok,deBeltoBelg.Lib.II.p.62. Vgl.z.:.oE Tzssls,comment.ia nnvscK v.pzl'xioRxcnr,Anal.Bel
g.T.Il.P.lI.p.133.

(7)u00rT,Nederl.Sùf.B.1.bl.24. GltoTlrs,Jnnal.Lib.1.p-13.
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mpn nietwelzeerscherpzigtig zi
jn moet, om eene zuchttotonderdrukkingvan het1J55L
1568
and te xinden in hetverbli
jfvan een handvolkri
jgsvolk,waarovermen ohAyzx en
Eoxoxn zelven het opperbevel in handen wilde stellen? Er is derhalve beweerd ,
dat deze weigering voortvloeide: to nmdat ohAwzz het nuttig nordeelde den Koning,

wiensbedoelingen hi
j, teregtofteonregt,wantrouwde,hethouden van allevreemd
kri
jgsvnlkalsstrl
jdig met'sLandsvoorregtentedoen voorkomen,en hem alzoodenweg
afte sni
jden, er meertezenden; en 1* nmdat bj en Eoxoxn op Flrlpsontevreden
waren,sindse1k van hen de opperlandvpogdj voorzich,doch te vergeefs,begeerd
had (1). De Prins zelfheeftnaderhand verklaard,dat'hi
jopzetteli
jk uitFrankràik
hetwaartswas gekomen,om deaanzienli
jksten van den Landeaan te sporen,op het
vertrek dier benden aan te dringen, dewi
jlFxrlps zich daarvan wildebediencn ter
onderschraging van het willekeurigngezag (2). Hetbli
jktondertusschen,dathi
jen
Eoxosn werkeli
jk het bevel over hetSpaansche kri
jgsvolk op zich genomen en een
geruimen tt
jd gevoerd hebben (3). Een nieuwe wenk,datmen metbehœdzaamheid
van 'sPrinsen betuigingen moetgebruik malken. 0p zi
jn gezagwordto0k beweerd,
dathetORAXVELLZ was, welke,t0tuitroei
jing derKettersen t0thandhavingvan een
enbepaald gebied, op hetbljven derSpaansche benden aandrong (1). Hetisechter
zeker,datGRAwvztlzzjuisthettegenovergesteldebegeerde,en F1LIPsdeSpanjaardenin
hetLandwilde laten, alleen uitvreesjdat wanneerzi
j vertrokken waren,de Franschen den vrede mogten breken (5). Zl
j bleven dan o0k waar zj waren, doch
maakten zich dnor moorden, rooveri
jen en hetplegen :an degrofstebaldadigheden
algemcen gehaat (69. De benden van Ordonnanliën,doorKAltELV op drie duizend
ruiters gebragt, doch thans niet voltallig , waren in veertien afdeelingen gesplitst en
etonden onder bevel der bovengenoemde Stadhouders, uilgezonderd de Graafvan OontFrïewluzld benevens den Heer van Courrzeree, en onder dat van Fzrlps van Croy ,
Hertog van Jareehot, AwTuowls van Lalazng, Graafvan Iloogntraten , x.
:xIxII,IAAw
de S:wzlïzl, Graaf van Bo&nu, zoAx van Jrp?/, Graaf van Roeux , en nEwDRIK
van Brederode. Onder elk dezer Heeren was een ridmeester, die in hunne

(1)slsllEllnlzK.D.VI.bl.16.
(2)Jpologiem.wlttEx l,bj 50w,Jntltentik.fflf-â.D.ll.b1.77.
(3)Gnosl v.I'
RIwSTEaER,Jrchives dela J.
/tlùplld'Orange,T.1.p.46,61.2eEdit.
(4)Fercwf-.r.wlttvxl,bi
jzoR,Authent.é'
fvâf-.D.1.b1.5,6.
(5)Papiers d'Jfcl dw f'
crdïsc!de tazwvEtts, T.V. p.653, 672. cRozwvzx I;IIISSTEEKR,
Arcldves de la Scïdpw d'Orange.T.1.p.184,185*.2*Edit.

(6)Ilemonstt'
ance c'
lfIloi, in dellesolut.m.Holland, bl.98, aangehaald doorwzGtsàà:,
D.YI.bl.48.
11Y
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55- afwezigheid het bevel voerde. Alleen bj onvoorziene omslanzigheden bediende
1568
men ziclz van deze ruiters, welke FlLlps te vergeefs getracht had op het vnrig
getal terug te brengen. Er was nog Duitsch vpetvolk , hetwelk ElLlps zelf gaarne

wilde, doch uitgeldgebrek niet kondeafbetalen. Daarentegen gaf hi
jvoor
enige
: ,e
benden landzaten in dienstte willen houden,indien de Staten voor het kri
jgsloon
zorgden, dochwelke hierin, naar het schi
jnt, huiverig waren;deze manschappen
althans wertlen voldaan en afgedankt(1).
Z00 mogell
jk,trachtteyltlps,n0g vôôrzi
jn vertrek ùaarSpanje,de besluiten der
kerltvergadering te Trente ih de N ederlanden in te voeren en tegen de Ketters te

bezigen. Hi
jbeslootinsgeli
jks, zoowelter bevordering van dat doel, a1sterbeteugeling en verbetering derGeesteljken,het getal derBisschoppen aldaarvan vierop
zeventien te brengen. Dit denkbeeld was reeds in ylLlps den Goede, KAREL den
Stoute, EILIPS dett Sehoone, en KAREL V opgerezen. Deze laatste was zelfs hiertoe
door Palls PtvtvsIII gemagtigd, en had onder anderen Ilaarlem , M lddelhurg ,
Leeuwarden , D eventer en Gronzngen tot bisschopszetels, en M eeàelen t0t den
ecrsten stoel 2er N ederlanden bestemd. Veelvuldige zaken hadden hem de uitvoe-

ring 4an dit plan verhinderd, welksvoltooijing hi
j bi
j zi
jn troonsafstand aan rlLxps
had opgedragen. Het was alzoo eenszins door GRANVELLE opgewekt of aangemoe-

zigd,geli
jk men beweerd heett. Het vermeerderen der bisschopszetelsstrced veeleer
derwi
jzemetzi
jnebelangen en inzigten, dathi
jernimmermedeingennmen geweest
is,ofschoon lli
jhaar,uitachting voordenwi1desKonings,niettegengewerktheeft(2).
Flrrpszelfgetuigt, dat de Bisschop van Jtrecltter geenekennis :an droeg,vhör
de Geloofsonderzoeker FRAwclscvs soxxlvs naar R ome was vertrokken , om dit werk

teberorderen (3).
Inmiddels was de Hertogin van Parm a uit Italzë herwaarts gekomen ,en dporflen
Knning methet gehceleHof pleglig ingehaald. Om haar het bewind op tedragen , en
tevens zelfvan deN ederlanden afscheid te nemen,ri
ep FILIPs,wiensreisnaarSpanje

(1)vzxMETEREX,#zdf.d.Nederl.Oorl.B.1.bl.24. sTRàoz, de Bello Belg. Lib.1. p.38.
stllovwolrs,S ï#f.Belg.Lib.1.p.19,20.

(2)oalwvEttE'sYertoog,medegedcelddoorGROENv.l'
alxsrEnER,JrchiresdelaJlcïdnsd'Orange,
T.1.p.76.2e Edit.

(3)Papçers d'dfcf dw Cardinal de GnAwvEtt:, T. V. p.635 (1). GROEN vzN 'RINSTERER,
Arcltires de la Jlcïdpl d'Orange,T.1. p.186+.2eEdit. tlxARla, Lq Guerra dï Fiandra,
p.4,5. clllpprvs,Eist.6és.de la g'
Merre de Flandre,Liv.1.p.9,10. vzx wlzx op wzGE-

wzàR, St. YI. b1. 23-25. splwlrs had zi
jn naam ontyangea naarhetdorp Son in deBraiczlddc/leILempten. Zjn geslachtheettcvàsDEsvzsnz. HtjwasDoctorteLeltven elzKanonik
xan Utrecllt.
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)

op handenwag,deAlgemeeneStatenteGentbi
jeen.DeHertog vanSavol
.ie,deHertpg15
j5
g6
5g
en Hertogin van Parma met hun zoon ALEXAwDER rAltw>rsl, de vreemdegezanten , altle
staatszienaars en staatsrazen , de geheele Hooge Adel der N ederlanden, en een schit-

terendehofstoetwaren ervereenigd.Onderdeluisterri
jke feesten,welkedeopeningder
Statenvergadering voorafgingen ,washetdrieëntwintigsteen laatste feestderOrde s'
an het
v.
Gulden F lïe', h.
etwelk Tier dagen achtereen metbuitengewone prachtgevierd werd.ll29
ooim.
Onder de Ridders,welke er op benoemd werden ,waren de Heer van Ilaeltzeourt en 1559
de Baron van M ontzgny ,beide uit hetgeslachtvan xoxvxohzxcv ; w ltrzx van Croy,
Marltgraaf van Rentz) Flslps, Graaf van Lzgne) en AxTnolzE van Lalaing ,Graaf

van Koogstraten (1). Den zevenden van Oogstmaand opende Koning Fzlalpsdezitting
metdeplegtigebenneming derHertogin van Parma t0tOpperlandvnogtles. Uitzjn
naam Averd den Staten vporgehouden: ))datde toestand van Spanjehem noodzaakte
deNederlanden te verlaten,alwaarhi
j anders,uitopregte liefde t0tdeingezetenen,
gaarne zi
jnedagen zou willen eindigen; dat,nu hi
jden vrede melFrankrç
jk,na
eenen kostbaren oorlog,om welken te voeren zi
jne nverigeri
jken en slaten velemilliocnen dukaten hadden bjgedragen, gelukltig had.gesloten,hl
j gerusterkonde vertrekken. Gaarne had llj l'ôôrdien ti
jd hetoverbodige Duitsch kri
jgsvolk afgedankt,
maar tot n0g toe de geheele afbetaling dier benden niet kunnen te weeg bre
ngen ,
*
#

.

ofschopn hi
j onlangs n0g elfmaalhonderd duizend guldcn in wisselsop Spanae tnt
datdoelhad bjeengebragt;dathi
jderhalve eene afdeeling Duitschers,aanwelkemen
n0g 4eel geld schuldig was, in het land moest laten en de Staten verzoeken, in hun
onderhoud tevoorzien, belovende echter# zoodrahethem mogeli
jk was, ook daar-

vooruitSpanjegelden overte zenden, en zelfsin persoon terug tekeercn,a1sdit
nnadig mogt zi
jn-'' Voorts werd verklaard,)dat,dewl
jldeKnning,om gewigtige
redencn,delandvoogdi
jvooralsnog nietaan zi
jn zoon nox cARLoskonde opdragen,
hi
jzi
jnezuster, deHertogin van Parma,daarmede had bekleed;zj,ecne Nederlandsche vrouw , sprak de lantltaal,koesterdeeenebi
jzondere genegenheid voorhet
vnlk , en verdiende derhalve boven den eerbied en de gehoorzaamheid, nok de liefde
id als aan den Koning
deringezetenen.Haarwasmen geli
jke achting en onderdanighe
#
zelven verschuldigd.'' Het slot der aanspraak behelsde eene ernstige vermaning aan
de Landvoogdes en allen , die met eenig bewind belastwaren ,))om de bevelen tegen

deKetters stiptelt
jk uit te voeren, naardien verandering in de godsdienst dikwjls

(1)v. wlpw op wzGzxzza, St.YI.bl.25,26, en dealdaaraangehaaldeschri
jvers,bi
j welke
nog kunnen gevnegd worden : v.p.IAEIL, de lnit. Tl
4zzlz/lf.B el
g. Lib.1.c.6. czxpzwz,della
gzlcrrc diFiandra, P. 1. p. 4. verso. rz-fl di rltlpl,o 11,P.Il.Lib.Xl,p.75. t: I'
ETJT,
Cltron.d.#://.T.II.p.23.
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- verandering in de regtring en alti
jd groote rampen overden staatbrengt,z00als
uit eenige omliggende ri
jken wasgebleken.,, ujujjejj
yjk miestmen hetregtomtrent
allen , zonder onderscheid , nadrukkeljk handhaven (1).
Hierop werd den Koning door de Algemeene Staten een uitvperig metredenen omkleed vertoog overgeleverd , hetwelk op dil tweeledig voorstel nederkwam : lo ))dat

'sLands grenzen niet door uitheemsche knechten geljk thans, maardoorlandzaten
bewaakt, en de vreemdelingen afgedankt,of elders heengezonden mogten wprden'';

dit zag voornameljk op deSpanjaarden. 2*dathetland geregeerd mogtworzen bj
den raad van Nederlander.,niet van vreemden''; dit zag op ORAwVELI,E ,die echter
in Bourgondië gebnren , niet als vrcemdeling k0n beschnuwd worden , sinds dat
gewest door het verdrag van J ugshurg, hetwelk de N ederlanden hadden aan-

genomen, met deze landschappen éénen kreits vormde. DePrins van Oranje en
de Graafvan Mansfeld waren veelmeervreemdelingen dan hl
j (2).Xaarschoon men
hem o0k alszoodanig kondeaanmerken ,en zelfsvreesde,daternog een tweede, deGraaf

vanFerza,zou bi
jgevoegd worden,werddaarom hetLand nietbl
j denraadvanNeder.
lanpers bestuurd ,daar al de ontlerscheiden afdeelingen van bestllur genoegzaam geheel
uithenwaren zamengesteld? Voortsklaagde men ?)over den overlastvan hetuitheemsche

krjgsvolkjhclwelk indienstwasg
ehouden,terwi
jldeinboorlingenwarenafgedankt.''Dit
h
zag inzonderheid np de guitschers,niettegenstaande deKoning in die zelfdevergadering

en in hetzelfde oogenblik weder op nicuw had verklaard,dathi
jgewenschthad en
nog wenschte, hen naar huis te zentlen en naar huis zenden zou , zoodra hi
j er
geld toellad, hetzj uitSpanje ofvan elders. Hetwasgeen wonder,datrzLlps bj
dit onheusche en doorden vorm beleedigendevertoog, zi
jne zelfbeheersching vergat
en devergadering uitgingmetdevraag,))ofzi
jhem ,dieeen vreemdeling en Spanjaard was, o0k nietten landewilden uitjagen?'' Hetantwoord echter,dathi
jtwee
dagen latergafwas zeergematigd,en luidde,))datzi
jn nogmerk volstrektnietwas,
buitenlanders in het bestuur te dringen , hetgeen de benoeming der Landvoogdes en

derLeden van den Raad van State overvloedig bewees;dathetSpaanscheltri
jgsvolk,
drieduizend man sterk,totbescherming van hetLand tegen een onverwachten vi
jandeli
jken aanslag van buiten noodig was, en hi
j elke drie maanden voorde betaling dier benden zorgen zou, waardoor de vrees vooroverlastophield;zi
jkonden
dienen,om zi
jn zoon nox cARxzos,dien hi
jt0tdelandvoogdt
jbestemde,afte halen;
en z0o debegeerte derStaten eerdertezi
jnerkennisgekomen ware,zau hi
j gaarne

(1) GrootPlacaatb.D.111.b1.28-31. :0R,Hist.d.Ae#érl.Oorl.D.1.b1.19-21)waar
echtcrverkeerdeli
jk dezeaanspraak op den 26 van oogstmaandgestel; werdt.
(2)Gqosw vzs puxsslxnEn,Archices dc la Jlct-dpzld'Orange,T.1.p.184*.2eEdit.
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d
eze knechten op de Tlopt, welkehem naarSpanjemoestovervoeren,ingescheept15
15
5h
568
ebben;thansbleven zl
j hierbuiten kosten van hetland terverdedigingdergrenzen,
een bli
jk zi
jnergenegenheid voordeNederlanders;bi
jwasnietvnornemensalhetinlandsche vpetvolk af te danken ,maar twaalfhonderd man daarvan ten beheeve en laste

dezerlandenindiensttehouden;zjnebedoelingwasgeweest,deSpanjaardennietlanger
danzesof zexen maanden achter te laten, doch thans z0u hj,ten genoegen der
Staten , hen binnen drie nf vier maanden laten vertrekken , onder beding, dat men
dan voor tle betaling van het volk z0u zorgen , hetwelk ter bewaring der grenzen in

dienstgenomen wierd (1).''
Eenigen hebben in dit antwoord meerbes
vi
jzen gevonden van vedegenheid en achterhoudendheitl, dan van openkart
igheid en toegenegenheid (2). Hetbljktondertusschen, dat 'sKonings bedaelingen omtrent de N ederlanden welgemeend en opregt

waren. In een vertrouweli
jken brief aan GKAXVELLE, den dag vôôr zi
jn verlrek
naarSpanje geschreven,verltlaart hl
j, ))dat hem het vertragen zi
jner reis grooteli
jks hindert, niet om hetjaargeti
jde, ofdatzi
jnegezondheid gevaarloopt,maar
alleen omdathi
jnietz0ospoedig,alsbi
jwelbegeerde,zich kondebezig houden met
demiddelen ,ten einde den treurigen staatvan zaken in de N ederlanden te verhelpen.

De minste vertraging beschpuwthi
jalseeneramp. Echter,daarde wilvan G0d alle
menscheli
jkezaken regelt, in deze nmstandigheden zoowelalsin alle andere, berust
hi
jerin en hoopttevens, datde Yoarzienigheid, diehem uitn0g grootere zwarigheden gered heeft, hem in de tegenwoordige niet yerlaten ,maardemiddelen verschaf-

fen zal,om zi
jne/ slaten te onderschragen,en niette gedoogen,dat zi
jverloren gaan
uit gebrek van hun ter hulp te kunnen komen ; dit zou de grootste aller ralnpen

en voorzijn gevoeloneindig smarteli
jker zi
jn,dan wanneerhi
jerzich doordekansen
des oorlogs van beroofd zag. Xaar in welke ernstige zwarigheden men zich thansook

bevinde,men moettrachten eruitte geraken;datheefthj van zi
jnen kantbeslpten,
en maakthem hetvertragen zi
jnerinscheping z00moei
jeljk (3).,'N0gsterkerkomtdeze
genegenhcidv00rdeNederlandersuitineenschri
jvenuitSpanjeinsgeli
jksaanoRAwvzlaxzs,
waarin rllzlps te kennen geeft9 ))h0e vurig hi
j wenschte,ietsvnnrdeNederlanden
te kunnen verrigten, maardathj Spanjein een nog treurigertoestand dan deze gewesten gevonden heefl, en hi
jopditoogenblik buiten de mogeli
jkheid is,laeteene
npch de andereteondersteunen. Zi
jnepogingen,hun verligting febezorgen,zullen
niettemin zl
jn eerste pligt en voornaamste taak zi
jn. Xen weet,h0eopregthi
jden
(1)wzGzxlzR,D.VI.bl.51-53. BltovqnlzK,D.Vl.b1.18,19,20,21.
(2)wzGExlla,D.VI.bl.54,5J.
(3)Papier'd'dlcldu CardinaldecRz
ïxvgttE,T.V.p.643.
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1555- Nederlanden genegen is en thans meer dan ooit; elks pagingen mnesten zich met
1568 de zi
jne vereenigen, want voor een algemeen kwaad, wordteen geëvenredigd:genees-

middel gevorderd.'' Vnnrtsverklaartde Koning,))dat'hjt0thetvertrek derSpaansche benden uit deNederlanden besloten heeft, ofschoon hi
j de vrees voor een
inval der Franschen niet kontle pnderdrukken. Eene der hoofdredenen , welke hem

totdeze maatregelbewogen hebben,isde onmogeli
jkheid,voorhetoogenblikietsanders in hel belang der N ederlanden te kunnen verrigten. Yan nu aan zullen de

landzaten ten minsteden goeden wilkennen,metwelkenhi
j voorhetalgemeen welzi
jn bezield is,dewi
jl hi
j dit trachtte bevorderen, zelfsten kostevan zi
jneeigene
veiligkeid. In elk geval zal hi
j de voldoening genieten,de pligten :an een goed
Vorstjegenszi
jneonderdanen vervuld tehebben''(1).
FlLlpsbegafzich uitGent naar W aleheren,om naarSpanjete stevenen,niettegenstaande GhAwvELtz nordeelde, dateen langerverbli
jfin deNederlanden,degelukkigstegevolgen z0u hebben;hi
jverzekertechter den Koning,))dathl
jalwatmogeli
jltiszalaanwenden t0tverbeteringderzaken,''maartexens,))dathetdralen der
Staten in hetnemen van besluiten , een dralen dat na het vertrek van den Vorst zal
toenemen, en de uitgeputte slaat der geldmiddelen eene m enigte van zwarigheden

zullen opleveren (2).'' Te Mzddelhurg ontving vltlpsvan zi
jn gezantte Rome de
langgewenschteti
jding, datdePausin hetoprigten dernieuwe bisdommen bewilligd
25z26hatl(3). Toen ging hi
j te Klonzngen met een prachtig gevolg aan boordeener
ooMgst- #l00t van negentig schepen j orer welke de Graaf:an Iloorne, de Admiraal der N 6-

ma
15a5n9d.derlanden, heç bevel Toertle (4). Vdôr zjn vertrek bestemde lli
j onderscheit
lene

(1)Papiers d'Jfcl du Cardinat de GaàlvEttE,'
C.V. p.666. nVereisp0r l0s despachos
como me contente que vengan l0s Espazoles, aunque cierto con temor que ha de ser una de 1as
cosas que ha de dar voluntad a Franceses de romper; y cierto una de las cosas que mas me l1a
movido à ello, La sido porque no tenia otra forma de dar ay algun socorro com o lo deseaba,

sino tomandoles su consinacion que les abia dejado, que hera my dote. Plazera aDiosque
agora conoceran , todos ay con el amor y sinceridad que yo trato sus cosas que porcomplazerles,

hago lo que temo que l1a de ser tanto daEo myo,y que con esto no le tomaran talamorqtœ à
losFranceseslespareira que son tan bastantes fuerzas para defenderesosestados como l0sEspa-

zoles; J lo menos si no lo hizieron asino me pagaran bien al gran amor queyo 1es tengo y
que quedaré satisrecho de aver hecho de my parte lo que un buen prencipe deve a susvasollos-''

(2)Papiersd'Jfcfdu CardinatdeGltlsvEttE,T.V.p.639.
(3)HoppEltrs, Memot'
iatd.Trnvz/.Liv.1.p,21. Papier& d'dlcfdn Cal'dinal de GAzsvxttE
T* V.p.641.

(4)v.METERE,,Sï4l.d.Nederl.Oorl.B.1.bl.27.
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giften (gratifcatiën) vopr den Prins van Oranje, :de Graven van Egmond, van15
156
58
M egen , van J remberg , den Markgraaf van Bergen , en tlen Heer van Glalon ,

welkehem naarF'lhnzngen uitgeleidegetlaan hatlden,en den Graafvan Ileorne(1).
Hieruitbli
jkt,wclkewaardemenaan hetsprookjemnethechten,datdeKoning,op
hetpuntvanzich in te schepen, bi
j zi
jn afscheid met een onvriendeli
jk gelaat den
Prins van Oranjetneduwde,.))(lathi
j hem voor den man aanzag,wiens geheime
listen en lagen zoo vele hinllerpalen aan de uitvoering zi
jnerplannen in den weg
legden, en dat ài
jtle zaken in dewar zncht te sturen.'' En toen de Prins antwoordde,tlat allesop begeerte derStalen geschicd was, hem driftig bi
j de borst
vattende en heen cn wetler schutldende uitriep : ))N een , ng-et de Staten ,m aarg-# ,

jy,jy.
/''(X0,nolosEstados,masvos,vos,vos19')(2).Daarenboven verhaaltwltxzEx
zelf,datde Koning,zich naar boord begevende,hem ))uitdrukkeli
jk gelastte en be:aI, vele licdcn van cer, wellte men van de Hervormde leer verzacht hield, van

het leven te berooven (3).'' Het is echterzeeronwaarschi
jnli
jk, zo0 nietgeheel
ongelooEl
jk, dat rltlps ditbloedbevel aan dcn Prinsgegeven hebbe, die zelf, wel
is waar, Katholi
jk was, maar wiensvatler,moederen brnedersi
jverigeProtcstanlen
waren, en wicn hi
j,ongetwi
jfeld dcswege,nietdeelgenootgemaakthad van hctgelleim verbond metden Koning van Frankrt
jk tcrvertlelging derkctteri
j (12.
Binnen veerticn dagen stapte de Koning te Laredo in Wïz-ccï
g-: aan land ,na het

floorslaan,of,geli
jk antleren meenen,ltprts'ôôrhetopkomen van eenhcvigenstorm ,
in welken meer dan duizend menschen omkwamen en verscheitlene schepen te grontlc
gingen , die met kostbare kunstvocrtbrengselen van alle soort, (lo0r den Keizer sinds

veerti: jaren in Duiteehland, Italiëen deNederlanden bi
jeenvcrzameld,geladen
waren. Fxrlps gclnofde zi
jnen tlank aan dc Voorzienigheidvoorde redtling uitdit
(1)Pap%kr' Tdfcfdn CardinaldeGalwvEtt:, T.Y.p.653. EGxosp werden donr denKoning
X 000,olzwlz 40000,:ERGEX,MEGEX,uptlRy: en stzlpw e1k 15000, en AREXBERG 6000 kroonen

tpegekend. Erisreden,aan destipte voldneningdczersommcn tetwi
jfelen. Correspondance
de plllza
lppg 11,T.1.p.185.

(2)Alla>rlly,MémoiresdeHollande,Ch.1.p.9. Bi
joudereschrijverswordtvan dit,opzich
zelfreedszeeronwaarschi
jnli
jkvoorval,nietsgevonden.nEBzàrrpRT,v.n.vvwcxT,sculstxa,:ItnERolzK ,nEwEz,coavlw-wxERsaxTzKv en anderen hebben er echter nog geloofaan gehecht.In brieven , later tusschen rltlps en wlttEx gcwisseld , heerscht eenen teon , die met zulk ecn afscheid,
c1s men vcrllaalt, nict overeenstemt. Correm ondance de Grlstzrxs le Tucklurlc, T. 1.p.

430,435.

(3)Jpologzevan wlttEx,bi
j Boq,l).11,A'
uthenf. Sflâi'.b1.83.
(4)Ziehiervoor,b1.73.
1I.BzElz. 1 STIIK.

12

90

A L G EX E E X E G ESCH IED E N IS

15
155
68
- gevaarnietbetertekunnenbetoonen,dandoaropenljk degelnfteafteleggen,dathi
j
zi
jnleven en zt
jnekrachten zcu tnewjden aan deverdetliging van lzetRoomschegelonf
en ter uitroei
jing der ketteri
j. Hoezeer hem dit ernst was, bleek dadeli
jk na
zi
jne aankomst, toen hi
j hetverbranden van eenige Ketters,zo0 vrouwen alsmannen,teFalladolid bi
jwoonde,naplegtig gezworen te hebben,deInquisitie en hare
ambtenaren te zullen handhaven, en zl
jne onderdan4n te dwingen, zich aan de
bevelen dier geduchte regtbanlt te onderwerpen. Een der ongelukkigen, oow cAaLos

DE sEssA, naar den brandstapel gevoerd werdende,riep hem toe:))En onk gi
j,o
Koning,kuntgetuigezi
jn van de ellende uweronderdanen! Red onsvan dien gruweli
jken dood; wi
jverdienen hem niet-'' ))Neen,''riep Elxzlpsuit,))ik zou s'ncr
mi
jn eigen zoon den brandstapeloprigten,indien hi
jzo0misdadigwasalsgi
jzi
jt(1).''
BeItoningmogeontevreden metzichzelven naarSpanjevertrokken zi
jn,deNederlandershaddenvoorzekerweinig reden,op hem misnnegd te wezen. Hj haddenhoo-.
gen adel zi
jnegunsten nietonttrokken; alom ,waarhjkonde,zich jegenshetvolk
gcnegen betoond; toegegeven wat, van zi
jnstandpuntbeschouwd,toegegeven kpnde
wnrden;zi
jne handelingen naardebevelenen inzigten desKeizersgeregeld;hetverwl
jderen der vreemle benden belonfd,en bjnaalleen aaninboorlingen hetbestuur
van zaken toevertrcuwtl. Xaar dit alles was magteloos, het welig ontkiemen derreeds

vnorlang uitgestrooide zazen van onrusten omwentelingteverlinderen(2). FlLll,swas
te kortzigtig,nm zi
jnestaatkundenaardengeestdesti
jds,naarde wenschen desvolks
tewi
jzigen. Delosbandigheid derSgaanschebenden,welkeinzpnderheiddemindereen
lagere standen verbitterde; hetveldwinnend geruchtvanhetvermeerzeren derbisschops-

zetels.terwi
jldenieuweleerstelselssteedsmeerenmeerwortelschoten;deverwarringen
en nadeelen uit zoovele langdurige oorlogen onverml
jdeljkvoortgesproten;deuitgelputte
geldmiddelen, waardoorhetbewind in denoodzakeli
jkstebehoeftezelfsnietlkondevoorzien , en nieuwe opofferingen van de Staten eischte,strektenten hefboom ,om hetvalk
in beweging te brengcn. Op de burgers ging spoedig de misnoegdheid van den hoogen

adel over, welke deels uitnai
jver opdeSpaanscheGrooten,die nu den boventoon
voerzcn , deels uitheerschzucht ofteleurgestelde verwachting wasvoortgevloeid. Vele

Nederlandsche Edelen waren daarenbpven door de langdurige veltltogten, in welte

(1)posxrsIlEvrl
sltvs,Ilet-.Wldfrïcc.Lib.XX.p.359. v.MEry
:xsw,Hist.d.#e#erl.Oorl.B.
1.b1.27. SOOFT,Nederl.Sïdl.B.1.bl.26. t: PETIT,Chron.de #plf.T.lI.p.26. wzrsos,
Rist. r. pnzslps11, D.1.b1.139 -141. Behalve cznnERz
kcn xzRlzwA,dopr wzrsnx aangehaald,

en poxTvsuzvTlhcs,zwi
jgen demeesteandereSpaanschgezindc schri
jvers,geli
jk sTRzpz,s:sTlvaGtln, clMu wz,%RGr5DI:s,v.0.H:ER en tulvan deze kettersverbranding.

(2)Ziehicrvoor bl 55-57.
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zi
j groatendeels op eigen kosten deelnamen;door de aanzienli
jkegezanlschappen,11
556
58
die hun opgetlragen werden, dpch meer tot eer dan vpordeel strekten ; maar inzon-

derheid tloor hetkostbare leven aanhelH0f,en de zuchtden ri
jken kopplieden in
pracht en weeltle niet t0e te geven, verarmd geworden en in schulzen gedompeld.
Slechts eenige <an hen zagen zich met ambten begiftigd ; de meeste hadden vruchte100sop eene bediening gewacht, ten einde hunne vervallcn zaken tc herstellen. Pit

den oorlog waren zi
j ri
jk aan eerenkri
jgsroem teruggelteertl;))de vrezevond llen
berooid en droeg hun de moei
j
.eljke taak op, hunnen rang en invlped aan hetH0f
van de opbrengsten hunner bezwaarde en verpande goederen ,of van de karig toege-

meten weldaden (lesKoningsteonderhpuden.'' Xen acht,datzl
j derhalve tpteene
omwenteling van zaken nietongenegen waren (1). Hetbezigen van onzepeli
jkemiddelen , om het doel te bereiken isvoorzeker niet te bevreemden in eenen adel, wiens
wetenscbappeljke 4orming en zezell
jke ontwikkeling geheel verwaarlcosd waren.
)Onder de Grooten des Lanfls,'' schreefde Landvnpgdes MARIA aan den Keizer, ))wast

cenejeugdop,metwierzeden i1tmi
jnnch wil,noch kan verdragen; goedetrouw ,
eel'
bied voorGod en den Koning zi
jn verlorcn; metuitzondering van wcinigen ishct
bederf zno algemeen , 2at ik ,'alware ik een man , niet alleen ben nietz0u willcn

besturen,maarhen naauweli
jk-skunnen zien '
afop geli
jken voetmethen levcn. Gotl
ismi
jn getuige,wannecrik uweXajesteitverzeker, datik lievermetmi
jne handen
mi
jnbrpod zou winnen, (lan methen in aanraking zi
jn (2).'9 Be jongelingen van
haren ti
jd waren nu totmannen geri
jpt,doch.overhetalgemeen,even onbeschaafd
van geest als10svan zeden, trotsch, wpelziek, i
jverzuchtig tegen elkander, allecn
dan niet onderling vçrdeeld , zo0 lang zich ))een klein gevaar vertoonde datallen of

den adelin hetgemeen bedreigde,''en steedsin stri
jd metdeimmerri
jkeren (laardoor onafhankeli
jkerwortlende steden, ))dieop harebeurthetwaagden,dehand tc
slaanaan demetschulden bezwaardegoederen derEdelen (3).'9
De Gecstell
jken waren over hetoprigten van nieuwebiàdommen ten haogstemisnoegd. Bi
j de vier bestaande bisschopszetels in de Nederlanden. Utreeht, Kav drf
g'à , Jtreeltt en D oornzk , had Paus pArlzrs IV , op aanzoek van Flrlps, dcn

twaalfden van Bloeimaand dezes jaarsnog veertien andere gevoegd,nameli
jk-Meehelen , J ntmerpen , K aarlem , D eventerr Leeumarden , Gronzngen , A ï#ddfslzrg ,

(1)GROEXvz> pltrwsrERER,Jreltires delaJlcï,
v4s d'Orange,T.1.p.37- 40.2eEd.vzxam'p,
N ederl. S ïdf. D.1.b1.1,2. D e Gids voor 1846.D.II.b1.441,526. Mr.x.c.vkx Iutt,

ulsoalcx,Graaf mcs Brederode,b1.182. scnprEla,Ftoaxslen 11van Pallant,bl.10-12.
(2)Papiern d'dfcldu CardinalDEGqzwvEttz,T.lV.p.456.
(3)de Gidsvoor 1816,D.lI.b1.598,alwaarditfraaien uitvoerig wordtuiteengezet.
*
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1555- 'wIlertogenhonclt, R oermonde, N amen , St. Ozzldr , Iperen , Gent en B'
rugge)
1% :

.

en van deze achttien zetels,Katneel
jk,Meeltelen en Etreeltt totaartsbistlommen
verheven. Ont
lerKameri
jk stpnden debisdommenvanAtreeltt,Dool.nzk,St.Omer
en Nam en ) onder M eehelen ,die van Jntwerpen , Gent, Brugge,lperen ,'J'Ilerfpgdzllpzc/z en R oerm onde) cn onder Utrecltt, de zetels van Ilaarlem ,D eventer ,
Leeumarden , Gr/zliz/ydzl en M zddelburg. De Koning bezat hetregtvan benoeming
t0tBisschop ; tle aanstelling en bevestiging stonden aan den Paus. Yeler belangen
werden hierdoor gekrenkt. De oude Blsschoppen 3'
oorzagen, dathun gezag en regls-

gebied aanmerkeli
jk- zouden worden ingekrompen; deabten en monniken waren beducht, dat zi
j onder gestrenger toezigt zouden geraken en llunue illkomsten ten
behoeve der nieuwe Kerltvoogden gebezigd worden; de atlelvreesde bovenalvoor den

te grooten invloedvan zn0 velehoogeGeesteli
jken indevergaderingen (lerStaten;en
hetgemeen wist men in gisting te brengen , tloor de aanstaande Bisschoppen voor te
stellen , als bestemd om de bedoelingen des Konings, ter vernieliging van 's vollts

vri
jheden en voorreglen, teondersteunen (1). Roamschgezinden zoowel alsOnroomlchen waren ontevreden , en elk zag met angstige verwachting de toekomst tegen.
In deze algemeene spanning der gemoederen , vatte de Hertogin van P arma de teu2els van het bewind ep.
XAROARETHX van Parma was tle dochter van KAREL Y'en de schoone zonAlx.
k S'AN
DsR GHEENST, te Oudenaaî*de invi
jftien hondcrdtweeentwintiggeboren.Hareopvoeding
Werd aan 'sKeizers moei, de Landvoogdes MAROARETUA van OJJ./:nrï
J'â , en na den
(100t1 van deze, aan de Koningin-weduwe MARIA toevertrouwd. Reeds in hare prilste
'

Jeugd werd zi
jaan eenen Hertog vanFerrara verloofd,doch ditpederopgezegd,en
zi
j in haar tiende jaar door den Keizer,t0tontlerpand zi
jnerverzoening metPaus
ctzxEws :*11, aan ALEXAIDER bE MEolcls, Groothertog van To&kane, een neef, of

jneHeiligheid zelve, uitgehuweli
jkt. XlzExAwoElt
meerwaarschi
J'nli
jk,een zoon Tan zi
werd in het eerste jaar zi
jner echt door cen nabestaantle vermoord, en MAaoAjz0a,Zuth.ffzflâ.D.1.131.6, Ht
lpp>r
ltll
s,slemorial,p.21 24.
(1)Terantw.ran wlttEx,bi
. Tumult.Belg.p.130 sqq.
5'. D. uu h,fwif

v.XETEItEX,H ist.d.Nederl.Oorl.b1.32. UAItAEI
Annalen. B rahant. T.111. p. 2- 1. HOOFT, Nederl. # ï.
çf. B. 1. bl.27. B()R , 11ist. d. Aederl. Oorl. D 1.B. 1.bl.23- 27. GRoTlrs, A nnal.Lib. 1. p. 14 , 15. sTltloA, de Bello #e/z I'
ETIT,Chron. de #p//.T.ll.Liv.lX.p.34.tzxll
tlo, LaGuerra
#ico,Lib.II.p.63-67.I,
#z-Fiandra,p.7.BEwTlvootlo,Nederl.Sïdf. B.1. bl.14, 17.oA)lpAxA.,Della GuerradiFiand
.
dra, T. 1.p.2,3. nuRcrsplrs& Blst.Bel
g.Lib.1. p.33-30. wzcEsll:,D.YI.b1.62- 67.

1zwàTER, Ferbond der.
F#cfe?l,St.1.b1.43,219-222. caRvlx-wlEnsBlTzlv,Tacktigj.001-1.
l).1.bl.104,105.Oudlt.en Gedffc/lf.m.Depenter)D.1.b1.1- 32.Oudlt.en Gesticht.r.Friest.
D.1.bl.218- 218. Gtlslrs? Cesch.d.f'/lrïdl.Xerk in de Nederl.D.l1I,bl.218- 254.
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ItETH.
&, zcven jarcn later, weder nit staatsbelang, aan tlen tlertienjarigen o'
rTAvlo15
551568
l'Ahwzsz, een kleinzoon van Paus pxulzcs lII,met de hertogtlommen van Parma en

Pzaeenza geschonkcn. Geli
jk hare moeixAaIA, schepte zi
jvermaak in manneli
jke
uitspanningen,bi
jzonderin dejagt, maarstond in geestbeschaving zoo verrebi
jhare
beroemde voorgangstersten achter. tlatzi
jdetaal, in welkede eerste XAROAAETUA
A'erzen vervaardigde endieteBrueeelalti
jd aan lletHofgesproken werd,hetFransch,
naauweli
jksschri
jven kon. Zi
j was s'an de bevalligheden harerkunne ontbloot, had
eenmanneli
jk veorkomen, en leed aan depotlagra. Zi
jn tle groote en goedehoetlauigheden, hvelke eenigen haar toekennen, overdreven voorgesteld, tle bitterheid met
welke antleren haar beool'deelen, is niet minder enregtvaardig. Geheel bezield door

IoxATlusoE Lovox,A, haarbieclltvader, i
jverde zi
j veorhetRoomschegeloofen verrigtte stipt,maar mct verstantl en overleg, wat zi
j meende,dat deIleiligeKerk
en de Eere Gotls vordertle. Onverpoostle werkzaamheid en eéne zeldzame kracht
van geest kunnen haar niet betwist wortlen. Opgevoed in de leerschnel van xzcnlAVELLI, bezigde zi
j eene voorzigtige, soms fjne en looze staatkunde, schond woord
of belofte en vergat bewezen diensten , wanneer haar belang zulks vorderde. De
regel: ))verl
leelom te heerschen'' was door haar metgewenschten uitslag in werking

gebragt. toen Atsx naardeNederlanden gezonden werd en t1e rust, welke zi
jmet
z0o veelbeleitlhersteld had, doorzi
jn onstaatkuntlig gedrag s'oor alti
jd vernietigtle.
llareafkeuring :an'sHertogsgejseldigemaatregelen, tegen bs'
elke zi
j zich metnadruk verzette, pleiten zoo wel i'onr haar verstand als voor laaar hart, ofschoon dan

onk gekrenkteeerzucktnietgelleelzonderinvloed op haaroordeel geweestzi
j. Xet
welkegestrengheid zjzelvetlebloedbevelen tegen deHervormingsgezinzen ten uitloer
gelegd,en het geduld des Molks tot de uiterste grenzen gevoerd had, tocl
z was haar

bewind, in vergeli
jking metdatvan haren opvolger, zachtte noemen en lict een
gunstigen inllruk achter. T()t nietgeringen lof van MAhGARSTIIA strekt haar beroemde
zoon ALEXAwOER lpz
kllxEss, welke de eer,:an helgeen hl
j in zicllgeetls en groots
gevoelde, aan haar toescàreef. Zi
j leefde in onmin metharen echtgenant, en bekommertle zich weinig om de bloedverwanten harer moetler, die met zekeren zAx

van de'
n Dycke gehuwd was, welke totarmoede vervallen,in yi
jftien hontlerd een
en zestig de ondersteuning der Landvoogtles inriepen. Den ganschen ti
jd,in welken
deHqrtogin het bewind overde Nederlanden voerde, heeft zi
j hare geboorteplaats
nimmerbezocht,iserzelfsnietéénmaaldoorgereisd (1).

.

(1)HOOFT,Nedert.rùf.B.ïïlV.bl.1095. :0B, Sïdf.d.Nedert. oorl.D. lI.B.XXl.
bl.693.v.METEBEX,Ilht.d.Nederl.oorl.B.X.bl.186verso,Xlll.b1.236.:E:TIv0GtI0,Nedert.
Sïdf. B. 1. bl. 79. srltzpz) de Bello Belgico,T. 1. p. 44- 52, 366, 425, 550. T. lI.
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0m MARGARETHA in hethoogstmoei
jeli
jk besluurte onderschragen,had vltlp!haar
den Bisscbop van Jtrecltt terzjtlegesteld. GRANVELLE,in vjftien honderdzeventien
te Benançon geboren , was de tweede zoon van NIKOLAAS DE PERRENOT, uit deftige
ouders ontsproten,Kanselier van KAREL V en een der merkwaardigste en uitstekendste

mannen dierti
jtlen. Na zi
jnegeleerdeopvoeding aan verscheidene hoogescholen,onderanderen o0k te Leuven, voltooid te hebben,werd hi
jvroegti
jdiginde staatkundigelonpbaan geleid, in vt
jftien honderd veertig t0tBissckop van Jtreelttverheven,
en t0t 'sKeizersafgevaarpigde op de kerkvergadering te Trente benpemtl. Hi
jhad
voprts een werkzaam deel genomen in aldeonderhandelingen ter zake van degodspienst

in Duzt&chland,enwaszi
jnenvader,dieinvi
jftienhonderdvi
jftigoverleed,indegunst
desKeizersopgevplgd.KARSLYhatlbi
gzi
jntroonsafstandhem dringendbi
JFzrlpsaanbevo1en,inwiensverlrouwenhi
jingeli
jksdeelde.Zi
jnbroederzEhoxEPzahzwo'
rwast
loordcn
Keizert0topvoeder(gouverneur)vanwlrrEx van Oranjeaangesteld,wien 111*in den
Franschen veldtogtvan vi
jftien honderd vieren vi
jftig volgde,doch aan eene wpnle
.

.

$

in het beleg ran aHontreuzl overleed. TuoxAs PERREXOT, een anzere broeder, was

ngperbevelhebber van Jntmerpen, en slierf aldaar in vi
jftien honderd een en zeventig. Hi
j ha1in vi
jftien hondertlnegen en veertig EBL>:XAran Brederodegehuwd.
FREOERIK pzhaEwoT de Cltampagney, de derde broeder, zal later als tleelgenoot

in hetverbond der Ellelen voorkomen (1). Een bekwamer Raadsman dan deBisschop van Jtrecltt, hat
l FlLlps der Landvoogdes welligtnietkunnen toevoegen. Xet

welk o0g hl
j den staat 4an zaken in deNederlanden beschouwde, bll
jktuitzl
jne
brieven aan den Koning. ))Watmj hetmeestbet
lroeft,''zegthi
j,))is,(Iatik hier
in ze gemoederen niet al die genegenheid vind , welke 'sKonings dienst en pligtvor-

(leren, en geljk men diemetregtzou mogen verwachten naz00velebewi
jzen van
Uwer Xajesteits booge welwillendheitl. Evenwel hoop ik, dat wanneer tleze wolk
eensvporbi
jgetrokken is.en deLandvoogdeshaarbestuurop een vasten voetgebragt
heeft, de zaken van gedaante zullen veranderen , indien men met de gepaste gema-

p.181- 191,529. Leven mcs wltttx l, D.1.b1.612- 614. v. p. vvpcxr, #:-.:1. #. Troub.
d.Pays-Bas. T. ll. ch.111. p. 228- 231. sculttER, tsWza-fl. fkkrke, S. 809. v. KàMl'
Ex,
Taderl.Karakterk.D.1.bl.287-291. coRvlxwxzl
tsslTzK:,d'
eTccâffgj.Oorl.D.1.b1.72-75.
zaols,mtlp rant Acrwïz, D. 1.bl.3- 19, 65- 73, 87,88. scHorzs, Ftpnls I en 11 mx

Pallant,19,20. wlzncFr,Bt
jdr.r.#.Fcder/.Gesch.en Oudheidk.D.IV.Jank.bl.19,20.
oapEx vzx MIXSTEaER,Jrchires de la#Jï44> d'Orange:T.1.p.182*.T.YI.p.373, Gzcgàno,
R apport etc. in de Correspondance de pnltlpp: Il.T.1.p.CLXI- CLXIV.

(1)Rist.dl Cardinalnz GRzwvsttz,p.2-273.Paris,1761. NoticeJ'rlllwzïzlcïr:deaPa'fer' d'Ltatds CardinalI)z ol
lzwvxttx,T.1.p.lI- X VlII.
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tigdheid te werk gaat,helgeen ik haardikwt
qlsaanbeveel,behoudensechter,datmen11
556
58
in niels het gezag uwerXajesteitofhethare krenl
ke. Os'erigensbemerk ik niet,dat
i
n
he
t
de geesten,
algemeen,l'ervreemd zi
jn;en van twee zaken eene:ofde kwade

bedoelingen zullen ophouden,dewi
jlde bewerkersdaarvan geene lieden zijn,om lang
genoeg, in welk plan o0k , te Tolharden, ten einde t0t groote uitkomsten tegeraken ,

hetgeen hoop geeft,datzi
jeenst0tbeteregedacàten ztlllen knmen;of,inhettegenovergestelde geval, wanneer dezelfde personen hardnekkig hunne eerste dwalingen
volgen , mnet men aan een kracktig lzulpmiddel denken-'' T0t verbetering #an den

slaatvan zaken raadthl
j aan, ))datmen alleuilgaven afschafe,welke nietvolstrckt
noodig zi
jn,zao alsdiederovertolligebezettingen;datmen hetKoninkll
jk gezag z00
veelmpgelt
jk bevestige,en datderregtvaardigheidhandhave.HetverbljfderSpaansche
benden in deNederlanden,''zegthi
j,))isvoortaanonmogeli
jk,dewi
jldittenvoorwendsel
strekt van het geschreeuw dermisnoegden. Dezebenden zi
jn daarenboven teklein
in getal, om wezenli
jk van diensttezjn in ti
jd van nood. Hetisderhalvedringend
noodzakeli
jk het vertrek daarvan te bespoedigen. Alaar men zal haardoarandere
moeten vervangen , op gevaar, de veiligheid des lands in de waagschaalte stellen;

de Staten zullen waarschl
jnll
jk heto0r leenen aan den onderstand, welken men
hun gevraagd heeft (1).'' Later meltlt hi
j Flslps ))metwellkehardnek-kigheid men Wi
9 nv.
het terugroepen der Spaansche benden vordert, maarvcornamell
jk deweinigegene- term.
genheid , die Apor den Koning zekere lieden aan den dag leggen j welke hem 1559

z0a veel vcrpligt zi
jn (2).,' Tegen het eintle des jaars echter verwittigt hi
j
meer
vel
d
wi
nt
;
o
nge
l
ukki
g
ve
r
n
or
l
o
of
t
zi
jnenXeester,:datdeLandvoogtleselken dag
de staat der geldmiddelen niet, in alle behoeften te voorzien. Van den Koning verwachtmen hulp , bovenal in hetgeen de vestingwerken betreft, met welke men zich

moet bezig houden, zonderti
jd teverliezen,in aldeplaatsen,waarzi
jnoodig zi
jn.
Xen eischtn:galtjd levendighetvertrek derSpanjaarden,en beschouwthetverlengen van hun verbll
jf,a1seen bli
jkvan wantrouwen aan den kantdesKpnings;t1eStaten zl
jn zelfsep hetpunt,de wegzending dierbenden,a1sdeeerste vnorwaarde te
eischen,om in debetlen tebepilligen (3).',
Kort na het vertrek van rzxzlps,hadden de bi
jzondere Stadhnudersvoorgeslagen,
de benden van ordonnantie van twee duizend op drie duizend ruiters te brengen. De

gewesteli
jke Staten9althansdie van Rolland,weigerden hierop,ondanksdepogingen
desPrinsen van Oranje, eenig besluit te nemen en begeerden, datdeAlgemeene
(1)Papiernd'dfcf#,ICardinaloz GRzsvEstg,T.Y.p.651-653.
(2)Papiernd'Jfcfdu cardinatpEGqlwvEtts,T.V.p.665.
(3)Papier&d'dfcfdu fcrdïzlc/Dz Gazzvzttv,T.V.p.636.
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1555- Staten overdatpuntbeschreven wierden (1). 9e Landvoogdeswashiertoenietgene1568
,
gen,en verklaarde sedert,dathetbtjeenroepen derAlgemeene Staten metsKonings
begeerte streetl. Xen wasevenmin te bewegen,hetkrjgsvnlktebekostigen,hetwelk
in plaatsderSpanjaartlen op tlegrenzen z0u gelegd worden, en weigerde in ietste
treden , vôôr de Spaansche benden vertrokken waren. Baar dit laatste zoo vurig gewenscht werd, had GRAwVELLE zich gevleid , dat het eerste weinig tegenkanting z0u

ontmneten. Hi
j verheimeli
jkte echter niet4'00rden Koning,tlatin Braband,over
hetgeen de andere beden en onderstandgelden betrof, geenzinsdie stemming heerschte,

welke men konde verwachten; dat de Staten,totnadeelderKoninltll
jke achtbaarheitl,op het beheerderbeden aandrongen;datdithetgevolg wasvan hetbi
jeenroegen der Algemeene Staten vôôr meertlan driejaren,terstemming overde toen
gevprdertle beden;tlatzl
)-, welke deze bl
jeenroeping hatltlen aangeraden,alleen be(Ioelden , 'sYorsten gezag te verminderen en in hanzen tler Staten tespelen ,ten einde

hun eigen invloed te vermeerderen; vandaar zag men dan ook z00 dikwerf,datzi
j,
die ecnige nieuwigkeid begeerden , en wien men het regt van voorzragt niet zou

vercorloven,hunne eischen bi
jmondederAlgemeeneSlatenltenbaarmaakten,waaruit
ïlie buitenspnrige vnorstellen ontsproten , welke der regering zulke ernstige verwiltkelingen veroorzaakten. ))Indien het niet door een of antler mitldel gelukt,'' zegt

hij,))deNederlanden eenigen ti
jd teonderschragen,zalhetonmogeli
jk zi
jn denlast
fc torschen , en het geheele gebpuw zalinstprten. lk ken al detoegenegenheid Uwer

Majcsteit voor deze gewestcn; en zeker vertlienen zi
j zulksuithoofdevanhetvele
gnede, welk erin gevonden wordt. :1
)*hebben (laarenbnven z0oveelverrigten geleden, en de lasten,welke op deinwonersdrukken zjn zooaanmerkeli
jk,datvan
ditopgenblik t0tden ti
jd,in welken zi
j zich vande geledeneverliezen hersleldhebbcn, zi
j buiten staatzullen zl
jn,iets op tebrengen. Xen bedenkten steltsleeds
nieuwe midtlelen voor. maar ongelukkig verdwi
jnen zi
jinrook,zoodra zi
jtertafel
gebragtworden. Ik vreesdaarenboven,dat de geltlen,door Pwe Xajesteitop ded0meingoederen aangewezen,ongenoegzaam zl
jn ,om de Spaansche lknechten te belalen
en af te danken; bli
jven deze hier zonder betaling, wantdeStatenzullendaarinniet
vonrzien,dan geraken wi
jin de grnotstezwarigheden (2).'' UitSpanjenogtanswas
een'onzerstand te hopen. Xen was aldaaraan hetkri
jgsvolk eene meerdan tweejarige achterstallige soltli
jverschultligd;zelfskontlen de uilgaven van 'sKoningshuis,
2ie zijnertafeluitgezondertl,nietbestredenwnrden,eneenemenigtebetlieningenbleef

(1)oAnxx v.l'nlwsTEAE:,lrc/lïme: de la Jlcùdp dtorange,T.1.p.43-46.2eEdit.

(2)Papiernd'Jfcfdu CardinalnzGRzsvEttE,T.VI.p.25-28.
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5onbetaald (1). De Hollanders echler bewilligtlen in dezen npod aan de Landvoogdes155
jg6a
jaarlj
tkshonderd duizend gulden voorden ti
jd van tlriejaren (2). Intusschen wasde

tjd,voorhetvertrekderSpanjaardenbepaald,Terstreken;men begon erderhalveweder
ernstig bj de Landvoogdesop aan te dringen,welke hetsteeds onderTerschillendc
voorwendsels verschoof(3). De opgewondenheid vermeertlerdesinzszich eengerucht
verspreitlde,datbl
j de aanwezige vierzuizend man n0g achtduizend andere entwintigduizend W alen zoutlen gevoegd worden , om het Spaansche geloofsontlerzoek met

geweld in te voeren (i). Ditwasslechtseen verzinsel. Immerstrachtte'Itlpsveertig
ofAl
jftigduizend kroonen bi
jeen te brengen, om het Spaansche kri
jgsvolk tev0ltloen (5). Hun vertrek beschouwdehjevenwela1shetsein tntn0g grnntereongeregelêhedenin hetgodstlienstige (6). 00k ORAXVELI,E oordeeldeb dat de ti
jtlsomstandigàeden hunverbli
jfnootlzakell
jk maakten,maarvreesde een algemeenenopstand,indien zj nietvertrokken, daar het volk-hen a1s de onderdrukkers der vrjheid beschnuwde, vnor welker handàaving ))allen wilden sterven (7).', De Landvoogdes
had reeds pp eigen gezag hen uit de grensvestingen naar den Wrï:f en OP

JFaleheren verplaatsl, tot de schepen gereed znuden zj'n,metwellte zi
jmnesten
vervoerdwprden,toen zi
j,in spi
jtharerverloogen, van den Koning bescheid ontving, datde benden nog eenigen ti
jd in de Nederlanhn moesten vertoeven, Bit
bevel bragt de Hertogin in de uilerste verlegenheid. In Zeeland konde zj het
krt
jgàvolknietlaten,dewi
jlde Zeeuweu dreigden,lieverdedi
jken doortestekcn en
hetland aan degolven pri
jste geven, dan langer deprooi te bljven van (Ieknevelarj en wreetlheid derSpanjaartlen (8). ln Klg-eninaen geraaktede bevolkingmet
de vreemde benze hantlgemeen ,wier bevelhebbers ecktermet beleid spoedig de rust

herstelden (9). OaA>zEen soxoyohatltlen kortte voren hel bevelover hetSpaan-

(1)Papiers d'Jfcfd'
u CardinalozGllàsvEttE,T.:1.p.11.
(2)wzcEwlz:,D.Vl.b1.57.
/
(3)srazpz,deBelloBelg.Eib.II.p.62.
(4)Leren van wlttzx I)D.1.bl.195.
(5)Papiersd'Jfcfdu CardinalDEGazwvEtt:,T.YI.p.79.
(6)Papiernd'dlcfdu Jcz'#ïpc/DEGAzwvztt:,T.F1.p.150.
(7)tucszAn,Correspondancedepnltll'
p:11,T. 1. p.192. Papiers d'Jfcf dq c/zrgplc/j):
sawlvzttz,T.VI.p.166,184,195,205.

(8)srnznz,deBetleBelgkco,Lib.111.p.107.
(9)PapiernTdfcldn Cardinall):Gxzivzttx,T.#l,p,205.
11 9::1, 4 STUK,

13
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15
55- sche krl
jgsvolk nedergelegd,pm niethun naam en invloed bj de Staten teverlie1568
1561 zen (1). DeLandvoogtlessteldenu den Bisschpp van Jtreeltt, vloLlvsen BxhLxvMoz'
r 400r, de soltlaten weder in de grensplaatsen te leggen. Dit echter werll
onuitvoerbaar geacht, daar men hier, evenzeer a1s eltlers, op hen verbitterd was en
hun met geweld den toegang z0u beletten. 9e Conaulta ,noch de geheele Raatl

van Stalezagen eenig andermitldel,dan helgehate krl
jgsvolk zoodra mageljk leverwi
jderen. IIAROARETUA (Irnng derhalve bi
j den Koning op den spoetligen aftogt
derSpaanschebenden,die zi
jonmogeli
jk langerin hetlantlkondehoutlen,metvernieuwden natlruk aan. Eintleli
jk ontving zi
j een bevredigend antwoord,hetgeen wel.
igt niet hetgeval geweest z0u zi
jn, intlien geene nederlaag pp de kusten van
12v. l
Svin- Jfrzka vl
Llpsgenontlzaaltthad, hetaanzienli
jk verliesvan manschappen wetleraanterna.
1560 tevullen (2). Doorgebrek aan gunstigcn wind, konden de Spanjaarden nietvôdr
tlc helft van Louwmaantl uit Flisalngen vertrekken (3). Ontlertusscken hallden
li
j de arbeitlers aan de di
jlten van kfalelteren, die in een gevaarli
jken toestantl
verkeerden, van ti
jll tnt ti
jd uitgepluntlerd, verjaagtl en het werk aanmerkelt
jk
vcrtraagd (1). T0tgrooten overlast der ingezetenenj waren zi
j alzoo een gehcel
jaar langer in t1e Nederlanden gcbleven tlan t1e Koning belooftl batl, en op
kosten tler Staten :an Holland en Zeeland (lcn gelaeelen winter van vuur cn bier

verznrgtlgewortlen (5). GR.
&,VEtLE zelfs uittc zqne vreugtle over hun vertrek (6).
Xen achthet niet onwaarschi
jnli
jk, tlat hun vclbli
jfin Zeeland tlen grond gelegtl
heeft tpldien nnverzocnli
jken haat, welken deZeeuwen latertcgen hetSzaansche
krj-gsvolk aan tlen (lag gelegtlhebben (7).
Het stichten van nieuwe bistlnmmen verwekte niet mintler argwaau tegen de be-

doelingen tlesKonings, dan hetvertoeven der vreemtle bentlen (8). Evenwelwas
tleze maatregelin veleogzigten staatkuntlig en verstandig. Hetgeesteli
jk reglsge(1)PapiersTJfclda CardinalDEGalwvEtt:,T.YI.p.197.

GRO-EN v.

pRlssrzREA, Jt-cltires

de la Jfcùnl d'orange,T.1.l).61.2e Edit.

(2)STRADI,deBello Bel
g.Lib.111.p.109-111.
(3)GlcHzAo,Corresp.de Pnltlppx11,T.1.p.192,193. sTRzox,dcBellofe/
gz-cp,Lib.111.
p. 111.

(4)PapLern#'Jlcfda Cardinalp,oRzzvEtt:,T.VI.p.194,250.
(5)wzGzxzzR,D.Yl.b1.60,61.
(6)Papier&#'Jlcfd14 CardinalnxGRzivzttt,'
r.5/1.p.286.
(7)v.vlzxcp wzGixzku,St.VI.b1.27,28.
(8)Ziehiervonr,bl.91,92.
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bied in de lçederlanden M'erd voor een groot gedeelte door buitenlandsche Bisschop-15551568
pen uitgcoefentl. Luzem burg was aan zes verschillentle Kerkvoogzen onderworpen ,

van welkeniet een in het land zelfzi
jnen zetclhield. Be Bisschop van Luik had
het geesteli
jk gezag over een deel van Braband, over Namen en bi
jna geheel
Gelderland. Een gedeelte van F laaîtderen hing af van het bisdom Terouanne,tot
welk opk de helft van A rtoh behoorde. De Aartsbisschop van Keulen had regtsgelaietl te Nym egen en in eenige andere plaatsen van Opper-Gelderland. Even zoo

bezaten deBisschoppcn van Munster,van Oenahruek,en van Paderhorn kerkell
jkgezag in sommige deelen van Frze&land, Opdrf#l.:l, Groningen cn Drenthe.
Er waren slechts tlrie bisdommen in deN ederlanden :D oornik, zfrec/tf en Utrecht
t.
Het laatste omvatte geheel Ilolland , Zeeland en Utrecht, het grootste getleelte van
Frlkeland , Grong-ngen , D rentlte en Overk
jùsel) men telde erbjna elf hondertl
kerken en meer dan tweehonderd bemuurde plaatsen. Het getal der inwoners, en
met hen dat der steden ,dorpen en vlekken ,was door den immer aanwassentlen blnei
aanzienli
jk vermenigvuldigd; en daar deltudde z0otalrjk wasgeworden, werd het
noozzakeli
jk (le herders te vermeerderen. De bisdommen waren daarenboven te uit-

gestrekt, en bi
jna in geen sprak de'bevnlking dezelfde taal. HettoezigttlerBisschoppen overdemindereGecsteli
jk-en,diezich,overhetgeheel,kwali
jkvan hunne
Pligten kweten, wastlaardoor ten uiterste moei
jeli
jk. Eene gestrengere kerkeli
jke
tuchten grootere waakzaamheid waren onmisbaar, em hetverderindringen der nieuwe
geloofsbegrippen tegen te gaan. Hetbestuur der vreemde Bisschpppen , die9 z00 ver
de herinnering reikte , nimmer hunne Nederlandsche gemeenten bezochten, werkte

cok nadeelig op de regten en vri
jhetlen der ingezelenen,jawaszelfsgevaarli
jk voor
den Lantlsheer, dewi
jldeze Kerltvoogden dikwi
jlshunne magtmisbruikten, en niet
s
c
hr
o
omde
n
de
&
'
o
or
r
egt
e
n
e
n
de
wa
ar
di
gheid van den Vorst aan te randen ,
alti
jd
waardoorgedurigebotsingen ontstonden tusschen hen en hetopenbaargezag (1).Het
lang befaamde plan van eene verdeeling der bestaande en de stichting van nieuwe

bisdommen,werd doorFfLlpsverwezenli
jltten tevensuitgebreid, wanthi
jbeslnottot
het oprigten van Teert
ien nieuwe bisschopszetels, terwi
jlKAREL V datgetalop ze:
jnopvolgervxvslV gereed,
bepaald had (2). Nietminder dan Paus Pwrl-vsIV ,vaszi
iu 'sKonings wenschen te bewilligen. Hi
j bekrachtigde (kltAwvzxalzE'sbenoeming tot
AartsbisschopvanAleeltelen ,verhief hem totKardinaal,en zi
jn stifttotdeneerstenstoel
tler Nederlanden. Het bisdom Jntmerpen werd aan (len Kanselier Fltlps .1011,la-

(1)Papiers d'dfcf d?
xCatdinal n:GRzxvEttxyT.YI.p.322. Gzcnzho,Rapport 4 M.le
Sïlùfre de êïlférïevr,in de Correnpottdance de 'Hltxprg11,T.1,p.XCIII- CI.

(2)Ziehiervenr,b1.8I.
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1555- ter aan FRAwclscvs soxwlcs; en dat van '*ffdrf/éxenspzc# eerst aan den laatstge1568
noemde, toen aan xzovazws xz'
rs geschnnken. De zetel van Gent werd, naar eenigen,

aanvankeli
jk aan vloLlrs, doch sedertaan cohwErlvszAwsEwlrs;dievan Bruggeaan
pzvRus cvhvlvs, en na hem aan REMIGIvS bavvlcs; die van Iperen aan xAhvxwvsRIzTuovz,en van Roerm onde aan w lsx-Ex nAxAws LlwoAscs,welke naderhand hetonderinquisiteurschap over de Noord-Nederlandsche gewesten bekleedde , opgedragen.

XAXIMILIAAw van Bergen ontvinghetaartsbisdom Kamerç
jk.9e bisdommenJtreeht,
D oornik, St. Omer en N am en , vielen FRAwcoxs nlcHAhnoT , XAREL van Croy ,
OERARP van Sc-erïcourl en AlTowz HAVET ten deel. Het aartsbisdom Utreoltt
kwam aan FRED,
ERIK scuzwK Tan Tautenburg , die onlangs GEoRGlvs van F#- pn#
was opgevolgd. Aan het hnofd der bisdommen Ilaarlem , beventer, Leeuwarden ,
Gl-oningen en M zddelburg , werden wlcolahvs A wovA TERRA, of vAw wlEvw rzAwn,
J
&bt van Egm ond ,olrLEs van den Berge, REMIGIUS nhcr
rlvs en later cuwzaus pzTRI,

zoAlxEsKNTF, en llcorArs5zcAsTRo geplaatst(1). Xetuitzontlering derBisschoppen van Utreeht enIlaarlem ,waren zi
jallemannen van wezenll
jkeverdiensten,onberispeli
jk van zeden,geleerd en i
jverig vonrdeKerk.
GRANVELIZE bewerkte, datde inkomsten der nieuweKerkvongden uit ont
lerscbeidene

abdl
jen en klooslers,aan hunne zetelsontlerworpen,gevonden werden.T0tdateintle
werd aan Meehelen de ri
jke abdj van Jl zghem ,aan Gentdie van St.Wcrp, aan
Bruggetleproostzt
jvan9.Donaae,aanIperendievan9 .Maarten,aanJntwerpen
deabtljvan St.Bernard,aan'œIlertogenhoeelthetklonsterTongerloo,aanIlaarlem de
abdi
jvanEgmond,aanMzddelburg dievanSt.Pleter,aan LeeumardenSt.Acrfgzl#aardenLidden,aanGronzngen hetkloosterSelmert,enaanDeventerdepronstdjvan
St.Z:il
zfzl?zz'toegevoegd (2). De Geesteli
jken dezergestichlen hieven terstond nver
het verlies hunner regten en goederen ,de luidste klagten aan. De Abten deroverig:
klonsters waren misnoegd over de vermindering hunner leden in destaatsvergaderingen,

zewi
jldenieuweBisschoppen,a1sKerkvoogden derhuntoegevoegdeabdi
jen,nudaarin

(1)Correspondanne de l'nlI.
lppE 11, T.1.p. 190,193. Paplers d'état dw Cardinal ov
caàwvEttz,T.Vl.p.285. v.n.HIER, de Init. TMAzl?;ll.Belg. Lib.1. p.147- 151. IflRzzrs,
A nnal.Brab.W.111.p.2- 4. STRZDA, de Bello Bel
gico.Lib.111.p.115. :vRGrxnlrs, Sï:l.
Belg. Lib.1.p.33- 36. I,
x I'ETIT, 6Wr@s.de Iioll.T.lI.Liv. IX.p.34,35. clkl'
prvs,Sidf.
Gén.de la Guerre de Flandre, Liv.1. p.10,11. :0R, # ï:f. d. Nederl. Oorl. I).1. B.1.
b1.23- 27.

(2) Correspondance depsltlppE11,T.1.p.188-195. Gzcuzxn'sRappovt,p.6I- CIlI.v.p.
IIAER,lnit. Fugzlvll.Belg.p.148.t: 'ETIT,f'/lrdp.de #://.T.lI.Liv.Iï.p.35. v.xzTl:R:>,
Iiist.d.Nederl.Oorl.B.1.bl.32. K0K)Faderl. FbnrdeAlâ-D.VI.bl.563- 572.
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den toegang verkregen. De Aartsbisschoppen van Kewlen en Trzer , de Bisschoppen 1555-

vanLuzk,Muneter,O.
vzlcirvck,Kamert
j'k en Utrenht,ofschoon debeidelaatsten
eenen hoogeren rang verwierven , verborgen niet hunne verbolgenheid nver eenen

maatregel,welkehun beheer z00 aanmerkelt
jk beperkte(1). De Staten, zoowel als
de Edelen, zagen ongaarne in de hooge Landsvergaderingen z0a vele aanzienll
jke
Gecsteljken naast zich geplaatst, en klaagden metden Adel,datmen in zulk eene
teedere zaak , als het stichten van nieuwe bisdommen , hen niet gekend had. Eenige

Gronten meenzen,datmen hunnezonen en nabestaanden van deze hooge kerkeli
jke
waardigheid wilde uitsluiten , om er slechts doctoren in de gpdgeleerdheid mede te

begiftigen,dewi
jlvclen van de aanzienli
jkste geboorte,en overigensalhetnoodige
onderrigtbezittenze,zich nietzouden willen verbinden,dien graad teverkri
jgen (2).
Anderen vreesden, dat hnewel tle thans benocmde Xl
jtervorsten al de gewenschte
hnedanigkeden in zich schenen te vereenigen , hunne opvolgers m annen :an veelmin-

derverdiensten konden zl
jn,welke de middelen hunnerstiften mogten verkwisten(3).
Xeer waarscht
jnli
jk ontsproot de verbolgenheid der hooge adellt
jken, dat men de
nieuw benoemde Bisschoppen meerendeels uit den burgerstand , niet uithunne geslachten gekozen had, vnor welker leden eenmaal de outle Nederlandsche bisschopsze-

telsbeslemd geweestwaren (1). H0editopk zj,oRAwvzrl,
z raatlde denKoningaan,
dnor een eigenhandigen briefden Prinsvan Oranjeen den Graafvan Egmond ter
gunstedernieuweinstelling te stemmen. ))Hunne aanhangers,''zegt hi
j,))zi
jn talri
jk,en wataan hunnetafelgezegd wordt,maaktdikwi
jlseen levendigen indruk op
de toehoordcrs'' (5). Flslps gafdaaraan gehooren verzockt den Prins, aan wiens
gnede bedoelingen hi
j niettwl
l-felde,ernstig debewustezaak te bevorderen (6). Om
tevnorkomen,dalzl
jne onderdanen zlch te Geneve of elders, waarde Hevvorming
wasdoorgetlrongen,lietenonderwi
jzen,verbnod hi
jhen buitenlandsche geleerde inrigtingen te bezoelten ,en stichtte te D ouazeenehoogeschool,waartegen Leuven ,deoude

en eenigekweekschoolderNederlandscheGeesteli
jken,zichmetnadrukliethnoren(7).
(1)Papçersd'Jfcfdu fcrdïwclSEGRzxvEtt:jT.YI.p.291,292,322,397.
(2)Papiers #'Jlcfdu CardinaloEGRzw5'Ett:,T.VI.p.250. Vgl.Correnpond.deplltxpp:11,
5'.1.p.190.

(3)Papiersd'Jfcfdu CardinalnEGRzwvEttE,T.YI.p.260.
(4)De Gï#:voor1816,D.lI.b1.534-546.
(5)Papiersd'état#M CardinalnEGRàxvEstz,T.Yl,p.261.Jrcâivesdela#cïq
çpsdtorangr,
T.1.p.69.2deEdit.

(6)H00n ,Nedert.Nïdf.B.1.bl.33.
(7)HorpEltrs,Mémorial, p.21. :rRqvzoll;s, Rist.Belg.Lib.1. p.13, I4. Vgl. Papier.
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1J55- Be ontevredenheid des Xdelsen derGeesteli
jkkeid vond spoedigweerk-lank bi
jdeove1568
rige standen. Hetis waar, elk bisschoppeli
jk h0f zou eene bron van winst worden

voor de stad, in welke het gevestigd was; en, insgeli
jks tot wclzi
jn des volks,
kwamen nu de lagere Gcesteli
jken onderbetere tuchten toezigt;maardoorl
aetinkrimpen der kleosterinkomsten, zou daarentegen de ri
jke uitdeeling diergestichtcn
aan de armen merkeli
jk s'ermillderen. Hetvermeerderen van tIemagten den invloed
derHooge Geesteli
jkheid,moestbovenal bekommering welkken bi
j den burgerstand,
onder welken de hervôrmtle godsdienstbegrippen steeds meer cn m eer ingang hadden
gevontlen , zo0 zelfs,dat GRAIVEIZI.Ezich A'erwontlertle,tlater n0g geenebeweginginde

A76#:z*lc'l#:zl uitontstaan was(1). Hetschrikbeeld s'an hetSpaanschegeloofsontlerzoek vervulde aller gemoederen. Het is echter zeker, datnoch GR.
&IVZI-I-Z ,nech de

Koning zelfsaan de ins'oering daars'an in de sTederlanden tlachten (2). Bezwaarli
jk evenwelkan ontkend worden,dat, in verband met de omstandigheden,beitler
staatltundig-stelseldaarheen scheenteleiden (3).Ongetwl
jfeld wilden zi
jdehandhaving
van tlat geloofsonderzoek , hetwelk sinds het bewind :an XAREL V alhier bestond,
waarvoor evenmin iemand veilig was en dat zich van het Spaansclze alleen door

minder gezag, aanzien en luisteronderscheidde (1). ))Hetgroote bezwaar,waarin
men geheelhets'olk medesleepte,washetvervreemden van degeesteli
jkegoetlerenen
fundatiën, door Nederlanders gesticht, aan Bisschoppen, die vreemdelingen kontlen

zi
jn;en duseenebeschikking overNationaleEigendommen, zonderen in weerwil

van deStaten zoowelalsvan dewettigebezitters(5).9' Hetinbezitnemenderopgerigte
bisschollszetels en het aanslaan der geesteli
jke goederen,nntmoetten dadeli
jlttegcnstantl. DeGeesteli
jk-en van Braband,in overeenstemmingmetdeStaten A'an datgewest,ontwikkelden in een geschriftaan den Koning hetwederregteli
jke A'an hetaantasten der kloostergoederen, en verzoclzten hem hierin te voorzien. GRAwVEtLE cchter
verklaarde,dat een der voorregten ,op welk de Brabantlers zich beriellen, doorhunne
dtLtatdu cardinalDEGltAwvztl.
E, T.VI.p.412. Correspondance de pIlltlpl,E11, '
13.1.p.183,
185. vzx METEREX,H tùt.d.F ederf.Oorl.B.1.bl.30. Leven wcswlltqxl,D.1.bl.269-271.

(1)Correspondance de pnltlpli 11,T. 1. p. 191. v.METEREX, klist.d.Nederl. Oorl.B.1
.

bl.33. noole ,Nederl.Sïdf.B.1.b1.28. BExrxvoGtlo, Nederl.S ïdf. D. 1. B. 1. bl. 17.

(2)Gwcluao, Correspondance de lmlllppE 11,T.1.p. 202,207. llapport, p. CLXXIII.
Papiers d'dfcfdu ccrdïzlclDE GRzwvEttz,T.$71.p.564.

(3)De Gïddvoor1816,D.lI.b1.529.
(4)ucolq,Nederl.Sïdf.B.1.b1.31. Gltorrvs,Jnnal.Lib.1.p.11.
(5)sltpsxpux,D.#I.bl.226in de Opheldering.en lgroegq
ç. Vgl.cchtersTaznz,deBella
Fel
gïc:)Lib.lI.p.67-70. Owdlt.en Gesticht.r.Deft,bl.312-315.
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voorouders aan MARIA van Wp?srgpa#ïl afgetlwongen en ledertingetrpkken was, onder15551568
bepaling van tle strafe des dpatls tegen tlegenen, die erzich voortaan op beroepen ofvan

betlienenznutlen.Naecn weigcrentlantwnord,beproefdenzjhunnezaakinreglenteachtervolgen,maarmoesten eindeli
jlthctvervreemtlenhunnerinltomsten.tegeneenejaarli
jkscheuitkeering vanacktllllizentlgultlen,ten behpevederBisschoppen,afknogen.Evenstoul,
(lpehmetbetergevolg,verzettezich Jntlverpen.Immersvcroorlooftle Fllzlpsdebevestiging

van den Bisschop al4laartpt zi
jne eigene overkomstuittestellen. Doorditvaorbeeltl
gesteund, weigerden Roerm onde, Deventer , Gronlngen en Leeumarden aanvanke-

li
jlt hunneKerkvnogtlen te ontvangen, doch namen hen lateraan,in navolging 1an

M eehelen,Utreeltt,'œIlertoyenboneh,Ilaarlem en Mlddelbîtrg (1).
Z0o wertl allengs eene zaak totstantl gebragt, welke FzLlps in gemoetle alsde zaak
van Gotl zelven, als heteenig en onfeilbaar middel beschouwtle, om de F eddrlczldo:

te behauden.en erdezuiverhcitl(lesRonmsch-lkatholi
jken geloofsin tebewaren (2).
GaAxvELlzE was van een tegenovergesteltl gevpelen en hatl alleen om te gehoorza-

nten,'sKoningsbedoelingcn in ditopzigtbevortlerd (3). Hi
jhad de bntsingen voorzien, wellte er uit voortvlceitlen , cn tlie hem nu tlen wensch ontlpltten ; )ach , dat

men tcch nimmeraan hetoprigten tler nieuwebisdnmmengedachthatltle (i)!'' En
inderdaad,hetdocrtlrl
jven van tlitplan wasonstaatkundig en gewaagd. Even a1s(lncr
hetwegzentlenderSpanjaartlen,mocstmenn0kthanstloorlzetintrekken tlerontwnrpen
verandering in hetgeestell
jl
t rcgtlgebied getrachl hebben9 een vcprwendseltntmisnocgen te voorkomcn , ofsckppn er evenwellrpeg of laal, om tle eenc of antlereretlen

een opstand zou uitgebroken zi
jn. GhAwvztxzE hieltlzich hiervan overtuigd; en de
tncstantl dcr Nederlanden gafhem tlaartoeallc regt(5). Xen kandicn nietjuister
enaanschouwcli
jl
tervoorstellen,(lan metzi
jneeigenewoordenaan den Koning. qDc
geldverlegenheitlishierz0ogropt,''zegthi
j,))tle.hulpbronnen &an allesoortzi
jntlerwi
jze

(1)uoplERrs,Memorial,p.28-30.Papiernd'dlcldu CardinalD:GRzsuttE,T.Vl.p.307,
464,503,602. Correspondancedevultlppg 11,T.1.p.198,199,200,201,203,217.v.p.HAER,
de Init. Tum ult.Belgic.p.191. STRADA,deB ello Welgïc,,Lib.111.p.138- 141. xrRGrlnxrs,
Rht.B el
g.Lib.1.p.42. METEILENjH int.d.#e#er/. Oorl. B.1. b1.33,34. B0R, R '
int.d.
Nederl.Oorl. D.1. B. 1.b1.27- 30. II00:r,Nederl.Sïdf.B.1.b1.35,36. GRoTlvs,Jnnal.

hb.1.p.15,16. ZievoortsdeSchri
jversaangehaald doorv.wlzxop wlngyzà:,St.VI.bl.34.
(2)Papiernd'Jfcldw CardinalnxGazlvgttz,T.VI.p.52,55,010.
(3)Papzer&#'Jlcldu Cardinalp;GxzxvEttE,T.VI.p.532 (1),578.
(l)Papiers tl'lfcldu cardinalpxGazzvzst:,T.YI.p.311.
(5)Papîkr&#'dlcldu cardinato:GqzzvEttx,T.YI.p.166,183.
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- uitgeputen delasten,welkedejongstledenoorlogopdezegewestengewprpenheeft,zoo
drukkend ,dat men er niet aan denken kan ,iets te verwerven. gaarenbnven hebben

de Staten zich zulk eenemagtaangematigd,datUweXajesteitzich nietmoetverwontleren, datmen sindsuweafwezigheid nietsop hen kan verwinnen, daar zi
j reeds,
toen gi
j nog hierwaart, zich znowederspannig betnonden. Dikwi
jlsherinneren wi
j
hun de aanzienli
jkesommen, welkeSpanje ten behoevederNederlanden heeftbi
jgezragen;maardan bli
jven zi
j nietin gebreken pnsteherbalen, watmen eenigejaren geleden metluider stemmeop de staatkundige gastmalen en bi
jeenkomsten verkondigde,datdeonknsten,doorSpanjegemaakt,geen anderdoelhadden,danopdeze
gewe3ten de rampen des oorlogs te werpen; dat deze oorlog zelfniet in het belang

der N ederlanden gexoerd is, maar uitsluitend nm vnnr de Koningen van Spana-e
een vasten voet in Italzè. te bewaren, en den Paus tegen den Hertng van Parm a

te nnderschragen;datSpanje er niets bj geleden en zjnen handel, dnprmiddel
van Fransche geleibrieven, niet meer noch minder dan intjd van vredegedreven
heeft,terwt
jlde Nederlanden al de treurige gevolgen dervi
jandeli
jkheden hebben
vertluurd ,en hunne grenzen a&n de 4lammen en ferwoestingen ter proûi zien geren ,

znntlerte spreken van deaanmerkeli
jke verliezen van menschen, paarden en wagens
(earron))datdevelden sindsdicn ti
jd onbebouwd zi
jn gebleven;datuweXajesteit,
hetiswaar,zich grooteopoferingen aangeld,tenkostederkroongnedereninSpanje,
getroostheeft,maardaarentegen veelminder dooruweonderdanen van datri
jk,dan
door die der Nederlanden ondersteund is eworden , en dathet verschil tusschen de
lasten , welke docr de beide volken gedragen wprden , geheel ten nadeele van dit
laatsle is. ln waarheid , de snmmen , hnofdsom en rente,tot heden vnor rekening der

Vlaamsche gewesten gebleven, zl
jn bovenmate gront. Tevergeefstrachtmen hen
te overtuigen,datdekrijgsverrigtingentegen deFranschen in ltalzè.ten doelgeha;
hebben, 'svi
jandsstri
jdkrachten teverdeelen,npdatzi
j zich nietop deNederlanden
wierpen;dathetgebeurde in Parma door den Koning van Frankrù'k bewerktwas,
welkepoogde zich in het Schier-eiland te vestigen, om dan,van die zjde geene
aieiding te duchten hebbende, al zjnemagttegen de Nederlanden te wenden;
dat de Staten van Spanje tot deonrlogskosten veelmeerhebben bjgedragen dan
gewoonli
jk; datoveral waardevi
jand zich vertoont, men zich haasten moet, om
hem tegenstand te bieden, en nooit z0o gemakkeli
jk de inwoners, van welk
gewest:0k,zal overhalen,in de kosten van eenen verwjderden krjgtedeelen,als

wanneer ze vi
jand hen zelvevan nabj bedreigt; dat de sederlandershetalseene
daad van geweld zouden beschouwen , indien men in zulk eene omstandigheitl zich

meester maakte van het geld van bi
jzondere personen, hetgeen echterin Spanje
met sommen , die uit de lndièn kwamen , geschied was. Xaar dit alles baatniets.

:venpeldraagtmen der Landvoogdesn0g zno veelachting t0e,datmen zich in hare
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tegenwoordigheid nietz00ppenljk uitlaata1svôsrharekomst. Dpchhetergsteis,dat15
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de Staten hetbeheer (adminhtraezon) overdeinning derbeden behouden en veelvuldigbijeenkomen,wanneerzi
jt0thetstemmen overdennegenjarigenonderstandzi
jn
opgeroepen (1). En zi
jzullen n0g dikwi
jlsbi
jeenkomen,hetgeen men nietkan verhinderen, dewi
jl dit de uitvoering derbedeten doelheeft. Een andernietminller
treurigmisbruik dan demagt,welke zi
jzich aangematigdhebben,isdestoutheidvan
alles te zeggen, wat hun 400r den mond knmt, en het stellen van onredeljke
voorwaarden. Xen trachtzich hiertegen zno veelmogeli
jk te verzetten,maarditzi
jn
zwarigheden, welke men niet terstond uit den weg kan ruimen ,en in weerwil der

l
jverigstepogingen, zullenerjaren en jaren gevorderdwortlen,om de zaken t0tt
lat
punt te brengen, op welk zi
j z,
i
jn moeslen. Ik kanevenwelUweXajesteitverzekeren,dat de Landvoogdes daarin, geli
jk in alles wat haren postbetreft, bewjzen
geeft van zulk eene groote voorzigtigheid en standvastigheid, datmen nietmeer,bi
j
Pwe afwezigheidvan hier,z0u kunnen wenschen. Xen houdtdikwjlsinhetnog,wat
rweXajcsteitonsaanbeveelt,nameli
jk:depogingenteverdubbelen naarmatedenootl
sti
jgt;maaralle bronnen zi
jn opgedraogd,en men zietgeenemogeli
jkheld ernieuwe
tescheppen;debehoeften,diebevredigd moeten worden,zi
jn daarentegenzo0talri
jk,
datmen wezenll
jk buiten magte is,methetgeen hieren eldersmoei
jeli
jk wordtbi
jeengezameld, er aan te voldoen,zelfswanneermen zich t0thetallernpotlzakell
jkste
bepaalt. lk kan in waarheid verzekeren , dat men vaak zeer verlegen is, om slechts

tien dukalen tevinden. Hieruitkan UweMajesteitden toestandderLandvoogdesbe-.
onrdeelen , welke m et het bestuur van zulk een groot werktuig belast is, en z0o

weinig middelen bezit, nm het in beweging te brengen. Ten ti
jtlederKoninginW eduwe xAlzA vond m en middelen , om zich geld te verschafen , maar thans heeft

een norlog van achtjaren bi
jpa alleuitgeput. Sederthaarvertrek en tlatvan Uwe
Xajesteit,heeftmen andere opgespoord,maarh0elneertoevlugtmen ert0egenomen
heeft,teminderbli
jftertebeprpeven over. Nadeaanzienll
jkeverkoopen en verpandingen derkoninklijke domeinen, zi
jn allebeleeningen op pnderpandvoortaannnmogeli
jk. Elken dag raadplegen wi
j overnieuwe midtlelen, dooreenigen voorgesteld,
maar na lang wikken en wegen, eindigen wij mette bevinden, datzi
j onuitvoerbaar
zjn, dewi
jl zi
j op geene goede gronden berusten, of de toestemming derStaten
znuden behoeven, op welke wi
j volstrektnietrekenen kunnen (:).'' Yoortsdringt
oaAwvzLx.x weder aan op onderstand uitSpanje, ofschoon deKoninghem kortte
vnren den benarden staat der geldmiddelen aldaar uitvnerig opengelegd en verzeker;

(1)Ziehiervnor,bl.67.
(2 Papier&d'état#,1CardinalpgGltzsuttE,T.#I.?.178-182,
IJ 9EEs. 1 STrK.
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5.
5- had, dathem ditA'erhinderdein debehoeften zl
jne,rgeliefde Nederlanden,diehem
1568
geheelbezig hielden,te voorzien (1). ))Geloofmj,9jja(jyjsypseyjljgeyiegd,j)aat
dennod dezergewesten mi
jz00 diep treft, dat ik dien metmi
jn bloed,wanneerik
konlle, z0u verhelpen, hoeveeltameernog metgeltl. Hun welzi
jnligtmi
jnaaan
het hart, en ik weet hen te waartleren.''

))Slechts over ééne zaak ,'' vervolgde

hi
j,))ben ik metregtverontwaardigd:nameli
jk overdehardnekkigheid derStaten in
hetgeen de beden betreft; eene hardnekkigheid geheelongepast in de tegenwnorzige

omstandigheden. ll
t gelnofgaarne,dat ook- zl
jverlegen zi
jn; maartnch,indien zi
j
goeden wil bezaten, zouden zi
j wel een middeltegen helbestaande kwaad vinzen.
lk ben metU overtuigd,datmen trachten moet,metden ti
jd hetgezag teherwinnen , hetwelk men , door hun het geheele beheer der beden af te staan , verloren
heeft; thans ten minste, genoegzaam door de ontlervinding voorgelicht,zalik welzorg

tlragen,nietwederin denzelfden misslagte vervallen (2).'9
Ondettusschen werd de tnestand des Lands hoe langer z00hagchell
jker, en het
gezag derHertogin verminderde dageli
jks (3). ln Brahand bovenal werd de bevolking dnor geschriften tegen de Hooge Regering opgezet, en bewerkt'(1).
GRA>VELIZE vreesde zelfs voor muiterj onder hetkri
jgsvolk. Hjwasovertuigd,dat
zekere &6#:zl uit eigenbelang het vuur der tweedragt aanstookten , en indien de
Heeren een weinig minder luid spraken, het volk er niet aan zou denken ,den

mond te openen (5). Het gedrag van verscheitlcne Edelen bnezemdehem wantrouwen in overhunnebedoelingen. Zj hielden talri
jkevergaderingenonderverschillende
vaarwendsels, en achtten de bevelen der Landvoogdes niet(6). Een trefend bltjk
tlaarvan levert deGraafvan Mannfeld. 0m hctaanknoapen van vriendschapsbetreklkingen tusschen de Nederlandsche Grooten en Prolestantsche DuitscheVarsten , waaruit

men voorde rustdesLandszicN weinig goedsbeloofëe (:),z0aveelmogelt
jktevoorknmen ,bad XARGARETHA den Stadhnuders verbozen , de feesten , ter gelegenheid der
echtvereeniging van den Graaf van Sehwartzenburg m et de zuster des Prinsen van

Oranje, in Dttzteohland bi
jte wnnen. DeGraafvan Manefeld echtervertrok naar
(1)Papier&d'Jfcfdu CardinalozoRAwvgttxjT.YI.p.156-166.
(2)Papiersd'Jfcfdu JcrdïwcfOEGqxxvEttzjT.VI.p.145,148.
(3)Papiers d'dfcldu CardinalDEGRzwvEttz,T.VI.p,340.
(4)Papiersd'Jfcfdu Cardinaln:GazxvEl
-l
,:,T.VI.p.459,528,542.
(5)Papierad'Jlcfdu CardinalozGRzwvEttE,T.YI.p.329,330.
(6)Papiernd'Jfcfdu CardinalozGxzwvEliz,T.YI.p.548.
(7)Correnpondance de'nlslaz1I,T.1.p.216,217,219,223,226.
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Saknen,en verwittigdederLandvoogdesin een achtergelaten brief,dathi
jzl
jnwoortlj-are
1563
aan Hertpg AvousTrsgegeven had, bi
j debruilofttegenwoordig te zi
jn, en ditniet
konde breken, maardathi
jbinnen twintig dagen hnogstensznu terug zi
jn. Yroeger
had hi
j zi
jn stadhouderschapeensveertien maanden verlaten, in plaatsvan de twee,
welkedeHertogin hcm had toegestaan,waardnorde zaken van zi
jnbestuurgrooteljks

geletlen hadden. Deze nieuwe daad van nngehnorzaamheid wertldoor de Landvpogdes

hoogopgennmen,en zjstond op hetpunt,haarontslag ofdatvan den Graafbi
jtlen
Kcning aan te Tragen. GRANVEIZLE eckter, onderrigt dat deoverigeStadhouderszich ter
gunste van xAwsrzx,n verklaarden , en geen van hen debetrekking zou willen aanvaarden,

welke doorzi
jneongenadez0u openvallen,bragtde Vorstin totanderegedachten.Zoo
zwak gevoelde zich het bewind tegenover den euvelmoed der Grnoten ,datoltAwvzLxzz
(Ien Koning verzocht,met niemand over die zaak te spreken , zelfs hem er nietop te

antwoorden (1). naarentegen spoorde hi
j, in overeenstemming metdetandvcagdes,
Fltlrs gedurig ten sterkste aan , zich naar de N ederlanden te begeven , a1s het eenige
middel, om den staat :an zaken te herstellen , en te noodzakeli
jker,dewi
jleenige

Gronten,''geli
jk hi
jzegt,))ervoorbeduchtwaren.'' Fllzlpswashiertoe00knietongenegen,maar meende,datzi
jn togtnietaan hetdoelz0ubeantwoorden,ten warehi
j
overeene aanzienljkes0m beschikken konde,hetgeen thanshetgevalnietwas(2).
Ofschoon nog onlangs driemaalhonderd duizend gulden uitSpanjewaren overgemaakt, washier de schatkistderwi
jze uilgeput,datmen zelfsgeen renbpdeknn bekostigen,wanneerditgevorderd werd (3). HetHopgBewindhadalhetmogeli
jkebeproefd, oln in de dringendste behoeften te voorzien, en met zeer beperkte hulpmiddelen l0t hiertoe de zaken gaande gehouden. De tegenstand van Braband had de
Staten van andere gewesten t0t voorbeelt
l gestrekt, welke door invloedhebbenlle man-

nen gesteund werden, die, onder vnorwendsel van hetnootlzakeli
jkeeenergeheele
overeenstemming :an handelen tusschen de verschillendeStaten ,zich hadden vereenigd ,

om hen bi
j hetraadplegen overdenegenjarigebede te onderschragen. GhAxvzlaxzz
xerklaarde,datdezevereeniging çunzont geen anderdoelhad,danhaareigeninvlned
op de Staten te versterken en hen t0t zoodanige vertoogen te bewegen , welke hare

leden en hunsgeljken nietvooreigene rekening zouden wagen. Allesmoestaan de

(1)Papzernd'dfcldu CardinatDEGazwvztsz,T.#I.p.395. Correnpondance depaltlppz11,
T.1.p.223.

(2)Papiern d'dfcldu f'crdfAlclDEGltàzvEttE,T.YI.p.280,375,461,582,583, corre&yppdczlce de I'alslppz 11,T.1.p.212,213,216,221.

(3)corremondancede'nltlvp:11,T.1.p.193.
11+
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1555- gnedkeuring der Staten worden onderworpen ,van welke deHpogeRegering geenehulp
1568 k
.

ondeverwachten,dewi
glzj indedaad zelve zwaarbelastwaren. Hetopenbaarmaken

van den waren staat van zaken , z0u, naar het oordeel van GRAIVELI-E, zeer ernstige
buitensporigheden uitlokken; want de gemoederen waren ten uiterste opgewonden , en

aanzienli
jke personen, wier bedoelingen nietkonden miskend worden,toonden eene
buitengewone geestdrift voor al wat in naburige landen geschiedde en xerhieven dit

hemelhoog, terwjl zi
j hetbewind derLandvoogdesnaarevcnredigheid vernederden,
er wantrouwen tegen verwekten, en door schoone beloften de menigte poogden te
winnen. De bewegingsgezinden waren rusteloos werkzaam en hieltlen onderling een

levendigen briefwissel, welke bi
j de bewindslieden veelnzzien baarde. Xetmoeite
ontkwamen destaatsstukken ofregeringsberigten van en naarSpanjeaan hunne handen , en van daar, dat de Regering het niet waagde, den geheelen staat s'an zaken

den Koning schrifteli
jk teopenbaren. Geene geldell
qkeopoferingen werden doorhen
gespaard,om te weten,watergeschreven werd,en dikwi
jlslekte veelmeeruitdan
v00r het bewind aangenaam was. Het bevel osrerhetkri
jgsvolk in deNederlanèen
eenen inboorling op tedragen, werd a1s gevaarlt
qk voor hctgezag derLandvoogdes
beschouwd; en aan de bevelen van eenen vreemdeling z0u niemand zich goedschiks

onderwerpen (1). Denieuweleernam ,in weerwilderbloedbevelen,handoverhand
tœ. De Rederi
jkersbeschimpten openlt
jk in lzunnespelen van zinne de gebreken der
Geesteli
jkheid,en hekelden devervolgzucht,terzake van godsdienst,op hetscherpste (2). Zi
jwerden gretig door hetvolk gehoord en geloofd,en bekommerden zich
weinig om de bevelen,welke deRegering tegen hen uitvaardigde (3). De leerstellingen der Prctestantcn geraakten langs dien weg spnedig algemeen bckend. Xaardoor
het verschil <an geloof,en het twisten en haarkloven over gozgeleerdepunten,werden

vele gemoedeljke lieden hetspcorten eenenmalebi
jster,zoodatzi
jin eindelcoze en
ellendige mi
jmeringen,jain vertwi
jfeling vielen.Anderen,luchtigervanaard,onrdeel.
den vlugtig,datde redenen aan beide zi
jden elkanderin gewigtweinigontliepcn,en
over het geheel geringe waarde hadden. Zonder de nicuwe leeringen te omhelzen ,

verzaakten zj de oude begrippen en sloegen overt0tlosbandigheid en baldadigheid.Eenige van hen plunderden op eenen nachthet kloaster te Ouderghem j niet ver van
B rueeel, eischten de nonnen op ,die echter ontvlugtten, en legden de kerk in asch.

DeHervormden hielden hieren daarin desteden,geljk teDoornlk en Faleneien-

(1)Papiet'
s#'J/cfda Cardinalp:GRzsvztt:j1'.Y1.p.454-468.
(2)a0aFr,Nederl.Si&f.B.1.bl.36.
(3)wAqzyzz:,D.5/1.b1.70,71. v.wu>op wzGuzz:,St,5/1.bl,34.
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ne&, des nachts godsdienstige vergaderingen met Psalmgezang. Het uitvoeren der1555vonnissen tegen hen ontmoette groote zwarigheden. De standvastigheid der vernor- 1568
deelden sloeg pver in de harten der omstanders, en maaltte hen onversaagd in het

uiten van hun medelt
jzen. Velen schronmden niet, den ongelukkigen op den weg
naar brandstapel of schavpt troost en moed in te spreken, ofschoon hen binnen
weinig dagen een zelfde l0t wachtte. Het uitzigt op eeuwige zaligheid verbrak de

banden der vreesvporkprtstondige smarten, en een grooter getal dan raadzaam was
in hechtenis te nemen, begon nevens de verwezenen met luider stem Psalmen aan te
hellkn. Niet zelden werden met'geweld de gevangenen uit de handen der geregts-

tlienaars verlost, z00 'als dit met twee Hervormde leeraars te F alenelennee hetge-

valwas(1).
DeNederlandsche Gropten scàenen metdezen staatvan zakennietkwali
jkgeholpen,
dewl
ql het gezag van hetHnogBewind daardoprverzwaltte en dekansschoon stond,
uit deze woelingen t0t eene regering naar hunnen zin te geraken (2)
. llen naoet
echterbierbi
j nietvergeten, dat de afgunst, welke GRAwVELLn dpor zi
jnestanzsverheK ng en overwegenden invloed op de zaken des lands verwekte, hetgedrag der

Et
lelen, die op hun gezagen aanzien nietminder(verzuchtig waren dan hj, mede
bestuurd heeft(3). Xen verhaalt, dat hj den kardinaalshoed aan den invloed der
Landvnogdesbi
jPauspzrslF,buiten weten desKonings, tedanken had (4). Zeker
is, dat rlLlps hem de benoeming t0t die hooge waardigheid bekend maakte, en drin-

gend vermaande,haaraan te nemen (5). Hetwasinsgeli
jkspp 'sKoningsvlejenden
wensch, dathi
jden stoelvan Jtreelttmetdien van Mecltelen, toen de eerste zetel
der Nederlanden, had verwisseld, welke mindervnordeelig en metmeermoei
jeli
jkheden dan gene verzeld was(6). Het aanvaarden van hetaartsbisdom , ofschocllmet
eenjaargeldvan drieduizend dukaten,hetdubbeleinkomen derandereBisschoppen,
heeft men derhalve ten onregte aan inhaligheid efgeldzucht toegeschreven. Xaar a1s

(1)llt
lnrr,Nederl.f'
Ndf.B.1.bl.36,37. nraGrsnlns,llist.llelg.Lib.1.p.39. sTRznà,de
Bello B elgico, Lib.111.p. 131, 134.

(2)Vgl.IIOOI'
T,Nederl.Sùf.B.1.bl.38.
(3)srRàoz,doBello#c(p Lib.1.p.87. BEsTlvoGua,Nederl.Fùf.bl.18, 19.
(4)srRànl,deBelloWe/gïco,Lib.111.p.115. v.p.vvwcxr,Sï#l.d. Trovùl.#.Pay&-Bas,
T.Il.p.51. cohvlx-wzEasBlrzKv,de Tccifzgp'.Oorl.D.1.bl.119.

(5)Papiersd'Jflldu CardinalDEthn,
tws-stt:jT.YI.p.304. Corre&pondancedepnlsI:z
'x11)
T.1.p.191. :EsTlvoGtIo,Nederl.Sùt.B.1.b1.18.

(6)Papt-ers#'él4ld14CardlnalozGAàir-ztt: T.VI.p.83,97,151.
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1555- Kardinaal-Aartsbisschop was hi
j nu in rang en aanzien boven alle Nederlandsche
1568 Etlelen verheven , en matigde zich steeds meer en meer gezag aan. De Land-

voogdes vnerde in naam , GRA>vzI.LE in de daad het bewind. Hi
j was tnt
dien t0p van magt niet alleen dnor eigen schranderheid opgestegen , maar nok

begunstigd door de aanvankeljke traagheid der meeste Grooten, welke, verzwnlgen in tle wellusten,zjn aanwassend vermogen niettegenwerkten, dan toen hetniet
zonder gevaar knnde bestreden worden (1). Eenige aanzienli
jken hadlen zich ook
aan hetbesluurmetvanrdachtonttrnkken,dewjlzi
jnietveranlwoardeljk wilden zjn
voorde treurige gexalgen,welke zi
juit 'sKoningsmaatregelen te gemoetzagen (2).
GaAxvELtE, welke betuigde zt
jn leven vnorde handhaving derRnnmsch-Katholijke
godslienst veil te hebben, werd cchter allengs minder gestreng in het tnepassen
der strafbevelen tegen de Hervorminpsgezinden ; hi
j trachtte veeleer dcor uchte

midtlelen, de rusten veiligheid van den staatte verzekeren (3). Xaarde willekeur
met welke h1
j amblen en waardigheden uitdeelde, zl
jnetrotschheid en heerschzucht
verschaften hem een grootaantalvi
janden. Hj steunde op hetvertrouwen bj zi
jnen
Meester9buiten wien ht
j niemandbovcn zich erkende. SlechtsjegensdeLandvnogdes
verlnorhi
jnietalleachting uitheto0g, doch hield dit,ten aanzien van den N#derIantlschen Adel, vnor overbodig. Uit hoogmoed of staatkunde verscheen hj zelden
aan hetHof;zelfszag hi
j somsdeHertogin niet.albevondhi
jziclzmethaarop reis
en in hetzelftle verbli
jfgehuisyest. Zl
jberaadslaagden gewoonli
jk schrifteli
jk metelkanler,en deKardinaalzag nietongaarne,datdezebriefwissel, in welken hi
jdikwt
jls eenen hnogen tnnn voerde, bekend werd. Hi
j bewoonde een grootpaleiste
Brusg.el, dnch onthield zich oak zeerdikwl
jlsin een huisop den heuvelvan Etterheek,een vierendeelsuursvan destad, en verzondvan daarzi
jnegeheime berigten
naar Spanje. Dewl
jl men toen, en latern0g meer,oordeelde,datin ditlandeli
jkverbli
jfdeboei
jen voorhetvolk werden gesmeed,noemde men het:dezzzleddrj-(1).
*

Grooten en geringen vervreemdde hi
j op deze wjze geheelvan zich,en eerlang ving
men aan, hem openll
jk bli
jken van vi
jandschap tetponen. Bi
jzi
jneintredete Me-

chelen wasniemand uitden Adeltegenwoordig. Elk gafvoor,dathj nietgenondigd

(1)sTEwow,deBelloBelg.Lib.1.p.87,88. GnonxAnnal.Lib.1.p.14.
(2)HtI:I'T,skderl.Sùf.B.1.bl.34.
(3)Papiernd'éfcfdw CardinalnzGnzwvztt:,T.YI.p.460,536.(Note.)
(4)svxànzy de Bello Belg. Lib.1.p.87. v.p.vA-scKr, Bist.d. FrpvJ/.d.P.#.j
p.51,52.
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was, en GRAwvztxzE vcrklaarde, dat hjdaarloe nictbesloten had, pm wcigering tc15551568
voorkomen (1).
OaAwzc en Eoxoxn werkten in het gcheim legen den veelvermpgenden Pricster op

denzclfden opgenblik,datdeze den gropten l
jvervan den Prinsvoor'sKoningsdienst
en belangen bg het Spaansche H0f aanbeval (2). Beide hatlden in den Raad van
Slate de Landvoogdes naar vermogen ondersteund en, naardegetuigenisvan GhAwvzrxz

zelven, steeds bewi
jzen van den besten wilgegeven (3). Thansechteroverdeaanmatigingen van den Kardinaalverbolgen,wendden zj zich totden Koning enherin- 23v.
nerden bem , ))hpe zi
j, tptLeden van dcn Raad van Statebenoemd,zwarigheid ge-ll1o5o6
im.
1
maakt hadden, deze waardighcid aan te nemen,nietuitgebrek aan i
jver,maardewi
jl zl
j nnder hetbcsluurdesHertogs4an Savot
j'e, in denzelfden Raad zitting hebbende, bespeurd hadden,datzaken :an belangafznnderlë
jk en buiten hen behanzeld
werdcn , hetgeen hunne eer en hun oeden naam te na kwam ; h0e de Koning, in
Zeeland zl
jnde,hun had verzekerd,datallebelangri
jke zaken in den Raadvan Slate
behandeld en besloten zouden worden j en hun bevolen had, de genoemde betrekking

aan te nemen, waardoar zi
j hem eene aangename dienslzouden bewjzen;hoe zj
hem toen verzochthadden, dathethun,intlien zi
jnebedoelingen nietvervuld werden, zau vrijstaan hun ontslag in tedienen,waarop hi
jhad geantwnord,dathi
jin
dit geval wenschte daarvan vopraf verwittigd te worden, om er in te kunnen vonr-

zien.'' Voortj geven zi
j te kcnnen, datsinds hetvertrek desKonings,))men hen
in den Raad van Statemeestalrneptvoor zakcn van geen nfweinig belang,terwl
ql
de gewigtige aangelegenkeden buiten hunne voorkennis dcor een of twee pcrsnnen
behandeld worden. Daaruit vloeide vport, dat elk methen , die den naam zonder de

daad voerden,denspotdreef.Zl
jzauden hierinn0g berusthebben,hoewelhetkwaad
:an dag tot dag toeneemtr indien GRAwVSIZLE zich nietin 4en Raad had uitgelaten ,

datal de Raadsleden even verantwoordeli
jk waren vnor de geyolgen. Daarzi
jnu
nietbegeerden aansprakeli
jk te zi
jn voprhetgeen buiten hen verrigtwerd, verzochten zi
j den Koning hun ontslag aan te nemen, of te bevelen, dat voortaan alle
zaken in den vollen Raad van State medegedeeld ,behandeld en beslpten zouden wor-

den-'' Tenslottegeven zt
j overdeLandvoogdeshunne tevredenheid tekennen (1).

(1)loanrs.Memoriald.Trovâl.p.24. P apîers d'ttat du Cardlnalpg Gltzxvsttx,T.$71.
p.328.

(2)Papiersd'
dflldw CardinalogGazzvzktx.jT.Vl.p.263.
(3)Papier&d'ife du Ccr&zlclnx GRzwvzttzjT.V1.p.35.
(4)otclzxn,corremond.depulupps11,T.1.p.195. Ilapnort,p;CLIXXIL-
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1555--

1568 Xen moetongetwl
qfeld een hoog gevaelen van deregtvaardigheid en billi
jkheiddes
Konings gehad hebben, om zicN aan zulk eene onverbloemde kanklagte tegen
eenen honggeplaatsten gunsteling te wagen. Eoxowo zond den briefaan den Ge-

heimschri
jver van Staat FaAlcEsco oz EaAsso metverzoek, dien zelfden Yorstte
oN-erhandigen, dewi
jl de zaak geheim moest bli
jven. Hi
j verklaarde tevens, dat
geene bi
jzondere belangen, maar alleen die des Konipgs en de heerschzucht van
GltAxvzLlzx, welke een volstrekt gezag wilde uitoefenen, hem en oaAxzE tot dien

stap bewogen hadden (1). Hetantwoord van FzLlpsbehelsdeeenedankbetuiging voor
hunl
jver in zl
jne dienst,aan welken hi
j geenszinstwi
jfelde. De Graafvan Ilborne,
eerlang naar de Nederlanden terugkeerende, z0u zi
jn besluit nverhetonderwerp
29v hunner klagte metlebrengen. Intusschen vermaande bj hen degewesten,aan hunne
.

Herlst-zargen toevertrnuwd , we1 te besturen, maar bovenal voor de instandhouding der
maand

1561 Roomsch-Katholl
jke godsdienst te waken en de afvalligen te strafen, want door
niets konden zj hem meer verpligten. Genoegzaam hetzelftle gafEhAsso in bi
jzondere brieven aan oRAwzz en Eoxoxb te kennen en verwittigde hen tevens, dat de
Koning de Landvoogdes zou aansporen , hunne klagte uit den weg te ruimen ,
en tlat het besluit, hetwelk Eooltx: overbragt, van dien aard was, dat de
))zaken voortaan geheel anders zullen behandeld worden dan weleer. GRASVELLE ,

die alti
jd van gevoelen geweestis,datelk aan hem nnderworpel)en hi
jde beheerscher der wereld moetzi
jn,za1zich daartegen verzetten.'' Ondertusschen vermaant
hi
j de beide Heeren, in hetbelang desKonings,metden Kardinaalin goedeverstandhouding te leven (2), Het is nns onbekend , welke maatregelen Fltlps in deze
zaak'gennmen heeft. Alleen bljkt,datuoohsz bj zi
jne terugkomstzich gunstigover
den Knning uitliet en diens bedoelingen, met betrekking t0t de godsdienst en de

nieuwe bisdommen, ondersteunde (3). Echterschreef ht
jin denzelfden tl
jd aan een
der Geheimschri
jvers van Staat in Spanje, h0e men hiermeende,dathetwelzi
jn
des Lands geheel van het invoeren der Bisschoppen afhing, hetgeen bi
j veeleer
als den ondergang daarvan beschouwde (1). Eoxolo had, hetzj wel- of niet
gemeend, zich voor het vermeerderen der bisschopszetels Terklaard , en werd uit
dien hoofde donr OItAXVELLE, die onbewusl was, welke strikken men hem spande ,

den Koning aanbevolen, ofschoon hi
jtevenserkende, dat'sGraven i
jver,misschien

(1)GlcHzRo,C'orremond.de'nltlppz 11,'11.1,p.196.
(2)GzcuwRo,corremondancedeplltlppslI,T.l,p.197,198.
(3)Papiers,d'dflf#?
4CardinatD:Gazwuts:jT.VI.p.4O.
(j)cAQ:, v.nlssTzqz:,Archive&de la Jlcïdds d'orange,T.1.p.125.24*Edit.
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uit vrees vnor de anderen, sindseenigen ti
jd veriaauwd was. Hj telde Eoxowp,1555even a1s BAhtAvxox'
ze
n oLAzox, ontler de mannen , op welke de Knning zich het 1568
meest k0n verlaten, althans )indien de schi
jn niet bedriegt-'' Het vermoeden,
dat de levendige briefwissel tusschen den Graaf en den Koning van Bohem e ten
doel had , dezen Vorst aan hel hoofd van zaken in de N ederlanden te Plaatsen,
baarde den Kardinaalgeene onrust, welke dien briefwissel als een gevolg van beider
gemeenzamen omgang aan het Hof van xatazs V beschouwde. Dit vermoeden was
echter niet geheel zonder grpnd, sintls een der Nederlandsche Grooten zich had

laten ontvallen. dat men veeleer eenen anderen Prinsvan den blnede t0tOpperhopfd
znude roepen dan te getloogen , dat in Brahand iets terzake der nieuwe bisdom -

men tegen 'slandsregten geschiedde(1). Hetwektlerwondering,dateenstaatsman
alsGR.
&wvEI,Ll zich doorEoxoxo lietverschalken,ennietnaauwkeurigerzi
jnetegenstanders in het oog hieltl. Hj tnch was overtuigd, dat vele Edelen hem vi
jandig
waren en uitstrcoiden, dat hi
j uit persoonlijke belangen den Koning tegen hen
poogde voorin te nemen. Mreinig baatte zi
jne plegtige verklaring dathl
j nimmer
anders dan het beste, zelfs aan den geringsten nnder hen tnegewenscht en elk ,wan-

neerde gelegenheid zich aanbood,krachtdadig ondersteund had. Iljroeplden Koning tptgetuige, ofhj ooitheeftxerzwegen, wanneer zi
jictsten nuttc<an 'sYorsten dienstverr
igtten (2).
Xen kan echter niet ontkennen ,dat GRAXVELLE reeds aanstpnds ecnige Edelentegen

zich had ingenomen. Bpor zi
jn invloed was de Graaf van Iloorne, wiensZWager
LAx,AIXG hj van pligtverzuim had beschuldigd,van het stadhnuderschap over Gelderland ontzet, en ROBERT van Wrldrpd:nietmethetaartsbisdom Kameriik begiftigd geworden (3). De ri
jke abdi
jvan St.lznczld,dievi
jftienduizend ulden 'sjaars
npbragt en welke de Graven van Egm ond , van Bergen en van aHegen , ellt voor

een hunnerbetrekkingenverzochten,had hj voprzich behouden (é). Bi
jhetbenoemen van een stedevoogd overEeadzn in Jrtoo had hj Eoxowo misleid,en dienpnst
aan een zjnereigenevrienden bezorgd. Van dat oogenblik had zich de Graafaan
den Prinsvan Oranjeaangesloten,metwien bi
jte vpren oneensgeweestwas(5).De
(1)Papier'd'dfcfdu CardinalnzGAuvxttg,T.YI.p.531-538.
(2)Papiers d'dfcfdu Cardinaln:Gwzwvgttx,T.
Vl.p.534.
#
(3)GRprlrs,Jnnal.Lib.1.p.14.sTxànA,deBello Belg.Lila.II.p.89.Ziehiervoor,bl.80.
(4)Corremondancedelllltlpl':11, T.1. p.187. Papiersd'dfcfdn CardinalozGRzwvutc,
T. V.p.650.

(5)IIOO'T,Nedet'
l.Sïdf.B.1.bl.3l,35. GRorlrs,Jnnal.Lib.1.p.1I. sTnznz,deBello
We/g.Lib.2.p.90. srltqvsplvs,Sï4f.Belg.Lib.1.p.32,33,

lI. DvEt. 1 STUK.
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1555- ongehuichelde achting en opregte vriendschap , welke ohAwzz steeds GRAXVMLLE
1568 h

ad taegedragen (1) en uit verpligting aan diens vader, welke hem ter 4erkri
jging van het prinsdom Oranl-e de behulpzame hand geboden had, voortvloei-

den , waren door misnoegen en haat vervangen, ofschoon de Prins n0g immer
den Kardinaal ebn vriendeljk gelaat tonnde (2). De eerste oorzaak dezer vriendschapsbreuk was, naar het schi
jnt,de listige wi
jze, op welkeohAlvzlaxzzl*.n ,SPrx:n-

sen regten bi
j het kiezen van regeringsleden te Jntmerpen getreden was (3).
Be verwl
jdering was grooter geworden, sintls de Kardinaal het pogen van wll,
LEM , om Stadhouder van B rahand te worden , tegengewerkt en betuigd had, dat
ORAXJE zich een grooter gezag op de Staten van dat gewest aanmatigde dan hem

j hatl insgeli
jks diens misnoegcn opgewekt, toen de Koning, op
voegde (1). Hi
zi
jnen raad, den Prinste kennen gaf, datde toestemming derStaten van Braband
t0t het oprigten der nieuwe biszommen van hem afhing; immers werd hierdoor

ohAxzzvoor het niet gelukken daayvan aansprakeli
jk gesteld (5). DeKardinaalhad
daarenboven dikwerf zi
J-ne afkeuring over 'sPrinsen tweede huweli
jk metAwFA van
Saksen,welkederLuthersche leere was toegestaan,tekcnnengegeven(6).))Nooit,''
schreef hi
jden Koning,ttheb ik in oltxxzs ietsbespeurd,hctgeen in mi
jongunstige
vermoedens tegen hem verwekken konde; integentleel; maar zulk eene verbindteni!

zal weinig de belangen van den Staaten dergodsdienstbevorderen (7).'' Hetwa!
o0k indedaad in het oogvallend, dat terwi
jlde Landsheerdenieuwe godsdienstleer
tlpor gestrenge bloedbevelen Aervolgdrj zi
jn Stadhouderoverdriegeweslen,en donr
wiens gezag de geesteli
jkevonnissenten uitvoergelegd mnesten worden,eenePrinses
huwde, welke die leer openlt
jk beleed (8). De Prinshadden Koning, wien hi
j
zegt ))veel verschuldigd en verpligttezi
jn,''hetvoorgenomen huweljk bekend gemaakt en zi
jne toestemming verzockt,verzekerende,dathem ))nietsnaderaan hct
(1)GkcuAl
to,CorremondancedeGrlttàrxxle Taciturne,T.1.p.2,60-63,317,320,323,
397. Préface,.
p.XL.

(2)Papiersd'Jfcfdu 6Wr#ïlcln:Gakxuttz,T.YI.p.551.
(3)Ghorlrs,Annal.Lib.1.p.14.
(4)Jrcltirende la Acùns d'Orange,T.1.p.107.2eEdit. vxGtllrita,p.35.
(5)Papiernd'Jfcfdu CardinalDElazwvgttz,T.VI.p.552.
(6)Papiern d'Jfcl dn Cardinal DEGRlwvEttz,T.YI.
p.333.xnqGvsolrsjIli&t.Bel
g.Lib.1.
p.33.v.n.HzxR,de Init.Tl-vlf.Belg.Lib.1.p.223.

(7)Papiersd'Jfcldw Cardinalo:GAzwvEttt,T.YI.p.29.
(8)xltnERpuK,D.YI.bl.26.
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ha
rte ging dan deeervan Gotl, dewareKatholjke godsdienst,epdebelangen des1155568
5K
onin'
gs, zoo alshi
j hooptemqtden ti
jd nvervloedig te zullen tponen.'' In een zeer
heusch antwoord washi
jnaardeLandvnogdesverwezen,om 'sKoningsgevpelenoverdeze
zaak tevernemen (1). xFxLlpsechterhad geenszinszi
jnemeening aan MARGARETHAte
kennen gegovenj welke derhalve op eigen gezag den Prinsverzekerde,datdeKoningin

hethuweli
jk gennegen zntlnemen, indien A5xA van Saksen deRppmsche godsdienst
omhelsde. Op ûeren toon had w lïzlzEx haar te gemoet gevoerd, p dat de Nederland-

sche ondertlanen vri
j waren in dekeuzeeenerechtgenoote;dathi
jdeKoning van
zi
jn voornemcn niet had behoeven te verwittigen, en dituitenkele achting verrigt
had; dat 1
1i
j niet wist, of het t0t nut van 2en Vorst z0u strekken , de sederlanders zulk eenen dwang op teleggen; dathj meentle aan allesvoldaan tehebben,
wat men van hem vorderen ltonde,gaar hi
jgezorgd had vopraf,metbetrekking t0t
het stuk van godsdienst, gerustgesteld teworden;en ditmoestvpldnende zjn. Indien hj ofzl
jne gemalin zich in deNederlanden nietgedrnegen z00alsbetaamde,
stond hctaan den Koning hen te strafen. Openbarlig wildebi
jbekennen,dathem
tot heden (le bepaalde wil der Prinses, ter zake van de godsdienst, onbekend was;

maar dat hi
j zich overtuigd hield, dat zi
j daarin naar bellooren zou handelen;
eindeli
jk verwonderde hi
j zich, dat (leKoning hem op ditpuntwantrcuwtle,lzem ,
(lie daartoe nooit aanleiding gegeven en zich alti
jd als een man van eergedragen
heeft(2).,' Xaar rllzlps konde onmogeli
jk genoegen vinden in een hupeli
jk met
eene kettcrin , de dochter van dien MACRITS van Sakaen, welke aan de zegepralen

vanXAREI-V perken gesteld hatl; evenwelhad hj bevnlen,în gevalhetmogtdoorgaan,de Terzochtemagtiging te geven (3). genkeli
jk was dit hetgevolg geweest
van 'sPrinsen verzekering aan 2en Koning, z0o wel a1s aan de Landvoogdes en

(;RA/VELLE,tlatbi
jnimmerzpu gedcogen,datzi
jneechlgenooteeeneanderegodsdienst
beleed dan de Roomsch-Katholi
jke, dewjl zi
jn geweten hem niet veroorloofde,
zich met eene vrnuw te vereenigen, welke van die leer afweek (é). Xaar op
hetzelftle oogenblik had hl
j plegtig haren bloedverwanten verklaard, dat hj zl
jner
aanstaande gemalin niet alleen niet verhinderen z0u hare godsdienst uit te nefenen ,

(1)Glcuàan,Corremondance deGvlttwvxl le Tccïfvrle,T.1.p.430-433,435.
(2)olREII'
I?EXBERG,correspondance deMzaGrvRlTz d'Antrinhe,p.274.
(3)Papiersd'Jfcfd. CardinalOEGRzwvEttx,T.Yl.p.150,176. Correspondance de xA:orzRlTz d'A utriche,p.262,267. GRoEx v.I'
AINSTERER,Jrcldves de la # c0'4/s d'Orange,T.I.
p.52,63- 66.2e Edit.

(4)Papiersd'étatd'zCavdinaloEGRzxvztt:,T.VI.p.188,100,288. Corremondance de
M,
NILGrERITE d'Antriche,p.261,262,267,268.
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1555- maar dat o0k dekinderen , welke uithun echtm ogten voortspruiten ))in de waregols1568
,,y

dienstderAugsburgsche geloofsbeljdenisgetrouw zoutlen onderwezen worden (1). r
Dreaden had hj zelfs deEvangelische godstliensloefening Tll
jtig bi
jgewoond, en den
Keurvprstvan Sakeen in den waan gebragt,dathj bi
jna Prntestantschwas.Ditechter
had hem nietbelettevenseldershetRopmsch-Katholjkegeloof t)onzemareen oude
godsdienst''tenoemen (2). W zLlzxxhandelde,inditopzigt,geheelovereenkomstigmet
helgeen hi
jzich in een gesprekmetde Landvnogdes overde onroomscheVorsten liet
ontvallen, ))dat zi
j weinig van de godsdienstdoordrnngen waren en haaralleen bezigden , om hunne plannen en bedoelingen te bereiken,m aar overigens a1s lietleu

leefden,die erslechtsweinig achtop gaven (3).,, 9eKnning,h0e ongaarne hj nnk
het bewuste huwelt
jk zag voltrekken, hadechlerop 'sPrinsen verzoek eenen vertegenwnordiger, den Heer van M ontzgny ,op hetbruiloftsfeestgezonden ,welkederbruid

in zi
jnnaam een kostbaarjuweel,terwaarde<an drieduizend kroonen,verëerde (é).
I)e echtvereenigingwasmetveelprachtzevendagenachtereenophetraadhuisteLezpzè ,
integenwoordigheidvan zeventienvreemdeYnrstell
jkepersnnengevierd(5).OaAwzEhernieuwdebl
j zjne terugkomstdebelofte aan de Landvopgdesbetrekkelt
jk de godsdienst
zi
jnergemalin (6). DePrinseswonndedan ook dageli
jksdeXisbi
j(7). zi
jbetuigde
ondertusschen den Lantlgraafvan Reneen, haargeloofgetrouw te zullen bli
jven (8).
Evenznohad de Graafvan Schmartzenhurg het llofte D renden verzekcrd , datdePrins

haareen Evangelischen huispredikeren de bediening derSacramentenopharewi
jzez0u

(1)GROM v.pRxssnxvR,Jrchires de la Jlcùnp d'orange,T.1.p.103.2eEdit.
(2)GRpxpv.pR1wsTEREa,ârcltivendela #cùp> d'Orange,T.1.p.50,53,102,106.2eEdit.
(3)Correspondanee de xzRGrgRlzx d'Autriclte, p.268. Vgl.GROE: v.pxlxsrgxzR, Archives
f
!,
e la J.
fcùns d'orange,T.1.p.123.2*Edit.

(4)n. REIFFES:ERG, Correspondance de MZRGrERIT: d'Jutrzche,p.280, 284,285, 288.
sTRznw,de Bello Bel
gico,Lib.111.p.113,114. Leven mc> wlttu I,D.1.bl.204- 212.

(5)GaoEw v.PRINSTER:R, Jrchires de la Jfcùpp d'Orange, T.1.p.115.2eEdit. zrGrsTvs bevond er zich met zi
jn geheele Hofen 1544 Paarden;Prins wlttzx m et een grootgevolg
van Nederlandsche en Aassausche Grooten en 1100 paarden. Men wi1, dat er in het geheel

5500 gasten en 6000 paarden geweest ztjn,zopdatmen deropgave,dater4000 schepelstarwe,
8000 schepels koorn, 13020 schepels haver,3600 emmerswjq en 1600vaten bierverbruikt
werden,geloofkan schenken.

(6)sTazpz,de Bello Belgico,Lib.111.p.114.
(7)CorrespondancedeMzRGcERlTzd'Autriehe,p.287.
(8)GI
tOENv.PRIXSTEREX)ârcltivendela Jfflùpn d'Orqnge,T.1.p.124.2eEdit.
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tpestaan (19.En indedaad,de Prinsesoefendeeerlang binnen haarH0fharegodstlienst1555uit, hetgeen niet alleen doorhaargevolg, maaro0k donrveleaanzienli
jkelieden, 1568
ouderden naam van huisgenooten,bi
jgewnond werd (2). W ZLLEM zelftnondezichop
dit puntgeàeelonverschillig. Men verhaaltten minste, dathi
j derKeurvorstin vAn
Sakeen gezegd heeft,))dathi
j zi
jnegemalin metdie zwaarmoedigedingen nietlastig
wilde s'allen,maardatzi
jliever,in plaatsvan deHeiligeSchrift,denRomanJmadi.
zl/l Gauleen dergeli
jke ti
jdverdri
jvende werken, welkedeamorehandelden,moest
lezen; en in plaats van brei
jen en naai
jen,eene Galliarde leeren dansen,en dergeli
jkeCourtoisie meer, nvereenkomstig 'sLandszeden en gebruiken (3).'' Bli
jkbaar
had hi
j de Prinses, wier bcvalligheden, zoa naar ligchaam alsgeest,weinig geroemd wnrden, om haargrnotvermogen en aanzienli
jke namaagschap gehuwd. Het
schi
jnt, dat hj haar nimmer gezien had, toen hi
j naar hare hand dong, en die
nietbegeerd z0u hebben, indien deLandvoogdes den Terwarden staat zi
jnergeldmiddelen eenigzinste hulp gekomen ware (1).
Ondanks dit huweli
jk, ondanks zi
jn gedrag in de zaak van hetSpaansche krjgsvalk,ondankshetbemoejeljken van hetinvoeren dernieuwe bisdommen,en hetafkeuren der stichting cencr Hoogeschool te Douaz, waarschi
jnljk om deSlaten van
Braband te bclieven, wistdePrinszo0meesterli
jk zi
jn r0lte spelen,datFlLlpsen
(IRAwVELLE n0g geen argwaan tegen hem koesterden. De Kening had hem zelfsnnlangs
tot Landvoogd over B ourgondië aangcsteld, en alleen zich ontevreden getoond, dat

oaAwzE, buiten zi
jnetnestemming, LooEwllK van Acdzcv alsstedehouderderwaarts
wilde zenden;hj beschouwde dit als eene inbreuk op zi
jneregten,en s'ermaande
de Landvoogdeshierop teletten (5). Denkelt
jk ha2 ohAszzelkkwaad xermoeden bj
plslps van zich geworpen, dewi
jlhl
j sleeds de Hervnrmingsgezinden nfHugenpolen
in zi
jn prinslom liet vervnlgen (6). Niettemin beweeshi
jvan terzi
jde hunnen ge(2)GanExv.'ItIASTERER,JrcltçresdelaMaison d'Orange.T.1.p.50.2eEdit.
(2)tz:zElo,la Gnerra diFïcldrc,p.8. Leven wcs wlttEx I,D.1.b1.212-215.
(3)ohozw v.1'
ltlxsTERsn,Arcltiresdela Maison d'Orange,T.1.p.123.2eEdit.
(4)GAOEN v.lmxxsTEnE:,Archiresdela Jfcz
-dpa d'Orange, T.1. p.49. Papçers d'Jfcfdu
CardinalDz ollwxvEttl,T.YI.p.30,191,333.

(5)Papiersd'Jfcfdu Cardinaln:GRzxvEttl,T.571.p.580,619. In een briefvan den 17
van Hooimaand 1562 gaf de Koning aan GqzwvEttEzi
jnevreugdetckennen, datORIwJEgoede
gevoelens over de godsdienst knestert en men niets anders van hem hoort.(queelestebien
en lo de la religion, e no se yienta otra cosa del).'' GRPEwv.:Rl5sTEa:R, Arehires de la
Jfcïdpp dlorange,T.1.p.138.

(6)Papiernd'dfcfdu CardinqtpsGBkxvEtt:,'19
.571.p.323,324. Vgl.nt
ll,
pERrs,Memoriat
Iuiv.lI.p,38.
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15
155
68 loofsgenooten in Frankrl
jk eene niet geringe dienst. Om den Franschen Koning
tegen hen te ondersteunen , gelastte >'lLlps de benden van Ordonnanlie uit de N ederlanden derwaarts te zentlen. OaAszE en EGxown verzetten zich hiertegen, bewerende,
dat deze bentlen t0t bescherming der N ederlanden strekten , niet om ter hulg aan
vreemde Xogentlheden gezonden te worden , en dat men,in elk geval,tlaarovervooraf
de Algem eene Staten moestraatlplegen , welkehare.verwi
jderingin (letegenwoardige
omstandigheden ongetwi
jfeld zouden weigeren. GRAwVEIZLE verklaarde en regtvaardigde
dezen tegenstantl, en verbprg den Koning niet, dat hetthans onraadzaam was,zich

in de geschillen vanFrankrù'k te mengen. ))DeNederlanden,''voegdehi
jerbl
j,
)zijnnietaIsltaliè-en Mzlaan)eermen erzulkevolstrektebevelengeeft,moetmen
te radegaan,ofhetmogeli
jlkis,dieuitte voeren.'' Hi
jbewerkleechter,datinplaats
vanmanschappen,een geldeli
jlkennderstand vanhiernaarFrankrt
jk gezenden werd,
waarmellevllzlpsgenoegennam (1). Ondertusschen wasmenbeduchtovertleninvloed,
1562 welke de gotlsdienstnorlog aldaar,op de Nederl
andenkondehebben(2).DeLandvongdes beschreef tle Vliesridders en St
adhoudersteBruœiel,steldehunbjmondevanden
Vonrzitter vlcLlvs het gevaar voor, in welk betland verkeerde, benevenseenigemid-

delen,om hettevoorkomen,cngafhundriedagenli
jt
l,om hunnebedenkingendaarover
in te leveren. Oltxwzz ontbood allen ,die daarvoor opgeroepen waren, uitgezonderd

olAwvElzLs en vlox-lus,bi
jzich cn hield hun voor:ten eerste,))datmen gezamenli
jk
over hetvoorstel der Landvoogdes behoortle te raadplegen en de onderlinge gevoelens,

z0o mageli
jk,t0teenparigheitlte brengen;'' ten tweede:))(latmen deze gelegenheid
niet mnest laten voorbi
jgaan, om overdealgemeene regering desLandstespreken,
dewi
jlde Staatten ondergang helde, z00men geqn wakend oog hield op hetgedrag
van eenige Staatsdienaren.'' Elk begreep, dathiermede honfdzakeli
jk oaAwvElaLzl)edpeld werd. Eenige ledennamen daf
leli
jk genoegen in dittweeledig voorstel,antlere
keurden hetaf,en eindeli
jk antwoordllee1kafzonderli
jkopdenvoorslagderLandvopgdes
naar hj gezind was(3). Eene poging,om deStaten tothettoestaan vanpenningen,
ingexalvannood,tebewegen,mislultte (1). DeLandvoogtlesachttenugeradendenHecr
van Montlgny naarSpanjete zenden,om 'Itlpsden staatvan zaken teopenbarenen

(1)Gzcszno, Corremondance deplltlpp:11,T.1.p.201,206,207,211,220. srltzpà,dc
We/lo Belg.Lib.111.p.127.

(2)Papiersd'dlcfdw ccrdïlclo:GRzzvzst:,T.VI.p.540.
(3)IlpplEars,Memorial, Liv.1. p.24,26. Fita vmtll, p.36. n0pFT, Nederl.Sùf.B.1.
bl.38,39. sTnznz,de Bello Belg.Lib.111.p.145.

(4)wzGExzz:,D.Vl.bl.77.
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onderstand in ï0ld te Verzoeken (1). XONTIGFY ontving tevens brie#en#an zi
jnen15
155
68
broeder, den Graaf #an R oorne, van den Prins van Oran)
,*e, den Graaf#an E gmond

en den Xarkgraaf van Wery:zlinwelken zi
jden Koning hetgedrag :an denKarninaalopenlegden (2). DeLandvoogdeshiervan doorBAltxzAvxowTin hetgeheim onderrigt, verwittigde Ipllzll:s,nog vôôr de komst van Moxrlowv in Spanje,om elken
kwaden indruk te vnorkomen , (lat het misnoegen der Nederlantlsche Grooten tegen
GRANVELLE en tegen hem zelven daaruit ontsproot, dat de Koning hunne trouw ver-

dacht hield en hunne diensten mislkentle; dat zl
j om diereden alleen nietin (len 14v.
.
Geheimen Raad geroepen wertlen ;datde Kardinaal alles in hetwerk stelde, om zi
Ju Zomer,m zanq.
gezag in de N ederlanden te hantlhaven; dathj alleen, doorzi
jneslechteraadge- 1562

vingen, laen bi
j den Koningin een ongunstig daglichtsteltle; dathi
jzelfsden K0ning geschreven had , tlat deze nimmer geheel m eester zi
jn z0u,zoolangernietvi
jf
l

.

pf zes hooftlen van de voornaamsten des Lant
ls gevallen waren , en een ontzagwekkend leger in de N ederlanden was gerukt,om de overigen in toom tehouden; datdit
het middel was, om den Vorstaan het volstrekte opperbewind te helpen;dathi
jdaar-

doorzulkewetten en loorwaartlen kontleopleggen alshi
j raadzaam oordeelde,zoodat
de Nederlanders indedaad '
slaven zouden worden;eindeli
jk, datGRAwVEIZI,E alleen de
onrzaak wasvan hetvcrmcerderen derbisdommen,waardoorhi
jbedoelde hetSpaansche geloofsonderzoek in tevoeren; z00ditlaatstegebeurde,verzekerden zi
j,datde
F :d:rlczlddzl tcgen den Staatst
lienaar en tegen dell Koning zouden opstaan. ))Dit

zi
jn deklagten,''dusgaatde Hertogin voort, ))die mi
j doorden Heqrvan Barlaymont zi
jn medegetleeld, en welke de Prinsvan Orlzg,-een tle Graafvan Egmond
zich tegen U verstouten. Xaar zie hier, wat i1t mi
j verpligtreken u deswegete
schri
jven. Om over eene zaak gezond tepordeelen, moetmen beide parti
jen hoo.
ren. ln antwoord op hunne klagten, za1 ik u derhalve zeggen : dat ik de Heeren

van hetllofnietuitden Raad heb verwi
jtlerd, bovenalwanneererbehandeltlwerd,
wat hcn aanging ; dat de Kartlinaal niet de bekwaamheden mist, om te be-

sturen, z00 als zi
jne beni
jders uitstrooi
jen. Gi
j weet, dathi
jvan zi
jnejeugd aan,
beleid 9 geest en goed gedrag heeft ten topn gespreid. KeizerKAREL V heeft er getuigenis van gegeven en U zelfs aangeratlen , hem aan het hoofd van de zaken des

Rjks te stellen. Gj laebt dat get
laan en weet, datgi
jnietsbeterskondetdoen,
bpvenal thans nu de ondervinding hem een schat van kennis geschonken heeft.

Indien zi
jne beni
jt
lers hem in staat geoordeeld hebben overi
jld te handelen, is
hetgeen zt
j over hem denken niet meer waarschi
jnli
jk, dan hetgeen zi
j overhem
(1)rita vlotll,p.37. sTalnA,deBelloBelg.Lib.111.p.146.
(2)MetnoirennEGltzAvEtsE,T.II.p.13,aangeàaald daer%.wIJ< op wzGzzzzR,St.Vl.bl.34.
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8 spreken.

Het is U nietonbewust, dathi
j zich nooitvan zi
jnemagtbediend heeft,
om zi
jne vi
janden te grieven. Hi
jisnog minderin staateenen raad te geven,gell
jk
aan dien, welken men hem te laste legt. Gi
j kunt hetzelfzeggen: heefthi
jU
ooitaangeraden eenige Nederlandsche Heeren van kant te laten malten, omdatzj
voor zjne mededingersdoorgingen, ofuwewapenen in deNederlanden te voeren?
Gt
j ziet nu, datdeze betigtingen slechts op vooringenomenheid gegrond en volstrckt van waarschi
jnll
jkheid ontbloot zi
jn; want is hetnietbespotteli
jk tedenken,
tlatORANVELI,Ezoogeheelvan gezondyerstand ontblootgeweestzouzl
jn,U aanteraden
tegen U zelven kri
jg te voeren, de wapenen overte brengen in een land datU behoort,en uweeigene onderdanen te bestri
jden?Laatmi
jhierbi
jvoegen,datde beni
jdersvan oaAwv>ILLz nietjuislergedachthebben overhetnprigten dernieuwebisdpmmen, dan overhetgeen zj tegen hem hebben aangevoerd. Gi
jweet,dathi
jniets
verrigt heeft dan op uw bevelen naardebedoeling van Zi
jne Heiligheid. W athet
spaanschegeloofsnnderzoek betreft, wi
j hebben nopil de Nederlanderskunnen over#

tuigen, dat het aanstellen :an nieuwe Bisschoppen niet strekte, om dit in de
N ederlanden in te voeren, maar alleen beoogde, de godsdienstte onderschragen,
die door deze verdeeldheden en onlusten zoo geschokt is geworden. - Het is
waar, oawxvzxzx.z heeft den haat en.afkeer van eenige Heeren van het Hof op

zich geladen,en men heeft zelfs een aanzienll
jken aanhang tegen hem gevormd,
maardeze haatenafkeervloei
jen voort, dewi
jldeKardinaalmetteveeli
jverde belangen van UweXajesteitbehartigt, en metvuurdezaak dergodsdienstnndersteunt.
Wi
J-zi
jnernietverwonderd over,enGi
jmoethelevenminzi
jn;ditimmersisgewoonli
jl
t
het1ot van hen, die het w1lmeenen en hunnen meestersgetrnuw zi
jn. Ziedaar al
watik U temeldenhad. Ik geloof, datGj vertrouwen zultschenken aan hetgeen ik
IJzeg,en regtlaten weêrvaren aan GhAwvEI,tz en zelfsaan mi
j (1).''
Te geli
jken tt
jde ribp GRAXVELLE zelfde bescherming des Koningsin tegen Zjne
belagers, die hem alleen vervolgden,omdat hj het Koninkljk gezag handhaafde.
*+

De tegenkanting, welke het oprigten der nieuwe bisdommen nog steeds in Bra-

àcsd ontmoette, vloeide, naar zi
jne meening, daaruit voortj dat de bewegingsParti
j ongaarne in bet bestuuroverdatgewestmannen zag deelnemen, die oogen
hadden,om te zien wateromging; zi
jwenschte veeleerzich zelve eene onbepaalde
magt te verzekeren en deStaten tebezigen, om den Koning en zi
jn gezag aan te
Tanden. En wat het gerucht betreft, door de twee voprnaamsle Edelen, ORAXJU en

Eqxolb, op een berigt uit Lotharingen versllreid, dat hi
j zelfs Fztlpshad ver(1)oz nEI:rESBZI
tG, Corremondance de xzaGvERuE d'Autriclte, p. 3.czclzqn, Coft'emondance de pnltlppx JI
.,T.1.p.202. sTAzoà,de Bello Belgico,Lib.111.p.146,117.
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maand,dezen en n0g een viertalanderen het boofd voor de voeten te leggen,zoohi
j1555.
ooitHeer dezer gewesten zi
l.n wilde, maar hen t0t dat einde naar Spanae
moest ont- 1568

bieden,dewjldithiernietkonde geschieden zonderhetvolkinopstandtebrengen;bi
j
lietaantlen Koning zelf terbeoorzeeling over, ofooitzulk een denkbeeld in hem wasop-

gekomen. Tevens had hj de beide Heeren uitde dwaling gebragt, (latflnprzi
jne
tulscàenkomst tle Koning met laet huis van Guzze in betrekking stond,zonder dat

zl
j erin gekend waren.Ht
j had hun insgeli
jk'sverzekerd,2atdeonderhandeling des
Hertogsvan Jlha metHEwOItIK 11,nm hetSpaansche geloofsontlerzoek inFrankri
jk
en de N ederlanden in te voeren, hem gehecl onbekenz was,tlat hi
jergeen gelpof
aan hechtte en 'troor even onwaarschi
jnli
jk hield, alsdatde biechtvader des lzonings,vdôrzjn vertrek uitdeNederlanden, zou gezegd hebben, (latmen nieuwe
bisdommen in deze gewesten moestoprigten , om dat doel te bcreiken. ))lk voegde

er n0g bi
j,'' dus gaat hi
j voorl, )dat al(lalgcsnap overgeloofsonderzoek slechts
diende, om het volk te verbitteren en t0t opstand aan tc sporen , want dat

zi
j, die vermeenden verstandiger te zi
jn, alleen trachten, de zaken derwi
jze te
leitlen, dat Uwe Xajesteit niets z0u vermogen dan met hunne toestemming en
dnor hunne handen-'' ))Indien ik minder de dienst Uwer Xajesteit dan mi
jn
eigen voordeelbehartigde,''tluseindigthi
j, ))z0u ik mi
jspoedig aan de zaken onttrekken en te M eehelen , Sag-nt-lmand of in B ourgondiè' rust gaan zneken.
Xaar God verlloede, dat ik ml
jnen post z0u verlaten l)u men den moed behoort te verzubbelen , dewi
jlde zaken zulk eene wending nemcn. lk zal (le Heeren
metalle mogelq
:ke voorkomenheid Lblandura)behandelen,enhun,ontlankshenzelve,

zooveelinschilkkeljkheid betoonen,alsik kan. Xaarde belangen van de dienstvan
God en vah Uwe Xajesteit moeten naar behooren gehandhaafd wprden. Vpor het
overige zalik hen nietlastig vallen, ten minste pverhetgeen mi
jaangaat; doch zal
nonitdulden,datmen hetgezagUwerXajesteitin hetgeringsteo0k verkprte; want
datheb ikgezworen,dat ismi
jn pligt,en ik ben bereid,wanneerdenoodhetvprdert,ermi
jn leven voorop teoferen (1).''
GRAwVELLZ had kort te voren den Knning een uitvoeriger verslag over het edrag

en de bedoelingen der Edelen medegedeeld, hetwelk ten hoogste belangrjk is,om
ditmerkwaardig ti
jdvak en de mannen, die ertoen en latereene rolin speelden,
inzonderheid oltxwzz, EGxown, noohwx en szlloxx, nader te leeren lkennen. Eene

talrjke zamenkomstvan den lloogenAdelteMaaetrlehtgehnuden,ondervoprwendsel
(1)Papier' d'dflf du CcrdïlcdD: GRzxvtttE, T.VI,p.567-573- Gzcgkqo,Covrespon.
dance de pllltll'pg 11,T.1,p.203- 205.
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1555- van den Graaf van Sehwartzenhurg te bezoeken , bevalt den Kartlinaal niet, ncch
1568
,
j

tlatl'cleWetlerlandscheGrooten sGraven juwejjk met (Ie zuster des Prinsen :an
Oraqje in Dultnehland bi
jwonen. Evenzeer komt hem eene 02 hantlen zi
jntle
aanzienli
jke verceniging te W eerdt, z00 het heet ter viering van de huweli
jken
van tlen Graaf van Manwfeld en van den Ileer BE LALAIwO, zeerTerdachtv00r.
svat oltaxzE betreft, hl
j kan niel zeggen, daldezein hetgodstlienstige hedornen
(#l7c#p) is,dewi
jlhj nietsgehoord heeft, wathem daartoe z0u geregtigen, maar
hl
j ziet niet, datdePrinses in de leer derRoomsch-Katholi
jke Kerk onderwezen
wcrdt. De broeders en zusters van den Prins, welke met hem onder hetzelfde

dak wonen,en eenigebroetlerss'an den Graaf<an Sehwartzenburg, die hem bi
jna
alti
jd omgeven, maken zi
jn gewopn gezelschap uit, doch men vreest de gevnlgen
yan zulk eenen omgang. lndien oztAwzz zi
jn broederLoozwlzltnaar BourgondiQ
zentlt, om erin zi
jn naam het bewind tes'oeren, zal de godstlienstin datgewest
gevaarloopen. De Edelen,getuigthi
j verder,verwelen hem , dathi
jhun den staat
van zaken verborgen hield en hen bi
jden Koning in verdenking bragl; zj spanden
nietalleen tegen hem zamen,maarverltlaartlen zelfs openli
jk,tlat zl
j het op zjn
lcvcn tnelegtlen; hj echter bekommerde zich weinig om dergell
jke bet
lreigingen.
Maarhetergste in tlitalleswas, datzi
jop den geesttles volkswerlkten doorhunne
elprekken zo0 welin hct npenbaara1so2 hunnemaaltjden,en hem telastlegden,
dathi
jdeNederlanden ondereen volstrektopgergezagwildebrengen,en de Koning
in zich alleen allemagtz0u vereenigen. BeGrootenbeltlagen zich,datzj van allen
invlocd berpofd zt
jn; ontlertusschen beschikken zi
joverde meeste posten en oefenen
meer gezag uit, (lan ooitde bi
jzondere Stadhoudersdergeweslen bezeten hebben;
er ontbreekt niets anders aan , dan dat de Koning en de Landvoogdes hier slechts

nm den vorm waren, het wezenlt
jk gezag bj dezelleeren berustte en zi
j, door
middelvan het vrl
j belchikken overdeamhten,deEdelen en hetvolk naarhunnen
willtonden leiden;dit,indedaad,isheteenig doelwaarnaar zj streven. De hoofdonrzaak van hun verzet tegen het oprigten der nieuwe bisdommen 1ag daarin, dat
de Knning gewaagd heeft, deze zaak buiten hen met helHof vanR ometebehandelen.
Het was hun daarenboven gelukt,hetvolk dietstemaken,daldeKoning,op aandrang

van den Kardinaal, het Spaansche gelopfsonderzoek met deze nieuwe bisschopszetels
wilde invoeren. Te vergeefs tracht men hettegendeel uit 'sKonings antwoord aan de

stadJntwerpen aan tetoonen,en hunte gemoettevperen,dathetsteedstl
jdgenneg
Ware, zich tegen eenen dergeli
jken maatregelteverzetten, wanneer men dien ten
uitvner wilde brengeù. Stelt men hun het nut voor oogen, hetwelk reeds dopr de

nieuweBisschoppen gestichtisen nietkan ontkend worden,dan beweren zi
j,datdit
slechtsgescbiedt,om hetwaredoeltebcwimpelen. ))Zi
j beschuldigen mt
jinsgeljks,''
dusgaatohxxvzlztE vonrt;))datik Spanjaarden in hetbestuuren beheerderNeder-
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landen wil indringen, en om dezebi
jhetvolk gehaatte maken,spreken zi
jdaar-15
155
68
over in hetopenbaar als de verfoei
jeli
jltste zaak van de wereld, er bjvoegende,
datikUweXajesteit aanspoor,aan het hoofd van een magtig legerherwaartstekomen, nm llen onder slaverni
j te brcngen, en dat ik tracht deze gewesten in
Uwenogen hateljk te maken. 0m mi
j n0g meer te bezwaren, verspreidcn zi
j
onder het volk, datik den impostop den wi
jn heb ingevoerd,xofschoon dit reeds
donr de Koningin-W eduwe MARIA, op raad van den HeervAxplAzv en andere Raazs-

leden,geschiezis,in eenenti
jdzelfs,datik mi
jbi
jwi
jlendenKeizerinDuztneltland
bevond,zoo alsik geantwoord heb aandegenen,welkeermi
joverspral
ken.lk deed
hun tevens opmerlten, dat ik den gcnoemden impost zonder eenigen weerzin betaalde,

maarzi
jniet, welke erzich alti
jd tegen verzetten en de ontvangersderbelastingen
kwaljk behandelden, z0o alsaldegenen,welken zj schuldig zi
jn; niets betalenze
noch willende betalen, de omverwerping <an het gezag van den Vorsten dat des ge-

regtswenschende,om nietgenpodzaakttezi
jn hunneschulden te 4pldpen. 'i
j geven
hunnen schuldeischerste kennen,datzijhun vermogen in de dienstvan Uwe Xajesteit verspild,en noch schadevergoeding noch belooning ontvangen hebben, alles om

Uwe Xajesteit gehaat te maken en zich zelven uitde verlegenheid teretlden.'' Hj
verwittigtvoortsdenKoning,))hoemen hem verwi
jt,dathi
jhetinvoeren dernieuwe
bisdommen heeftdoorgedreven,om zi
jne eerzuchttebevredigen;deVarstechterweet
beter dan iemand,nfhj hctaartsbisdom Meehelen begeerd en nietdikwjlsernstig
verzocht heeft, het tc mogen weigeren. DeGraaf :an Mannfeld bewimpclde het
minst zi
jn llaat tegen hem , die cchtcr menigmalen de billi
jke verontwaardiging der Landvoogdes over het gedrag van eenige Etlelen, maar vnpralvan dien

Heer, welke,in spi
jt llarer bevclen, in tlen loap van tlrie jarengeene drieweken
achtereen in zi
jn stadhouderschap bad doorgebragt, zncllttetemperen. DeGrootcn
wcnschten , dat men thans eorlogstnerustingen maakte, om vpor zich de aan-

zienli
jkste kri
jgsambten te verwerven, en vcrweten hem , tlat hi
j te veel op de
Franschen vertrnuwtle,hoewelzi
jgeheelandersvan hem spralten, toen hi
jvoor drie
jaren overden vrelle te Chateau-camhreeo onderhantlelde; maar men heeftzi
jne
goede diensten, op dattàjdslip bewezen, reeds vergeten, Om nog meer het volk
tegen hem op te zetten, verspreidt men schotschriften, in welke nietalleen hi
j,
maar ook (le Paus en de geheele geesteljkheid met zoo weinig ontzag behandeld
worden, als of zi
j in het midden van Dultweltland geschreven werdcn. W aarschi
jnli
jk vlneiden zi
j, op ingeving van RZXARB, uitde pen derRederi
jkers,die op
hem verbitterd waren,dewi
jlhi
jhun,tweejaren geletlen,verlmden llad,de Heilige
schriftin hunne tooneelvoorstellingen temengcn, geli
jk Tele op zulk eene ketterscbe wi
jze gewonn waren, dat de priesters er luide klagten over aanhieven.''
Slxox RzxAxn,van wien hier gesprokenwnrtlt,uitfewoulinBourgondzè.gebûcrtig,
16 *
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15
156
58
- waseen man van vernuften grootebek-waamheid,vooralbi
jnntlerbantlelingen,maar
sti
jfhoofdig,verwaand en hekelzuchtig. Hj bad zich degunstderbeideoaAwvzLlzz's
verworven, onderscheidene belangrjke gezantschappen in Frankrk
jk en Engeland
bekleed,en wasin vi
jftienhonderd vi
jfen vë
jftig doorFlLlpstotLitls'andenGeheimen
Raad aangesteld.Sindsmen zich echteroverhetverdrag van Faueelle.,onderzt
jne
medewerking gesloten, weinig tevreden getoond had,washi
jdebitterstevjand s'an
den Kardinaal gewnrden, dien hj a1sdeoorzaak dezerontevredenheid bescbouwde.
su had bj zich geheel den misnnegden Edelen aangesloten, en hieltl zich den
meesten tjd in het verblgfvan Eoxoxn op. GRAwVELLZs'ermpedde, dataldaarhet
laatste schimpschrift legen hem wasopgesteld. )Xl
jnevi
jantlen zouden zich verheugen,'' zegthi
j, ))indien ik geleek naar hetbeeld, welk zi
jvan mi
jin hun geschrifthebben opgehangen;ik ben verzekerd,2atik beterbi
jhen z0u aangeschrcven
staan, dewi
jl er dan meerovereenkomstvan zeden tusschen onszi
jn zoude;getuige
deschandeli
jke streek (eopa)van den Graafvan Seltmartzenburg,deabdisoz vERo.R, de vader,welke drie zjnerdochtersaan drie van deze Heeren verl
tochtheeft,
en duizend andere onbetamell
jke daden (&uzledadee), van welke zi
j openli
jk op
hunne gastmalen meteven veel zelfvoltloening spreken, alsof zj een grnoten veltlslag tegen den Turk gewonnen hadden. En zj zouden zich te meerverheugen,
wanneerik hunne gedragsli
jn volgde,tlewi
jlik mi
jdan weinigmetde zakenvanUwe
Xajesteitkontle bezighouzen;mi
jne werltzaamheitldaarin wekthunnen ni
jtlop;gave
G0d,datzj zelve diezaken en metal(liezorg behartigden:welkehetgezag en (le
dienst van Uwe Xajesteiten het algemeen welzi
jn lorderen! Zekerzou ik nietin
gebreke bli
jxen9 hun ditin hetaangezigtte zeggen en mi
j overhetongeli
jk,welk'
zj mi
jaant
loen,weten te wreken,int
liellik nietvoorzag,datditverwarring in de
zaken z0u brengen tot grootnadeelvan Pwe Xajesteit. Ik geloof, dat ik even
veel invloed heb op het volk als een :an hen, en zelfsmeer dan zj op tle welgezinden. Ik moet glimlagchen, wanneer zi
j meenen mi
j te beleedigen,door niet
meer aan mi
jne tafelte verschjnen; zelfs verzekeren mi
jeenigen,datzi
j erzich
gaarne zouden laten vinden, indien vrees vonr de anderen hen niet wederhield. Ondertuslchen ontbreekt het ml
j daarom niet aan gezelschap; mj
: bezoeken Ridtlers,
Raadsleden en zelfs burgers, die ik nnollig. ten einde hunne genegenheid te winnen ,

in gevalde anderen trachten mogten,de zaken nog mcerteverwarren. Ik houdmi
j
in en laatalles stilzwi
jgend vnorbi
jgaan;de dienstvan Uwe Xajesteitkomtmi
j vonr
zulks te 4orderen,en ditweegtbi
jmi
joneindigzwaarder,dan mi
jnebi
jzondere belangen.Xjbemnedigtde gedachte,datdetegenspneden uitdekand:an Gedknmen,
die altjd degenenbeloont,welkeaan Ilem de wraak overlaten en die,geljk ik,om
betgelonf,de gndsdienst,deregtvaardigheid endedienstvan fwe Xajcsteitvervnlgd
wnrden-'' z
tls het doeltrefendste milzel ter herstelling van de geschokte rust, ver-
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maant oaAwvzttz npgmaals den Koning, binnen kortherwaarts te komen en v/ôr dat1555men hem (lcor duizend kwatle diensten de toegenegenheid heeft doen verliezen ,welke 1568

hetAolk n0g vnorhem kondekoesteren. Hi
jmoesttlopreenen indrukwekkenden hofstoeten eene gewapentle magtverzeldwortlen,genoegzaam vpordeveiligheidvanzi
jnen
togt, maar bovenal geld met zich brengen ;men zou dan geen gebrek hebben aan

kri
jgsvolk, om , in geval van nood,tegendenaburen te handelen,terwi
jlzi
jne tegenwoordigheidveelzou bi
jdragen,om de ontlerdanen t0tbezarçn tebrengen (1).
Bi
j Flslps vnnllen de beschuldigingen tegen ORA>VELLE geenen ingang. 0p een
toon,welke zi
jn harttoteerstrekt,drukthj zi
jn leedgevoeluitoverhetmiskennen
en verguizen van den getrouwen dienaar, wien bi
jt0tvolharding op den ingeslagen
weg aanspoort. Naarzi
jn oordeel,wasde3'rees,datlieden,aanzi
jnedienstgehecht,
in de Staten van Braband zitting zoutlen nemen, de ware cprzaak van den haat en
kwaden wil tegen den Kardinaal. lli
j vermaandeGRAIVELLE,de waarschi
jnli
jkhcid
#*
r
e
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e
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de
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goed mogeli
jk gaantle tehoutlen, opdatergeene nieuwe zwarigheden ontstaan mogten, en hem sleetls temclden,waterverrigtmoestworden, ten einde hi
j ditten
uitvocrkondeleggen t0thi
jin perscon kwame,om allesnaarzi
jne begeerte te regelen (2). Onder dezelftle dagteek-ening, gaf hi
j aan deLantlvoogdeszi
jn misnoegen
over de zamenspanning der Edelen tegen OKAwVELLE, en tevenszi
jne verontwaardiging te kennen , 2at lieden , welke haar het meest met raad en daad moesten ondersteunen , niet alleen daarin te knrt schoten ,maar zelfs anderen gelegenheid gaven,

onrust en wrevelin de gemoetleren teverspreitlen. Hi
jwasoverluigd,datniemand
beterdan de Hertogin wist,hoekwali
jk gegrond deklagten tegen den Kardinaalwaren,wien hl
jnooitoverhetoprigten dernieuwe bisdommen geraadpleegd,voorwien
hi
jin hetbegin zelfsereen geheim vangemaakt,endienhi
jereerstA'anverwitligdhad,
toen de zaak reedsaanmerkeli
jk gevorllerd was;de Xarkgraafvan Bergenwaservöôr
hem van ondevrigtgeweestti
jdens'sKoningsverbli
jfin Engeland,eneersowxlrsnaar
Rom e vertrok. Het had hem veelmoeite geltost GRA>VELLE te bewegen hetaartsbisdom
M eehelen aan te newen , en het was onwaar, dat de Kardinaal hem aangeraden had,

terverzekering van de rustin deNederlanden,een halfdozjnhoofdentelatenvallen,
))ofschoon,''voegthi
jerbi
j,))ditmisschiennietkwaadz0uzi
J'n.'')Hetwasevenlogenachtig,''gaat FlLlpsvoort,))datbi
jhetvoornemenkoesterde,hetSpaanschegeloofsonderzaek in de N ederlanden in te voeren ; de Kardinaalhad hem dit nietvoorgeslagen,

(1)Papierz d'dfcfdu Cardinaloz Gazxvut:,T.YI,p.548-562.
(2)Papiers d'dfcf du cardinal nE GAzlvEttg, '
13. Vl, p. 575-582. Gzenzap Corren'dvldlzzce de 'nltlpl'
: 11)T.l,p.% 8.
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hi
jzelfernooitaan gedacht;daarenboven wasletgelaofsonderzocltin deNederlanden nnmeedoogenderdan datin Spanje. De Landvoogtles moest de Etlelen ontler
elkandervertleeld houtlen, hunne bjeenkomsten zoowelalsdiederStaten beletten,
en slxox REXARO verwi
J
ltleren (1).'1 GRAwVELLE hield dezen man voorzi
jn gevaarli
jksten vi
jand9owelke de Etlelen,meest ))jongelicden,die,bi
jeen weinig eerzucht,

1555- en
1568

aanspraak maakten veel te weten ,''tegen hem in beweging bragt, om zich langsdien

weg in de zal
ten van staattemengenenzi
jneheerschzuchttebevredigen.DeKardinaal
getuigt,dathjweltrachtte(loorzachtmoetligheid destormen,dieopgeslokenwaren,tc
bedaren,zich naardeomstandigheden teschikken en allcaanleiding totnieuweverwikkeling tevoorltomen,maartevenstezorgen,tlatmcn hem noch dedienstdesKoningsschaadde.

Hetongenoegenverminderdeniet. De Edelen beschuldigden hem steetls,(lathi
j hunne
vporregten wilde vernietigen , om het gezag des Konings te verhoogen , dat belang-

ri
jkezaken voorhen gehcim gehnuden,en zi
j slechtsom den vorm in den Raad van
Stategeroepen werden,dewi
jlde besluiten gewoonljk reedsgenpmen waren (2).Hun
daarentegen verweetmen verstandhouding metDuitsche Vorstcn en datzi
jvergadcringen hieltlen, om tle opstandelillgen in Frankrù'k te ont
lersteunen. De vreesvoor
eenen geheelen volksopsland vermeerderdedageli
jlks;ORAwJE,xoxoso,uoohlE,5Ixws.
VEI,O , xzozx en andere Gronten ,verzekcrde men , waren hiertoe ook genegen ,

en

wenschten nietsdan onrustinhetland,jaschenen zelfste betwi
jfelen,ofdeKoning

wel de Heer derStaten was(3). Eenige leden van 'sKoningsraad handelden,alsof
zi
j van hen,nietvan den Vorstafhingen. De overmoed ging zoo ver, dat de Kanselier van Braband eenen brief, welken ylLlps eigenhandig aan hem over punten
de godsdienst betreFende geschreven had, den Staten niet mededeelle,uit vrees,

dat hi
j alle aanzien efinvloed bi
j hen zou verliezen. Xetdeuitersteomzigtigheid
moest de Hooge Regering te werk gaan ; wantintlien het vollk opstond vreesde men ,

datalles verloren zou zi
jn;vandaar,datzj zich zelden tegen de handelingen van tle
Pensionarissen der Brabandsche steden verzetle, welke zich stoutweg op debevelen hunner Meesters beriepen. De geldmiddelen waren en bleven in den wanhopigsten tpestand.Xen konde er zelfs niet aan denken, om devervallen vestingwerkenteherstellen;

het eenig heil wachttemcn van de komstdesKonings. VloLxcsverloorbi
j dezeomstandigheden dikwerf den moed, en zou zelfszjnebetrekking nedergelegd hebben,
indien het niet den Koning gelukt ware door overreding ,den man , wiens diensten

(1)ucnzRp,Correspondance de l'
Hltlppg11,T.I,p.207,208.

(2)GxcnàRo,Cot-remondance& plltlppz11,T.I,p.210,211
(3)ucuàl
toycorremondancedepnltlppE11,T.I,p.214,215,216.
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àj zoo zeerbehoeftle,t0tanderegedachten tebrengen. Hetgeduld,metwelkGRAx-15
156
58
vEsLz de aanvallen tegen hem gerigt verduurtle, k0n slechts vopr eene poos de harts-

toglen zjner tegenstanders stillen. Xen woeldeafwisselend voort. OnderTnprwendsel
van deregten en vri
jheden deslandste handhaven,bedpeldemen hetgezag derStatenendesvolkstevergrooten.GRAIVELI.Zverklaarde zi
jn levenvoor debelangen des
Konings yeilte hebben, zich geheel aan 'sVorsten wil te onderwerpen, en deN eder-

landen te willcn verlaten,zelfshetaartsbistlom Mecltelenaftestaan,indienzjnMeester
dit noodig keurde. Ontlerlusschen werd detoevloed van Hugenooten uitFrankrù'k
onrustbarend voordeIloogeRegering. InJntmerpen washun aantalderwi
jzetnegenpmen ,dat wie vonrsteltle, hen buiten de stad te zetten , gevaar liep van gesteenigtl
te worden. Onder (Ie betlienden van oRAwzz waren vele tler nieuwe leer toegedaan;
het was echter gewaagd daarover den uiterst ligtgeraakten Prins te nnderhnuden ,

wiens znon Flslps wllzlzxx men, hetzi
juilbelangstelling in de gotlsdienst,hetzi
juit
staatkunde, naar Spanje wiltle ontbietlen, om hem met oox cz
khLos op te xneden (1). 0RAxzE en BERGENstontlen inbetrekking metvele letlen der Staten van
Brahand,diezjbj zich onthaalden en op welke zj grnoten invloed uitoefendcn.
&ls lid van den Raal van State, trad de Prins tussckenbeit
le in al (le beraadslagingen over Braband en vatte nooit hetwoord op , dan om de eischen der Staten

van dal gewest te ondersleunen. Ongetwi
jfeld drong hi
j even sterk a1s BEaosl,
tllans het hooftl der bewegingsparti
j,op eene bi
jeenroeping tler Algemeene Staten
ao . ge Landvoogdes trachtte dit met niet minder zorg te voorknmen , 2an eene
zamenkomst van Bisschoppen, Kerkvopgden en Boctoren in (Ie godgeleerdkeid ,

tlcnr szatiEx voorgeslagen, om zich met kerkell
jkehervormingen bezig te hout
len.
zi
j beprnefde insgell
jks (1e Gropten onderling le verlleelen, doch de haattegen
oaAxvztLz hield hen bi
jeen. Zelfsachtle zi
jhetgevaarli
jk,deschri
jversderschimpschriften tegen den Kartlinaal op te sgoren , uit vrees çan schuldigen te vinden , (lie

men niet ltonze strafen. Ontlertusschen drong zi
jbi
j tlen Koning nazeraan op de
verwi
jtleringvan slxox IIZNARO,die sindseenigen ti
jtlbi
jnk elken avond denPrinsvan
oranjebezochs,en weinig goedsstichtte. Hnezeermen geslaagd was,oaAwvztrzin
algemeenen baat te brengen, bljkt onder anderen uithetverznek derStaten van
Ilenegouwen , door den Xarkgraaf van Bergen bewerltt, dat cnARlzzs oz LAaOILLA ,
een landsman van den Kardinaal, van ket bestuur over Landreeie& mogt ontzet wor-

den,t
lewi
jlhi
jeen vreemdelingwas.Immersalszoodanig llbeschouwden zi
jdeBourgondiërs,maarhieldenvoorinboorlingen deslandshen,dieinFrankrù'kofDultaehland gebnren en geeneleenpligtigen fvanalz)waren van denKoning,geli
jltdeBnur(1)Correspottdance#epuluppE11 T.I,p.216-219.
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15J.
5- aondiers-'' Overeenknmstig den raad der Landvoogdcs, sloeg de Koning geen acht op
1568 di
.
tverzoek ,maar gaf zl
gne bevreemding over het vertopg der Staten van Ilenegoumen
te kennen , ))daar het graafschap Bourgondzn nooit voor een vreemd gewest gehou-

tlen, maar altjd,z0o als nog heden, geweest was ondereen zelfdebestuur,ontlerworpen aan dezelfde kanselarl
j en den Geheimen Raad der Nederlanden, en
onderhonrig in alle zaken van oppermagt(:zItoutee c#@,- eouveraznen)aldaar(1).'*
Ondertusschen was de Rjksdag te Frankfort bepaald tothetkiezen en kroonen
van den Aartshertpg xAxIMItIAAw, Koning van Boheme,t0tRoomsch-ltoning. XAR(AARETHX kons t0t gezant derwaarts rltlps van Jrpy , Hertog van Jarneltot,
Prins van Cltzm ay, Graaf van B eaum ont, lleer van J veanen. en Ridder van het

Gulzen Vlies. Daar hi
j aan hetKeizerll
jk Hof was opgevoed en de Duitsche taal
verstond, gelnofde zi
j, dat die keus den Keizeraangenaam z0u zjn,en bovendien
welligt nai
jver en twist onder de Nederlandsche Grooten konde verweltken. De
Prins van Oranje, welke op bevel van Flrlps, haar niet mngt verlaten en in
wien zich een groot plan scheen te ontwikkelen , verklaarde onbcschronmd, dat

lli
j zich onmogeljk van den togt naar Frankfort ontslaan konde, maar a1sGraaf
van Naeeau op de Rjksvergadering zou verschi
jnen,om den Keizeren den Keurvorst van Sakaen in hetbelang van zi
jn huis te raadplegen. Hi
j vertrok onverwi
jld, zelfs nict debevalling zi
jner hoogzwangeregemalin afwachtende, welketwee
z, die door den Pastoor
2 v. dagen later hem eene dochter schonk , EMILIA van F cywc?
Slagt- van é'l. Gudula met al de plegtigkeden der Roomsche kerk gedooptwerd. Nevens
maand.
1562 hem verschenen

op den Ri
jksdag de Graven van Egmond,Iloorne,Iloogetraten,
zlremberg,Megen,Manefeld,van den Berg,Culemborg en Brederode,zo0 het
heette, ter bevordering hunner bi
jzpndere zaken. Zi
j hadden echter vooraf gezamenll
jk bi
jeenkomsten gehcuden,doch gezworen,nietteopenbaren,waterverhantleld was. De Ridder AlTowlz vAw STRAALEN, Burgemeester van J ntmerpen, en w xlzx-zx MAhTzxz, Pensionaris van Bruu el, werden door de Slaten van Brahand, met

toestemming der Landvoogdes,terRjksvergadering gezonden,om van den Keizerde
bevestiging der vporregten, in de goutlen Bulle verval,teverzoeken (2). Xen beweert,datdeNederlandscheEtlelen den Rt
jksdag bezochten in dehoop,(1ebelangen
desLands b:
) de Rjksvorsten te bcvprderen,en dal men hun schoonebeloften gaf,
die echter,donrbewerking derLandvoogdes,onvervuld bleven (3).
(1)GzcuzRo,Corremondancedeplllslppz11,T.l,p.219- 224.
(2)okcuzao,Correnpondancedepulslpl,g 11, T. I, p.224-229. sTazoz,deBello fe/gfc.
Lib llI,p.119.

(3)TEwzTEa, ë'erbond derEdekn, St.I, b1.21-23. St.11,bl.287-290. Vgl.v.wux
op wzGEsàz:,St.VI,bl.35,36.
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Kprt na denaionpder krooningsfeesten, kwam Moxr
rlowx uitSpanjeterug. Bi
j15
5515%

.

.

.

zî
gn afscl
aeitlsgelloor hatl hi
l, op aanmaning des Konings van zich vri
lmoedig over tle zav.
oorzalten van het hcerschende misnoegen in de N ederlanden te verklaren , (Ie drie svinternz.
xolgentle grieven opgegevcn : 1o. het oprigten der nieuwe bisdommen, zonder dat 156:
iemand in hetLand er vau wistof er in gekend was; 2o. het verspreidegerucht,dat

men in deze geweslen hetgeloofsontlerzoek wildeinvoeren op dewi
jze alsinSpanje)
eneindell
jk 3o.den haat,wellten nietalleen deEtlelen,maaropk lletvolk tegen den
Kardinaal GhAwvEtl,z ltoesterden , en die zoo ver ging, dat er een opstand uit te
vreezen was. Fztlps had hierop verzekerd, (latin hem nooit het denkbeeld was npgelkomen j of tloor anderen opgewekt, om het Spaansche gelnofsonderznek in de Nederlanden te vestigen ; dat het vermeerderen tler bisdommen alzaar alleen bedoelde,

helgebrelkkigelterlteli
jlttoezigtengotlstlienstigonderrigtteverbeteren;tlattleKardinaal
hiervangeheelonbewustgeweestwast0tna de terugkomstvansoxsxvsuitRome,en hi
j
denNederlandschenHeeren geenekwadediensten bewees, zooals zi
jschenen tege.
laoven(1). Hetisevenwelzeker,datwathetsticllten dernieuwebistlommen betrof,
(leKoning in die zaak derwi
jze den Kardinaalop den voprgrontl geplaatsthad, tlat
deze zulk'sa1sdebron4an den algemeenen afkeertegen zich beschouwde (2). Xoxvlosv moest,np hoog bevel,hetontvangen antwnord in de Nederlanden openli
jk
beltend maken. Het Ierslag zi
jner zcnding in 2cn Raad &'an State, welkq-door
(1e Hertogin van Parma, den Prin%s van Ot-anje, tlen Graaf van Egmond,
slhxzAvxol'
r en vlolzlvs werd bi
jgewoond, behaagtle weinig. Hi
j zelf bescllul- W
28v.
di
in.
gde den Koning,wiensgllnsten aan hem bewezen hi
jniettemin erkende,van par- tcrm.
ti
jdigheid ten voordeele van den Kartlinaal. Fztlps had ook inderdaad goedgekeurd.
dat men verdeeldheid onder de Net
lcrlandsche Grnoten zaaitle, indien zi
j, nade
lerugkomst van Molr
rllyv , geene perken steltlen aan hunnen ilaat tegen oaA>vzLx,z, doch Termaand , daarin met de meeste nmzigtigheid te werk te gaan. De
Edelen ontlertusschen , aangespnord.tlnor den HeerI)E GxzAzox ,welke in hetvertrouwen

van den Prins:an Oranjeen tlen Graafvan Egmond deelde,vereenigden zich tegen
den gunsteling, en MolTlowt tracàtte , doch te vergeefs, BAxtxzAvxow'
r daartoe over

te halen. Bl
jna allen beweerden steeds, dat het opriglen der nieuwe bisdnmmen
strekte, om hetSpaansche geloofsonderzoek te gemakkcli
jkerin tevoeren; en datde
Landvoogdes alleen den raad van den Kardinaalvolgde, door wien de Hooge Adel op

geenerleiwjze wiltle gercgeerd worden. OaAwzl,Ecxopn en andere Heeren toonl
len
(1)Gzcluqn, Correspondance de I'
nltzppE11, '
ç.l, p,230. v.n.IIAEA, de Init. btmult.
p.219,220. sTnwow,de Bello Bel
g.Lib.111.p.149,150.

(2) Papiersd'dfqf#u ('
ardinal:Et
lllzsvEtt:,T.YI,p.310. sTnzpz,p.1ù9.
11 9EzL. # STVK.
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1555- zich daarenboven ten uiterstebeleedigd , dat men hen ,naarhet uitgebragt vertong <an
1c
.

xolrloyt,ink'
rankri
lk alshnofden derHugenooten beschouwde. Hetwasgevaarli
jlt
demannen derbeweging tegrieven.Ten bewjze hoezeermenhen.bovenalohz
kwlx,
moest ontzien, strekl onder anderen , datde Landvoogdes een brief, in welken de

Koning zicN eenigzinstwi
jfelachtig over den Prins had uitgedrukt, verbrandde uit
vreesveordegevolgen,indien deinhnud daaryan ruchtbaarwerd (1).
GRAXVEtLZ beproefde inmiddels, de misnoegt
leGropten tebevredigen. lljstelde
der tandvnpgdes voor, den Graaf van Egm ond te kennen te geven,datwanneerhj
en de andere leden van den Raad van State gebelgd waren, datzj geen deelhadden
aandeConattlta en inhetvernieuwen derstedell
jkeoverheden,zjdenKoninghiervau
onderrigten, en op diensbevel hen gaarne oprpepen znu. Hj vnegde erbi
j, dat
zjtevensden Koning knnde vporslaan,hem uit de Nederlanden te zenden, indien deHcnge Adelhem volstrektuithetbewind verwjdertlwildehebben(2).Fltlps
beschouwde het vaordragen van deze beide punten aan de ontevredenen, als nadeelig

vonrzi
jnt diensten in stri
jdmetalle rede; hi
j gaf echter derLandvoogdesdaartoe
volmagt,indien hetonmogell
jk ware anzerste handelen,maarmetlast,de uityoering
vervolgensz0alangdpenljk terekken (3). Be Kardinaaltrachtte, doch altj
ltlvruchtelcns, uit de Edelen de beweegredenen der klagten tegen hem te vernemen ,

hetgeen zjn vermoeden verslerkte, dat zj andere oogmerken kpesterden, dan zj
vnorgaven (4). Eenigen betuigden, datzj den Kardinaalgeen kwaad toewenschten,
maar niet knnlen dulden, dat hj de ttaatszakcn bestuuide (5). De Graaf van
1543 Iloornej onlangs uitSpanje met de waardigheitl van Raatlsheer van Staatteruggekeerd, vormde het plan eens bondgenootschaps (lzgue) tegen hem. ORAFJE,
Eoxoxp, BERGE> en Mxoxx namen er terstond deel in, verklarendej dat zj
allen, welke GRA>VELLZ ondersteunden, als hunne vi
janden zoutlen beschouwen,
en bestempelden hen met den naam van Kardinaliaten. Zonder gewenschten
llitslag werden de Hertpg van Jareehot, de Graaf van J remberg , BARx,
Arxosv en anderen aangezncht in dit verbond te treden. AAhscnov geraakte zelfs
in hevigen woordwissel met Eoxosn, zeide, dat hi
j niets OP den Kartlinaal

had aan te merken, enden Koning wetnnch maatwilde voorschri
jlen, h0e en in

(1)ozcuAAo,CorrespondancedepnltlppE 11,T.I,p.232,233,235,230.
(2)GàcgzR!l,Correnpondancedepllltlpps11,T.l,p.236.
(3JGzcxzRo,L'orre,
vondancedel,nItlPPE11,1'.1.p.237.
(i)o&cnàAo,correspondannede'nltlppx11,T.1.p.238.
(5)oàcgslto,Correspondance depnltlppE 11,T.1.p.242.IQpAERIF/??dl.ad vlctllix)p.5J.

D E S Y I D ER LA S D S.

welke zaken hi
j zi
jne staatsdienaarsmnestgebruiken; erbi
jvoegende, dat hi
j nnch11
556
58
van den Prins, noch van hem wildeleeren, wat hi
j doen moest,alzpohi
jgeen van
beide voor meer dan zich ofeenigen derzi
jnen erkende (1). XowTlGwv daarentegen
slontzich eng aan de zamenverbondenen. Hi
jlietzich dikwerf uil, dat bet verkeertl
wasmisdri
jventerzakevan godsdienstmetden dood testraFen ;en behandelde, even
als rEaozx , de Hervormingsgezinden met eene in het oog vallende tnegevendheid.
Het was welligtten gevolge van de lnenemende stnutheid desvolks, dat over het geheel al de Stadhouders, naar het gevoelen der Landvoogdes, in dit opzigt niet den

vereischten i
jvertonnden,nnch de regterszich behonrli
jk van hunnepligten kweten.
GhAwvzLts trachtte het immer meer naderende nnwôderaf te leiden. Hl
j raadde
denKoning aan eenigedermisnoegdeEdelen,die bl
jnaallediep in schuldenstaken,
))van welke zi
j zich nietwisten te kwi
jten en die zi
j hoopten nimmer te vnldoen,''
metppsten in Spanjetebegiftigen,en den PrinsvanOranje,welkebi
jnaeenmillioen
gultlensschuld had,totOnderkoning vanSoLlzéteverheFen(2).lndien 'Islpsdaaœaan
gehpnrgeleend had, zouden bezwaarli
jk de vporspellendewporden van wzLLxx , in
tlien ti
jd tegen xowTxowv geuit,bewaarheid zi
jngeworden:))Eenszaldedag komen,
op welken wj de sterltste zi
jn zullen.'' 0m alleklagten en grieven,ware'tmogeljk,
uit den weg te ruimen , bewoog de Kardinaalmet moeite de Landvnogdes, hem niet

meerin deConaulta,ofbjhetberaadslagen nsrerdegeldmiddelente rnepen,behalve
ingevallenwaarzi
jditvolstrektnoodzakeljk nordeelde.Vxorlrsdrnnggedurig aan,om
van zjnebetrekking ontslagen tewnrtlen. Deschatkistwasderwi
jze uitgeput9datde
Hertogin eeneloteri
j opende ter betaling van hetachterstallig loon derkrjgslieden,
en den Koning verzocht,daarin voor tweemaal honderd duizend krponen deeltenemen.
.

Zl
tjwenschte tevens, datpxLlpstrachten z0u, den Graaf van Egmond, welkemeer
i
jver vnnr zjne dienst tnonde dan de andereHeeren, doorwelwillendebrieven en
gedeeltelt
jkevoldotning van hetaan hem toegekende geschenk, geheelvporzich te
winnen. gaartegen betuigdezi
jhaar misnnegen over den Xarkgraaf van Bergen,
die zich om hetgewest, zj'ner zorgen toevertrnuwd, weinig bekommerde en zich
steeds elders bevond. In stiltehad hi
jzich naardeabdj van Foretbi
jBruuelbegeven, waar ook de Prins van Oranje, de Graafvan Iloorne,en laterzoxoxn,

(1)ozcuàxn,Correspondance de'nlslppx11,T.1.p.238,241,242.ArcltivesdelaJ/c2'
Jf?p.
dtorange,T.1.p.151.2e Edit. popllnrs,Jfeplorz
-cl,p.35,36. sTltznz, de B ello Belgico,
Lil
).111.p.151,152.

(2)GzcuàRo, Correnpondanne de l'
Hluppz11, *
1'.1.p,238-212. Arcltîves de la J/ftï,
çf?gl
d'Orange,T.1.p.151- 153.2eEdit.
17 +
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1555- Inor xosvlosx w

1568 t
geleid,in hctgeheim gekomen waren (1). Haogstwaarschj
înli
jk werd
bier, na ri
jp beraad, het gesckriftopgestelt
l, paarbi
j zî
j 2en Koning te kennen
gaven, 2at zi
j, zonder zi
jne belangen te verraden en deze Landen aan een
onvermi
jtleli
jk verderfbloptte stellen,nietlangerzwi
jgen kont
len;tlathieralgemeen
hetgevoelen heersckte,datde geheeleklem derregering bi
jdenKartlinaalberustle,
L1e1ntve.- welk gevoelen men niel konde wegruimen, zoolang hi
j in het bewind bleef;
mz
15zn
63d (1at al hel volk op dezen staatsman misnoegd was, en hieraan moest toegeschreven

worden,(lattle zaken nietvoorspoetligergingen;datzi
j deswege devri
jkeid namen,
den Koning voorte houden,hoe veelbeterhetware,zjnen voornaamsten Leenmannen en hetgeheele volk,dan éénen gunsteling genoegcn te geven;dathi
j,geli
jkzi
j
vertrouwden,mettlen tjd deheilzame vruchten daarvanz0uinoogsten,dewi
jlelk over
(leregering derLandvnogdes ten hoogstevolllaan was;datzi
j, welke ditschreven,
nietdoor zucht naar meer gezag nf bl
jzonder voprtleel gedreven wcvden, maar
veeleer verzocàten als Letlen van tlen Raad van State ontslagen te worden , naar wel-

behagen Zî
jnerXajesteit, dan aldaarlangernevensdenKarzinaalzitting te hebben,
dewi
jlt
litnoch de(IienstdesKonings,nnch hunnen goeden naam bevortlerll
jltkonde
zi
jn; tlat zlj, oolt wat tle gotlsdienstbetreft, altt
jflde pliglen ztlllen vervtlllen van
goelle ondertlanen cn Katholi
jke Leenmannen;en datmen aan devnornaamste Heeren,
den adelen andere brave lieden alleen te danltcn had, tlat de openbare uitoefening

derKatholjke eerdienstn0g ongestoord wasgeblevcn, ofschoan demenigte reedsgenceg besmetwas,waaraan de levenswi
jze en hetgezag van den Kartlinaalgeen goetl
deden.'' OaAlzz,EGxoxo en uoohwE onderteekenden ditgeschriftalleen, tlewl
qlde
deoverigen,geene letlen van den Raatlvan State zi
jnde, den schi
jn wilden verml
jtlen, tlatzi
jzich metde algemeene regering bemoeitlen (2). De Prins van Oranje
trok hicrog met tlen Graaf van Iloorne naar Ilblland , waar hen zoxowo volgtle;
szaoEx en xoxr
rlowv begaven zich iIlhunnestatlhoutlerschappen. Hetplotseling vertrek

dezerHeeren uitBru&selgafveelte denken;menvermoetlde,datzi
jtleLandvoogdesin
verlegenheid wilden laten op ecnen ti
jtl.(latdebewegingen in Duitncltland onrust
baartlen. Zi
jbleven echterin hetland,zoowelwegensdeonlastenin deomliggendc
ewesten, als om ))andere oorzaken''; en oa&xze weigertle op dien grond zi
jnen
broedep LODEW IJK Tan A J##J?4, den Landgraaf van Ileesen naar Zmeden te volgen.

(1)oàclzl:o,Correspondancede'llltlppE11,T.1.p.242-218.
(2)uoppEArs,A1
'JAzdprïcf.p.26,27. ProclsdesConttes d'EGxosT efdenollxts,T.lI.p.270274. palTrsuElllnrs,Aer.Austt.Lib.XVI.p.391. szRàol,de Bello Belg.Lib. 111.p.152154. :rRGllsolrs,Iii&t.We/g. Lib.1.p.49. slr
xrlvoGtlo,Nederl.Sïdt.bl.24. u:0:r,Nedc l.
#f':f.B.1.b1.39. B0R,#ùl.d.Nederl.Oorl.D.1.bl.29.
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Xaar zl
j verwi
jtlertlen zich van hetHof, t0t zi
j van tlen Koning een toeslemmentl15
15X
5antwoord op hun verzoek zouden nntvangen hebben , en dreigden zelfs het volk in

ogstand te brengcn,intlien zj hierin teleurgesteltlwerden (1).
GRAxvzlzt: bleefniet onltuntlig van het geschriftder zamenverbontlenen tegen hem

ingetliend. Erisbeweerd, dat hj ofde Landvoogdesdilstulkonderschepten eerst
later, met aanmerkingen verzeld, afgezontlen heeft(2). Zekeris,(latlli
jden Koning verzocht, in dezezaak zulk een besluiite nemen, ))alsZi
jneXajesteitgeratlen
z0u oortleelen, zontler eenig acht tegeven op helgeen zl
jn bjzonderbelang betrof,
daar hi
j geen antler doel kentle (lan hetwelzi
jn van dedienstdesKoningsen llet

behoud derNederlanden(3).', ElMowoweethetruchtbaarmalten van hetgeheimden
Graafvan J remherg , welke de zaak der zamenverbondenen had verlaten , doclz deze
bcschuldiging als ongegrond van zich wees. Vruchteloos trachtte Eoxoyonogmaals den
Hecr van Barlaym ont, tusschen wien en vloslus oneeniglaeid ontstaan was, t0t het

i'erbondtegen tlen Kartlinaalovertehalen. Hetscheen dathi
j,wien deLandvoogdes
tot nu toe a1s opregt aan 'sKonings belangen verltnocht beschnuwd had, tle man

desvolks wille wortlen; lli
j& sprak gemeenzaam metallelietlen en spoortlehen aan,
metle te werken totbelloutltler vri
lheid en van het heildesvatlcrlantls(1). Steetls
klaagtlemen, vande zjtlederregering, ovcrtlen XarkgraafvanBergen, tlie veelcerverltooszich inslaatkuntlige kuigeri
jen te l'lengen en zi
jnebi
jzontlere zaken tebehartigen,welke,naarhetschecn,ten uitersle verward waren,tlanzichinzi
jngebied
.

op te houden cn de uitvoering van 'sKonings bevelen met ernst te ontlersteunen.

)Icn beschultligtle Mowrlowv, dat hi
j (le Vasten nielhad gehouden en met zi
jnen
broeder onbewimgeld beweerde, tlathetmisdadig wasbloed te storten terzakevan gods-

tlienst. Eene geheimebi
jeenkomstvan ORKwJE teBreda metden Hertng :an Kleef,
aan wien KAREL Getre en Zutplten had ontweldigtl, kondc slechts den argwaan
tegen tlen Prins verslerkeu , wiens aanhangers, om het vplk gehcel in beweging te
brengen, uitstrooiden , dat (le llertog van J lba z0u komen , om den N ederlanden

hetdwangjuk op teleggen Ltyt-annzzar) (5). Hetregendeschimpschriften, meeslal
(1)owculqo,Corremondance deplllclpp: 11, T.1. p.245,248,2I9,253. Arcltiresdela
J/cùos d'Orange,T.1.p.155.2deEdit. zrlttil
iwolvs,Ilist.Belg.Lib.1.p.49.

(2)v.o.vvsch:, Hist.d. Trov:/.,T.II.p.57.
())Gzcuzlto,CorrespondancedeI'
sztlpp: 11,T.1.p.246.
(4)GlcnzRo, Correnpondance de NltlppE11, T.1. p.248. sTRzpl, de BeitoBelgico,Lib.
111.p. 15I,155.

(5)GzcnlRo, Correspondance de palup'g11,T.1. p.2I9,250. Arcltine& #e Ia #Jf4:zl
dborange,T.1.p.161.
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15
55- uit d.e pen van slMoy lt>rxkltn
gevloeid, op den Kardinaal, welkebi
jrlLlpsop de
1568
.

verwi
ldering :an dezen gevaarli
gken mensch had aangedrongen. REwARD, hierop door
den Koning gelast naar lîourgondzë te vertrekken, was echter gebleven , en de
Landvoogdes had niet gewaagd aan het bevel gevolg te geven, om de Grppten,

welkeREXARS beschermden,niettebeleedigen (1). ORAwzE9Eoxolb en Hooltwzbeweertlen npenll
jk, ))dat hel nimmer 'sKonings bedoeling geweestwashetbewind
in handen te laten van eenen eenigen vreemdeling , ontlersteund door twee anderen, BAhxzxvxowT en vzoLlrs, en hen geheel uitte sluiten ; dat naar regt, retle en
oude gewoonten , het bestuur 4an den Staat, de geldmiddelen en het oppertnezigt
over de uitvoering van het regt f
aurzntendenee de laJ-lzzffcd) den voornaamsten
t
oe
Heeren en Riltlers gezamenlt
jk behoorde, zoe a1s men uil echte stukken en

bescheiden konde aantoonen; en dat oudtt
jds de openbare verbonden en handvesten niet alleen door den Vorst, maar nok door de eerste Elelen en Leenmannen geteekend werden.'' Sommigen raadden GRAwvEtLz aan , de misnaegden zooveel mogeli
jk doprtnegevendheid te winnen;terwi
jlanderen, en zeker nietgeheelten onregte,
begrepen, 2atzi
jhetnietalleen cp den Kardinaal geladen ) maar eene geheele ver-

anderingin regering en godsdienstop 't00g hadden (2).
Het antwoord OP den brief vzn ORANJE, EGMOND en HOOKN:, Waarin de Koning

jvan hunnen i
jveren degenegenheid
hen zi
jne neven noemde, hield in, ))dat hi
vcor zi
jne dienst ten volle overtuigd was, en eerlang zelfin de Nederlanden z0ll
. knmen , om den staat van zaken in persoon te nnderzoelten ; intusschen wenschte
Z6om v
er-

lnaandhi
j, dat een van hen zich naar Spanje begaf,om hem van allesnaauwkeuriger
1563 t

e onderrigten, daar hun brief slechts algemeene aanti
g.gingen behelsde, en het niet

zl
jne gewoontewas,eenen zi
jnerstaatsdienaren zpndernprzaak te verstooten(3).'' ln
een bi
jzonderschri
jven aan de LandvcpgdesbegeerdeFxLlps,datEoxowonaarSpa@B-e
kwame; hi
j z0u tevens dien wensch in een eigenhandigen brief aan den Graaf
te kennen geven. Zjn doel was het driemanschap te verdeelen en ti
jd
winnen. Eoxowo,gescheizen van de anderen, zou handelbaarderzi
jn en meernaar
reden luisteren (é).
DePrinsen debeideGraven bevroedden'sKoningsoogmerk. Zl
jtnchbeschouwdcn
(1)Gzcuzxo,CorrespondancedepnILIppE11,T.1.p.233,237,240,250.
(2)spleEllrs,MLmorial,p.30,31,32. H001?r,skderl.#ï:f.B.ll.bl.41.
(3)goppzltrs, Mémorial, p.32,33. sTnzoz, de B ello Belg. Lib.111. p. 155. :rnGllspllls,
S isf.B el
g.Lib.1.p.49. HOOFT, Nederl.A ùf. B.1I.bl.42.

(4)o&chàltp,Cortenpondqnce #epultlrpg11,T.1.p,251. srxznz,deBello Belgico.Lib.111.
p.155.
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zjn antwoord a1sdoorden Kardinaalingegeyen,welke dezaak opdelangebaan wilde 15551568
schuiven, om inmiddelszi
jne plannen te verwezenli
jken, en hielden Tele bjeenkomsten metde overige misnoegde Edelen nnder toestemming der Landvoogdes, om wier

weigering men zichtrouwensnietz0ubekommerdhebben(1).Zjoverhandigdenhaareen
gescàrift,inhoudende,h0e ))zjmetverscheidendervoornaamsteHeerenendeStadhouders
dergeweslen overden staatdesLandsgeraadpleegd en bevonden lladden, dathetdaarmede

geheelanderswasgesteld dan 'sKonings (lienst en 'sLands welzjn voegde, znowel
tlcordeweêrspannigheiddesvolks,ondervoorwendselvan zekerenieuwe en gevaarljke
geloofsmeeningen,alsdoorde aanzienljkeachterstallenaanhetkrjgsvnlkverschuldigd,
den slechten staat der geldmidtlelen , en het verval der grensvestingen. 00k vreelden

zi
j,datNederlandersbuitenlandsom 'sKoningsschulden aangehouden zoudenworden.
Eene bi
jeenroeping derAlgemeene Staten znu, naar hun onrdeel,alleen aan dezen
neteligen toestand een eindekunnen maken,doch daarzl
j in stri
jd wasmethetuittlrukkeljk verbod des Konings, waagden zl
jhetniet, verderdaarop aan tedringen.
Dil verbod echter was alleen ontslaan uit het wanlrouwen tusschen den Kcning, de
Staten en eenige ledcn van dat ligchaam , verwekt door de inblazingen van lieden ,
welken noch 'sKnnings dienlt, noch 's Lands welvaart ter harte ging , en 2ie geene
middelen aan de hand gaven , om de verwarde zaken te verhelpen. Daarom smeekten

zl
jHare Hoogheid ootmoedig9 het hun niette misduiden, datz0o lang de Koning
geene verandering in de zamenstelling der regering maakte, zj zich uit den Raad
van Stateverwjderd hielden en (le schaduw ,welke zi
j ersedertvierjaren 4ertoontl
hadden,detlen verdwi
jnen. Zl
j verzekertlen evenwel, datzi
j depligten hunnerbjzont
lere belrekkingen getrouw zout
len vervullen en Hare Hoogheid gehoorzamen in

alles,watzi
jhun zou gelieven te bevelen (2).', 0aA>zz#zGxowoen uooxwz zonden
een afschrift van tlit scherp vertoog aan FlLlps, en hielden zich :an nu af uit den

Raad van State. In den bl
jgevoegden briefbetuigdenzi
jden Koning,datzjne nverkomst hun vuriglten wensch znu bevredigen. Zi
j erkenden het prjzenswaartlige,
dat hj eènen dienaar niet zonder grnnd verstnotcn wilde, en verklaarden dat
hetgeen zi
j tegen den Kardinaal hadden ingebragt niel strekle, om dezen te 29v,
bezwaren , maar veeleer om hem van eenen last te ontheFen , die hem niet alleen ilooim .

weinig voegde, maar welken hi
j niet langer,zonderveelmoeite en onrustte ver-

(1)ârcltiren de la #cï:/9&d'Orange,T.1.p.164,166.2eEdit. lzcszRp,Corremondatècc
de vnltlppE 11,T.1.p.255,256,259.

(2)Proclnde& fb?afe:D'EGXOXTetdenoawEs, T,Il. p.281 283. IIOPI'EIITS. 'ivemolial. (?.
33,34. arRt
lvzolrs,Ilht.Belg.Lib.1.p,50. I00rT,Nederl.S ïsl.B.lI.bl.434
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1555- wekken , z0u kunnen torscken. ln bjzonderhet
len,hem betreffende,hatlden zjzicb
1568
nietingelaten, dewi
jl de &'erwarring en olltevredenheid in hetLand genoegzaam aantoonden , van h0e weinignutzi
jue tegenwoordigkeid, zi
jn aanzien en zi
jnemagthier

waren. Zi
jwiltlen ziclznogtansnie alszjne beschultligersopwerpen ofin een regtsgeding m et hem treden, maar als getrouwe tlienaren alleen berigt geven van het-

geen er pmging, vooral daar zi
j meenden genoeg aanzien te hebben, om hierin
geloofle Terdienen. Op beveldesKoningszouden zi
jzelfsalledrie naarSpavjeko.
men,indien degesteltlheidvan zaken en de dienstzi
jnerXajesteithunne afwezigheid
gedoogden op eencn ti
jd, in welken denaburen van allekanten op listigeaanslagen
tegen tlen slaat bedacht schenen. Eerbietlig riepen zi
j 'sYorsten goedkeuring in
over bun besluit, vnoreerstden Raad vanzstatellietbi
jtewonen, in welken vele
zaken buiten àun medeweten bepaald werden,wier verantwoordingzi
jnietop zich
konden nemen. Ten slotte verzochlenazi
jnederig,datzeKoning aan hunneschriften
lletzelfde geloof wilde hechten, welk zi
jhoogten, dat hi
j aan hunnewoorden niet
z0u ontzeggen, en hunnen eenvoudigen schri
jftrant ten goede duitlen, alzoo zi
j
van nature geene groote redenaars, maar meer in wel handelen dan in wel zeg-

gen bedreven waren, geljk lieden van hunnen sland 00k- het best voegde (1).',
zelfden geesthadden zl
j,verzeld doot't1eGraven vanMegen,vanIlanefeld,
vanLigne,van Iloogstraten,tlenXarkgraafA'anBergen en den HeervanlIont%ny,
zich eenige dagen te voren in een plegtig gehoorbi
jdeLandvoogdesuitgelaten en
bjmonde van den Prinsvan Oranjeverklaard, ))dalzi
jbesloten hadden 'sKoning!
brief te beantwoorden, zontler evenwel een van hen naarSpanjete zentlen,tlewi
jl
ln dien

noch aan 'sKonings (lienst, noch aan t1e belangen des Lantls,noch aan hun eigen

naam zulk eenelange en gevaarli
jke reis, om den Kardinaalte besckullligen,s'oordeelig kontle zi
jn; doch datnietslecktseen, maarallen bereid waren tlien togtte
ondernemen , wanneer zulks om elke andere zaalt gevorderd wert
l-'' En toell tle
Landvoogdes haar leedwezen hierover betuigde, was door hen geantwoord , ))dat het
hun genocg was a1s getrouwe Leenmannen en dienaren den Koning voor le stellen.

wat zi
jner dienst nuttig was; dat zij hiertoe nietgedreven werden uit haat tegen
ORAwVELIZE of iemand anders, maar enkeluitbelangstelling in hetwelzi
jn &-an Vorst
en Land, en dat hct thans van den Koning afhing, die maatregelen te nemen,

welke hem zi
jne wi
jsheid zou voorschri
jven; in de tegenhvoordigc omstandigheden
lemorial.
(1)Procès dd4 Conttes #'EGMô>T et de =oR>Es, T.ll.p.276- 281. nolipEqrs, I'
P.34,35. Jrchiren de la l.
/czdoz: d'orange, T.1. p.166,167. Bli
llGliwnll;s, Afdf. Bel
g.
Lib.1.p.51. Eool'
l, Nederl.f/l
-df. B.ll. b1.I3. vol!, Sùf. d.Nederl.Oot-l. B.1. b1.29.
GROTIIXnnql.Lib.1.p.16.
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konden zi
jhem meer dienstbewi
jzen door in hunne stadhnuderschappentebljven,15
l56
58
dan dooreen van henbterzake van tlen Kardinaal,naarSpanjele zentlen''(1).
Velen in tlen Lande vontlen hetvreemd en keurden ten hoogsteaf, datLeenmannen
een verbond ontler clkantler aangingen tegen den wil huns Kpnings, GRASVELLE
tlacht, tlat Flslps hun daarover mit
ldelli
jk of onmidtlelli
jk zi
jn misnocgen moestte
kennen geven. Hi
j raat
ldehem echteraf, Spanjaarden herwaarts te zentlen tlewijl

zi
j hier algemeen gekaatwertlen,maarzich van KatkoljkeBuitschersen een groot
aantal zjner Nederlandsche onderdanen tegen de bewegingsparti
jtebetlienen, welke
BARLAYMOIT, vlgtlrs en HoppEaus evenzeer a1s hem h.'atte, en hct land in ))eene
soort van gemeenebest wilde vervormen, in welk de Koning niets buiten haar vermogt(29.', Indetlaad de overmoetlder zamenspannende Edelen wies met (Ien dag

aan(3).De Lantlvoogdeshad lastgegeven tothetligten van zess'aantlelen voetvolk,
die onmitltlelllk van haarmoeslen afhangen, om desteedsaanhpudendeonlusten te
D oornik en F alenciennee le tlempen, en het bevel tlaarover aan AxTozwx nx rlaownxxz
opgedragen. De Sladhoutlers,inzonlleràeitlBEROEX ,xoxr
rlos'
ren Eoxown, beklaagden
zich ovcr deze beschikking, bewerentle, dat in hun gebied alles aan hen ondergcsckiktwas. DeIlervprmingsgezinden staken onverscàrokken bet hooftlOP9 en GRANVELLE
verzekert, (lat er duizentlen waren tegen wie men laet nietwaagde iets te zeggen, en
van welke 'sKonings ambtenarcn nieleen in hechtenis namen, dewi
jlzi
j daarin vaak

doarplaatseli
jke voorregten werden verhindcrtl. Geldelt
l'ke onderstand wasvan de Slaten niette wachten, en zi
j diede onderhandelingen van hetHoog Bewind metllen
over dilquntmoèsten steunen,werkten tegen en gaven onbescàroomtlderHertogin te

kennen, datindien zi
jzicN in dearmen van hunnen aanhang wierpe, dezaken anders zouden gaan en de Staten zelfs aanzienli
jke sommen zoutlen inwilligen. De
Xarkgraafvan Bet.
gen verbloemtlehaarzi
jneverwondering niet,hoezi
jgerustkcnde
zi
jn in den tegenwoordigen toestand, zondertoevlugttothetbi
jeenrcepen derAlecemeeneStaten tenemen, van welke men alle heilverwachtte. Ht
j en ohAxzzvoedtlen hetnog voarttlurend s'erzet der Brabandscàe Geeslelt
jkheid tegen het invneren
dernieuwe bistlnmmen.Be Prinsgafhoogopvan demagt,n4erwelkehjinDuztgeh,
land beschiltlten konderen van hetvermogen der Vorsten,zi
jne bondgenooten. Hi
j
trachttc naar hetbestuur van zaken in de vier hoofdsteden van Brahand,waarlegen
olxsvzLl,E zich met nadruk verzette, hel
geen slechtsden wederzi
jdscken haatkonde
verhcogen. De Prinsbeantwoordde dan ook ontkennend in een gcsprek met de Land-

(1)GzcHzl,p,Correspondance dernltxp'z11,T.1.p.258,259.
(2)ozcsz:p,CorremondancedepHltlpz:11,T.1.p.260,261,264.
(3)spppEars,Mémorial,p.35.
11 BZ:L, # STrK.
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1555- vpogdes de vraag, ofer nieteenig middelware, om de geschillen met den Kardinaal
1568

te vereFenen. Eoxowo,wien hi
j,zoowela1shetgrontstedeelvan den adel,dnnrde
meerderheid van zi
jn verstand beheerschte, deeldein hetzelfde gevoelen. Ongetwijfeldwashetop zi
jn raad,datdeGraaf,ondanksden minzamen uitnoodigingsbriefvan
FlLlps zelven en de herhaalde pogingen der Hertogin van Parma, steeds weigerde,

zich naar Spanje te begeven, en de reden daarvan in een bjzonderantwpard den
Koning ontwikkeld had. Ondertusschen werd geene moeite gespaard, om xoxown

totde zj
:de derregering overtehalen. GRAXVELLE beschouwde ditalseenebelangri
jkeaanwinst;menk0n,naarzi
jn oordeel,den Graafmeerdan aldeoverigeEdelen
vertrouwen; hi
j immers was niettegen hetstrafen derketters, noch znoinnig aan
den Prinsgehechtofden Kardinaalz()a vi
jandig alshetu'iterli
jk scheen;hi
jhad een
hoag gevoelen van zich zelven, en men moesthem boven de overigen door eene buitengewone gunst aan zich verpligten. Eenen post buiten de N ederlanden , z0u

hj zich echter evenmin alseen der overige zamenverbondene Edelen laten welgevallen (1). EldersgetuigtdeKardinaal,dat ))Eoxoxo doorden Prinsverleid werd,
wiens zi
jde hij gemakkeli
jk z0u verlaten, zoodramen hem boven dezen stelde. Hi
j
toch was een goeddienaardesKonings, eerli
jk, opregt,en standvastigin degodsdienst. 0RAwzzintegendeelwaseen gevaarljk mensch, listig,doortrapt; onderden
schjn van debelangen desvolkste behartigen,slechtstrachtende de gunstder menigtete winnen;nu eensKatholi
jk,dan Calvinisten danwederLutheraanschi
jnende,
en instaat alles in het geheim te nndernemen ,watgrenzeloozeeerzucht en pverdreven

najrerkunnen ingeven (2).''
De Graaf van Ilborne verzekerde intusschen den Koning, dat al de Edelen gene-

gen waren de Roomsch-Katholl
jke gndsdienst te handhaven en nimmerietste verrigten, in stri
jd met de pligten van getrouwe ontlerdanen en dienaren; maardat
omksvzLxzz van weinig nutmeer in de N ederlanden konde zi
jn,dewi
jlhetgrpolste
gedeelte desvolks hem haatte (3).En indedaad erwerd geene gelegenheid verzuimd,
.

om den Kardinaal te hnonen en op het gevoeligst te kwetsen. Xen stak hem onder

anderen alseen smeekschrift, eenespotprentin dehand in welkehi
j, sprekend getrpll'
en,alszittendeop ci
jeren en Bisschoppen uitbroei
jende werd voorgesteld, terwi
jl
een duivel boven zi
jn hoofd zweefde met dil mondschrift: #fc e&t /lifz>meun,
.

(1)Glcgll
to,Cotwemondance de pultlppE11,T.I,p.251-261.
(2)M'
émoires deGl
tzsvzlal.s,T.lI.p.53,aangellaald in de W/.c/lïrc: de la# cï.vo'zd'orange
T.1.p.178.2eEdit.

(3)Gzcgz
tRn,Corresp.depnltlpp:11,T.1.p.261,262.
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zpsum audzter ))dezeismi
jn zoon, hoorthem (1).', Xen nnemde hem den ))be-15
156
58
werker van al de schelmeri
j en dwingelandi
j in deNederlanden,en den Rooden
Paap (2).''zi
jn leven zelfswerdbef
lreigd (3). Hemzelven beschuldigdemenvan een
aanslagtegen eenen derdrie Heeren (1). Dithad welligteven weinig grond alshet
gerucht, dat hi
j den Prins van Oranjeen tlen Graafvan Egmond bj den Koning
van ketteri
jen ontrpuw betigthad. lletopzienbarentlgelrag van xolTlowv verborg
hj nietvoor rxxalps, wien hi
jniettemin aanraadde, dezen ri
jkbegunstigden,doch berispeli
jken dienaar het opengevallen gebied overR%
j'
&&el, D/zdcfen Oreltieeop te
dragen,indien hem dit,geli
jk hi
jgetuigde,in Spanjebeloofdwas(5). Vruchteloos
beproefde XAROARETIIA allemidtlelen, om oRAwzE, Eoxoxnen Hooalzmetden Kardinaal

teverzoenen; zi
j bleven volhardend weigeren in den Raad van Stateteverschi
jnen,
z00 lang GRAwVIILLE erzitting in'had. Ili
jnoch deKoning zelfs werden op hunne
maaltl
jden gespaard,en de Roomsche gotlsdienststrekte dil
twerften doelvan hunnen
spotlust.VAx BERGEN en xoxrlGxv konden zich bi
jdie gelegenheden hetminstebetnomen. 0peen gastmaalbi
jden Prinsvan Orap-e,verklaardexowrlcwv ))datz0omr
geene Hugenooten in B ourgondië waren, de Bourgondiërs van verstanp beroofd moes-

ten zi
jn;'' en voegde erbi
j, ))dathi
jvan de missen,welke hi
j onlangsin Brueeet
gehnord had,vnordriemaanden verzatligd was(6).''
Onderlusschen had deLandvnpgdesharen geheimschri
jverTHoxAsAxxxwvzaosnaarO12v.
Spanje gezontlen, om Fllulps in bi
pa
gn
st
jzonderheden metden staatvan zaken in deNe-ma
dderlanden bekend te maken. Zl
jn lastbriefhield in, dat 1o.watde godsdienst, de 1563
nieuwebisdommen, en de abdl
jen betrof, hj den Koning het berigtschrift moest
overhandigen, hetwelk llem is medegegeven en waaruit bli
jkt, hoe de ltetteri
j
zich in Flaanderen, door de betrekkingen metEngeland en Normandl
je, verspreid heeft. Hi
j moest tevenstlen Koning een afschriftoverleggen van debevelen,
welkedeLandvoogdesbi
jgelegenheid derbewegingen te Doornik en Falenezennea
had uitgevaardigd; en hem melden, dat de aanhang van càrvxzx zich van dagtotdag

in Zeeland uitbreidde en in dat gedeelte van Lttzemburg, welk aan Frankrkj'k

(1)HOO'T,Nederl.#ïdl.B.II.bI.42.
(2)ârclt'
ires dela Jlcïdpzld'Orange,T.1.p.163,164.2eEdit. Supplement,p.17+.
(3jGzcuzRo,Correspondance depnltlppE, T.1. p.264,268,284. Brl
tlirlllltps, Ilist.Bel
g.
Lib.1.p.54. n0orT,Nederl.# ï4f.B.lI.b1.44. v.wuw op wzoExzA:,St.VI.bl.37,38.

(4)Hpppurs,llemorial,p.35.
(5)Gwcnzlll)Corremondancedel'
Illtlppg11,T.1.p.264.
(6)GzcszRp,Jprreepzldclcadel'nlslpl,
E11,T.1.p.267,268,269,271.
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15
155
68
- grensde. 2o. wat de beden aanging, moesthi
jzeggen, datmen sindshetvertrek
dcs Konings, pntlanks alle moeite, niets van tle Staten heeft kunnen verwerven.

3o.moest hi
j tlen treurigen toestand tler schatkist openleggen; de uitgaven nvertrofenjaarli
jks(1einkpmsten metmeerdan zesmaal honderdduizend gultlen, en alle
midtlelen.om daarin te voorzien, waren uitgeput;de grooteloteri
j,aan welke men
gedachtheeft, z0u een wezenli
jken onzerstand ogleveren, maar tle Koning moest
dan daarloetleverzochtetweemaalhontlcrdduizend kroonen lljllragen. #O.moesthi
j
tlenootlzakeli
jkheitl aantoonen van helherstellen en vermeerderen dergrensvestingen.
5o. llet gedrag tler Hertogin verdezigen in het wegzenden der Sgaansche benzen ,

en in tle geldeli
jke tegemoetkoming aan den Koning van Frankri
jk. 6o.moest
hijeen vporschriftverzoeken, naarwelk de Hertogin zich had te gedragen, ingeval
tle verbontlene Etlelen op het bjeenroepen der Algemeene Slaten aandrongen.
*

7o. met betrekking tot de geschillen tusschen tle Heeren en den Kardinaal,

moest hj verzekeren, dat de Landvoogdes vruchteloos al het mogell
jke tot eene
verznening beprpefd had, en deze zaak haar gevoelig treft. Zj kcntal de verdienlten s'an (len Kartlinaal,zi
jnegrootebekwaamhetlen,zl
jneontlervindinginstaatszaken,zi
jn i
jvervoorde dienstvan God en desKonings:aldezehoet
lanighetlenhebben
steeds hare hooge achting voor hem lcventlig gehouden; maar van den anperen kant

erkent zi
j, dathetgroote ongelegenheden en zelfseen geheelen opstandkonde na
zich slepen , hem tegen den zin 2er Grooten ,nog langer in de Nederlanden te hou-

zen. Beze beweegredenen en t1e verpligtingen, welke haarflopr2en poztdien zi
j
opge
l
egt
l
,
dr
i
nge
n
ha
ar
,
het
5
oo
r
en
t
egen
ont
l
er
de
ooge
n
de
s
K0
bekleedl zi
jn
ningste brengen, ogt
lathi
jbesluite, watnaarzi
jn oprdeel, zjnediensten hetbehoud der N ederlanden vorderen. 8o. wat tlen Kanselier A'an Braband betreft, gelooft de Lantlvoogdes, aangezien den legenwoordigen staat van zaken en den steun,
welken hi
j bj de Heeren vintlt, dat het raatlzaam is, hcm ongemoeid te laten.

Eindeli
jk 9o. moest AaxExTzRo, den Koning een uitvoerig verslag leveren over een
gehoor van den Prinsvan Oranje, deGraven van Egmond,Ilborne,Alanefeld,
Megen,den Markgraaf<an Bergen en den Heervan Montzgny bî
j tleLandvoogtles.
tnen oh&xzz de retlenen ontvouwde, welke hem ,EGMo>o en noohwEbewogen hadden,

zich uitden Raad van Stateteverwl
jderen (1).
Ditbesluit van hetdriemanschap had rllzlps den Hertog van J lba medégedeeld en

zjn raad ingeroepen, h0e in deze netelige omstantligkeitl te handelen (2). ))Zo0
(1)olcllzlto, Correspondance de 'Eltlpp:11, T.1.p. 265-267. sTRApl, #e Bello Belg.
Lib.111.p.157.

(2)Gzcgzqp,Correspondance depnlupp:11,T.1.p.271.
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tlikwi
jlsik debrieven 4an dezedrie Heeren uïtFlaanderen zie,''washetantwoord,1555-))ontvlammen zi
j mi
j in woetle,en ik geloofdal, indien ik mi
j zelven geen geweld 1568
aandeed haar te beheerschen , mi
jn gevoelen aan PweXajesteital! dat van eenen
krankzinnigez0u voorkomen. Den Kardinaaluitde Nederlanden s'erwi
jderen,geli
jk
zi
j begeeren en zich verstout hebben Uwer Xajesteit teschri
jven, gaatmetgroote
zwarigheden gepaard. Hen strafen zou welhetregtvaardigste zi
jn9 maardewi
jldit
thans nietuitvnerbaaris, komthet mi
j raatlzaam voor,alles te beproeven, hen onderling tevertleelen;endaarEoxowpschri
jft,dathi
jgenegenistekomen,mitsmen
hem overzaken in 'sKoningstlienstonderhoutle,moetPweJlajesteithem gelasten,
zich zoospoedig mogeli
jk og wegte begeven,en hem tloorvlei
jendebeloften van het
bontlgenootschap trachlen afte trnonen. Gelukt(lit, dan moetgi
j eenîgen van de
anderen uw misnoegen te kennen geven, maarEGxowo en hen, welkehi
j zal gewonnen hebben,metgunstbewi
jzen overladen. Dengenen K:J/,:verdg-enen,datFtvzz
het Itoofd voor de voeten gelegd oprdd, m oet - 691 niete laten m erken /p# 21v
dt't ten vïlp/:r kan gehragt kr/r#:zl.'' Voorts raa(
lt hi
j den Koning aan, den ma
Wi
j
nand
laatsten briefder driemannen niet te beantwonrtlen, maar hen bij mnnde van de 1563
tandvoogdes te verwittigen, tlat hi
j van de juistheid hunner beweegredenen niet
.

overtuigd is en hen derhalve beveelt,in den Raad van State weder zitting te nemen.

REwARB was,naar'sHerlogsgevoelen,deoorzaak van altlezeonlusten,en intlien hi
j
nietuilde Nehrlanden verwi
jtlerd werd, zouden de zaken sleeds van kwaad tot
erger vervallen (1). GaAhvElztz daarentegen was van oordeel, dattleKoning, in
geval deze hem niet aan het bewind van zaken in de Nederlanden wilde onttrekken , den brief der drie Ileeren koogstgematigd moestbeantwoorden ,hun verzekeren,

t
lathetgeen men den Kardinaaltehunnen aanzicn telaslelegdebezi
jden dewaarheid
was, en hen minzaam vermanen, hunne betrekkingen tebli
jven waarnemen alsofde
Itardinaalernietware;dathj reedsdenoodige toebereidselentotzi
jnereisherwaarts
maakte en hun bi
jzi
jne komstaltlievoldoeningzougeven,welltezi
jmetredeneischen
konden.Verdermoesttle Koning zich bei
jveren,den Graafvan Egmond,doorhem
een weinig mccr gemcenzaamlaeid en vertrouwen te tnpnen,vpor zich gehecl te win-

nen (2). zoo ooitbevroedde thansvzslpszelfde hoogenoodzakeljkheid zjneroverknmsten dachterernstig aan, dietevolvoeren (3). HetHofvan Frankrk
j-k bood
(1)Gzcnzqo,Correspondance de pnltll'l'E 11,T.1.p.272. Archires de la Maison d'Orange,
T.1.p.175.2e Edit.

(2)Gkcl
uao,correapondance dePnltlpp:11,T.1.p.262. u4rchivea de la Jlcïd/n dborange,
T.1.p.169.2eEdit.

(3)GzcnzAn,CorrespondancedeFnltlpps11,T.1.p.263.
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10 5- aan, hem tegen de misnnegde Grooten , welke met tle Protestantsche Vorsten in
1568 D
.

uzteeltland en de Hugennoten in Frankrk
jk in betrekking stonden (l), te onder-

steunen. Hj wees dit echter heuscheli
jk van dehand, vertrnuwende datde zaken
zich in derminne zouden schikken (2).
Hoezeerde Landvoogdeszich ongeloofeli
jlte moeite getroosthad,om eene bjeenroeping derAlgemeene Staten,op welke de bewegingsparti
jsteedsaandrong,tevoorkomen,moestzi
jeindeli
jk voor den drang deromstandigheden zwichten. 0RAxzzen
zjne deelgenooten hadden den Koning zelven te kennen gegeven,datzi
jgeen beter
of heilzamer middel kenden , om de gebreken in den staat, de godsdienstenin andere

zaken te verhelpen,dan wanneerbj de Hertogin gelastte, deStaten van aldeNederlanden tebeschrjven en in overeenstemming methen te handelen (3).GRAwVSLLE
echter beweerde, dat zulk eene dagvaart, aan wier hoofd zich de afgevaardigden van

Braband zouden stellen, slechtsmoeststrekken, om den Prinsvan Oranjeen den
Xarkgraafvan Bergen eenen grooten invloed op den lnop derzakenteverschaFen (é).
DeAlgemeeneStaten werden teBrunaelbeschreven,dochalleenom delaatstedriejarige
3 v. beden0gvoordri
ejaren in tewilligen,totonderhoudvanhetgewonekri
jgsvolk (5).De
AFininsvan Oranje,de Graven vanEgmo%td,vanKoorne,vanIloogetraten,vanMegen9
terna. Pr
1563 en de Heeren van Barlaymont en Ilaehicourt waren er tegenwoordig. Xen had te

kennen gegeven , geen voorstelte zullen aanhonren , indien de Kardinaal de vergadering bi
jwonnde (6). GRAwvEtrz hield zich deswege te Ileeltelen op , t0t de afgevaardigden der Staten weder gescheiden waren, welke der Landvopgdes verzekerden ,

een gunstig verslag bi
j hunneXeesterste zullen indienen. ORAxz: en BzhoEx verklaarden zich insgeli
jksbereidwillig, de oogmerken tler Regering te ondersteunen,
maar herinnerden tevens de zware lasten, onder welke hetland gebuktging (7).
Schoorvnetend werd de gedane bede bewilligd. Kolland althans kwam er niet

(1)ât-cltiresde /c Maison d'Orange,T.1.p.155,157,158,159,161.2eEdit.

(2)ârchire' de la #cz
?
;dpAId'Orange,T.1.p.171.2eEdit.
(3)ArcltivesdelaJlcù/s d'Orange,T.1.p.16% 168.2eEdit.

(4)ozcszlto, Correspondance dez'
nltxppz11, '
1'.1.p.267. :s:Tzv0GtIp,Nederl,zzgf.B.I,
b1.20.

(5)Reaolutiën ran Sn/lcwd,bj wzGzwzy:,D,Y1.bl.87.

(6)TitavlGul,p.38.
(7)Gzcnzxo,Correspondance de'nltlprsI
.1,T.1.p.274,275.
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555toe v4ôr het midden des vnlgenden jaars (1); Braband n0g later en na vele 115
68
moeite (2).
Indien GaAwvztrzmeende,dathi
jeenen stap nadert0tverzoening metdezamenspannendeEdelenz0u geraken,wanneerhi
jniel op devergadering derSlaten verscheen ,vergistehi
jzich.EoxosbbeweerdeineengesprekmetdeLandvoogdesdenoodzakeli
jkheid,
4atdeKoning, ofhen uithetbestuur verwi
jderdeen CRAwVEI.LZ erin handhaafde,
ofdezen terugriep en hen lietbljven; wantde zaken waren te hopg geloopen, om
ooit aan eeneverzoening te kunnen denken (3). GRAXVELLE ging onderde zorgen
gebukt. ))Gi
j zoudtmi
jnietherkennen,'' schreefhi
j eenen vriend, ))z00 grijszi
jn
mijne haren geworden-'' O0k verklaarde hi
j tlen Koning, dathi
j vroeg pf laatge-

noodzaaktz0u zi
jn deNederlanden teverlaten. FlLlps zelfnam in ernstigeorerweging,hem ,althansvooreenigen ti
jd,van daarte verwi
jderen.9e Hertog<anJlba,
wien hj daaroverraadpleegde,hield zich verzekerd,datzeKardinaalheteersteslagtoFerVan den PrinsTan OrcpJ'den der beideGrafen Worden Z0u, deli
jlgeWoonli
jk
elke npstand tegen de Vorsten aanving met een hunner Staatsdienaars aan te vallen.

Evenwel konde hi
j zich geenszinsovertuigen, da@ het terugroepen van GRAFVELLE
T00r de dienst des Konings raadzaam Was. Xogt men echter daartoe besluiten , dan

washt
j:an oordeel, daldeKardinaal, zonderden Koning ofderLandvoogdes'erlof
te vragen , zich naar BourgondiL begeven en van daar uitbeiden xerwittigen moest,

dathi
j deNehrlanden verlatenhad, dewi
jlhl
jer niet meerAeilig was (#). Intusschen drong oaAlvzLlz
x thans meer dan immer op de overkomstvan FlLlps, als het

eenige middelaan,cm derusttcherstellen. 9e Staten en hetxolk,verzekerdehi
j,
waren verontwaardigd over hetgedrag der verbpndene Edelen , die alle meer. schulden

2an goederenbezaten, gene dageljksvermeertlerden om hun aanzien opte houtlen,
en slechtseen midtlelzochten, die niettebetalen. Hl
jgeloofde welniet, (lathet
grpotste getal der misnoegden iets ernstigs'
tegen de regten des Konings bedpelde ,

maarhi
jvreesdesteeds,datde aanvcerdersgeheelverschillendeplannenkoesterdenen
de menigte zno vertrachtten te leiden,datzj van het eens ingeslagen sponr niet
knnde terugkeeren (5).
(1)Renolutiën ran Holland,bl.38,bj wzGExzlR,D.VI.bl.87.
(2)Gwclla
ïao,Correspondance deppltlppg 11,T.1.p.279,280,283,l é,292, 296, 301y
304j306,312,321.

(3)oAcuznp,Correspondancedepultlpl,
x11,T.1.p.276.
(4)GzcllzRo,Correspondance deI'nltlppE 11,T.1.p.268,277,279.
(5)Gzcpzan,Cot'respondance depsltlpp:11,T.1.p.275. Dat de geldeljkczaken van den
Prinsvan oranjein verwarden tnestand verieerden, bli
jkt uit ont
lerscheidenc phatyen in de

111

A LG EX EE S E G E SCH IE D ES IS

11
556
58
- ne Landvoogdes echter prees den i
jverdcrEdelen voordegodsdiensten vncrde
belangen des Konings. Hetbesluitvan den Paus, om oaAwzzvan zi
jn prinstlom te
bernpven, ontlervoorwendseldathi
j en zi
jne gemalin ketterswaren, en de leerder
Hugenooten in zi
jn gebied openli
jk gepreziktwertl,beschouwdezi
ja1sonttjdig(fordi
ragzone), dewi
jlmen tlen Prinsdaarovernietgehnord had, en a1snadeelig voorde
zaak derNederlanden. ))Hetwasvan hetuiterste belang,''merktezi
jaan,))gcenen
12v. t
erNetlerlantlsche Heeren tegen zich te stemmen;want(lathiernoggeenedergeli
jke
W in- l
term . t
ooneelen alsinFrankrl
jk haddenplaatsgekad,wasmenalleendaaraanverschultligd,
1563
dathet volk n0g geen man had gevonden ,tlie zicll aan het honfd stelde-'' Te regt en

naarwaarheid l'negtlezi
j erbtj,)dathetonregtvaartlig z0u zi
jn,tlen Prinstewi
jten
hetgeen in Oranjegesckied was;hi
jzelftoch wasergeen mcester,zi
jnstedehouller
sT.Avzxlx wastlitmeerdan hi
j. DePrinshad,weliswaar,toegcstaan,datmen in
eene tlerkerken van t
lestad Oranje de nieuweleerpretlikle, maaralleendewi
jlhj
hetnietkontle beletten (1). Be hinderpalen, welke de Koningen van Frankrl
jln
steezshem en zi
jnen voorzaten , uithooflle launner aanspraken als Souvereine Vorsten ,
hebben in den weg'
gesleld,''zcgtzi
j,)
)makenonwedersprekeli
%
jltzi
jngezagkrachteloos.
Hetz0udusonredeli
jk zi
jn tegen bem te werk tegaan,enn0gmeerhem vanzi
jnenStaat
teberooven. 0ok bespeur ik t0t heden niets in den Prins, hetgeen belethem voorzeer

goed Katholi
jk tehout
len; zi
jnegemalin gedraagtzich insgeli
jlksop ditpuntonberispeli
jk,en ik geloofniet, dat de Prinsietsandersz0u dulden. W aar de uiterli
jke
getuigen goed zi
jn, z0u helkwaad wezen,degevoelenstevertlenken (2).'' Nietteminwerd de toestand derHertogin hoelangerzo0hagcheli
jker;oolkzj zaggeenander
redmiddel2an in tle komst4lesKoningsofin geldeli
jlten onderstand,op welken laatstenmen temeermoestaandringen,daarhetkri
jgsvolk overde achterstalligesnltli
jin
1564 beweging geraalkte. ORANJE,EGxolb en nooawz waren gebelgd . dat (le Koning hun

jongsten briefnietbeantwoordlleendreigdeù, zich geheelte zullen verwi
jderen,ten
Arnldres de la #cù:p dtorange,onderanderen T.1.p.149,150,174, 182y 185.2e Edit.

)
3Jesuistoujoursempêcllépour fairemon estat,,,schrijft lzi
j in het begin van 1564 aan zi
jn
broeder tnoEwxzK, netpeus bien dire, sicut erat ïs principio, efnunc, et semper, ef in
lecvlc neculorum , etme samble que nous venons dc race de ester un peumovés(mauvai
s)méno
us
s
e
r
o
ns
v
i
e
u
,
s
e
r
o
mme
s
mc
l
l
i
e
ur
,
c
o
mme
feu
qua
nt
nalgiers en nostrejeun temps; mais,
Xonsieur notre Père,'' p.196. Zie o0k Supplement, p.17*. Xet den Graafvan H oorne was

het niet beter gesteld. Den Koning schreef bi
j in 1562:nJe suispourdonnerordreà mes
biells,quejetreuvefortdïvlïszfel-'' Procl.
gde:Comtes #'gGx0w:etdeHoaxEs,T.11,p.276.
(1)Vgl.GROEX vzxPRIXSTEAERjJrchineadela JJcùpAld'Orange,T.1.p.183,181.26Edit.
(2)Gzcnza:,Correspondancede'Bltlppz11,T.1.p..
276-278.
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ware tlit spoedig en naar hunnen wensch geschi
etlde. 'l
jbeklaagden zich,dathi
js'an 1555l
1568

len,na z()ovelebewezene tlienstcn,nietmeerwerk maakte,tlan ofzi
j strnoppppen

waren. De Landvoogdes T'ermaande derhalvc tlen Koning ten ernstigste, ARMEwTEROS

meteenantwoord onverwi
jld terug te zenden. Behaagdeditden Edelen,tlan waser
hpop,datdezaken eene gunstigcrewendingzoutlennemen,geli
jltzi
jzelvegetuigden;
eninhettegenovergesleldegeval,zoumen ergenoegti
jtldonrwinnen,om vôôrdeLente
van hunne plannen ontlerrigt te wortlen en daartegen maatregelen te nemen. ))Het

behoud tlezergewesten,''zeitlezi
j,))isvan hethoogste belangvnordatvan(leandere
staten en ri
jken PwerXajesteil. Erisgeen ti
jd teverliezen; ik herhaalhet,de gemoederen zi
jn in gisting. letlermeenthiertebespeuren,datPweXajesteitzichweinig
om ditland bekommert,hetA'ergeeten aan zi
jn l0toverlaat. lk kan U nietzeggen,
hoe het volk zich l'
lierdoor beleetligtl gevoelt; men verzekcrt zelfs, (lat P Slaatstlienaren nmringen, die U aanratlen , in de behoeften dezer geweslen niet te vaorzien ,om

hen aldust0ttlcn staatvan veroverdelanden te brengen (1).:' Fllzlpsbetuigtlehaar
en ohAwvElztEzt
jne smart over zulk een onregtvaardig oorzeel, dewi
jl hl
j in geen
zi
J-ner staten mcer belang stelde dan in de N ederlanden, vcor hen al deed wat
in zi
jn vermogen was, cn gaarne n0g meer z0u verrigten , indien z00 vele andere

gewigtigezalken hem tlitveroorlonfden (2). Eoxolo,wienmenn0gsteedsbeschouwde
als met den besten geest vonr de diensttles Konings bezieltl, klaagtle nu het luidste

van allen. Hi
j vrcesde &'00r eene volksbeweging, en datmen alFdan de bevelen van
hetHongBewind nietz0u gclloorzamen,z0olang GaAlvEtrzden Raad van Statebi
jwnonde.Dikwerfgafhj tekennen,-dathi
jzelfzich geheeluitdeFeddz*/czlwpwilde
lerwi
jderen,niettegenstaantlehetverzoek derLandvnagdes,haarnietnp dezen ti
jd te
verlaten,in welken zi
jn raad en hulp z0o dringend Tereischtwerden (39.
Hertog Ealcn van Brunelviik,wien t
leKoning van Spanje,naarhetgeruchtliep ,
-

het aanwerven 4an vierduizentl ruiters en veertig vaandels voetvolk had opgctlragen 9
bevond zich tàans, doch zeer in het geheim , in de Nederlanden. OaA>zE echter
bleef dit nietonbekend , en 'sIlertogs raadplegen met GRAwVELLZ wekte in hem het

vermoeden,datereen plan terbreideling van de misnoegden gesmeedwerd (é). Hi
j
verspreidde openli
jk, hoe de Kardinaalbeweerde,dat))de Koning zonder krjgsmagt
zijn gezagin deNederlanden nietkonde staantle houden;datde Prinszichaan Xa-

(1)GzcnzRn,CorrespondancedeI'
lltxpp:11,T.l,p.10-282.
(2)Gzcnzqo,CorremondancedeFlIsIp:E11,T.I,p.286,287.
(3)GAcgzxp,Corremondancede:lIltI::E11,T.I,p.283,284.
(4)ârcltiresdela Mai&on d'Orange,T.I,p.194,199,201,209.2defdit.
11 9EEs. 1 STUK.
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1555- jesteitsckennishadschultliggemaakt,en menhem hethoofdvnordevnetenmoestleggen,
1506 waardpor alles weldra op rustkomen znude.'' GaAxvzl-x,z riep weder den Koning tot

getuige,nfhi
jhem immerietsvan dien aard,middelll
jk ofnnmiddelll
jkhadtekennen
gegeven. ))Ik geloof,'' zegthi
j,))datmen eenereden zoekt,en die nietvindende,
ereene heeftlledacht;maarmi
jn pligtisteli
jden,cm nietstebederven;en geduld
te hebben,h0eharddito0kvalle,tlaarzî
jnochverantwnording,nocltophellerings'ergunnen,maarhctzoowillen gelcnven,oftconen hettegelooven,optlatanderen het geloo-

ven(1).,'Ondcrlusschen openbaarde zich dehaattegen hem meerdan oait.))Ikword
vanznnvelekanten bedreigd#''zeidehi
j,))datmenigeen mi
j reedsvportlpntlmoethouden;maarikzaltrachten,metGolshulp,znolangtelevena1smogeljk,enz00menmi
j
dootlt,hoopik,datmennietallesdaardoorzalgewonnenhebben.''InSpanjeverwnnderde
men zich,dathl
j zoo gcrustzi
jnkonde; en deKoningontveinldederLandvpngdes
jnnaam
zjne smartniet,datdehaattegen GRAwVXLLEz0p ver etrokken werd. Uilzi
konde zi
je1k verzekeren,datdeKardinaalhem nooitdatgeen geschrevenhad,waarxan hi
j beschuldigd werd. bitstrekte echterweinig om degemoederen tebevredigen. OaAszzgafzi
jgsjnen vriend LAzARrsscnwElol,een zeerervaren staats-enkri
man en cen der zaakgelastigden van Flrlps in D uitaehlandb den wensch te kennen ,
)dat de Knning kwame, om zelf te kunnen oordeelen ,nf er reden bestand, zulk een
jen, diehem zoo
grooj wantrouwen tusschen den Xeesteren deLeenmannen tezaai
jwilde ernietmeervan zeggen,wanthetdenken
wcl en opregt gediend hadden. Hi

alleen aan de wi
jzchoe men regeert, walgde hem en maaktehem toornig.'' Even
als ohàwzz beklaagde zich Eoxoxn bjscswEwnlover hetstilzwijgen desKoningsop
hunnen brief, en begeerde niet minder de komst van vllzlps,opdatdezezelfzien mogt.

))hne menhem misleidde.Men kanzichgcen denkbeeld vormen,''gaathi
jvoort,)van
))deleugens en lasteringen,wel
ke ze Kardinaalen zi
jnevriendenbezigen,om denKoning en allen , die hen hooren willen, in den waan te brengen , dat al watgebeurt
alleen opstand en verandering van godsdienst bedoelt, helgeen eene der grofste on-

waarheden van de wereld is. Overigens,'' 4oegthi
j erbi
j, ))zi
jn wi
j,dedrievrienden,meereensgezinddan opit-''Scnwzxnxzond beidevertrouweljke brievenaanden
20v. Kcning, met eenerondbor
stige uiteenzelting van denoodzakeli
jkheid,den Kardinaal
SproktdeNederlanden te verwjderen. Hl
j llerinnerde hem 9h0e velemoei
jeli
jkbedenen
kelm. ui
1561 vi
janden wi
jlen de Keizer zich berokltend had, doorhetbestuurvan de zaken des
Ri
jksaan ecnen vreemdeling,(len vadervan oaAxvxLtz,cvertelaten (;).
,

(1)Zrchiresde la #c9os dlorange,T.l,p,203.2t
leEdit.Cort-e&postdancedepnILl:pE11,
reI)p.287.

(2)Gzcuzlto)correspondance de pnltlppE 11,T.I,p.281,289,290.
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Inmiddelshadden deontevredeneEdelen, nm den Kardinaalopenljk tehonen en15
156
58
tebespatten,vonrhunnebedienden eenekleedj ingevnerd,donrden Graafvan Egmond op een vrnljk gastmaalbj den Heervan Grohhendonk betlacht. ;t
jbestond
#

Mit een mantel van grof zwart laken en was van- alle optnoisels ontbloot, dnch op tle
hangende breede mouwen of vleugels waren menscbenhoofden en veelkleurigezotskappen gestikt; deeerstezinspeelden, naarmen wiltle, op devrienden van den Kardinaal;de
laatste op hem zelven. Anderen exenwel meenden, dat de Edelen door diteenvoutlig

gewaad,z0o trefend afstekendebi
jdeprachtigelivereizi
jnerbedienden,endoorden
zntskap hem te kennen wiltlen geven, datzj den naam van ligtzinnige gekken en
verkwisters, met welken hj hen bestempelde,nietvergeten hadden,en datonder
die zptskappen we1 een BhvTrs konde schuilen. De nieuwe kleedj bevielden Adel
en vermaakte hetvolk; spnedig werden meer dan tweeduizend dezer kleedingstukken

in Bruaaelgedragen. DeLandvoogdesdrong ernstig bi
jdeHeeren aan,dczaakniet
verder te drjven, ofscboon zj zelve ergeenekwade bedceling in bespeurde. Xet
maeiteverwierfzj,datde zotskappen van demouwen verdwenen;maarnu kwam er
eenbundelpi
jlen voorin plaats nm , zoo hetheette, de vereeniging des Adels tot
'sKoningsdiensl aan te duizen. W at ditzinnebeeld eigenli
jk beteekende,zalvopr
weinigen een raadselgebleven zi
jn (1).
jn berigtschrift bevatte
Om dien ti
jdwasAaxswTEaos uit Spanjeteruggekeerd. Zt
'sKnnings wensch , dat de ketters gestraft wierden; dat de Landvopgdes zich van het

bjeenrpepen derAlgemeeneStaten dooralle mngeli
jltemiddelenverontschuldigze;en
dat, metbetrekking totGxAwvEtl,z,zj een naderbesluitmoestafwachten. Hj bragt
insgeli
jks brieven k
-metle voorden Prinsvan Oranjeen de beideGravcn,inhoutlende
'sKoningsverwondering,datzi
jhunneplaalsen in denRaadvanStateverlatenhadden,
hun gelastende, deze terstondwederin tenemen cn daartloorte toonen,tlatzi
jbet
welzjn van den Landebnven bi
jzpnderebelangen stelden;tevensverklarende,datde
Knnillg overde-xaak desKardinaals naderzt
jne gedachten z0u laten gaan, dewi
jlzj
weigerden, hunne grieven tegen dezen bewintlsman naauwkeurig op te geven. FxLlps

echter,hoezeer hi
jhetgedrag van ohAxvzxal,zin allen deele goedkeurdeenhem vnor
zjneverstandigeraadgevingen dank betuigde, vermaandein een eigenhandigen gcbeimen brief den Kardinaal, naar hetgeen deze hem geschreven had, zich metverlofder

(1)Gzcszqp,Corremondaneedepnttlpl,E11,T.l,p.294,295. llpppzltrs,llemorial,p.35.
Procès de# Comtes d'EGxpxr ef de H0RxEs, T.I,p.107. Prones mcn Euxosp,in x.
: ctxAc,

Gesch.d.Nederl.D.I, b1.618,619,646. kkrantm. m.u00lt5E, bj :0a, Rist.d.Nederl.
Oorl. D. I, âuthent. é'/vââ.b1.62. srRànA, de Bello Welgïcn.Lib IV)p.161. srRurxnlrs,
Hist. Belg. Lib I, p. 53. &.D.HzE:, de Init.Tumult.p.218: :E5rIv0GtI0, Nederl.#'
-:f.
B.I,b1.23. Honr',Nederl.#ï4f.B.I,bl.37,38,
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6
'8 Hertogin van Pavma,.vnor eenigen ti
jd naar Bourgondië te begcven, ontler 2en
schi
g.n van zl
g.ne moeder te bezoeken (1). I1i
l. werd niet naarIladl-l.g ontjlogen,
geenszins uit vrces, geli
jk mcn meent, tlatalstlan'sKoningsbevelen in deNederlanden ,a1s door hem ingegeven zoutlen aangemerktwordcn en alzoo mintler ingang

vintlen (2),maar(lewi
jlFltlpsbcdoelde,hem sgoetlig wedertlerwaartste zentlen (3).
GRAwVEIZIZE verzekerde den Kpning van zjnegehechtlleid en gehoorzaamheit
l,terwi
jl
s2
5v.ki
jtlen wenschuitte,tlatelltzich tnch mogtbei
jveren,demisnoeglleEdelen tntbegrokkelm. daren te brengen , bun tle oogen te ogencn , en hen op dcn weg der pligtvervulling

1564 jegenshunnen wettigenJrorstterug te brengen;ditz0u ))huneervnller en voortleeliger
zi
jn,dan zich aan eene menigtelaagl
aartige lieden,en aan datsp/z:dier,ltetvolk

genoemd,teontlerwerpen (1).''DePrinsvanOranje,getuigthi
jaan ooyzAlzo PEhzz,
liet nietna, hem te belastercn ,als een geweldenaar af te sckiltleren ,welke inbreuk
maakte op de regten derSlaten en die beweerde, (latmethetvallen van 'sPrinsen hooftl

allesgeëintligd z0u zi
jn. ))Go(l weet,'' vervolgthi
j, ))tlat(Iitnnoitin mi
jisopgekomen; hct is mî
jne gewoonteniel, mi
jzclven zoo vertevergctcn,ofoverzulke
manncn op die wi
jzcmi
j uittelaten; ik sllreek'alti
jd metackting en eervan hen,
nfschopn zi
j,zonder oorzaak en reden, zich zoo vreemtltegen mi
jgedragen. Xaar
G0d vergevedengene,welke hen aansporen. Xj zjn nog anderezakenmedcgetleeltl,
t
lie in stri
jtlzî
jn met'sKoningsdienst. Xaarindenti
jtl, welken wi
jbeleven,islaet
raatlzaaln tezwi
jgen,om dehorzels(erabronee)niette verbitteren.Houtldusditalles
1'00rP (5).'3Overeenkomslig 'sKpningswenkofbevel,verzcchtORAXVELLEvan zcLandvoogzesverlof,om tevertrekken (6).Iletgeruckt,dathi
jkort5'(5ôrzi
jnereis,om zich
metoaAszE en Eoxoxn te verzoencn, aanbnod, ))hun in alles te gemoette komen ,

en zelfsop deknieën om vergiienistelerzoeken,intlienhi
jhunietsmistlaanhs(l(7),''
(1)ozclzao,Corre8pondancedepllltlppgII,T.l,p.285,286,309.Aroltiresde Ia Jfcfdol
d'orange,T.l,p.226,254,2de Edit. HoppEars, M emorial, p. 36. z.B.DE rwssls, Comment.in novwcK v.pzpgsonzcaT, J nalecta .
re/
g.T.11, p. 131. Pt'
ocls ded Comtes d'EGIIQS!
etda uolxEs,T.1,p.28.

(2)ozcu,
tap, Correspondance de pHltlppE 11, T.I,p.288. srRznl,deBelloBelgicotLib
IV ,p.165.

(3)Jt'
cltiresde1/ Maison d'Orange,T.I,p.221. 2deEl
lit.
(4)Gzclkxo, Correspondance de pgltlppEII,T.I, p.290. Vgl. Arckires de la Jfclàns
dtorange,T.I,p.250,251.2de Edit.

(5)ozcnzqo,Corremondancedepnltlp':11,T.I,p.291.
(6)ozcuàao,correspondancedcPIII-IPI,E 11,T.I,p.291.
(7)z.v.Rvro,Ilist.d.Nederl.pdrl.bl.2.
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verdientevenmin wederlegging,alshetsprookje,(lathi
j,op hektberigtzi
jnerverwi
j-15
551568
dering,a1seen beerbromtle,zich een li
jd lang alleen in eene amer opsloot, en z0o
spoetlig mogcli
jk tot(len aftogtgereed maaltte (1).Xaar ))klein en verachteli
jk ishet,
denagedachtenisvaneencnbuitcngewonenman,metzulkelasteringentebezoedelen(2).''
W c1hatlGaztxvEtl,E in heteerstnng f
lehnop geltoesterd,datOSAwJE en Eoxowntoegeven

en, naar tlen wensch van Fltlps, wctlerin tlen Raad van Stale verschi
jnen zouden;
maar zi
j toontlen zich spaetlig over het k'orte en ltoele antwoord desKoningsten
uiterste misnoegtl, en de Landvoogdes zag mei bezorgtlheid de gevolgen daarvan te

gemcet(3). Onjuistis(lerllalve hetbeweren s'an anderen,datdeKardinaal,doorde
beschimpingen,aan welkehi
jwasblootgesteltl,en degevaren, welltehem tlreigtlen,
lkleinmoetlig was gewortlen en om zi
jn ontslag had aangehouden (1). BeLandvoogdeswasvan gevoelen, dat (Ic verwi
jt
lering van oltxwvELLs Belvele gevreesde botsingen en moei
jeli
jkhetlen vnorkomcn, maar (len slaat van zaken verergeren zoude(5). Hieruitbli
jktgenoegzaam, welke waarde gellechtmoetworden aan hetvermocden van eenigen, t
lat zi
jdc heerscl
azuchttlcsKartlinaalsen zi
jne voogtli
j,onder
wellke (le Koning haar gesteltl hatl, moetle was; of tloor hem op te om ren , meende

velerharten tezullen verzoenen. Xeerwaarschi
jnli
jk is, tlatzi
jbezorgflwas voorde
*

gevaren, welke llem tlreigllen; en met smart zich van eenen raatlsman zag berooven,

zoo ervaren in tle Netlerlantlsche zaken als hi
j (6). GRAXVELI.E zelfmaakte zi
jncL1ent
3ve.
Toorgenome reis belkcnd, en Tertrok acht dagen later naar Bourgondk-J, verzeld m2
2nd*
jg64

doorzi
jnebroedersEIAEDERIK DE pzaaEso'
r,lleer van Champagney,en ItAltzLospERazxoT, Abt van Faverney, benevenszi
jne schoonzustcr, metlletvaste vnornemen,
eerlang terug te kecren (7). Hi
j vertoeftleechtertot vi
jftienhonderd een en zeventig in Bourgondig, werd toen Onderkoning van Napel. ,en s'ier jaren later naar
Madrzd aan het hoofd der Spaansche zaken geroepen. Hi
j nverleed altlaar (len
(1)Zrchires de la Jfcz-dol d'Orange,T.I,p.220.2deEdit.
(2)scslttER,Gesclt.d.21/.d.Fcrcïlzgf.Niederl.S.822.
(3)GAcuAap,Correspondancedeyllltll'p:11,T.I,p.294.
(4)IloppERrs,Ilemorial.p.36. Fïfc vlGtlx,p.38. srl
tGr,olrs,R%'
nt.Belg.Lib I,p.54.
(5)GwcnwRo,correspondance depllltlppz11,T.l,p.291,294.
(6)vxctllFita,p.38.sTltlol,deBelloBelgico,Lih.lV,p.164.sEwrlvpGtlp,Nederl.# ,:,.
B.1,b1.26.Hool?T,Nederl.Sïdf.B.11,b1.45. oltoTlrs,Jnnal.Lib.I, p. 16. czxpwxz,della
Guerra di Fiandra,T.I,p.6.

(7)Glcslqo,Correspondancede'llltlpp:1I,T.I,p.29I,295- lpppERrs, Memorial,p.36.
Fita vlGtll, p. 38. GItOEX v. PRISSTERER, ârcltires de la S cùnl d'Ora3'ge, T.I,p.221,
226,229,251.2de Edit.
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1555- een en twintigsten van Herfstmaandvi
jftienhonderd zesentachtig,in bl
jnazeventigjari1568 en ouderdom . Twee
jaren te voren washi
jAartsbisschnp van Benançon geworden,
en had aan die benneming den ri
jlkeren zetelvan Meeltelen opgeoferd (1). Deonbe-

voaroordeeldenakomelingschap heefthem datregtlatenwedervaren,welkhaareenzjdig
vonrgeslachthem weigerde,endoordeuitgavezi
jnerstaatkunzigestukkenenbrieven,den
telang miskenden man in alzi
jne waardeleeren kennen (2).lmmerszi
jnebrievenzoo
hartelt
jk,z0ogemeenzaam,z00levendig''vertoonen,))eenvurigenenopregteni
jvervoor
dien zelfdenKoning,wiensstaatkundehem wcinig behaagde,doch welke hi
jnonitdan
metbeschroomdheid bestreed; eenenstandvastigen en schranderen geest; eene bewonde-

renswaarzige grootmoedigheid 0nk jegenszi
jnebittersteli
jantlen;eeneonwrikbaarheid
van ziel,op welke al de kunslgrepen van het H0f schipbreuk leden ; een verklaartlen

afkeervan vlejen en gevleid tewortlen; eene opregtheid, onbekwaam zelfsvoorde
minsteveinzeri
j;een edelhart,ververheven boven denlasterendekwaadsprekendheid,
ofschoon het er niet.ongevoelig voor was; nimmer valsche begrippen, nimmer lage
gedachten, nimmer buitensporige en gewelzigebeginselen uitende; integendeel, overal
#
goedheid en milddadigheid , vriendschap , regtschapenheid, godsvrucht; en, in het
laatste, een grcoten weerzin. van de wereld betuigende en ecnesterkebegeerte,betH0f

te verlaten, om in den schootzjnsvaderlandsgerust zi
jne dagen teeindigen (3).''
Xaar h0eleeren wi
jGRANVELLEuitzi
jnedadenkennen?Niemand heeftooitzi
jne ongemeene bekwaamheden a1s Staatsman betwist. Hi
j wasonvermoeidwerkzaam , even
achterhoudend met zi
jne plannen, als scherpzienze in dievan anderen,standvastig
voortgaande op zi
jnen weg, vindingri
jk in hulpmiddelen en, zontler wreed te
zl
jn, beslissend in zi
jne maatregelen. Xen erkenl thans bi
jna algemeen, dat
indien het mogeli
jk geweest ware, de zaken der Nederlanden te schikk-en,
ditalleen op het spoor, welk hj aanwees, kondegeschied zjn. A1s Onderkoning
(1)sz:zow, de Bello Belgico, Lib. IV , p. 169- 172. H'ist. #M Cardinal J)E GBz>vEtLE,
p.429- 590.

(2)Degeschiedschri
jvers,zooweldiegcnen onderhen,welkede omwenteling en dehervorming
verdedigden, als zi
j, welke daartegen te velde trokken,hcbben GllwvEttz mishandeld,A'
ooral
t: PXTIT, Cltron.de Spf/.T.11, p.35- 44. GatlTlvs,J nnal.Lib.I,p.13. sEwTlvoutlo,Ne-

derl.Hist.B.l,lal.19. v.o.vvxcKr,Hist.d. Troubl.T.11,p.49-52. Ecnigzinsbilli
jier
hebben hem DE :EIUI?ORT, Lenen rc4 wxttEx I, D.l, bl.3I6 cnz. wzGExwlq, D.VI, bl.91.
TI:wzT:lt, Faderl.#ùl.D. llI, bl. 157 enz. v.Kzxllw, Faderl. Karakterk. I
).I, bl.291

beoordeeld. Xeerfraaidan in allen deele waarisscnlttEq'skarakterschetsA'an GazwvEtt:in zi
jnc
Gesch.d.2:/.d.Fereflïgf.Niederl.S.812. Onparti
jdiger wordt hi
j afgemaald i1zde#ç
':f.
de GczxvEtt:,p.59*0- 615.

(3)Papiek'sd'dfcldn CardinalDE GllzsvlrttE,'
ï.1. NoticeAré/ïAzlïzlcprc,p.XX,
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v
an Napels minder in zi
jne handelingen beperkt dan in de Nederlanden,15
55h
1568
ad hi
j gelegenheid zjne grondbeginselen van bestuur geheel t0e te passen,
ep n0g lang na hem genoot dat rjk de heilzame vruchten van zjn verstandig

cn krachtig beheer.41). Xaar hetzaad der omwenteling had tlàârgeen wortelgeschoten als hier; dâkr waren denieuwe godsdienstige begrippen, welkeht
j alsgeN

vaarli
jk voor de maatschappeljke orde en het behoud van den Slaat beschouwde,
naauweli
jks bekend, terwi
jl zi
j hier duizenden aanhangerstelden; dâârstnnd geen
magtige geest, geli
jk hierdiedesPrinsen van Oranje, tegen hem over;cn dpnr
de ondervintling geleertl, spaarde hi
j 'tlâàr welligt meer de Eerheid der Edelen,
tlan bier de zeer prikkelbare eigenliefde der Grooten. Er is geen grond , hem van
valschheid of trouwloosheid tegen de Nederlanders te beschuldigen , die hem in vele

opzigten miskenden. Hl
j immers had hetvertrek der Spaansche benden bevorderd,
tle vermeerdering (ler bistlommen afgekeurd , nopit aan de invoering van hetSpaansche

geloofsonderzoek gedacht, 'sA'olks i
jvervoarhetbehoud 4an 'sLandsvoorregtel)gebilljkt,hetbezigen van geweldigemaatregelen ontraden,veeleersteedsop zachtbeitl
en gematigdheid aangedrongen,nimmer de bedoelingen en daden der woelziekeGroo-

ten bi
jden Koning in een ongunstig licht gesteld,en steedsde welvaart,derusten
den luisterderNederlanden beoogd (2). De Ilopge ldel,wiensbelangen en uitzigten ij in den weg stond;deGeesteljken,wiergezag en vermogen doorhetstichten
dernieuwebisschopszetelsaanmerkeli
jk waren ingekrompen;zi
jnepogingen,desteeds
meeren raeerveldwinnendehervnrming pnderhetyolk tekeeren,maarbnvenalzi
jn
i
jverin dehandhaving en uitbreizing van hetgezag en deregten desKonings,zelfs
ten kostevantlevri
jheden desvplks,verwekten den haattegen hem ,voorwelken hj
moest zwichten. Xen heefthem êhebzuchten gierigheid toegeschreven.Bi
jzl
jn tlnnd,
e
ene
hal
v
e
ee
u&
v
de
z
aken
va
n
de
n
magt
i
gs
t
e
n
be
hee
r
s
che
r
va
n
E uropa
toen hi
jbi
jna
bestuurd llatl,liet hj slechtseen zeermiddelmatigvermogen achter. lndien bi
jop
het geld waarde stelde, was het om het edel gebruik , welk men er van kan maken.

Zonderde aanzienli
jke inkpmslen uit zi
jne abdjen en geesteli
jke goederen,z0u h1
j
geene geleerde inrigtingcn gesticht, geene uitgebreide boek- en kunstverzamelingen

bi
jeengebragt,gecnemannen van kunsten letteren doorri
jke belooningen aangemoedigd hebben.Xen kan zeggen,datbjna alle geletterden el1kunstenaarsvan E uropa
(1)Notice Ard/b-iaïwcïre,in de Papiers d'dfcfdu C'
crdïlc/DEGhzwvzttz, T.l,p.XXll.
RgIFFEwBEI:G,lntroduction tntde correm ondance de MZRGCEAITE d'J utrçche,'
p.XIII.

(2)GROE: vzx pltlxsTEnER Prolégomenes,in de Arcltçre& de la #co'
dnAI d'Orange, -r. 1,
p. 183*- 187*.2de Edit. Gàcnzqo, Rapport,in de Corremondance de I'nll
-lpr: l1,T. I, p.
CLïX- IILXXSTI.
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1555- in betrekking melhem stontlen,in zi
jne vriendschap deelden en zi
jne weltladen ge1568
.
noten. Xeertlan hontlertlwerken,rekentmen,zl
gn aan hem ppge(jragen(j).uj.zejf
wascen man l'an geleerdheid, welsprekend en van zulk een vlug verstand,datllj
nietzelden vi
jfgeheimschri
jvers te geli
jlt bezig hield,en elk in eene verschillende
taal,waarvan hi
j gezegd wordt zeven gesllrolten te hebben (2). Xen heefthem
:an wraakzucht beschultligtl; intusschen beoordeelf
le en behantlcltle hi
j zelfs zjne
hevigste tegenstanders met eene zeldzame gematigdheid; gaarnevergaf hi
j beleetligingen, en vergold dikwerf kwaatl metgoed (3). Onder meer anderen is een
treFend voarbeeld hiervan, tlat omtrent drie maanhen vôôr zi
jn vertrek, toen de
zamenverbondeneEdelen en inzonllerheid de Prins van Oratje hem op hetgrievendst beleedigden en zjn verbli
%
jf in de Ne
*derlanden bjna ondrageli
jk maakten,
hi
j en welinhetgeheim ,aan hetHofvanRometergunstcvan denPrinswerkzaam
was, welke door den vertoornden Paus met lletverliesvan zi
jn prinstlom betlreigtl
wertl(1).Zekerheefthi
j zichzelven vergeten, toen hi
jrzl-lpsaanraadtle,tlen Graaf
van Burenvandehoogeschoolvan Leuren naarSpanjetevoeren,en hem lateraansponrde,eenenpri
jsop hetlloofd dcsPrinsens'anOranjetestellen (5).lloppERvsroemt
zi
jneminzaamheidengodsvrucht;sTh.
&o:berislltzi
jnetrotschheid;en BEs-rlvoolzlonoemt
hem ))verwaantlvan natuur,ollloopend,3'crmaakvindentleintwisten ni
jtl,en(
looreenen
jtle,dan naarhetgewi
jdegeleek(6).':
geestgedreven,diedikwi
jlsmeernaarhetongewi
zeker haakte ORAwVEIZLE buitensporig naar waardigheden en magtj zi
jne zuchtom te
jk (7).Hi
jleefdeprachtig,
heerschen wasonbegrensd,en zi
jne trotschheid onverdrageli
weelderigen was,zondcrwellustig tezi
jn,nietvri
jvan zekerezwakheden,llovenwelke
tlegrootste mannenzich zelden wisten tcverheflkn (8). Xaarwelkeookzi
jne deugden
(1)Nott
-ce'rl/ïzzlïzlcïrc,in dePapiersd'dfcfdu Cat-dinalDEGnlxvzttE,'
1'.I,p.XXlll.
(2)srnlnw,de BelloBel
g.Lib.11,p.85.
(3)GnoEwvzw I'
ItINSTERER, Prolégomlnes, in de Jrcltiî:esde laJ.
fcfdpp d'Orange,T.1,p.
188+ 2de Edit. GzclllRp, Ilapport, in de Correspondance de Pllltlpl'E l1, T.I,p.CLXXVI-

ELXXVIII,welketotstavinglliervan ondcrscheidenevoorbcelden bi
jbrengen.
(4)Arcltire&dela Ilaison d'Oratlge,'13.I,p.423,2deEdit.
(5)Gwcllltp,Rapport,in de Col'respondance deI,IIIt1ppE11,T.l,p.GLXXXI.
(6)IloppEltrs, Memorial, p. 31. sTnzoà, de Bello Belg. Lib.l1,p.90.Lib.IV,p.164.
:xwTlvpGtlo,N ederl.S ïyf.B.l,bl.19.

(7)Gxcnàap,Rapnort,in de CorrespondancedepultlppE,T.I,p.CLXXVIII. Ziehiervoor,
bl.110.

(8)GROEX v.'RISSTEItER,ProlLgomènes,in de ArcltivesdelaMaison dtorange,11.I,p.189.
xurrn nElto,Introduction tntde Correspondancc de xàl
tcrEElT: d'J utriche,p.Xlll.
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en gebreken mogen geweestzi
jn, zi
jn vertrek uitBruseelwasri
jk in gewigtigege-11
556
58
volgen. Mrare hi
jaan hethopfd :an zalken gebleven,Zuid-Nederland znutlen waarschl
jnli
jknietdietalloozerampen getrofen hebben,welke overhetdesti
jdsgelukkigste
en blnejentlste gewestvan Europaverwoesting en ellenzeverspreit
ltlen,maarNoordNederland zou daarentegen ook nimmergeschitterd hebben onderdeonafhankeli
jke
staten van E uropa.
Hetvertrek van oaAxvzlasz verwekte uilgelalene vreugde in allen, welke zich tegen

hem verklaard hatltlen; zi
j juickten ))als schooljongens, die van hun gestrengen
meesterontslagen zi
jn (1).9, De straten weergalmtlen van (lejubeltoonen dermenigte
over het verwi
jderen.van een man, wien men beschuldigde,den Koning lehebben
aangeraden, zich tloor den Paus van den eed,bi
jhetaanvaarden vanhetbewind,afgelegd, te laten ontslaan (2). BERGEN,MowTlGwt,MEGEN,Hoocs'
.RATENen BIIEDEr
xops keerden pnmitldelll
jk naarBruaaelterug. Hooaxz werd (laarin doortleengestcldheidzi
jnergadeverhinderd. oaAwzz en Eoxolo verwittigden tlerLandvoogdes,
tlat zi
j,overeenkomstig haaz.verzoek, hun post in den Raad van State hervatten ,maar dien terstontl weder verlaten zouden, indien tle Kartlinaal mogt terug-

keeren. EGxoxo verlklaarde haar,tlatGRAXVELLX,z0o hj Wederin deF:ddrlcad:z:
verscheen, onlermi
jdeli
jlk het leven verliezen en deze gewesten ynor tlen Koning
op hetspelzetten zou. BARL&'
rMOSTzelfshield zich overtuigd,datzjne terugkomst
tlen staat:an zaken hagcheljker dan immer te 3'oren z0u maken. DeLandvopgdes
yerzochtderhalve den Koning,hem elders te bezigen;en hieraan werd ,hoewel schonr-

(f)Quam puefiabeunteludimagistro. vIGtlxk'
ita,p.38.
(2)scuoTEs,vtnxlslen 11ran Pallandt, bl. 28,haalteen liedeken aan, desti
jdsdeerhet
velk gezongen cn van dezen inhoud:
))Den edelen lleer van Bredero soet,
Item Jden grael-van Nasaau,dat edelbloet,
Seer ingenieus,
Den grave van culenborgk, m etter spoed ,
Vive, vive le geus!
Deze hebben ons verlnst van den cardinael,
En van de kettermeesfer in 't generael,
Van den bisschop ,seer pompeus,

Dusrpegen wi
j altemael:
Vive,Aive le geus!''

lletkomtonsechtervoor,datditliedeien toteen later-ti
jdperkbehoert.
11 DEEL* # STUK.
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1555- voetentl,latergekonr geleend (1). FlLlps bleefentlertusschen steeds den Kardinaal
1568

raadplegen , welke in de N ederlanden n0g invloetlhebbende aanhangers telde, met

welkehi
j briefwisselhield (2). De voornaamste ontler hen warenvloLlvsvAl AYTTA
rJ/l Zdiehem ,BARLAYMONT en JOAGHIAI HOPPEKUS.

VloLrvsvA> AfT?
l'& wasin vi
jftienhondgrd zeven op een landgoed nietver van het
tlorpZugkltem in Frzeeland, uiteen aanzienll
jk geslacht geboren (3). Ilj
l had op
onderscl
zeidene binnen- en buitenlandsche scholen zjnewetenschappeli
jke opvoeding
voltcoid, en stond met de geleerdste manncn in betrek-king. Terbelooning zi
jner
bewezenediensten (é),washi
j daorKAREL Y t0tVeorzittervan (len Geheimen Raad
tler Nederlanden verheven , en door den invloed van GRkwVELLZ ,in wiens beginselen

endenlkbeelden hl
jgehceldeelde,Lid van den Raad van State en van deConeulta.
legelbewaarder,çn Coadjutorvan St.TavoteGentgeworden(5).Hl
jwaseenmanvan
uitgebreide kennis, buitengewoon ervaren in staatszaken , uitstekend letterkunzige en

vaortreleli
jk regtsgeleerde,aanwienmenwaarschi
jnli
jltdeCrzmzneleOrdonnant'Clzl,op
naam vanIpll-ll:sinvi
jftienhonderdzeventiguitgevaardigd,verschuldigdis(6).Schoonniet
bloeddorstigvanaard,bewerktehi
jnogtanshetbloedbevelvan vi
jftienhontlerdvi
jftig,en
hoezeerhi
jovertuigdwas,dathetogcnbaargevcelen den ketterbrandnietmeerbcgunstigde,kondehi
j,ontlankszi
jnhelderverstand,hetvoornordeelnietoverwinnen,datmen
(lemenschen doorzwaard, strop en laoutml
jt t0tgelooven k0n dtrlngen) en zo0 ver
glng zi
jn haattegen de Hervormingsgezinden,althanstegen debeeltlslormers, dathl
j
naardekomstvanALBA,dien hi
jtochkennenmoest,verlangde(7),Hetmogewaarzi
jn9
tlatht
l'trachttehetwelzl'n deslandstebevorderen,zekeris,dathelhem aankrachtvan
eestontbrak,om zichmetnadrul
ttebli
jvenverzettentegenmaatregelen,diedaarmede
in stri
jtlwaren. Naarhetgevoelcn van tlen edelenen moedigen Rlcuz
khoo'
r,Bissdllol)
xan Jrra.
b
-,))
%dachthi
jte veelaan zichzelven.'' En dathi
jzi
jne eigenebelangen ten
minste nietuithet o0g verloor, getuigen de aanzienli
jke goederen en een schal,
(1)ozcnzno,fbz
rredw/nf/czlc:del'llltll
'pE 11,T.1.p.295.zlrchiresdela Vc?'
:o?;d'Orange,
*
13.I,p.226,229,2eEdit.

(2)oAcuwRo,Rappovt,in deCorrespondance depsltlppz11,T.1.p.C6111.
(3)Een uitvoerig levensberigt van vjGtlrs vindtlnen in de Jnalecta Belgica van ilovscK
v.pll'EsoREcnr, T.1.P. 1.

(4)ZieJlg.Gesch.d.Faderl.D.II.St-111.b1.671.St.IV.b1.15.
(5)Jrcltivesde/@ Maison ded'Orange,T.l,p.266,268,274,2eEdit.
(6)Mr.x.c.v.Hztt,Regtsgel.Fer/l.en Zpdde Geschriften,b1.108.
(7)v.KàxpEs,Kaderl.Karakterk.D.1.bl.308,303.
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naarmen wil, van tachtig duizend dukaten, welken hi
j achterliet. Xen heeftzi
jne15
156
58
regtschapenheid geprezen;maarhetverzwi
jgen,dathi
jtwaalfduizend gulden van den
Knning uit de verbeurdverklaarde goederen van hen y die ter zake van dbn opstand

veroordeeld waren, ontvangen had terbevorzering van de kweekschnol, welkehj
te Leuven bad opgerigt e'
n waarvan hi
j den roem derweldadigheidalleen genoot,
getuigtnietvoorhem (1). ))Ondanksalzi
jne bekwaamheden,wasbij deman niet,
welkeaan Nederland in de erieiederzestiende eeuw eenige dienst bewi
jzen konde(2);''z0oalshi
jdan ook trouwensgeene van belang in datopzigtbewezen beeft.
Xindereigenll
qk de vriend van ohAwvzlzx.s,dan wel degetrnuwe aanklever van de
,

staatkundige grondbeginselen des Kardinaals was KAREL, Baron , naderhand Graaf van
Barlaym ont, Ridder van het Gulden Vlies, Raadsheer van Staat, Voorzitter van

den Raad dergeldmiddelen, Stadhoudervan Namen en Opperjagermeestervan Na-

men,Brahand en Klaanderen (3). OaAwzElietgeene middelen onbeproefd, hem
voorzichtewinnen,))welligtmeer,om zi
jnertegenparli
jeenen doorgeboorte, namaagschap en hoogebetreltkingen aanzienli
jken man teontruklten,danwelomdathi
j
hoogen pri
jsop zi
jne bekwaamhedcn stelde.'' llaar BARLAVMOXT bleefonwankelbaar,
))deelsomdathi
jhetvoorscbandehield van zi
jn eenmaalgeuitgevoelenaftewi
jken,
deelsuiteigenbaat,'en ook deelsuittrotschheid,daarhi
jhetbenedenzichachtte,eene
partj te dienen, welke zich totde verdezigstervan deregten desgemeenen volks
opwierp (1).'' BxhLxvMox'
r zelf echter verklaart, dat hj vôôr noch tegen den
Kardinaalpartl
jk-oos,maarzich tlenverbondenenHeeren nietwildeaansluiten,welke
eischten, dathi
j,dicnimmerhunne vergaderingen bad bi
jgewoondj z0u erkennen,
(latalwatzj verrigthadden,voor'sKoningsdienstgeschied was (5).
Joxculx noppxhvs of uoppERs, de vertrouwde vriend van vlolalvs, was uiteen zeer

oud geslacht ontsproten en in vijftienhonderd drie en twintig te Sne
k gelloren.
* e
Metzo0veelvruchthad hj dehoogescholen teLeuven,'crï
-je enOrleanabezoclat,
dat hj reetls in vjftienhonderd negen en veertig aan de eerstgvnoemdegeleerdeinrigting tot Hoogleeraar werd aangestelz. Zi
jne buitengewone regtskennisverschafte

(1)Xr.M.c.v.uztt,nExolllcK van Brederode,Aant.b1.232,233.
(2)v.xzxpEx,Taderl.Acrciler/;.D.1.bl.305.
(3)orItEIFI
'EXBEILG,CorrespondancedeMàRGIJEqITEd'Jufriche,p.é. lkcyfev',v d'Ltat #.?: Cat'dinaloEoltxsvEtl,E,T.Y.p.620 (1).
(4)v.n.vywcKT, Rist.d.Troubl
. T.lI.p.63. coavlw-wlnsulTzxy, de Tachtigj.Oorlogj
.

D.1.b1.146.

(5)Gzcnzno,CorremondancedepnltlppE 11,T.l,p,314,315.
70 +
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1555
1568 hem spaedfg eene raadsheersplaats in tlen Gronten Raad te .Heeltelen , vervolgen! in
den Geàeimen Raad en in den Raad van state te Bru&sel. Op hetgraot staatkuntlig

tnoneel echter beantwenrdde lli
jnietaan deverwachting. Hj was een doorgeleerd,
verstandig, bescheiden en vroom man, maar geen Staatsman; en daar hi
j imlller
taestemde, wat dopr de Landvoogdes werd voorgeslagen, gaven zi
jneambtgenooten
hem den bi
jnaam van: Ia, Mevrouw. Hi
j was een getrouw aanhanger van
GaaxvsLtz, welke hem om zi
jne kuntle,naauwgezetheid en deugd hopgachtte, en
de zorg (
ler inrigting van de nieuw gestichte Hoogeschool te Douay overliet(1).
In vi
jftienhonderd zes en zestig volgze hi
j KAREIZ vAw TlsxAco op als Raad en
zegelbewaarder voor de zaken der Nederlanden te M adrid, welke gewigtige bc-

trekking hi
j t0t zjnen d00(l in vi
jftienhonderd zes en zeventig bekleedde. Fltlps
waardeerde zi
jne ltunde, werkzaamheid, opreglhcid cn i
jvcr xoarzi
jnedienll, en
toondeditnietallecn dpnreerbewi
jzen en geschenken aan helnzelven,maar0oktlonr
eene giftvan twaalfduizend gulden aan zjne weduwe, benevens eene jaarwedde van
duizend gultlen t0tdatdeopvoetling harerkinderen voltooitlzou zi
jn (2).A1sWcderlander,tlie m et Nederlanders briefwissel onderhield, deelde IloppEltrsgeenszins in hct

vollevertrouwen tlesKpnings. sictalleen had hj geen invloed op de gropte zakcn,
maar men hield metznrg (1eberaadslagingen en bcsluiten, totwelke zî
jaanleizing
gaven, v00rhem verbargen. leltlen werd hi
jin den slaatsraad geroepen, en meelt
alleen om hem te misleiden en diets te maken, z00 wel a1szi
jne vrientlen in de
Nederlanden, dat men naar zi
jnen raad luisterde (3). Hi
j heefteen grootaantal
schriften,hnofdzakell
jk overregtsgeleerdeontlerwergen, nagelaten. Zi
jne uitgegeven
Brievew aan vloLlcsbevatlen menige bi
jzonrlerheid overzaken enpersonenvanzi
jnen
tjd(1).Xaarbovenalbelangri
jk iszi
jn ReeueiletJleAzlprïc!desTrouble&#e#PaynWcz*van vi
jftienhontlerd negen en vi
jftig t0tvi
jftienhonderd vi
jfen zestig, in welk
werkje hi
j, volkomen nnderrigt: den nnrsprnng en voortgang :an hetalgemcen misnoegen ontwïkkelt(5).
(1)Correspondance deI'
nltlppE11,T.1,p,322.
(2)Fitaz.llol'
pxnxin de Jnalecta We/gz
-cl van Ilpv,cltv.I'Z'ENoRECET,T.lI.P.1l.p.1-12.
Notice Orl/z-wzïlcïrc,in deP apiers #'Jfcldu Jcr#fzlcf de GnwxvEtt:,T.1.p.XXXIII.T.V.

p.26 (2). BouwstoFen voor het leven van uoppzjrs levcren 'smansMemorialde& Troubles,
zi
jne Epistolae advmtlrx,5rlGtllFita,etEpistolaeadnoppEnrx.
(3)GzcsARn,lkapport,in decorremondancedeplltlpp:11,T.1.p.XLI-XLIII.
(4)z.IloppzArs,Epistolaead vmtlrx,Traj.adllhcnum 1892.
(5)HayycK v.pzlqspaEcll',JnalectaBel
gipa,T.II.P.II.p.51-116. v.0.vvxcKr, #ï#f.
d. Troubt-,T.II.p.65-67.
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Zoodra oR&wzE,Eoxoxoen Ilcoaws in den Raad vanStatewetlerzittine ccnomen had-1555d
t' <'
1568
.
.
en, gaven zi
J hicrvan kennis aan t
len Koning, wien zi
J levens van hunne trpuw cn
.
27v.

ge
hechtkeid verzekertlen (1).ORAwJEbad hem ,ineenenbi
jzontlerenbrief,geengehoorEe
ntet
maanfl
.

e geven aan hen , welke zilne oprcgtheitl pongtlen vertlaclat te maken , en l'erzocht 1g(;4

tevens,(latt1e zaken 5anhetprinstlnm OranjeaandenSpaansckengezantinFrankrçjk
gunstig tnogten aanbcvolen wortlen, dewi
jlhi
jgevaarliep tlitprinsdom te vcrliezen,
)omdathi
j hetheitigeKatltoln''kegeloof en deoudeyp#l.dï:zlz-ferin wiltle handhaven.'''sVorsten antwoord was,dathi
jnielstezi
jnen natleelevernomenhatlenhem
Aoor een getrouwen tlienaarhieltl,wien hi
t
ibescherming,terzakevan zi
jn prinsdom ,
tegen den Pausbeloofde (2). ln dien zelfden geestwhad Elxolo,insgeli
jksafzonderli
jk,aan den Koning geschreven,welke bi
jeenen eigenhandigen briefzi
jn genoegen
betuigdeover 'sGraven gehcchlheid aan zi
jne.tlienst,en belangstelling in lletalgemeene welzi
jn zi
jner staten. Iloe gaarnehi
j hcm ook bi
j zich zou zien, vcrheugde
hi
jzich echter,datxoslolo deLandvoogdesnietverliet,diezi
jnraatlthansz00zeerbehoeftle;hi
jverzochtl
zem ,haarte ontlerstellnen naarhetgrootvertrouwen,welk hi
j
inhem stelde,en leefdein de hoop,tlatdoorzi
jn i
jveren dien derandere Heeren,
deStaten in debetlen eindeli
jltzoutlen toeslemmcn. ))Ik ben,''voegde plslpserbi
j,.
))tevreden qver hetgeen gi
j zegt, datnicmand aan iets anders(lenkt. Hoe hpnger
denood sti
jgt, h0emeergi
j allen moettrachten erin tevoorzicn,even als ilt dit
4an mi
jnezi
jdezoe (3).,, FzLlpshandelde hierin naar tlen raad dcr Landvongdes,
om den Prins en beiden Graven hetgevoelen te onlnemen, dat hi
j hen wantrouw.
de, en bl
j elke gelegenheid hunnen ijver 400r de dienst van G0d en hunne
gehechtheid aan den Koning te TerheFen. Zich zelven wenschte hj geluk, datde
drieHeeren wederdeelaan tlestaatszakengenomen hatlden (1). Il
j toontlen tlaarin
z0oveeli
jver en vli
jt, datzj alleochtenden en soms geheeleldagen in den Raad
doorbragten. Aanvankeli
jkstonden zj op den besten voetmett
len Geheimen Raad en
#
.

dien tler gcltlmiddelen, behalven met BARLAXMOwT. De afgevaardigtlen der Staten

en stetlentrachtten zi
jdoorvoorkomentle beleeftlhetlen aan zich tevcrpligten;oRAwzz
en Eoxolpnoodigden hendikwi
jlsaan hunne tafels en toontlen zich steetlsbereid,
hunne belangen bj helHofte bevorderen (5). Hierdoor verwierven zi
jvelevrienden
(1)lurocls #c:CotntesD'EGXOST etdeH0RwEs,I',II.p.284. Hopl,ERrs.M entorial.p.37.
(2)utll,
psl
prs, Mémorial, p. 38. GlclAllo, Correspondance de pnltlppE 11, T. 1. p. 296.
HOOFT,skderl.S ïdf.B.lI.b1.46.

(3)GzculRo,Correspondance del'
llltlpps11,T.1.p.293,300.
(4)Gwcllznp,Corremondancedepnltlpp:11,T.Ijp.296,299.
(5)HoppEArs,Xemorial,p.37. ârcltivende la Mai&on d'Orange,'
r.1.p.242.2.Edit.
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555
68 onderde Etlelen endeGemeente.Xen heefthen naderhand beschuldigd,datzi
jtnen
reetls eene geheele omverwerping der regering beoogden, de N ederlanden aan den

Koningpoogdentcolltrukken,en den buitonderelkant
lerhoopten tedeelen (1). Bezyvaarli
jk ecllterkonden zi
jin dien ti
jd dcrgeli
jke l'eruitzientle plannen k-oesteren. zi
j
lletloeltlen voor'shant
lsslechts:1o.bi
jcenroeping derAlgemeene Statcn;2o.vermeer(,
/()11
-1)o
s- van het gezag van den Raatl van State; 3o. verzachting derbloedbevelen tegen

tleketters(2). Vruchteloosbeproefden zi
jtleLeden van den Geheimen Raad en dien
'ler geltlmitldelen hierin A'oor zich tewinnen. Oak poogden zi
j, opraad A'an Graaf
LopEw lzlt van Aczyl?z, eenige nieuwe Leden in den Geheimen Raad te brengen ,

om hunnebedoelingen teondersteunen. Xen wil, datzi
j deswege heloog gevestigd
ilatlden OP FRAFGISCUS BALDUINUS en GEORGIUS CASSAFDEK, mannen YaD erkende be-

kwaamheid, schrander oordeel en gematigde denkwi
jze in bet gotlstlienstige; doch
tlitplan mislukte (3).
ln geli
jke mate a1s de vreugde over het vertrek van ORAwVBLLE groot svas,
vreestlc men zi
jne terugknmst, waarvan hi
j het gerucht in deNederlanden verspreidde. ))lk weet niet, watik van de plotselinge afreis van den Kardinaal denken

moet,'' schreefde Prinsvan Oranje, ))de li
jd za1onsditleeren; eene zaak iszeker,wj moeten alti
jd op onzehoedezi
jn en onsnietlaten misleiden;waptmisscbien
wilmen onsdoorditschi
jnschoon fee:psö'enhlant)in slaap wiegen, om naderband
te beter gelegenheid te hebben de plannen uilte voeren, die,naar hetmi
jvoorkomt. spoedig openbaar zullen worden. - Overigens is hier alles rustig en elk te-

vreden,dat de goede Kardinaalvertrokken is (1).'' Hetwasook indedaad hetbepaalde voornemen des Konings, OItAXVZLX,E weder herwaarts te zenden.FzLlpsbetuigde
hem steeds de hoogste achting, en spoorde hem aan ,'zelfs de Landvoogtles metraad te
ondersteunen.GaAwvssl-z bleefnietin gebrckeden Koningte s'ermanen ,om ten geschik-

ten ti
jdealleste verbreken en te A'ernietigen,watmen vallhem metgeweldhadafge(1)Pl'
ocès desComtesd'EGxow: eldeuoxxss, T.1. p.25,26. GEoEx v.pRIxsTER:R in de
tives de la Maison d'Orange,T.1.p.230,267. 2eEdit.
zlrcl

Het za1we1onder de vertelsels
behooren , dat EGxewo aan Iltllzl,Ellrs verklaard lzeeft,dat men lket niet op GhzlvEttz, maar op den
Koning zelven gemunt had, welke zeer slecht zoo wel de zaken van den staata1s van de godsdienstllestlzurdc. J rchives de la M aison d'Orange,'13.l,p.2:7.2e Edit.

(2)OEOEN v.PRIXSTERER,Archires de la J#c1doz3d'Orange,T.1.I).222.2deEdit.
(3)zracrwnlr,,Hist.Bel
g. Lib.11. p.65
'-68. v.p.uzEn,de.
/zl@'/.Tl4ntult.Bel
g.Lib.1.
I).253- 258. ll0orT,Nedert.fê
àf.B.11.-b1.46,47.

(4)vb-chines de la Xcïs'
pp d'Orange,T.1.p.226.2eEdlt. Zieookden I
Ariei'van nsPrinscn
el,elnzsclll.
i
jverJ.tonlcs aldapr,l).22:.

1)E 3 V aïD E R L A 5 1)S.
perst, en van het nogenblik gebruik te maken , even als (le andcren t0t hun voortleel1555 .
-

fleden, en geli
jk zl
jne vnorzaten verpligtgeweestwaren tedoen. Bovenalmnest ki
j
het bi
jeenroepen der Algemeene Staten niet gedoogen, maarzich inpersotln naar
de Nederlanden begeven (1). siet minder ernstig drultte oltAxvxttz der Iuantlvoogtles op het gemoed, zich tegen eene dergeli
jkebi
jeenroepingteverzetlen. Htj
beweerde evensvelop denzelfden ti
jd, tlatniemand meer tlan hj de vri
jheden erl
voorregten der Nederlanden verdedigd en ter hantlhaving daarvan zi
jn leven veil
had; slechts wilde hi
j niel tle Bllj-de lnkom&te ten nadeele van hetKoninkli
jl
t
gezag uitgcbreid àebben of gedoogen , dat Brahand , en onder Brahand , t1e

andere gewestcn verdrukt (tyrannhe%) wcrtlen door liepen, die missckien geheel
anderebedoelingen en opgnlerlten hadtlen dan de drieHeeren vermoedden. Hjwerl't
tle beschuldiging verre van zich, (lathi
j getrachtzou hebben de Nederlantlers aan
Spanje te ontlerwerpen en vraagt,ofhi
jimmereen Spanjaartlmeteen postin de
Nederlanden begiftigd heeft(2)? Hetbleef oaz
twzE natuurli
jk nielverhnlen, tlat
GKANVELLE n0g steeds grpnten invloed 0P de zaken der N ederlanden uilcefende.
)) )
J*hebben met een sluwen en list
igen vogelte doen,'' schreefhi
jaan (len Lantlgraaf van Ilesae'
n , pwelke dag noch nacht rust, om ons den gevoeligen slag t0e tô

brengen. Echter hopen wi
j, vertrouwende op de regtvaardigheid onzer zaak, het
werk t0t een goed einde te zullen leitlen. Xogtditin eenig opzigtfalen, schri
jf
hetdan nietaan 0nst0e,maaraan zi
jnearglistigheid en bopze aanslagen (3).''
lnmidtlels had zich het gezag van den Raad van State, in welken nu oaxwzE

hecrschte,aanmerkeli
jk uitgebreid. Be beperkleinvlned <an datligchaam , waseen
(ler hoofdbczwaren tegen GRAwVELLS geweest(4). Zoodra de Kardinaal vertrokken
was, beweerde oRAwzB ,tlat de Raad van State hct hoofd was, of althans zi
J
-n moest,

van aldeoverige,en hem derhalvehetoppertpezigtVurintendanee)vanhetgeheele
bestuurbehoortle. Van daar,datervan tt
jd t0tti
jd zaken voorgebragten behandeld
werden, die eigenli
jk bi
j den Geheimen Raad ofdien dergeldmiddelen behoorden.
Spoedig kwam hetzelfs zoo ver, tlat geene verzoekschriften meer aan de Landvoog2es, maar aan den Raad van State gerigt werden , en dat wie iets van de Regering
wenschte , dit alleen door middel der Stadhouders, alle leden van dat ligchaam , ja

zikwi
jls door hunne dienaren, kende verwerven. De Landvoogdes zelve vermogt
niets en raadpleegde niet meer, zoo a1svroeger, afzonderli
jk metvlorlvsof BAa(1)Gzclàao,Correspondance de psltlppE 11,T.1.p.297,301,302,303,307,309.
(2)Jrcltire'
nde la J/f
iùps d'orange,T.1.p.235-240,243,246.+ Edit.
(3)Arcltiresdefc Maison d'Orange,T.1.p.259.2eEdit.
(4)Fercpfo.ran wlLtEx 1.in 1568,bi
j5nR,Sï4f.d.Federl.Oorl.D.1.Jut,
bent.#f.b1.8.
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58 LAYMO>T (1). Alleswertlafgekeurd watten ti
jde van GRAwVELLE geschied was,waar
de Hertogin, uitvrees,nietss'ooroftegen waagde in te brengen (2). Allengsvermintlerde het gestreng en naauwkeurig hantlhaven dcr bloezbevelen tegen de Kettcrs,

tlewi
jlde Staten dergewesten metde denltwjze van hen, welkethans aan betroer
zaten, op ditpuntbekend waren. In Ilolland , onder antleren. opperde men vele

zwarigheden tegen hetafkontligen van een scherp bevelschrift, bi
j welk allen, die
setlert eene maand niet ter kerke geweest waren, strafbaar verklaard wertlen (3).
Xogtmen zich hierover verbli
jden, ontevreden daarentegen was men over de verwaarloozing tlerburgerll
jkeregtsoefening. 0aA>zE en zi
jneaanhangersweten ditgellrek aan den Geheimen Raad, doch deze wierp tle schuld daarvan op den Raad van
Slate en de Edelen . van welke laatsten vele weigerden, zich aan de vonnissen der

lagercregtbanken te ontlerwerpen,zoozj nietop lastvan den Raad vanState geveld
waren. Nietmindermisnoegen verwekte het,datsommigen,welkebi
jde Leden van
dien Raatl, van wien nu alles afhing, gunstig aangeschreven stonden , met de begeving van ambten handcl dreven ,vergunningen verleenden tothet oprigten van banken

van leening en loteri
jen, wanneer hun ditvoordeelaanbragt; ja zelfs, tegen geld,
vergifcnis wisten te bezprgen aan mistlatligers, welke door den Geheimen Raad ver-

oordeeld waren. kRMzxTzllos,deGeheimschri
jverderHertogin,moetop tlezcwijze
veelgeld bi
jeengeschraapthebben (1). In Eolland vooral lliefmen luitle klagten
aan over het verkpopen van ambten , zelfs aan vreemdelingen; ook poogde men hier

hetverpachten derbanken van leening,van wege hetH0f,tebelettO (5).
Teregtklaagtle derhalve GaAwvgLx,z, (latde toestand der Nederlanden sinds zjn
vertrek niets verbeterd was. Hi
j vreestle, dat men der Landvoogdes valstrikken
legde, en BARlza
tfxol'
r en vloLlrs den mned zoutlen verliezen (6). Trouwensuolzluszelfhad den Kardinaalreedsvroegertekennen gegel,en,hoe zeerhi
j wenschte
(1)uoppEltrs,Memoriat.p.39,40. vlotxxë'
r'
ita,p.39.
(2)Jrchiven de lq Maison d'f?rcsge,T.1.p.254.2eEdit.
(3)llesoltttiën mcl Roll.bI.27. Repert.d.Plakaten ,bl. 116, aangehaald door wwcExààh,
D.VI.b1.99.

(4)Archires da la #c&@zld'Orange,'r.1.p.265. 2eEdit. nnppgRrs, llLmorial.p.39,
40. vmtll Eita, p. 38,39. Bvltilyolrs, Hint. Bel
g. Lib.lI. p.60. Vgl. n(
)01?T, Nederl.

Sï.
:f.B.1I.b1.47. DatARMEXTEEOS doorde Kardinaalegezinden mistrouwd werd, bli
jktuiteen
briefaan GEwhvEttE in deJrchiren de /c M
'cùpzld'Orange,T.1.p.250.2eEdit.

(5)Resolutiën wcl Iloltand,aangehaald doorwzGExwn ,D.VI.b1.100.
(6)Jrcltiren de la Acïdds d'orange, T.1. p.251, 258,259.2eEdit. Corremondance
de 'sILI:p: 11,T.1.p.301.
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bi
jhem in BourgondiLtezi
jn; hi
jwistniet, h0emen 'tmoestaanleggea, om het15
55d
l568
en drieHeeren naarden zin te maken,en wildezi
jn ontslagverzoeken,vôôrhi
jer
toe gedwongen znu worden, want erwerd sterk gesproken, al de Kardinaalsgezinden ,
en onder hen bovenal den Raadsheer HOPPERUS, M'eg te J
*agen. Hi
j raaddedan 0nk
Ga-twvEtl,l ten sterkste af, naar de Nederlanden t
erug te keeren (1). Be Landvnpgdes bekommerde zich weinig om den Kardinaal, te wienskoste de vrede met de
Heeren getrofen was. Xerkwaardig is haar brief aan den Koning, in wel
ken zi
jZ1
2m
om erverzekert, dat, indien oltAsvztLE niet vertrokken ware,de zaken thans in zulk maand.

eenen staatvan onrusten bewegingzouden zi
l'n,datzi
jnietz0u weten,hce deKo- 1561
ning zelfdiezou kunnen verhelpen. ))Indien de Kardinaalterugkeert'', zegt zi
j.
))zalmenin eenen tpestandergerdan ooitgeraken. DemeesteHeeren hebben Ini
jdit
gedurig en openli
jk tekennen gegeven en op nieuw verklaard,dat zl
jne terugkomst
zi
jn dood onvermjdell
jlt ten gevolge zal hebben, zonder dat iemand van hen dit
zalkunnen beletten, zn0 als zj ditweleer get
laan hebben; daarenbnven zal de
godsdienst in deze gewesten verloren gaan , en er een groote opstand geboren
worden. Uwe Xajesteitwete,datdehaatderGrpolen tegen den Kardinaal van dag

t0tdag toeneemt,omdathi
j,vdôrzi
jn vertrek van hier,openli
jkgezegden na zjne
kcmst in B owrgondzL dnor eene menigte brieven en bondschappen berigt heeft,
dat hi
j zondertwi
jfelin den lonp dezer maand zalwederkeeren. Ditverhopgtniet

alleen den haatder Heeren, geli
jk ik reedsgezegd heb,maarde belangen Uwer
Xajesteitwcrden cok grcoteli
jksbenadeeld dnor de ontmnediging, welke zi
jneverwachte komstin hen verwekten die veroorzaakt, dat zl
j trager en pnverschilliger
werden,om hier dezaken in beteren staat te brengen. Zi
j vooronderstellen, dat
ohAxvzLx.z zich'
kwanswi
jsheeftverwi
jderd,om tewachtendatdiegenenvanhen,welke
een deel van den Raad van State uitmaken, er wedcr ingelreden, en de zaak der

bela en andere punlen van behandeling beslistofwel z00 verre gevorderd zjn,
dat de Heeren niet meer kunnen terugtreden ; de Kardinaal zal van dat oogenblik
gebruik maken ,om terug te keeren en aan de zaken de laatste hand te leggen*, om

Alzoo vnorzich alleen degunstvan Pwe Xajesteil te verwervçn. Xaar wat 00k het
misnoegen derGronten zi
j, ik heb hen niette min overreed,alhetmogeljkevoor
de dienstUwer Xajesteitte varrigten, ondanks de hindernis en hçt wantrouwen,
welke de gedachte van 'sKardinaals terugknmst bi
j hen verwekt. Ik za1niet'herhalen, hetgeen ik bj anderegelegenheden aan Uwe Xajesteit geschreven heb over
hetbesluitderHeeren van uitden Raad van Stale weg te bljven, indien de Kardinaal mogt wederkeeren. Ik smeek P echter Fel in aanmerking te willen nemen

(1)Jreltines dela Jfcùds d'orange,T.1.p.223,212. 2eEdit.
lI
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15
55- in welke beltnmmering en zorg ik mi
j moet bevinden, zoowel om hetgeen ik
1568 hi
erboven gezegd heb, als onk dewt
ql zi
j,die van 2en Kardinaal afhangen of
d00rhem begunstigd zi
jn, in stede van mi
jte ondersteunen,wanneer het de dienst
van PweMajesteitbetreft, mi
j niet alleen tegenwerlken, maar wanneer ik hunne
hulp behoef door hunne traagheid toonen, hoe zeer zi
j wenschen, dat bj de
afwezigheid van den Kardinaal men niets goeds verrigte ten dienste van Uwe

Xajesteit, en zich nietmet den gang der zaken bezig houde t0t aan de terugkomsttlesKardinaals,dienietin gebrcke bli
jft,bunnehoop in datnpzigtte vlei
jen.
lk heb hetalspligtbeschouwd, Pwe Xajesteit op de hoogte houden van hetgeen
gebeurt, dn U door het bovenstaande onder bet 0og te brengen, dat dit niet de
*
minste der kwellingen is, welke ik verduurd heb en nog verduur. Xaar ik laat er

ml
jnietdoorternederslaan, dewi
jl, Gode zi
j dank! de wending, welkedezaken
genomen hebben,mi
jveroorlooft te verzelteren,dat in korten ti
jd men geene vrees
meer zal behoeven te koesteren , tcn ware dopr eenig toeval van buiten. Xaar elk

tlerHceren heeftbeloofd,alsdan zjn leven en alwat hi
jin (lewereld bezit voorde
dienstvan God,van UweXajestelten terverdediging van hetlandop teoFeren,geli
jk p0k in alles de bevelen UwerXajesteittegehoorzamen;hetgeen niethetgeval
z0u zt
jn intlien de Kardinaal hier ware, geli
jk zi
jml
jvcrklaard hebben eniltreetls
gelegenheid gehad heb PwerXajesteitteberigten (1).''
DeLandvoogdesonderhieldniettemin metoltAlvExatzden gewonen briefwissel(2).Er
heerschte cchter tusscl
aen haar en de Letlen van den Raad van State eene gewenschte

overeenstemming (3). De zaken hadden eenen keer genomen, welken de sterkste
verbeelding zich niet had kunnen voorstellen (1). OaAwzz,Eoxoxn en antlere aanzienli
jkeLetlen kwamen genoegzaam dagelt
jksaan hetHof, en verzelden (le Yorstin
bi
j onderscheitlene gelegenheden. Xen verhaalt dat zj, ofschnpn allen bencltonken

ftoueyprcz), haareensnaar de mis begeleitlden; en datEoxown zich nietontzag,
metdeuitgcdacbte kleedt
j aan haretafelte verschi
jnen (5). 9itstrookte weinig met
dieGleefdheitlen eerbewt
jzingen,doorwelkede Edelen,zegtmen,deHerlcgin geheelvoorzich wistente winben (6). DeVorstin prees de goede diensten desPrinsen
(1)oAcszln,Correapondance depnltxppz11,T.J.p.302-305.
(2)ArcldrendelaAlïdpl d'Orqnge,T.1.p.311,312.2eEdit.
(3)Jrcltiresdala Acùnp d'Orange,T.1.p.257,263,267,277,279.2eEdit.
(4)ârcltirendela #cù:> d'Ot-ange,T.1.p.275.2eEdit.
(5)Zrchirendela Acùpp d'orange,T.1.p.256,263.2eEdit.
(6)vlGtxlFita,p.40.
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vanOranjeen desXarkgraven vanBergen,van den Heervan Montigny en antlere1555Heeren
1568
, b
ovenalin hetbevnrderen van hetinwilligen der bedcn bj deSlalen;o0k
waszi
jvan gevaelen,datindetegenwonrdigeoogenblikken hetbi
jecnroellen derllgemeelle Staten geene zwarigàeden opleverde (1). VlGslvsen Bz
kltsAvxow'
r waren geheelbuiten invloed geraakt(2). BeKoning moedigde beide tervolharding in hunne
pligten aan. Tevensverzekerde hi
jGltAsvzLLz op nieuw van zi
jne hoogachting,vermaande hem , welke z0o geheel bekentl was met de zaken tler N ederlanden , de

Landvnogdes met zi
jnen raad te ondersteunen, en gaf zi
jn misnoegen te.kennen,
dat de beleedigende kleedj n0g steetls gedragen wcrd, maar achtle het thans
geen ti
jd zulks openll
jlt te tooncn. Intusschen betuigdehj derLandvnngdcs zi
jne
tevredenheid over haar gedrag sinds het vertrek van GRA>VELI,
E, en crkende het

moei
jeljke van haren toestand, daar aan deeene zt
lede de vrienden desKardinaals
werkten,om den l00p der zaken tebemoejeli
jken,tcn einclezjneterugkomstnoodzakeli
jk te makcn, en aan deanzerezi
jde tleEdelen ontmoedigd werden uitvrees,
dathj weder aan hetbestuurmogtgeraken. Hi
jvermaandehaar,de eenen zoowel
als de anderen aan te spnren, de belangen van Koning en Yatlerland naar behooren

tebehartigen (3).
GaxwvErx,z'verspreidde het gerucht,dathi
j nietdan metden Koning,wien hi
jdit

insgeli
jksverwittigde,in deNederlanden z0u terugkeeren (1). OaAxzsheehtte hieraan weinig geloof, maar wenschte er naar, nmdat alsdan de Vorstzelf zich konde
overtuigen, wie het mel hem 't opregtste gemeend had, en 'sPrinsen onscàuld en
*

die zt
jner deelgenooten erkennen (5): Reeds vroeger had ozlAwvElzrz verzekerd,
tlat Flsxps in den Herfst over Italiè'zich naar tle N ederlanden z0u begeven, om al-

daar de zaken te regelen, dewi
jl de voprnaamste Heeren, inzonderheid OR.
&wJZ,
zoxoxp en Hooaxx, zich daden veroorloofd hadden, welke hem vreemd voorkwa-

men (6). Tkansechter begon men aan diekpmst,h0enoot
lzakeli
jk zi
j 00k ware,
te twi
jfelen, waarvan de Spanjaarden zelve de oorzaak waren, ))wellke meenden , dat (le Koning van uitKaetçlzè de geheele wereld met een stpk knnde rege-

(1)Jrcltiresde Ia Mainon d'Orange,T.1.p.269,273.2eEdit. Correspondance depsrtlppx 11,T.1.p.3X .

(2)Zrchiresdela Aczàop dsorange,T.1.p.,257-276.2eEdit.
(3)Corremondancede'llll,lpp:11,T.1.p.307,308.
(4)Correspondance de psltll'
pE 11,T.1.p.307. J rcltires de la * Ji::> d'orange,T.1.
P. 279.2eEdit.

(5)JrcltiresdeIa#4ï:4,leorange,T.1.p.278,279.2eEdit.
(6)Jrchives de la #Jï#:s d'Orange,T.1.p.2I9,256.2eEdit.
21 #
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15
55- ren (1).'' Xaar nu wnn het gerucht veld, dat oo# cARLos naar de N ederlanden
1568
z0u gezontlen worden,nm aldaar, nazjn huwelt
jk met'sKeizersoutlstedochter,de
Opperlandvoogdl
j teaanvaarden. Men dachthier nietgunstig overdien Prins,welkende Koningreedsin vi
jftienhonderd negen en vi
jflig voordezewaardigheid bestemd
hafl(2).
.-

De Landvoogles had zich nu geheel, deelsuitovertuiging ,deels uitstaatkunde, in

tle armen der Oranjesgezinden geworpen (3). De Prinsen deGraafvan Egmond
gingen vport, dc afgevaarzigden der Steden en Staten aan hunne tafels te noodigen ,

bj welke gelegenheden metonderscheideneLedenvan den GeheimenRaad en dien der
geldmiddelen over vele zaken van staat beraadslaagd werd. ln de eerste plaats trok
t
1e godsdienst de aandacht tnt zich. Men was van gevcelen , ))dat hetgetaltler Onroomschen te groot, was in de N ederlanden , om door vuur en zwaard uitgeroeid te
kunnen worden; men moestzich hiertoe veeleer van andere middelen bedienenj zoo
als bet verbeteren van de zeden derGeesteli
jkheid, en helprediken eenermeerverstantlige leer; de geslrenge bloedbevelen, vanwclke m en t0thiertoe geheelgeenevrucht
gezien had, behoorden ingetrokken, ten minste verzacht te worden; aan ieder moest

in zi
jn huisvri
jegotlsdienstoefening,en pveraldetoediening van hetlvondmaal0ntler debeidevormen vergund worden (i).'' W einigeregtersen ambtenaren kweten
zich langer van hunne pligten, dewi
jlzi
jzwarigheitlmaakten, tegen hun geweten

aan, deblaetlbevelen ten uitvoerteleggen (5). Xen hield zich overtuigd,pdatde
geldmiddelen en de regtszaken niet naar eisch behandeld werden, en dat men alleen daarin.z0u kunnen voorzien door de Leden van den Raad van State met tien of
twaalfder aanzienljksteen geachtste mannen te vermeerderen, en aan tlien Raad
over alle andere raadsvergaderingen , zonder onderscheid, het oppergezag t0e te ken-

nen (6).', 9e Landvoogdesdeelde,althansin schi
jn, geheelin deze gevoelens(7).
zl
j herhaaldebi
j den Kaning haar misnaegen over de Kartlinaalsgezinden en verklaarde )dat, hoezeerzi
jnegoedkeuringoverhaarbestuurhaarstreelde,hethaarvan
(1)Zrcltinesde la #c0'
4/Ald'Orange,T.1.p.283.2eEdit.
(2)Archire.
g de la #cïdol d'Orange, T. 1.p.292, 299,301,302. Zie hicrvoor,bl.
77 ,85.

(3)ârcltires de la Mai&on d'Orange,T.1.p.301.2eEdit.
(4)uoppERvs,Memoriai,p.40,41. u0nrT,Nedert.Fùf.B.II.b1.48,l9.
(5)Arcltires de la X@j-:pn d'orantgebT.1.p.287.2eEdit.
(6)uûppEavs,Atennorial,p.41.
(7)vlctlli'ita,p.40.
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den anderen kant smarteli
jk was uit(lestaatsbrieven (depêehen),welke zi
jontving,1555t
1568
e bespeuren, dat hi
J meerheto0rleende aan lieden, wierbjzondere belangen en
inzigten in stri
jd waren methetwelzi
jn van zi
jne diensten derustdesLantls,dan
.

.

aan haar, well
te hem zno geheelgenegen is. Ter verligting van haargeweten , meentle

zi
j thansmetmeervri
jmnedigheid tothem te moeten spreken,dan t0tn0gtoegeschied
was. De staat van zaken vortlerdedit,en daarenbpven waszi
j betervan allesingelicht dan ooit te voren. Berhalve verwittigde zj hem ,datt1ehandelingens'an den
Kardinaal, vlolzlvsen hunne volgelingen (eeattaei) niets andersbedoelden,dan dat
de Koningbi
jzi
jne komstin deNederlanden aldaarallesin opstand vond;zi
j hnopten alsdan, geli
jk men zegt, in troebelwaterte lisschen en hetwittebereiken,
naar hetwelk zi
j sindslang streven,nameljk, zich van hetgeheele bewintlmeester
temaken;daarom waren en zi
jn zi
jn0g tegen hetbi
jeenroependerAlgemeeneStaten.
Zi
jvoegde er bi
j,datORAwVEIZLZ, vlotlrs en hunne volgersvreestlen, indien tIe
rust in het Land hersteld wertl, datmen in hunne boeken lezen , en hunne enregtvaardigheden, hun handeldrl
jven metgeesteli
jke ambten,en hunne ltnevelarl
jen ontFx
tï
ps
ha
d
kor
t
t
e
vor
en
i
n
ko
el
e
en
wa
nt
r
o
uwe
n
at
l
emende
bedekken zouze(1).''
woordingen den lrie Heeren geschreven , welke zich daarpver gekrenkt gevoelden en

vermnedden,2atalde fraal
jigheden,welke de Hertogin hun van zjnent wege gezegd#hatl,slechtskunstgregen enverzinselswaren;jazi
j hadden zelfshaarnietonduideli
jk te kennen gegeven,datnaarhunnemeening,deKoning,deKardinaalen zi
j
zamenstemden , hen nm den tuin te leiden. Ten einde hen uit dien waan terug te

brengen, verzpcht de Landvoogdes t
len Koning, ))hun eenig bli
jk van vertrouwen
te geven en doortladen, die gaetlegezindheid te toonen,welkezl
j zekerwas (lat
hj te hunnen opzigte koesterde. Zonderditmnestmen geene verbetering in dezaken van degodstliensten hetregt te gemoet zien. Zi
j had den Graafvan Egmond
4an 'sKoningsgenegenheid te hemwaartsverzekerd,maar hl
j scheen er weinig van
overtuigd te zi
jn en waslevendig getrofen, datdeKoning voorhetbewind van Bethane niemand :an degenen verkozen had, welke donr hem waren voorgedragen.
Algemeen heerschte het gevnelen, dat Flslpsde Nederlanders op den tuilhield,niets
ten einde bragt, en zich weinig om hen bekommerde; men hield zich verze-

kerd,dathi
joveraanzienljkesommenbeschikken konde,maarheninnpndliet(2).:'
Osxszz en de andere Leden van den Raad van Slate ontveinsden hunne verwondering en misnocgen niet, dat de Kpning de besluiten der Trentsche Kerkvergadering,

welke in W intermaand laatstleden wasgeëindigd,onveerwaardelt
jk had aangenomen,
(1)correspondancede'nltll'pE 11,T.1.p.311.
(2)Correspond-ce de 'BltlppE11,T.1,p.312,313.
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1555- znnder hen en de Ridders van het Gulden Ylies in ecne zaak van z0o veelbelang
1568

tekennen (1). DeLantlvoogdeszelve had nietgedacht, datdeKoning daartoe zou
besloten hebben,sindsdePausaan den ïezant 4an Frankrù'
.k den voorrang boven
dien van Spanjehad toegekend,hetgeen zoohoogdoorFltlpswerd opgenomen,dat
11i
jb0S1OOt#Zi
J*nVerlegenWoortligerllitRometerllg te roepen en geen Pallseli
jk Zaakgelastigde aan zi
jnH0ftehoutlen (2).Hi
j verklaarde echter,datzi
jne bi
jzonderegevoeligheid geen invloetl z0u hebben op de algemeene zaak derChristenheid, en beval het
invoeren van de besluiten der Trentsche Kerkvergadefing. Be Lantlvoogdes merkte

daarop aan,dat hierdnar zi
jne en 'sKeizersbevelen, terzakevan de godsdienst,
opgeheven werden, waaroverde kerkeli
jken zich zeerverheugden,dewi
jl zi
jnu dat
ezag ontvingen, wellt den Yorst toebeheorde. Zj maakte hem tevens opmerkzaam ,dat bi
j het invoeren dezerbesluiten,de Staten van Braband zullen çoorgeven,dathj inbreuk maakt op den eed door hem afgelegd,van geenenieuwigheden in te voeren buiten hunne tpestemming,zoodatook zi
jzich zullen beschouwen
als ontslagen van hunnen eed van getrouwheid.De regering van Jntwerpen had reeds

beslolen,erniet in te bewilligen dan onder zekere voorwaarden. ln eene bi
jeenkomst van den Geheimen Raad en den Raad van State, in welke de Hertogin voorzat,
verklaarden sleckts twee leden , dat men den Koning moest gehoorzamen. Een be-

weerde onbewimpeld, dat indien de Koning dergeli
jke zaken verrigtte buiten raad
tlerHeeren en zelfsderStaten,wetlerdatgeen z0u gebeuren,watmen bl
j hetinvoercn derbisdommen gezien had (3).
Fxslpsvermaande ongertusschen deLandvoogdesbjbriefop brief,de ketterstevervplgen , wees hunne schuilplaatsen en de middclen aan, hen te achterhalen, gaf

hunne namen en bi
jnamen op, en maakte haarmethunneligchaamsgestalte,jarcn,
nering en anderekleinebi
jzontlerheden bekend. De Hertogin toonde zich in ditopzigtl
jveriggenoeg,maarontmoettehie'
ren elders grooten wederstand (1). DeStaten
vanE olland verzetten zich tegen het wegvoeren uithetland , van twee gevangen ge-

nomenketters(5).Deregeringvan Bruggelietzelfseenen derstadsdienaarsgevangen
(1)Arcltivesdela #Jï:4p d'Orange,T.1.p.290.2eEdit.Correspondanoedeplltlppw 11,
T.1.p.325.

(2)correnpondancedepsltlpl,
x 11,T.1.p.308.
(3)corremondance depsll.lppz 11, T. 1. p.312,315, 326. srazpz, de Bello Ae/
gfc/,
Lib.IV.p.176- 180.

(4)uazox,deBelloBelgico,Lib..IV.p.172.
(5)Resolntiën mc> Rolland,b1.85,aangehaald bj wzGzxkz:,D.VI.1:1.99.
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zetten,omtlatl)j eenige Hervnrmtlen had willen grjpen (1).Te Jntwerpenbeproefde1555h
et vnlk eenen gewezen Karmelitermonnik , GREGolllvs xABltlcll;s,welke gehuwd was 1568
en de nieuwe leer predikte,aan de handen des geregts te ontrukken. De beul werd

doorsteenworpen op devlugtgejaagd,doch berpofde nog voorafin allerjldengevangene, welke reeds ten brandslapel gevperd was, van hetleven. 9en volgenden dag
vond men op de markt een met bloed geschreven papier aangeglakt, waarin te
kennen werd gegeven, dat een aantal lieden zich verbpnden hatl, den dnnd van
>'
ABRlcIUs binncn kortte zllllen wreken. Sedert werd een dergenen, welke metstee-

nen geworpen hadden, op last der Landvoogdesgehangen; hierlloorbragtzi
jden
schrik onder (Ie anderen, en de stad in rust(2). Hethevigstwerden tleDoopsgezinden vervolgd,welkemen steetlsmetde vroegereHerdoopersverwisselde (3). Daar
hetopenll
jk teregtstellen derkettersmetvele'
moei
jeljkheden gepaard ging,lietmen
hen geketend in de kerkerholen versmachten ,of het honftl tusschen de knieën
bindcn en aldus in eene waterkuip verdrinken. Maar ook dit beantwoortllle niet
aan het doel, want het volk belegerde, als 't ware, tlag en nacht de gevangenissen,
cn trachtte den ongelukkigen miildelen ter nntvlugting te verschafen. Velen van

deze gelukte hetuittebreken,hoéwelde muren somsvi
jfen meervoettliltwaren.
Een afvallig Priester, zAw uEwpalKs genaamd, welke op het slot le R upelm onde geNangen zat, stak met achtofnegcn zi
jnerletgennnten den brand in hetgebouw,
maar het plan , om in de verwarring, welke dit veroerzaakte, te ontsnappen, faalde.

Hi
j werd gevat,en nahetverzaken dernieuwe leer,terdood gebragt. Zi
jnemetlepligtigen ondcrgingen knrtdaarna hetzelfde lot (
1). DegevlugteRonmsch-katholj
iken
uitE naeland, werden daarentegen dnor de Landvoogdes met open arlen ontvangen ,

enfloorden Koning,ondanksden bekrompen staaldergeldmiddelcn#rtjkeljk ondersteund (5).
Fzxzlps hafl n0g niet alle hoop eener verzoening van de OranjesgezindeEdelen met
GRA>vstLE opgegeven. Hieraan was echter niet te denken, en elke poging daartoe,

z0u slechts strekken om de verwjllerlng grpnter te maken (6). DeKpning spporde
(1)srnzow,deWef/o Belgico,Lib.lV.p.175.
(2)'Corremondanee de pHltlpps11,T.1.p.306,310,315,321,327,335. srnzpz,deBello
Belg.Lib.lV.p.174. naAwor,R ist. d.Ae
//rza.D.1.b1.262-264.
(3)Correspondancedepmuppg11,T.1.p.327. vqzwor,Ilist.d.Reform.D.1.b1.265.
(4)correspondance de puxupps 11,T.1.p. 310,316. srxznw, de Bello &e/g. Lib.1V.
.

p.173,174.

(5)srakpz,deBello Belg.Lib.lV.p.173.
(6)Correspondancedepulupp:11,T.1.p.314.
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1555- uiettemin de Landvongdes ten ernstigste aan ,alles tot 2at einde inhetwerk testellen ,
1V 8

dewjl,krachtensdebesluiten derTrentsche Kerkvergadering,de Kardinaalverpligt
was.zichin zi
jnaartsbisdom Meeâelen optehouden.Iletantwoordderllertogin was,tlat
))hetverbli
jfvanGRAXVMLI,Ealdaardezelftle zwarighedenz0u opleveren,a1swanneerhi
j
teBrusnqlterugkwam ;deKnning wistbeterdan zi
j.welk leven deKardinaalleidde,
en welke voorbeclden hi
jte Meehelen ofeldersgeven zoude. Iletware beter,hem
naar Rome te zenden; hi
j zelfhad bi
j hetontvangen van den Kardinaalshoed haar
betuigd, dathi
j dien aannam ,om zich des nnodsep eene waardige wi
jzederwaarts
te kunnen begeven,wanthi
jvnorzag reedsdegevaren,welke hem dreigden. Tnen,
evenmin alsthans,washi
jvan gedachten,datdebewuFtebepalingderTrentscheKerkvergaderingditplan verhinderen konde.'' En op 'sKoning verzekering,dat l1j niet
naeer steeds met den Kardinaal over de Nederlandsche zaken raadpleegde, weldtle

zi
j,))datdeEdelen van ditdenk-beeld nietkonden teruggebragtworden (1)*,. Ilaar
ongunstig oordeelover(ARAw:EI.LZ,vloeidebli
jkbaarvoortuitde vertoogen derOranjesgezinde Grnoten,welkenietverzuimden,denKardinaalsteedsin een hateli
jk daglichttestellen. Slxox xxwAhn, zi
jn bitterste vi
jand, hield zich ondanks'sKonings
bevel, n0g i
n de Nederlanden op, welke hi
jechtereerlang verliet(2). Denkellk
zalht
j dehandgehad hebben in een nieuw hekelschrift,welk OP naam der Graven
van Iloogatraten,vanMannfeld.vanCulemborg en den Xarkgraaf vanBergen tegen den Kardinaal verspreid werd. GRAXVELLZ zelf wenschte nu nietlanger naar de

Nederlanden terug te keeren,geenszinsuitvreesvoor)degevaren,aanwelkehi
jzich
blootstelde,maardewi
jlhi
jnietzienkonde,dathetgezag desKoningsen derLandvopgdes,geljk hj zich uitdrukte,metvoetenvertredenwerd,zonderditte kunnen
beletten (3). Geen zi
jnervrienden had meer deongenade der Landvnogdesondervonden dan vlGtlrs,wienstoestand o0k ten uiterstemoei
jeli
jk was. Nimmerhad hi
j
gelegenheid,zich met haar alleen te onderhouden; zoodrabi
j inde Raadzaalhet
woord tothaarwilderigten,ontbood zj onmiddelltjk denPrinsen debeideGraven,
om te toonen,datzi
jnietsbuiten hen wildeverrigten;en bi
je1k afzonderli
jk gehoor
was AhxEwTEhos tegenwoordig, zoodat bi
j de grootste omzigtigheid moestin achtnemen en vele zaken achterhouden, welke hj anders zou mcdegedeeld hebben (4).

(1)Corremondancedernltll'
pz11,T.1.p.317,321,329.
(2)zrc/litled f
l la #cl
'd/l êorange,T.1.p.261,310. 2eEdit, Corremondance depaltll'p: 11, T.1.p.315,325,331,333,337.

(3)CorremondancedeI'ultll'pg11,T.1.p.322,323,338,
(4)Jrcltiresdela Maison d'Orcwge,T.1.p.290,291.2e:dlt.
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De Landvopgtlesdaarentegen klaagtle, dat vllLlus de maatregelen tegenwerkte, welke 1555'
1568
sKonings dienst vordertlc; en tlat een dubbelzinnig antwoord van hem aan de Bra-

bandscheGcesteli
jken,lerzakevan de bede,veelkwaadszou gewrochthebben,indien de Prins van Oranjeen (leXarkgraaf van Bergen ditniethadflen afgeweerd.
Fflalps gaflaierover en over hetgeen zi
j van den Kardinaalgemeld had, zi
jne verwpndering te kennen en vermaande llaar, hem naauwkeurig omtrent het gedrag
van vlol-lus in tle gotlstlienst en regtszaken in te lichten. De llertogin zond llierop

tlen Koning eene schrifteli
jk'e gctuigenis van eenen Geesteli
jkeen eenen Geleerde,
in welke vlolzlcs te laste gelegd wordt, ))tlatl1j van der jeugtl af en heden
n0g grooteli
jks van kctteri
j, bi
jzonderdievan MAztTzzx XZVTI.
IER, verdachtgellouden
werd niet alleen in deNedfrlanden,maaro0k in Frankrç
*ik,ltaliè.en Dug:tnehland) dathl
j slecàts metkcttersverkeerd en sindszi
jne verheëng t0tdewaardigheitl, welke hi
jthansbekleedde,lietlen van diesoort,z0aa1szi
jne broeders,bloedverwanten en vrienden in Frzeeland, geli
jk Hoppzhvs,ri
jkeli
jk metambten begiftigd
llad;tlathi
jin vergevordertlen oudertlom Priesteren Geesteli
jkewasgewprden,alleen
om de pronstdi
jvan St.Wcrpteverwerven, schoon zi
jne kwalen hem niel veroorlpofden demistevieren, ofzelfsvoorhetaltaartestaan;dathi
jdewaardigheid van
Bisschpp van Gent niet verkozcn had aan tenemen, maardaartoeden 1btvansT.plEaltz

willen dwingen, hoeweldezedoorzi
jne onbekendheid metdcYlaamschetaalen zi
jn
Ov
er
gaa
nde
t
0
t
de
he
bz
uc
àl
v
an
onstichteli
jk leven, er niet voor geschiktwas-''
vlox-lus,beschuldigen hem deschri
jverss'
an ditgetuigschrift, )dathi
jnictalleen de
ctlelgesteenlenen kostbaarhetlen,hetzilverwezk en linnengoed,tlebedden,tapi
jtwerken en hetantler lauisraatl van St.Wlr/ geroofd en naarFrl-enland gezonden,maar
zich ook hetgereede geld van den overleden Abt, ten betlrage van welhontlerdduizend
gulden,toegeëigend hatl. Mrat het regtbelrnf, alde regtszalen derN ederlanden had

hi
j met zjne neven en vrienden bezet,.waardoorhetbeheers'an hetregtgeheelTan
hem aflling.Evenzoohad hi
jin (lebegevingvangeesteli
jkeambtengehantleld en was,
evenmin als GRAwVELIZE, wars geweest, daarvoor geschenken te ontvangen.Xoallalaow,

beiderzaakwaarnemer,had doorhun inh'
loed z0o velekerlkeli
jkeinkomstens'erworven9
2atmen hem :Duplem a.,;.,e. noemde, om te kennen te geven,datlli
j zoo vele
Prnven fprebenden)en stiften bezata1s tweemaalde lettersvan heta,#.'' Bi
j dit
eschriftwas eene li
jst gevoegd van de bovengenoemde ri
jkenalatenschap desoverledenen âbtsvan St. Wcv/, benevens eenige schrifteli
jke geluigenissen van PETars
TITELMAXVS of TII,
ETAlvs, den geloofsanderzoeker van F laanderen , cn andere

jfeltrokken;een van hen
Geesteli
jlten,welke de regtzinnigheid van vloLlus in twi
beweerdezelfs,))dat(leVoorzittereerstLutàersgezind,toen bestri
jderderSakramen-

ten (Saeratnentarie),eindeli
jk gollloochenaargewbrdenwas,welketleHeiligeSchriften a1s vertlicbtselen en bedfiegeri
j van menschen beschouwde-'' DeLanzvnogde:
11 DEEL. 1 S'
rUK.
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15
55- maakleechterdenKpningopmerkzaam ,dal))vlGrlrszich bj haar,althansschi
jnbaar,
1568
wantpver zija hartkondezi
jnietoordeelen, alti
jd alsgoed Kathnli
jk betoond,en,
zaaver haarbewustwas, npoit een kwaad vnorbeeld ter zake van degodsdienst gegeven

jk gevonden, berouwhebbenden ketter:
had. Alleen had zl
j hem zeer gemakkell
vergifeniste schenken (1).'' Hetis zekernietteverwnnderen, datvloLlcsin deze
omstandigheden meer dan ooit wenschte, zicll geheel aan dezakentennttrekken , even
als B&hLAvxozT,welke in twee maanden niet aan hetH0f geweest was, om geen ge-

tuige te zi
jn van hetgeen er omging (2). GaxwvzLx-x echtermoedigde hem niette
vergeefs aan te volharden , verzekerende, dat de Koning hem en BAaLAtxoxT in de

gunstderLandvnogdeszau aanbevelen, hem tevens vnorschri
jvende9h0eht
j zich bj
den tegenwoordigen staat:an zaken moestgedragen (3).
Naar de getuigenis van vloLlcs, beltuurdeAhxzxTzhosthansalles. Hj zelfverlangde vurig naar de komlt des Konings alshet eenige middel, nm perken te stellen
aan de toenemende verwarring in de zaken van den Staat en der Kerk. ge Staten

van Flaanderen beklaagden zich openljk overden geloafsonderzoeker TIT:LMAXUS,
welke inbreuk maakte op de voorregten der steden , en drongen op genoegzaam eene
geheele afschaKngvan helgeloofsonderzoek aan. Hetaannemen (ler nieuweBisschoppen ,
veroorzaakte steells hier en elders geweldige bqtsingen , en de Landvnpgdes liet zich
ontvallen , datmen wel om eenige millioenen schatsrx gt wensçhen , dater nonit over
gesprpken ware. Be invoering <an de besluiten der Trentsche Kerkvergadering z0u ,

vreesdemen,insgeli
jksvelebezwaren ontmneten.Hetgezag.derStadhnutlerswas,met
x gluiking der Landvoagdes9 t0t zulk eene hoogte gestegen , dat e1k hen trachtte te

behagen,althansniette mishagen, hetgeen cp de onparti
jdige bedeeling des regts
geenszinsTonrdeeligwerkte(4). Tusschen(leEdelen en deSteden heerscàtenietaltt
jd
de gewenschteovereenstemming. HEwDRIK van Wrederpd:stpndin vjandeli
jke houding tegenaverdeUtrechtschen,welke dreigden,zjnestad en slntFzanen in brand
testeken. De oorsprong en deanoop,van hetgeschilzi
jn onsnietgebleken (5).
Er waren nu negen maanden verlnppen énds GRilvEtLz de N ederlanden verla-

(1)CorremondannedepHltlppz11,T.1.p.314-321.
t2)Correnpondancede'nltlppz11,T.1.p.322.
(3)Arcltire& dela Acùnl d'Orange,T.1.p.322-326.2eEdit.
(4)ârnltivesde la #cfd:> d'orange,T.1.p.317-323,330,331. 2,Edit. Cortemon.
dlwca de 'sluppg 11,T.1.p.329. J.vz> wEszxzEEcK, Beschr. m. d.Btaet ezlde Toortganck
#> Aelfgïe in Nederlant,bl.34.

(5)Jechire&de la #lï44> d'orange,T.1.p,303,304,.308#309.2eEdit.

9 E S Y 1 D E R L A 5 D S.
ten en

111

zl
jn aanhang allen invloed xerloren had. De Landvoogdesmaaktebi
jna ge-15
551568

meene zaak met de misnoegde Grooten ;de Koning had zich hierniettegen verklaard ,

enechter,ondanksdezen schi
jnbaren zamenloop van gunltigeomstantligheden,wasde
toestand des Lanzs dageljks verwikkelder en hagcheli
jker geworden. Grovemisbruiken waren ingeslopen, en het geregeld bestuur was dpor een mengselvan wille-

keur en regeringloosheidvervangen; onvermi
jdeli
jk zoopra hetbewind,medegesleept
donr de overdrevene eischen van eeneparti
j, nietmeerdonrhetvolk geëerbiedigd
Avnrdt (1). De schatkist was niet alleen uitgeput, maar de jaarll
jksche uitgaven
overtroFen de inkomsten metzesmaalhonderdduizend gullen (2). Ongetwijfeld pm
middelen ter voorziening in dezen neteligen toestand te beramen, had de Hertogin

beslpten,deAlgemeeneStaten bjeen te roepen, en tevensaan den Koningt0tleden
x'an den Raad xan State den Xarkgraaf van Bergen , 2en Graaf van M egen en den

Ileer van M ontzgny voorgelteld; den Graafvan Jremberg achtte zi
j er evenzeer
vnar geschikt, maar zl
jn stadhouderschap Frze&lahd waste 4erafgelegen en zi
jne
hi
er
o
ve
r
'
s
Ko
ni
ngs
gevn
el
en
tegenwoorzigheid werd aldaardringend gevorderd (3).Eer
was ingewpnnen, gaf de Landvoogdes, wie de Oranjesgezinden de gesteldheid van
N ederland als wanhopig hadden afgeschiltlerd ,den Raad 4an State inbedenking, ))nf
het niet raadzaam ware, den Yorsl door brieven , of liever door een gezantschap , berigt te geven van hethand over handtnenemen derketterj,van de misbruiken in
het regtswezen ,en van den sleckten staat der geldmiddelen.'' De Kardinaalsgezinden

kantten zichtegenditvoorstel,bewerenpe,dat))deketteri
j,weliswaar,aanmerkeli
jk was tnegenomen, doch ook wetler z0u verminleren, indien de Overheden zich
naauwgezetvan hunnen pligt kweten, en de besluiten der Trentsche Kerkvergadering
ingevnerd werden. Hetverval van het regtswezen moest minder den regters enraads-

heeren,dan weleenigen bi
jzonderen personen geweten worden,die heninminachting
bragten en zich hunner uitsprakenniet bekommerzen. In Luzemburg , Gelderland
en Utreeht,waar (IeStadhouders grootgezag uitoefenden ,en in Brahand mnesten de
nncdige maatregelen genomen worden ,ter beslechting van de aldaarbestaandeoneenigheden in de geregtshoven. Het Tervalder geldmiddelen moestniet aan ontrnuw der
raden of beambten toegeschreven ,maar alleen in de kostbare oorlogen, welke deKoning gevoerd had, gezocht worden , en was niet anders te herstellen dan donr on-

(1)Gaoxyv.pRlxsTERzR,in de ArcltivendelaMaison d'Orange,T.1.p.333,334.2deEdit.
Vgl.hiervoor,b1.159,160.

(2)CorrespondancedeFnltlpp:11,'
1'
.1.p.328.

(3)Corremondance de'nltlpp:11,T.1.p.329,330,331.
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115
5565derstand uit Spanje, of àetinwilligen eeneraanzicnli
jkebede in deNederlanden,
8
waarin men echterbezwaarli
jk z0u slagen,ten ware de Koning zclfkwame,hetgeen
0ok heteenigeenware midtlelzi
jn zou,om de zaken desLantlst0teen goed einde
tebrengen;hetwas nietnoadig een gezantschapaan zi
jneXajestcittezenden,dic
vanallesgenoegzaam onderrigtwas(1).''0aAxzEbragthiertegeninhetmidden,/)dat
in den nootldesLands,nochdnorgewone middelen, noch doorschrifteli
jke berigten
kon worden vonrzien. Xen werd gedurig door ondernemingen van de Franschen ,en

zelfsvan deHugenooten bedreigd;deBuitschershadtlen insgeli
jks nietsgoezsin den
zin ;in de zaak van de gndstlienst konde men zich niet meer op de onderdanen zelve
verlaten,ontler welke velen de nieuwe leeringen aankleefden ,en de trouw aanhunnen

Vorstop den achtergrondstelden. Men bezatgeen penning,overwellten men bi
jde
minste beweging konde beschikk-en. Een man van aanzien mpestden Koning montleling

àclgevaar,waaraan deNederlanden waren blaotgesteld, ogenbaren, ppdat hi
jzelf
mogtkomen en erin voorzien,of(le mitltlelen daartoe aanwi
jzcn; antlersmoestmen
allcsopgcven en ter proai laten van hetgemeene volk-'' Bit gevnelcn werd tloor de
1y
antlere Lcden van den Raad van State ontlerstcund , wier lleuze t0tafgevaartligde naar

Spanje,zich opden Graafvan Egmond bepaalde,welkeditverlangde,))wiensrondbnrstigheid men kende, en die al de iereischten t0t zulk een gezantschap in zich

vereenigde;bi
jtoch waseen edelmanvan den eerstcn rang, 401 ijvervpnrdedienst
van G0tIenden Koning, en diebi
j deze gelegenheid nieuwe bewi
jzen kontlegeven
van zi
jne geàechtheidaan Ynrsten vaderland. Zi
j hielden zick overtuigd,dathj bi
j
den Koning gunstig z0uontvangen worden,en vertrouwtlen,tlathi
jin dezezending
gelukkiger zoa slagen dan zi
jne voorgangers(2).,' DeLantlvoogdes,aan 55ie deze
wensch reeds vroeger was gebleken ,hatl er FlLlps kcnnis van gegeven en hem tcvens

onperhet00g gebragt,datEouoxo))grooteaanspraken maakteop zi
jneA-erledene en
tegcnwoordigediensten; dathi
j zicl
zbeklaagt
le,nimmereenige belooning genohen te
hebben dan eene kostenvergoeding (ayuda decosta) van vjftigtluizend dukaten, dia
hem nognietgeheeluitbelaald waren,terwi
jlhi
jachtdochters,tweezoncn,en(luizenden gultlensschulden had (39.''Hnezeerde Koning zichnogonlangsoverzoxolo
tevreden betoond, en deHertogin van zi
jnegoelle gezinzheidjegens Lcm verzekerd

(1)uoppzars,IlLtnorial.p.41,42. sraGrsnlrs,Ilist.;?e/
g.Lib.lI.p.70.
(2)ârchlre& de la Scï,np dborange, T. 1. p.335,336.2eEdit. Correspondance de
'llltlpp: 11,T.1.p.332,334,335. soppEltrs,MLmorial, p.43. zrnGlisnlrs,Ilist.Bel
g.Lib.
ll.p.71. lloorr,skderl.Sïdf.B.ll.bl.49,50.

(3)correspondance de'nltlpp:11,T.1.p.332.
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had(1),gafhi
jthans(loorGoxzax.o pzaEza3nARMENTEROSZi
J*n0bogeeTtetokennen,dat15
15568
men'sGravenreisz00veelmogeli
jkverhintlerde,dewi
jl4behalveantlerebeweegretlenen,
dekomstvanEGxowpin Spanjenietznutle voegen nu slxoy Rzwz
kllo zich aldaarbevond. InmitldelshatltleLandvnogtles,op de dringenlle Tertoogen derOranjesgezinde
Etlelen, dat, indien Eoxowo nietten spoedigste l'ertrok, hethulpmiddelvoorhetkwaad
te laat z0u komen, i
n 'sGraven zendinglnegestemd (2). zi
jtrachtteechterEqxolo

tebewegen, tlen togt naar Spanjet0tnade terugknmstvan REXARD uittestellen,
om den schi
jn tevermi
jtlen,tlathi
jzich terverdediging van tlezen mannaarAladrzd
be
gafKo
. ni
De
fov
rln
tlaa
rd
,,dhe
atmhi
jgensi
ts
den
ngGr
va
ea
rz
ee
ke
zo
ue
tle
te
re
ngter
tes
un
trasf
ten:,
anpa
RE
nne
SAR
erShv
i
jer
sr
ci
kgul
ted
nig
,vbeeevlo
en
er

den Koning verzoeken zoude,

hem gestreng to straffen, vFanneer hij schuldig bevon-

den wiertl. Hi
jgaftevenstekennen,datzelfs,wanneerhi
j (1ereisnietinhetbelang
:an 2en Staatkontlecntlernemen, lai
jevenwcl verpligt35as, (laartoe verlof aan te
vragen, om zicl
z met tlcn Jrorstpverzi
jnc bi
jzcntlerc zaken te onderhoutlen (3).
laxExrzhos evenwel getuigt, tlat de Graaf aanvankeli
jk vele zwarigkeden in deze
reis maakte; ontler anderen,dat hj bj den tegenwoortligen staat van zaken,
zi
jn huis (casat moei
jeli
jk kontle verlaten, uit vrees, hel bi
j zi
jne terugkcmst
door een antler bezette vintlen, welke hem (len toegang z0u beletten. Eindeli
jk
had hi
j uitde overtuiging, denKoning eene gewigtige dienstte bewi
jzen, en uit
liefze voor zi
jne vrienden,zich daartoe laten overhalen (1). Hce ditzj, vlGlzlvs
stelde het berigtschrift op , naar welk de gezant moesthantlelen, doch in zulke algemeene en meestal weinig beteekenentle bewoordingen 9dat toen hetstuk aan t
len Raad
wcrd Toorgelegtl, ORAwJE er geen genoegen in nam. ))Xen moest,'' zeitle tle Prins,
))tlen Koning onbewimpeld ontler het o0g brengen , tlat 'sLantls toestanfl volstrekt niet

langerz00 bli
jven kontle, en tlat bj het diepe verval, waartoe de Geesteljkheitl
geraaktwas, geene gestrenge bloetlbevelen ,geeneBisschopgen ,geen geloofsonderzoek

bj'magte waren de oude gotlslliensttehantlhaven. Xen moest den VnrstZeggen ,
dat de ontlerdanen niet langer kontlen dulden, dat de regtsbedeeling tnevertrouwd

bleefaan omkoopbareregtersen raatlsheeren,die elkandereen vl
jantlig harttoedrpegen, geli
jk de Kanselier &an Rraband en (le RaadsheerEXOEI-BERT xzAs;instede
der ontlerscheidene raadsvergaderingen, tlie elkander in den weg waren, moest alles
aan êénen Raad onderworpen, en hetgelalderletlen van tlcn Raad van State metecnige

(1)CorrespondancedepHltlppE11,T.1.p.308.
(2)correspondance de:lIItlppE11,T.1.p.333,335.

(3)correspondance de pEltlppE11,T.1.p.3i1,342.
(4)Correnpondqncedepuxup':11,T.1.p.314. ueprEnns,Mentorial,p.43.
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55- aanzienll
jkemannen vermeerderd worden.BeKoning dwaalpeindien hj dacht,datde
1568 b
esluitenderTrentscheKerkvergadering,welkezelfsdoorKathnli
jkeVorsteninDuzteelkland metminachtingbeschnuwdwerden,indeNederlanden znuden aangenomenworden;
hetware veelbeter, de blpedbevelen geheel in tetreltken, ofalthanstematigen.))W at

hem zelvenbetrof,''dusging ohAxzEvoort,)hj z0u inhetKatholi
jk geloofvolharden,
maarkonde nietbilljken,datdeVprsten het geweten der onderdanen dwingen en
hun de vrl
jheid van geloofen godslienstontrooven wilden.'' Dezewaren de hoofdpunten van 'sPrinsen uitgebreide aanspraak , die met al den gloed der welsprekend-

heid en dekrachtderovertuiging vporgedragen,bi
jallehoardersingangvond,uilgenomen bi
jvlGLlrsen BARLAYMOXT. Hetwas nu zeven uren,en daardeLandvoogdesten avondeten geroepen werd,slootzi
jde vergadering,zonder datmen over den
lastbrief t0t eenig bxesluit geraakt was. Vxorlrs, hevig geschokt,bragt den geheelen

nacht slapeloosdoor, peinzendeoverhetgeen hl
j den volgenden dag z0u antwoorden.
Boch desmorgens,onderhetaankleeden,werd hi
j dooreenebjnadnodeli
jkeberoerte
getrcfen#van welke hi
jnietdan langzaam herstelde. Hoppshvswerd benoemd,om
inmiddelszijne betrekking in den Geheimen Raad en in den Raad van Statewaarte
nemen. Xeer onder voorkennis dan met de geheele toestemming der Hertngin,bragt

deXarkgraafvanBergen in Eoxoxnsberigtschrifteenigewi
jziging,overeenkomstig de
bedoelingvanoltAwzE,maarin zachterbewoordingen(1).Hetstuk bevatteeeneuiteenzetting van den tpestand derN ederlanden met betrekking t0t de golsdienst, hetregtswezen en de geldmiddelen. Eoxoxo ontving van de Landvoogdes m nndelingen last,
den Koning t0t eene reis herwaarts aan te sporen, of haar van geld en naauw-

keurige voorschriften,h0o zi
jhandelen moest. te vnprzien (2). ln een afzpnderli
jken briefverzochtzj llLlps, den Graafwel te ontvangen, hem hetzelfde geloof
te schenken ,in hetgeen de drie bewuste punten betrof,a1s aan haar zelve,en wan-

narhi
jzelfnietin deNederlanden mogtkomen,Eoxown spoedig meteen besluit,
overeenkomstig de behoefte van hetoogenblik,terug te zenden (3). Bjhetafscheid
nemen drongvlltlusbt
j den Graafaan,vonrhem zi
jn ontslagvan denKoning teverzoeken?daar hj,))doordejaren,ziekten enzorgen afgemat,t0thetambtelopzeleven
wenschteterug tekeeren;hi
jhad zjn tjd gehad en wilde hetwisselvalligederfortuin

(1)Correspondance depHItlppE11,T.1.p.343. vlctlxTita, p.41,42. l'osTrs llsrTExrs,
Rer.Wvdfrïccn-fel
p -c.Lib.XVI.p.393. v.D.UZIR,#e Init. F?
4?zlv/f.Bel
g.Lib.1.p.:74277. :rRGvsDlrs,Rist.Belg.Lib.lI.p.72-76.

(2)corremondancedepsltlpp:11,T.1.p.337.

(3)Corremondance d.'nltla:11,T.1.p.336.
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voorkomen; hi
j zag onstuimige dagen te gemnet,en pas nu tenudî nm metnut15551568
werkzaam tekunnen bli
jven (1).''
1565
In delaatstehelftvan Louwmaand verlrnk de Graaf:an Egmond uitkru&eel(2).
Verscheidene Edelen vergezelden hem tntKamer%
jk. alwaar hl
j op hetvrjgeleide
docr Frankrljk wachtte (3). 0p de feesten,te zi
jner eere gegeven,werd de
ak
artsbisschnp vanKamerl
j'k opeene onwaardigewi
jzedaar lRzozRobE behanzeld en
grnf beleedigd,hetgeen xgxown diep betreurde (1). Dewi
jlmen den togt gevaarljk
achtte , beloofden BKEDEKODE, MANSFELT, PALLANT, IOIRGARMES, bE LALâIFG, DE

sALx,en wAhtrzEsschriftell
qk en op hun ridderwpord,inzien den Graaf op zi
jne
heen- en terugreis, tot redding van Land en yolk nndernomen , eenig ongemak

vanbelang bejegende, dit op den KardinaalGhA>vELLz ofdiegenen, welke erdeel
aan hadden ofalszaodanig beschouwd werden,te zullen wreken. Ten bewi
jze der
26v.
waarheid, onderteekenden zj ditstuk methun eigen bloed (5). Ditgeschriftwerd Lou
wverzegeld aan ze Gravin van Egm ond ter hand gesteld. Eohown bevond zich maand

nng te Kamerç
jk, tnen de Landvoogdes uit den briefvanpzhzz aan AaxzaTzaos, 1565
die zeerlaatwas ontvangen, 'sKonings begeerlevernàm. Zi
joprdeelde het echter
niet raadzaam , den Graaf terug te rnepen , om niet hem en tevens al de Heeren
te mishagen , welke in den uitslag van deze reis zulk een grnnt vertrcuwen stelden.
))Konings dralen ,'' vnegde zj erbi
j, pnm een besluitte nemen op de ynorstellen
ter vcnrziening in de behneften des Lands, welke hem waren voorgelegd, was de

norzaak,datdeHeeren op hetzenden van een aanzienli
jk persoon naarSpanjehaddenaangedrpngen(6).', Flxalpsverwittigde haaronlertuslchen,dat,ofschnnn hi
j deze
zentling niet gewenschthad en er zich weinig vrucht van beloofde, hj echterden
(lraaf i
ngevclge hare begeerte zou behandelen (:,). AhxzlTsaoswas van een tegenovergesteld gevnelen. ))Be Graaf van Egmondbqs schreef hj aan ooxzALo psaxz,
))iseen man,die'twelmeenten een tameli
jk hnng denkbeeld van zichzelven heeft.
Scbnon een Vlaminger, laat hj zich gemakkeljk overhalen totalles wat tlegenen
(1)vmuzFita,p.42. zrRGrlplrs,lli&t.Ael
g.Lib.ll.p.76.
(2)Correspondancedevultlpa 11,T.1.p.334,336,337.
(3)CorrespondancedevultlppxH ,T.1.p.339.
(4)corremondqncedepultlrp:11,T.1.p. 341. l'
oirrs aEtTgRts, Rer. W-frfceo-#elgïc.
Lib.XVI.p.393. v.p.szzh,de Joïf. Tumult. Belg.Lib.1.p.280-283.

(5)àrcltiresdela Scfdop d'orange,T.1.p.345.2.Edit.
(6)Corremondancedepnlslppg11,T.1.p.339,341,313.
(7)Corremondance depsltlpp:11,T.1.p.339.
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- begeeren,welkezl
jn vertrouwen bezitten;voorde anderen ishi
j zeerachterhoudentl.
.

.

.

Hi
J geeft vopr, zeer opregt en standvastig te zi
gn, zooals hi
J zich dan ook. jutjeyjaad

in vele zaken betoont. gePrinsvan BBox.l,bi
j wien lai
jdenktzi
h intrek te nemen
en tlien hi
j, naar helschi
jnt,vertrouwt, za1hem gemalkltell
jk totalleskunnen bewegen,wat'sKoningsdienst vordert. 0m &'ele redenen za1 't zekerhetbeste zi
jn,
hem spoedigterug te zenden;zl
jnereiszal,indien ontlertusschen hier gecn oproer
ontstaat, eene vonrtreFeli
jlkeuitwerking hebbcn,wantzi
jza1de gemoederen in deze
gewesten t0tbetlaren brengen (1).,'
Omtrentdezen tl
jd werd crnstig aan ecne verefening der geschillen metE ngeland
gcdacht. GRAwvEtLE's verbittering op de Engelschen, welkein vi
jftienkonderd twee
jfeld onk de
en zestig den Hugennoten in Frankrl
j'k eenige hulp zonzen en ongetwi
Hervormingsgezinzen in de Nederlanden ondersteunden,had eene verknelingtusschen
(le Hoven van Londen en van lîrunnelte weeg gebragt, die voordenNederlandschen

hantlelallernoolllottigstwas en den haattcgen den Kardinaals'erhoogde (2). De Engelschen rpofden ,naar ouder gewoonte, weg wathen voorkwam. De Koningin zLlzAVE'
I'
H had ,tcgen de oude verdragen en vcrbonden aan , den invoer s'
an Wederlantlsche

goederen verboden (3). De Engelschellantlelwas naarE/45#:/1verlegd en aldaar
de stapel der lakenen overgebragt, tot merkeljk natleelder Nederlanders,welke,
naarmenverhaalt,in dien ti
jdjaarlt
jkstwaalfmillinenenguldensmetdeEngelschen in
den handelomzetten en aan lakensalleen, meerdan voorvi
jfmillioenenontboden(1).
Hierop was den twintigsten van Bloeimaand vi
jftienhontlerd vicren zestig in naam
van Fltlps en zi
jnen Raad verbotlen,eenige goet
leren ofkoopmanschappen naarEngeland, E mbden ofelders9 waar de Engelschen hant
'lel dreven ,te voeren en Enr
gelsche lakens hier in te brengen of te koopen, totdat het onderling verkeer oI) deh

auden voethersteld z0u zjn (5). Ditverbodschriftwaseenevoortzetting vandestaatkundedesKartlinaals,schoon hj zelftnen reedsdeNederlanden s'erlaten llad. Naar
zjne meening konden zich de Engelschen nietstaande houden,indien tleze maatregel
stipteli
jk opgevolgd werd. Maarde Antwerpenaars,wierhandelertrouwenshctge-

(1)Correspondanee deI'IIILIPPE11,T.1.p.343,344.
(2)z.v.wEszxsEEcK,Beschr.van den aaetendeFoortganck derAelïgïein,
Nederlant,bl.34.
v.XgTEIL::, H ist.d.Nederl.oorl. B.1. b1.34 verso. t: PETIT, Cltron.de # 0//. T.lI. Liv.
IX.p.49. wàGExlàq,D.Vl.b1.75.

(3)Arcltîren dela J/cit
çpl d'ovange,T.1.p.245,260 2.Edit.
(4)wzGxxzkk,D.YI.b1.75.
(5)Cltarterb.t.Erie&l.D.111.bl.617.

D ES V I B E R LI S D S.
5voeligstdnor leed. werkten tegen, en de Prins van Oranje met zig'ne aanboDZers155
js g
waren t0ttoegeeil
jklzeidjegensEngeland geneigd (1).Eindeljk kwam men oxereen ,
om te B rugge met de yfgevaardigden van ZLIZA:ETE in onderhant
leling te treden;
en donr beleid van den Spaanschen Gezaqt GczxAw oz sllzvA werd bewerlkt, dat het

Mederzi
jtlsch handelsverlkeeronbelemmerd zjn zou, tûtdrie weken nadenaioop der
ontlerhandelingen (2). In Lentemaand vjftienhonderd 'i
jfen zestig kwamen deEngelsche gevolmagtigtlen te krugge, die gewnanll
jk vroegerberigtpntvillgen:an hetgeen in den Raad van state behandeld was dan de Nederlandsche zaakgelastigden
XONTIGNY jBAItLAYMONT, noppEltr,j de AdvokaatFiscaal en de AlgemeeneScbatmees-

ter (3). De Kartlinaalsgeziuden belonfden zich weinig gneds vandezeonderhantlelingen,in welke xowrlosx, die twintig kronnenelken dag genoot,veell
jverbetoonde
en goede diensten bewees. In weerwil der overeenkomst, zetlen de Engelschen hunne

rooveri
jen en geweldenari
jen derwi
jze vpprt, datdeNederlandsche gemagtigden onrdeeltlen , dat hct Hoogbewind zulks niet langer m ogt tlult
len ;doch er wertlen geene

jk werdinhetvolgentlejaarhetGroot
krachlige maatregelen tegen genomen (1).Eindelt
Ilandelnverbond van yeertienhontlerd zes en negentig vernieuwd, en daardoor het

verkeermetEzlgellzl
.
d op den vorigen voethersteld (5).
Kort Aöör het vertrek van zoMown wasin Jntmerpen een oprner,denkeljk ter
zake van de gcdsdicnst,ontstaan ; althans recds sinds lang hicltlen de Hugenooten verstandhpuding in die stad,en beraamden een plan ter gunste der Hervormingsgezinden
aldaar. Derwaarts vlugtten uit Brussel degenen , welke de nieuwe gevnelens 0mhelsden, en vonden er eene vreedzame schuilplaats. De Kardinaalsgezinden vreestlen ,
(Iatindien Jntmerpen zich tegen den Koning verzette, de overige steden derN eder-

landen ditvoorbeeld vclgen, zich met elkandervereenigen en totA'rje Rjkssteden
verklaren zouden door de hulp, welke zj uitDultneltland,E ngeland enFrankrf
g'k nntvangen knnden. Met htt verlies :an Jntmerpen was het midtlel nm geld te

bekomen insgeljks verlcren, en den Nederlandschen handeleen gevoeligeslag toegebragt;(litzcu nnverpi
jdeli
jk zi
jn,indipn men bespeurde,tlatdeKoning zichweinig

(1)Corre&pondance deNxtlpa 11,T.1.p.324,343.
(2jCorrespoktdancedeNltll'
l::11,T.1.p.335. cltartern.v.Frïe#/.D.111.bl.641.
(3)Arcltines de la M.cùoAz d'Orange,T. 1.p.368,405.2deEdit. correapondance dd
msltlppg II,T.1.p.339,343,344,315.

(4)correspondancedepslupps11,'r.1.p.349,354,371,374,382,392.
(5)wzgExzzR,D..
YI.bl.75. Een uitvoerig, schoon niet in allen deelejuistve/haalvan de
gcschillen metEngeland,werdtgevonden bj v.xxrxqsy,Rist.d.Ned.oorl.B.ll.b1.34-39.
$I.9ezs..j STrK.
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68 aan deNederlanden lietgelegen liggen (1). Om de rust en tucht in de stad teherstellen en te verzekercn, raadde oltzxvzLl.z aan, er een kasteel op te werpen en de

regtsbetleeling zonwel,a1sdeplaatselt
jkewetten tolhandhavingderopenbareveiligheid
(laJ''
?
zz'JïlïJ y p/îïcz-l dela rïîîl) te hervormen; of wel den handel naar Gent
os'
erte brengen, dewl
jl daareen kasteel was en de werken, te Sa& aangelegd,
grpot gemak aan den hantlel verschaften. De lntwerpenaars, onderrigt van 'sKoningsmisnoegen, tlat zi
j weinig regt cefenden tegen de bebverkers van het oproer,
straften een van hen aan het leven en eenige jongens gestreng aan den ljve. De
Xerkgraaf van J ntmerpen betoonde sedertmeeri
jverin de zaak dergodszienst,of
liever in het vervolgen tler ketlers en in hetver
jagen tlerHugenoolen,welkeerzich

gevestigd hadden (2).
Vxltlcs had intusscàen zel
fwegensden wankelendenstaatzi
jnergezondheid,zi
jnonl-

slagbi
jdenKoningingediend.FlLlpswasbereit
lditteverleenenenverlangtle,datdeLandvoogdes,indien zi
jalthanshieraverdachtalshi
j,hem ter.plaatsvervangingvan vloLlus
eenenman z0u voorstellen,die met grootewerl
tzaamhcidengeeslkracht,eenvurigeni
jver
voorde godsdicnstvereenigde.Hi
jonzcrwierp tevensaanhaaroortleel,oflletnietbeter
ware in de tegenwoortlige omstantligheden twee Voprzitters tckiezen:een voortlen Raatl
van State,den anderen vaorden Geheimen Raad. Be llertogin nam geheelgenoegen intlit

voorstelen drong teernsligeraan,tlatvloslvsspoedigvervangen wierd,dewi
jll1jnog
steedszi
jne kamerhield,hetgeen den loop dcrstaatszaken grooteli
jksbelemmerde.Zi
j
zond denKoningtwee naamli
jstenvan personen,om zi
jnerkeustehulptekomen,tloch
bevalhem noppEltvsinzanderheid aan, alsuitnemend geschiktt0tVoorzittervan den Raad

van State, welken zi
jtevens wenschte met tweeleden vermeertlerd tezien. Insgeljksraadde zi
jFltxpsaan, van vloxzlrs rekenschap, als Proostvan St.Wcpp naar
lzetschjnt, afte eischen en hem tebevelen, hethuisraadvan de negen huizen (lier
Propstdi
j, welk hi
j t:t elks ergernis zich had toegeëigend, terug te geven. OJk
voegde het, dat hi
j de staatspapieren overlcverde, die onderzi
jne berusting waren ,
en dengenen toebehoorden,welkehem in zl
jne betrekkingen opvolgden (3). VloLlvs
echter was eerlang wederin zoo verrehersteld,dathi
jde raadsvergaderingen bjwonen en zich metGRAwVELI,Eschrifteli
jk onderhouden kontle (1). Nietvôörhetlaatste
(1)ârclnivesdela Jfct
-dozld'orange,%.1.p.332,333,347.2eEdit.

(2)Corremondance depnltlppE11,T.1.p.338,339,351,374,377.
(3)CovrespondancedepnxclppE11,T.1.p.340,350,353.
(4jCorremondance de 'nlslppx11,T.1.p.3J
'1. Jrcltirendela #@f4n> d'orange,T.1.
P.370.2e Edit.
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vierde gedeelte desjaars, besloott
1eKoning t0thetaanstellen van tweeVoorzitters.1555T
1568
otdien van2enRaad van Statebenoemde hi
j KAREL vAx TlslAco,wiensbetrekking
in SpanjeHoppEltrsz0u bekleeden (1). Vxotlrszou echterlid vandatstaatsligchaam
bljven. Het voorzitterschap van den Geheimen Raad was hi
j genegen aan den
Yoorzitter van het Hof van Utrecht op te dragen, intlien deze daartoe de nootlige
bekwaamheden in zich vereenigde. De Hertog van Aarnehot werd t0t lid van den

Raad van Stateaangesteltl. VlGtxrsontving last, de staatspapieren, welke in zi
jne
hanpen wqren, te rangschik-ken, om aan de beide Vobrzitters,overeenkomstig hunne

bi
jznnderewerkzaamheden,overgeleverdtekunnen wnrtlen;hetgeen ài
jmettemeer
i
jverzalverrigthebben,daarhi
jvurigerdanooitwenschte zich terug tetrekken(2).
Hi
jmoestechter,zi
jnsondanks,nog nmtrentvi
jfjaren hetvoorzitterschap bekleeden,
dewi
jlTzsxacoeerstin hetbegin van vi
jftien honderd zeventig zi
jnebelrekking in de

Nederlandenaanvaardtle (3).
Degroote zaken van den Staatverhinderden ondertusschen oaAwzz niet,aandebelangen

xan zi
jneigen huistedenken. Hi
jverzachtvan dcn Koning deopengevallenprcnstdl
)
j
vanSt.SalvadorteUtrenhtvoorzjnenbroeder,GraafIIEXIIItIKvanAcwzc?z,eenjongelingvanzestienjaren,welketeLeuveneenegeleerdeopvoedinggenont(4).Xenheeftredentetwi
jfelen,datditverzoekaanzi
jnemoeder,deGravin-wctluwezvrlaxAjen aan
zi
jnebrpederszAx en tooEwlzK aangenaam geweestis. 'i
jtochhaddenhunnevreesniet
verborgen,dathetverbli
jf#an IIEFDRIK teLeuven veelinvloedmogthebben opzi
jne
gotlsdienslige gevoelens, en hem verboden, de plegtigheden derRoomscheKerk bj
tewonen (5). DePrinswasop ditpuntmindernaauwgezetnietalleen,maartoonde
zich thanszeergebelgd, wanneermen zi
jn Katholl
jk gelcpfverdachthield;00k had
hj zjn jongsten zoon op de wjzederRoomscheKerk te Breda laten doapen (6).
DeGraafyan Rennenberg werd in hetvolgendejaarmettlebewuste prnosttll
j begiftigd, doch de Prins kwam metdien Heerovereen, datdezejaarlt
jksaan uzwbaxm
(1)Ziehiervoor,bl.156.
(2) Correspondancedex'
1IIt1Pl,x11,T. 1. p.369, 373 ,374,384. vzltll Eg-ta, p.45. so''zars,M emorial,p.60.

(3)vlGtlxFita,p 52. vlGtllEpht.p.499. Iltlvl'zl:j Ept-st. p.242,244,247 ,255. Vgl.
Naleez.op de Fcdcr/.R ist.b1.251- 255.

(4)Correspondanoede'Ifltl1'pz 11,T.1.p.310.
(5)Jrchire&dela Acùos d'Orange,T.1.p.122,205,228,398.2*Edit.
(6)Corremondance de 'lllslppz11, T.1.p. 341. Y:1.Jrchires de la Mainon d'orange,
'
13.1.p,399- 402.2.Edit.
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68 zeshontlert
lgulzen z0u uitkeeren (1). Voorzichzelven had oaAwzzom dien ti
jd aansgraak gemaakt op de zoutgroeven in B ourgondiè., waartegen zich GRAwVELLE ver-

zctte. Be gelastigden , welke uit F laanderen derwaarls gezonden werden, om de
zaak te onderzoeken, waren geheel door hem gewonnen, en oaz
kxvslarl k0n niet na-

laten,rILIP!onderhet0ogtebrengen:))Hetisvreemd,datzj,dieindienstzi
jnvanUwe
Xajesteiten vanU loon trekken,denPrinsvanOranjebegunstigen tennadeeleUwer
geldmiddelen-'' Eenigen tl
jd tevoren,haddePrinsvoordenGrootenRaadteMeeltelen,
een regtsgeding tegen den Koning gevoerd over de erfenisvan Châteaubllzn ,het-

welk (le Keizer, bi
j den dood van den laatsten bezitter, aan 'sPrinsen goederen
gehecht had (2). Dit verhinderde echter niet, dat de Koning aan oaAxzE,
zaowela1saan den Xarkgraafvan Bergen,schrifteli
jk zi
jncn dank betuigde voarden
i
js-ercn goeden wil,welken zi
jin de zaak derbedebetoondhadden. BerLandvoogtlesschreefki
j: ))aan den Graafvan Egmond zalik toonen,datik nietalleen over
hem ,maaron1(overden Markgraaf,den Prinsen aldeze Heerenvoldaanben,dewi
jl
U ditraadzaam voarkomt.'' XoxTzcwv begiftigdehi
j methetKommandeurschap van
den Heer ns cocRRllazs. OaAxzu'antwoordde den Koning in bewnnrdingen ,welke

'sYorsten goezkeuring in hopge mate verwierven (3).
InmidtlelswasdeGraafvan Egmond opde vlei
jenzstewi
jzein Spanieontvangen,
en werd xllet eene onderscheit
ling behandeld, welke n0g nimmer aan een onderdaan

ofleenman was te beurlgevallen (é). De Landvpogdeswasoverluigd,tlattlitnicl
slechls op den Graaf, maar op al de Heeren den gunstigsten invloed z0u uitoefenen.

Eoxoxo betuigdedan onlkden Koning. datbj hpogstvoldaan naardeNederlanden
zcu terugkeeren (5). Trouwens, hetgeen hj voorzichzelven verzochthad,washem
toegestaan,z0oalshelvri
jbezitvan Nznove, demagtiging ditlandtegen Engltlen
te verruilen , en de vergunning , hetgeschenk aan te nemen, welk hem de Staten
*
xan Ftaanderen hadden toegedacht (6). Daarenbpven zouden hem blJ@ zig.ne terug-

komst in de Nederlanden, Ti
jftigduizend gulden tot eene belooning worden uitgereikt; en dewi
jlhi
j verscheidene dochtershad, nam de Koning hare uithuweli
jkingnp zich en beloofdetevens,allen,diet0t'sGraven huisbehoorden,in zi
jnebi
j(1)Arcltiren dela Acïdps d'OrangenT.1.p.399.2eEdit.
(2)Correspondancede'ultlppz11,T.1.p.336,342.
(3)Correspondancedepulul'pz11)T.1.p.3l0,350,351.
(4)Wrc/lïre:de Ia Acùnp d'Orange, T.1. p. 368. 2eEdit. gtlppurs, nlemorial, p.44.
sTRzoz,de Bello Bel
gico,Lib.lV.p.184.

(5)correspondancedepaltlppz11,T.1.p.349,351.
(6)Corremondancede pultll'':11,T.1.p.345,348.
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zonderebescherming tencmen (1).Eoxoxnbleefechternietingebrek'e,denVorsteen115
5568
5-

uitvoerig verslag van den toestand der N ederlanden tegeven en inzonzerheid op verzachtingvan debloedbevelen tegen de ketters, devermeerdering van leden in den Raad van
State, en het gezag van (latligchaam over den Geheimen Raad en (lien der Geld-

middelen aan tedringen (2). Inmiddelsonderwierp rll-lpsaan eenen Raad van Godgeleertlen de beslissing der vraag:gof hetnopdzakeli
jk ware, den Nederlandersde
begeerdevri
jkeitlinde godsdienstt0e teslaan?''Hetantwoordwas,dat))degesteldheid
der N ederlanden en de vrees vnar eenen algemeenen opstand, weleenige toegeef-

ljkheid verschoonbaarmaakten.'' DeKoning lietweten,))dathi
jnietgevraagd had,
of hi
j vri
jheid in godsdienslmogt, maar ofhi
jhaarmoentinwilligen?''Zoodra dit
ontltennend door den Raad beantwoord was, viel Flxalps voor een kruisbeeld neder,

uitroepende:)Dan smeek ik U,Almagtige Gotl,mi
jte bewaren,ooitKoningofHeer
te zi
jn overlicden,tlieU miskennen (3).',
Ondanks de minzaamheid,welke de Koning aan Ecxoxo bcwezen hatl,knnde1)i
j
bi
jhetafscheidsgehnor nietnalaten, hem op ernstigen toon zi
jn misnoegen over het
verbond derOranjesgezindeEdelen, en overdespot-kleedi
jlekennen te geven. De
Graaf stelde deze laatste voor als eene onschuldige tafelklucht; en wat het eersle

betrof,verklaardehi
j, datGRAwVEIZIZE zelf,steedsop middelen bedacktom den Atlel
teonderdrukken, de Erlelen genpodzaakt had,tegen hem op hunnehoetle te zjn.
Ondereedebeluigtle hi
j, datzi
jin hunne bi
jeenkomsten nimmer ietstegen hunnen
scllultligen pligt,nf ten nadeele des Konings verrigt hadtlen; en tlat, z00hi
jdit
slechlsvan verrein iemand had kunnen vermoeden, hi
j hem dadeli
jk, alware hct
eck zi
z'n eigen broedergeweest,metzi
jn degen zou doorboord hebben (4).
Verzeld door atExzkwnzit FAMwESE, wiens huweli
jk metde Prinsesvan Portugal
aan hetH0fzi
jnermoezer, deLandvnogdes, eerlang z0u voltrpkken wprden, kwam 301e.
asnz.
Eoxowo, na eene afwezigheid van driemaanden,in Brueeelterug (5). Hi
jweiddetl1r565
uil over de behandeling in Spanje ontvangen en het vertrouwen, welk de Koning in hem , in de Eflelen, en pver het geheel in al zi
jne Nederlandsche ondcrdanen stelde. Zelfs schcen hi
j genegen, de Illannen van Fltlps, inzonderheid
(1)sEhTlvoGtlo,Nederl.#v
-&f.B.lI.1)1.34.
(2)Correnpondance depHltlpp:11,T.1.p.317.
(3)sraznw,deBello Bel
g.Lib.l7.p.185.
(4)Correspondance de pultlppg 11, T. 1.p. 318. srRzoz, de Bello We/gïc:, Lib. 1V.
P.185,186.

(5)corremondancedepHltlpp: 11,T.1.p.352,353,351. sTRzpz,de#c//:Bel
g.Lib.I7.
p.188. :E5Tl.
v0GtI0,Ned Sc
-#f.B.1I.bl.34.
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- betreltkelt
jk degodsdienst, te pndersteunen. Baarbi
jzi
jneaankomstoaAxzczich in
Eolland bevond, hield hj t0t aan 'sPrinsen terugkeer in Bruœeel, de besluiten
geheim ,welkebi
j.hadmedegebragt,hetgeen t0tduizend gissingen engespreltkenaanleitling gaf(1). Erverliepuitdien hopfde eene maand,eerzoxowo indenRaadvan
State verslag leverde van den aioop zl
jnerzending (2). Hi
jbetuigde 'sKoningsgenegenheid voordeNederlanders,en voegde erde verzekering bi
j,datalleendeoorlog
metde Turken , wier vloot van den kantvan aHalta moestopdagen , den Yorst be-

lette, ditjaar naarde Nederlanden tekomen; echterhooptedeze,datin hetaanstaantle jaar de kri
jg geëindigd zou zi
jn, en hi
jalstlan ti
jtlgenoeg vonrdereiszou
vintlen (3)k Baarop lasdeGraafhetberigtschriftvopr, hem door den Koning gegeven,waarin Eltlps,na vlei
jenden 1nfaan zGxoxn te hebben tnegezwaaid, verklaart,
))dat,watée godsdienstbetreft, hi
jlieverhonderdduizend levenswils'erliezen, dan
daarin eenige verandering gedoogen. Slechts vergunthj der Landvoogdes, twee
of drie Bisschogpen , eenige Gotlgeleerden en Raadsheeren, het getalder Bisschop-

pen niette boven gaande, in den Raad van state teroepen, ten einde gezalnenll
jk
met hen debestemiddelen teberamen, om het volk behoorltjk voor te lichten,
het onderwijsderjeugd te bevnrzeren, en den voortgang der kettert
r
j door meer
gegaste straFen,dan tol nu t0e geschied was, te stuiten. Voortsbeveelthi
jhaar
(le handhaving van regten geregtigheid ten ernstigsteaan en wenscht, datzij hem
berigte, eer hi
j tnthetbenpemen vanmeer leden in den Raadvan State overgaat,
welke orde men in dien Raad zalinachtnemen, en tevens teonderzoeken, ofhetnond-

zakeljk is,eenen Yoarzitterinden Raad van State,en eenen in denGekeimenRaad
aan te stellen. Bj detweemaalhonderdduizend kroonen voorde grpote loterl
j,ende
zestigduizend vonr het te kort in het onderhoud derbezettingen, welke hi
jreeps
heeftovergemaakt, zalhi
jn0g hontlerd en vi
jftig duizend dukaten zenden, totdekking van hettekorttlergewone inkemsten (1).':
Oaxwzz en zi
jne vrienden berustten in de hiergeuite gevoelens des Konings, wiens
bevelen men reeds begon ten uitvoer te brengen. Xaar hunne verbolgenheid kende

(1)Correspondancedex'
altlax11,T.1.p.352,357.
(2)HoppEnrs,Memorial,p.44, stelt deze verslaggeving op den 5denvan Bloeilldaand. Xaar
oalxz: kwam nietv/t;r den 28.ten dier maand te Brgtnnel. fprredpnsdcsce de plltll'p: 11, T.1.
P. 357.

(3)unppnr:,Memoriat,p.44.
(4)Corremondance depaltlpl,x 11,T.1.p.346,347. Vgl.Hoppzars,Memorial,p.44-46.
sTRznx,de Bello Welgïco,Lib.lV.p.186. v.n.szxx, de lnit. T,:z?1y/l.Belg.p.284. zrqovsplvs,Rint.Bel
g.Lib.II.p.77. MoarT,Nedert.Aùf.B.II.bl.51.
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geene grenzen, tpen de Landvoogdes kort daarop uitF alladolzd een tweede berigt-1555schrift hetwelk eenen antleren geest atlemde
1* 8
,
ving. 0a.
twzE, zoMoao en uooRxz
, ont
bnvenal, gaven onbewimpeld kun uiterste misnoegen daaraver te kennen , en vruchtel00s beproefde de Hertogin hen door Altxuyr
rEaos t0tbedaren te brengen. Rontlbnrstig

verklaarden zi
j,pin 'sKoningswoortlen en beloften geen vertrnuwen te stellen,dewi
jl hijdrie dagen nahetvertrek 4an xoxowo,wien hi
j eene soortvan laltbriefhad
ter hand gcsteld, om hen aan te sporen , hunne ltrachten te vereenigen, ten einde
den staat van zaken te herstellen; buiten wcten van den Graaf, brieven had afgezonden van cenen geheel tegenovergestelden inhnud . wat de voornaamste punten betreft;

he
tgi
enegn,
he
cktj
tieo
e'
t'ge
scr
hsit
eodndwa
sa,
a
cht
bi
jna
ha
erlv
olt
ksmo
gntl
en,vme
erl
zpz
enTe
st
akt
oe
pnzatzi
jhun goeden naam en
hem gestreng to straffen, vFanneer hij schuldig bevonzàjdewerkzaamheden,ter
verbetering der zaken van staat en goësdienst aangevangen. Xen vreesde,datzi
jtot
hunne oude hebbelt
jkheden zouden terugkeeren,en deLandvoogdesgeraaktehierover
(lerwi
jzc in verlegenheid,datzj AhxExrzaoswedernaarSpanjeznugezontlenllebbcn,
intlien zi
jne gezondheid hem zulk eenereisveroorloofd had (1). DeKoning hatlin

den Koning verzoeken zoude,

(1itnieuwc berigtschrift, zich ten stelligste tegen eeneuitbreidingvan hetgezag vanden
Raatl #an State verklaartl; want de voarnaamste Ellelen cn Ileeren :an den Lantle
,

znuden daardcortezeerin magt stjgen, zj knnden alstlan het bewind derLandvoogdes belemmeren , en tloor het beheer der gelgmitldelen vroeg of laattle gelcgen-

heid waarnemen9 om nieuwigàetlen aan te rigten tol natleel van het Koninkli
jk
gezag (2). Hi
jhatltevensgelast,alle gevangen hertloopersenantlereketlers.zonder
x gluiking , met den (100tl te strafl'
en (
3). Eoxowp verklaartle,dat(litallesvolstrekt
in stri
jd was, methetgeen bi
j uilden eigen mont
l van vlrlps gehoord had (1)
Het is echtermogeli
jl
t, dathij, ))weinig geschiktvonrzulkeonderhandelingen,uit
'sKonings algemeene uitdrukkingen van welwillendkeid ,allesteverrigten,watvan hem

afhing,bi
jzondere toezeggingen gemaaktheeft,welte goedertrouw,dochzeerte onregt(5).': 0f welligtheeft))zi
jn gned vertrouwen in Spanje de met vriendeljke
woorden verzachte, en dnar geschenken verzpele weigering voor halvc toestemming

(1)Correspondance depnltlpp:11,T.1.p.355,356,363,:64.
(2)sTnàol,dcBelloBel
gico,Lib.1V.p.187.
(3)vlGtllYita,p.13. Corremondance depllltll'
p: 11,'11.1.p.364. zo:,Sùt.d.Federl.
Oort.D.1.B.1.bl.31.

(I)Correspondancede vmtlpp: 11,T.1.p.362,364,383. srAzoz, de BelloBelgico,
Lib.lV ,p.200.

(5):II,
OZAnIJK,D.VI.bl.41.
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68 opgenomen (1).9, H0editzj, luideklagtcn werden nu tegen den Graafaangeheven.
OaAwzEen anderen berispten hem ,dat))hi
j zichdoortleeer,hem inSpanjebewezen,
hadlaten verblinden,en meervnorzi
jnebi
jzpntlerebelangen (Ian voorhetalgemeene
Welzi
jn gezorgtl had (2).'3 Xaar het meesle gebelgtlwasElMowo zelf, welke zich
tlikwerf woorden liet ontvallen , die niel overeenkwamen met den eerbied, den Koning

verschuldigd (3). Hj verklaarde derLandvnogdes, ))datl)j zeerwelbespeurde,dat
tle Koning getrachthad, hem bi
jhet vplk in wantrouwen tebrengen;datderhalve,
in de onmogeli
jltheid gesteld den Yorst te ëienen, hi
jzich naarhuiszou begeven
en der wereld bekentlmaken, dat het onregtnietkwam van zi
jne zi
jtle,maardat
men ditaan 'sKonings kwatle raadgeversmoestwi
jten (i).'' De misnoegtleGroolen
sloten zich nu meerdan ooitaan elkander. De bekendekleedi
jwerd,inweerwildes
Konings, steeds gezragen, 00k door Duitsche Vorsten en Etlelen , diedeswegea1sbond-

genooten derNederlandsche Ileeren bescllouwtlwerden (5).FzLlpswas,oftoondeziclz
verwonderdoverhetongenoegen derEdelen,ten gevolge derverschillendeberigtschriften ,

en wenschtenaderebi
jzonderheden daarvan te vernemen.))Houd in hetong,''schreef
zi
jn Geheimschri
jver ooxzAxzo rzhzz aan AltMzxr>litos,))datde Koning in velezaken
zich bedriegt en zich bedriegen za1, dewi
jlhi
j ze nu eens met dezen, dan met
genen behandelt; den eenen sommige zaken verbergende, en hem andere teevertrotzwende. Het is derhalve niet te bevreemtlen , dat verschillende staatsbrieven, en zelfs
tlie elk-ander wederspreken , afgezonden worden. Dit heeftniet alleen plaals met de
N ederlanden , maar o0k met de andere gewesten. Hieruif kunnen niet anders dan

gronte nadeelen en moei
jeli
jkheden voortvloei
jen. soch TlswAcv, noch covar
rEvllzl,E
droegen kennis van den lastbrief aan den Graaf van Egmond) en hur GoMEz noch

ik wisten ietsvan debrieven,welke zj uitFalladolid schreven (6).''
Inlusschen werd 'sKonings last. dpar Eoxoxo overgebragt, opgevolgd. De Landvnpgdcs beschreef tegen het begin 1an zomermaand naar Brwaeel, xARTlzw azrHovv.

(1):RnEs,mlzll'svzxMarnix,D.1.bl.129.
(2)vxotxx Fïfc,p. 43. v.D.IIUR, de lnit.Wl4-1:Jf.Lib.1.p.284. :EXTIVOGLI:,yedert.
# ùf.B.lI.bl.34.

(3)corremondance depIIII,1ax 11,T.1.p.356,363. lloppERrs,Memorial,p.44. Vgl.het
eestigvertoog van sRozs:zGM0xo metEGxowo rerefend ten opzigtezg'serzending naar8panie,
in heteerste deelvan rltlpsv.xàxwlx aan de hand rcl wlttzx I,bl.113- 129.

(4)CorrespondancedeI'Hxul'
p:11,T.1.p.364,383.
(5) correspondancedepnltlppz 11,T.1.p.357,363,364.
(6)CorrespondancedepHltlpl,:11,T.1.p.358,
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Bisschop van Yperen) AwToxlz zozEF HAVET,Bisschop van N am en) GERARO n'HEMltI-1555couRT, Bisschop van St.Omer) zAltoBMARTIUSofMEERTEwS, Voorzittervan lletH0fvan 1568
Flaanderen) Hlppox-vTusPsRslzx,Voorzitter van hetHofvan Utreeltt) AwToylzMEULEwAERE,Raadsheerinden Grnoten Raad teM eohelen) zoos'
rnETILLZTofTxlzETAwvs,Proost
van W aleourt) coRwzLlus zAwsEwxgs, een Got
lgeleerde; en vorxAa BERNAERT, II00g-

leeraarinhetkerkeli
jk regtteLeuven.Hetheette,datmen hun gevoelen overeenige
punten , de Trentsche Kerltvergatlering betreffende, wenschte in te winnen ; maar toen

zi
jin dcn Raad van state verschenen waren,gafmen huneenafschriftvan 'sKonings
lastbrief en eenige dagen ti
jd, om over (len inhoud te beraadslagen. Ilierop ontwikkelden zi
jin twee zittingen hunnegedachten over het onderrigtaan hetvolk te geven,tle zedeverbetering derGeesteli
jkbeid,helonderwijsderjeugd,enhctverzachten
van de straFen der ketlers. W atde drie eerste punten betrof, daarin hafl de Kerk-

vergaderingvan Trente,naarhun oordeel,behoorli
jk voorzien. Aangaantlehetlaatste
punt,meenden zi
j))datdeGodsdiensten hetwelzi
jn desLandshierin geeneverandering gedoogtlen,ten waremisschien omtrentjeugdige en berouwhebbendeketters,die
men, naar lterkeli
jk regt, eenigzinsinschikkeli
jlterbehandelen konde.'' ORAwJE en
debeize Graven merkten hierop aan, ))dat men dentoestand derti
jden nietuithet
o0g verliezen en wel toezien moest, welke straflkn konden wortlen ingevoerd, zonder
zich aan nieuwe zwarigheden en gevaren bloot te stellen-'' DeLandvnogdes zelve liet,
op aandringen dcr meeste Raadsleden , den volgenden dag N'oordragen: )wat men
wegens de gesleldheid der naburen en de menigte der keltersmoestin aanmerk-ing
nemen ; hce o0k de regters geenen wil t0t het handhaven , en eenen afkeer van

de gestrengheid der bloedbevelen hatlden;en dat er ligteli
jk opschuddingen ontstaan konzen , indien men de strafbepalingen niet verzachtte.'' De Bisschoppen
echter bewecrtlen, dat ))in 'sKonings laslbrief van geene verzachting der bloedbevelen

Igesproken wertl;(lat0ok de ketteri
j doorgeene toegeepi
jkheid,maartloorkrachtigen
tegenstand te bedwingen was-'' Na dat m en drie dagen achter elkander hierover
lvaogdes den beschrevenen, hun gevoelen in geberaatlslaagd had, beval de Lant
schrift te stellen , hetgeen geschiedde en hierop nederkwam : )Het volksnnderrigt

was doorde besluiten derTrentsche Kerkvergadering, wellte zoo spoedig mogeli
jk 8 v.

mnesten afgekondigd en ingevoerd wortlen ,voltloentle geregeld. Hetoverige bleef den zomeri
g'ver der priesters aanbevolen, wier gedrag door tle opzigters en geloofsonderzoekersmzznfl.
jgqs

metzorg moestworden gadegeslagen. Voordezedeverbetering,
derGeesleli
jken en het
onderwi
jsop descholen had de genoemde Kerkvergatleringinsgell
jksden weg aangewezen , dien men nu slecbts had te volgen. Onraadzaam was het de dwangbevelen

legen tleketterste veranderen, dewi
jlzi
jreedsmeerdan vi
jfen dertigjaren bestanden en tweemalen hernieuwd waren. Evenwel k0n men tlen geregtshnven lleimeli
jk
aanbevelen , alleen de hartlnekkigste kelters met den dood te straFen , onderscheid te
11 IIEEI,.4 STVK.
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55- maken tusschen desekten,te.letten o-p dejaren,d
en stand en (lehoedanigheden dcr
1568 b
.
csckuldigllen en hen , hetzi
g dan ter dood, hetzi
g t0t galeistraf, Terbanning , of verbeurflvcrklaring van goederen te veroordeelen. Predikanten en godstlienstleeraars ech-

ter,moestmen alss'olslagen hardnekkige kettersbehandelen. Zi
j,diealleen uitonbezonnenheid of nieuwsgierigheid f1e bloedbevelen hadden overtreden , zouden gegee-

seld,beboet, verbannen oI'op dergeli
jke wi
jze kunnen gestraftworden. Ten slotte
oordeelden zi
*
i het noodzakeli
jk, door openbare gotlstlienstige nmgangen en gebeden
den Hemeltesmeeken, dat nietéén puntvan hetIleilig Katholi
jltgeloofmogtverloren '
gaan , met welke gevaren het 0ok , zoo in het geheim als openbaar, bedrcigd
werl-'' In den Raad van Slate waren de gevoelens over dit gescàrift vergeeltl. Eeni-

gen keurden hetgoetl; dnch dePrinsvan Oranje,WiPLSgevoelensgenoogzaam bekend waren, en de Graven van Egm ond , Iloorne en M annfeld weigerden te stemle Leden
men , ontler voorwentlsel, ))t
lat de Koning nict naar de meening van t

van den Staatsraad gevraagd had; gebeurde dit, tlan zautlen zi
j hunne denkwi
jze
openbaarmaken.'' Velen mishaagde dit beleetligend s'ilzwi
jgen en zi
j vreesden,dat
hettolgroolemoei
jeli
jkheden aanleiding zou geven. DeLandvoogtleszxtlhetgcschrift
naar Spalu-e 0r). Later werd in tlen Raad van State over de ant
'lere punten van Eo-

xososlaslbriefgehantleld, zontlertoteenig besluilte gcraken (1).
Het vcrhantleltlc metde Gotlgeleertlen verspreitlde zich spoet
lig onder het vollt cn
strekte nietweinig, om hette verbitleren. klles wcrtl al'n de inblazingen van GRAw-

VEXZLE en zi
jne aanhangers, welke men Paplùten noemtle, tnegeschreven (2). 9e
opgewondenheitl steeg nog hooger en fle Koning zelf werd niet gespaard ,toen (Ie

Landvoogdeszi
jn bevel, de besluilen tlerTrentscl
ae Kerkvergatlering in de Nederlanden in te vneren, donr brieven aan de Gecsteli
jltheid, de geregtshoven en overheidspersonen in Hooimaand bekenllmaaktc (3). 9ie besluiten echter, welke op het
wereldli
jk regtsgebied inbreuk maakten, werden, naar het voorbeeld van antlerc
#

Mogendhetlen , uilgezontlcrd. DeStadhouders en de/gereglshoven ontvingen last, daar-

tegen te waken, maar ook tevens, den Geesteli
jken in tIehandhaving der overige
allen bi
jslptnd te bieden. De afltnntliging geschiedtle in hetaartsbisdom Kantel-ç
jk,
(1)soppEncs, llentorial,p. 47, 51. Correvondaktce de PnltlppE 11,T.I,p.355,360.
archives de la Scz-dozl d'Orange, T.1. p.378, 381,382.2eEdit. v.o.UNER, de fnïf.
Tumutt.p.285, Brltgrwnlrs,H ist.Belg.Lib 11,p.79-82. czzpzyl, delta Guerra di Fz'tI'1dra,T.I,p.8,9. utl0F',Nederl.Hist.B.11,1,1.52.

(2)vlGtllFita,*p.43.
'3) correspondancedepnltlp'E11,T.I,p.360. vAw wESEMJIEECK,Bescltr.r. d.à/cefenz.
191.3i. srRGrxolrs,Rist.Bel
g.Lib 11,p.82.
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doch nietznnderveeltegenkantingvan tleGeesteli
jklaeid;en in Meehelen,waargeen 1555l
1568
Aartsbisschop was, om haar door te zetten, werd zi
j geheelvergeten. n Utreeht
lag de Kerkvnogd met de Geestell
jken overhoop, tlie weinig smaak in den hantlel hadden. Xen gaf de laatstgenoemden na, ))datzi
jzich lieverwilden lateù betlerven tloordeketteri
jen,dan verbetercn deor deware Kerk, welkein tlelleyluiten
derTrentscheKerkvergadering sprak (1).'' Doorinvloed der Landvcpgdes werd het
geschilbjgelegd, en deafltondiging, na veeltegenspartelen van de Geesteljkheid,
ten laatste doorgedreven (2).
Hetvervolgen der lketterswerdnu metvernieuwden ijvervoortgezet. Be geloofsonderzoekers, inzonderheid TlrEtxAlvs, handelden met eene gestrengheid en willekeur, welke der Lantlvoogdes vrees voor hevige botsingen inboezemde. Om deze te

vporlkomen, raadde zi
jden Koningaan,(le berigtscllriften dergeloofsontlerzoekers te
herzien en naar den tegenwoordigen ti
jd te wi
jzigen, met inachtneming van de beschrevene regten, naar welke de Netlerlanders en niet anders behandeld wiltlen wor-

den,luideroegentle,datdeBisschoppen enKerkeli
jken (lenSpaanschen geloofsdwang,
en zelfseenen noggestrengercn,trachtten in te voeren. Devier heofllstetlen vanBrahand

zonden bi
jdeStaten vau datgewesteen geschriftin,waarin zi
jbeweertlen,datnimmer eenig gelonfsonderzoek in krahand gebruikeli
jk wasgeweest,alsstri
jdendemet
'sLantlsvoorregten en f
!e Blt
jdefztàpznzfen,wesbalve zi
jverzochten,daarvanontlast
te wprtlen. Alom ontmoetten de geloofsontlerzoelters z00 veel tegenstand en beschim-

pingen, datzi
j zonderlevensgevaarhunne betreliking nietkonden uitoefenen,en de
hulp tlesKoningsinriepen. FlLlps prees ))hunnen i
jver en dien derGnzgeleerden4an
Ldyrt?n in het hantlhaven Tan de godsdienst, Termaande ben op tlezen Meg voprt te

gaan, en zich door nietsin tlevervulling hunnerpligten te laten weêrhnuden. Zi
j
moesten doorleven,leeren invloed den krachtigsten dam opwerpen tegendetlageli
jks
meeren meer inzringende lketteri
jen; hi
jbeleofdehun zi
jnegunsten ondersteuning.
Mrathem zelven betrof,hi
jhad bcslotenrmoeitennoch ltosten,noch zi
jn leven zelfs
te sparen,om hetKatholi
jkegelnpfteonderschragen.'' Xaardatgeloofbeantwoprdde
bli
jltbaar,indeNederlandenalthans,nietmeeraan de eischen van den ti
jden aan de
behoeften des volks. Erwerd aan de poortvan hetHof,en aan de deuren der kerk van
#1.Gudule te Brueseleen groot geschrift aangeplalkt, :o1 schimpscheuten op deGees-

teli
jk-heid en deKerkvergatleringvan Trente,terwi
jlmenvri
jeuitoefcningvandeAugsburgschegeloofkbeli
jdenisvorderde.lnGentspralten t!emeeste regeringsledenzeervrjoverdegodsdienstenmetveinig eerbiedover(lenKoning,wiendeTurkschekri
jg,naar
(1)Hol>p>
:ltrs,Memorial,p.54,55. neo:'
r,Nederl.Sïdf.B.lI)b1.56.
(2)Correspondance de 'llltzl
v:11,T.1.p.378. Ac/ct,z'
/ Bacra,D.111.bI.7- 25.
21 *
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- hunoordeel,teveelwerk elderszou verschaFen,dan dathjnietverpligtz0uzi
jn,zich
naar hun wiIte schikken. Hun overmped in hunne betrekkingen methetHoogbewind
was grnot; en LA TRouzLLlihz, de bevelhebber :an het kasteel, was geheel den vereenigden Etlelen toegedaan. OaAwzz mogt zich misnoegd toonen ,dat de dienaars van

het geloofsonderzoek in Ilolland metweinig i
jverondersteund werden; en EoMolo
beweren , dat de blnedbevelen met alle gestrengheid moesten gehandhaafd worden ,
men kende te wel hunne gevoelens, om deze betuigingen voor opregt te houden.

XoxTloxv keurde, geljk zj, dekettervervolging ten hoogsteaf;hi
j onderhield zelfs
een levendigen briefwissel met zi
jneHugenootgezindeverwanten,oz cubxLLows,in
Frankrz
@ik,hun verklarende,))dalhi
jHugenootin zi
jn hartwas,doch ditvooreerst
n0g moest ontveinzen, maardageli
jksin deNederlanden veld won; dat het gelal
dergenen,welkein zj'ne gevoelensdeelden,vermeerderde endeze,.even alshl
j,het
maskerzouden afwerpen,wanneer hetgepasteoogenblikgeknmenz0u zi
jn-'' Xeerdan
noit,zetten thansdejonge lieden hllnnewetenschappell
jke opvoedingaantlegeleerde,
dochonkalholi
jkeinrigtingen :anDultn'eltlandenFrcpàrï
g'k voort. GllxxvzLx,Emaakte
erden Koning opmerkzaam op. Ti
jdens zi
jn bewind in deNederlanden had men
alti
jd zi
jn voorstel, dit te verbieden, van de hand gewczen ontlervoorwendsel,(lat
zulksin stri
jtlwasmetde vri
jheitldesvolks,))alsofdeze beslond,''zegthi
j,))om 't
2en jongen lieden gemakkell
jk temaken,ketterstewordentennat
leelehunnerziel(1).',
Te midtlen der beroeringen in het gotlsdienstige, trachtten oaAwzz en de met hem
zamenspannende Groolen , hunne bedo
elingen in het staatkuntlige te bereiken. 0p
A

nieuwpnogden zi
j,doch wedervruchteloos,Bz
kRlzAvxox'
r,welkenu geheelindeongenade der Landvoogdes gevallen was, t0t hun verbond overte halen.GRANVELLE, welke
van den beginne af hunne vereeniging als minder tegen hem dan tegcn den Koning
zelven gerigt, beschouwd had. vond zich in dat gevoelen steedsmeerenmeerversterkt.
Fltïps echter, tlie den Kartlinaal geheel sckeen te veronachtzamen , hield zich zoo

wpinig metdeNederlandsche zaken bezig, alsofzi
jhem nietbetrofen,en deLandvopgdesbewandeldein vele omstandigheden eenen weg,welken zi
j wist,datmetzi
jnen wil niet overeenstemde. Naar eenigen , konden de Nederlanden alleen door

krachtvan wapenen,tntgehoorzaamheid teruggebragtworden (2).XAROARETHA daarentegen smeekte den Koning, de wenschen der misnoegde Etlelen en van hetvolk

(1)Correnpondancedel'nltlpp:lI,T.l,p.349,353,354,360,361,362,367,368,369,
372. Arcltiren de la Jfcïdol d'Orange, T.I, p.373, 374, 2e Edit. Correm ondance gc
:
p
xwaGculx: d'lutriche,p.13,14,en aldaar de lnterrogatotres #4 Comte ZEGMGITjp.31J,316.

(2)Archivesde // Kai&on d'Orange,T.I,p.372,373,377.2eEdit.
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eenigzinstebevredigen. Om wederregelin tlezaken tebrengen,verklaardezi
jgeen15
156
58
andermiddel tekennen dan tlal, waar ORAwJZ steezs op aandrnng,nameljk den
Raad van State den Yoorrang boven den Geheimen Raad en dien der Geldmiddelen te
geFen, en daarin de groote aangelegenheden te behandelen, welke tot heden debeide

laatstgenoemde staalsligchamen behantleld hadden (1). Vzgtlrsbegreep niet,h:edit
bcstaanbaar konde zjn methetgezag en aanzien derLandvoogtles, en duchtte, dat
deKoùing zelftlaartloor aan banden gelegd wierd (2). Hetbltkttrcuwcnsook-niet
onduideli
jk, dat MAROAIETHA scàoorvpetend tet tlit voorstel aan den Koning
OFergegaan. De Leden van den Raad van State dreigden, zich geheel aan t1e
zaken te nnttrekken , indien hun gelal niet wertl vermeerderd , aangczien het

hun onmpgeli
jk was, alde werltzaambetlen teverriglen (32. DeGraafvan Egmond
verzochtden Koning schriftell
jk, nm op den voorslag derLandvcogdes, metbetrekking t0l den Raad van State, een tcestemmend besluit te nemen. ))Lnn lang de

zaken0P den oudcn voetbli
jven,'' zeide hi
j, ))zalhet niet gaan. Slechts zi
j wier
bi
jzonderbelang erin betrnkken is, wenschen tle Toorgesteltle verandering niet. 1ndien hierin nict vcnrzien wordt, zullen cr botsingen en zwarigheden ontstaan, want

behalveUwe Xajesteit,dienietalleszelve tloen kan, houtlt zich niemantlmet llet
algemeen welzi
jn bezig (4).'' En inderdaad, de verwarringin hetbestuursteeg mct
ellten dag. Xen verhaalt immers, tlat de zamenverbontlene Heeren niets ten einde

bragten,zelfsnictwisten,watzi
jdeden en vreesden dat,naardenwensch<anvelen,
de Kardinaal weder aan hetbewind z:u geraken. De Ariendschap tusschen ohAsaz en
Elxowo verkoelde, en het verbond liep ge#aar van verbrokcn te worden. laxEwTxaos

regeldeallesnaarwillekeur,en oefende eène vclstrekte heerschappj uitover(leLandvpogdes. Het volk was losbandig, het cntzag vcor (Ie wet verloren , de Hertogin
weinig bemind , en oRAwz: bekcmmerde zich niet om 'sKonings goed- cf afkeu-

ring (5). Hetmoge waarzjn, dateenige Edelen wenschten, zich aan hetverbond
te onttrekken , de vnornaamste echter van hen sloten zich engeraan elkanderen hielden

veelvuldige bi
jeenkomslen. Fianen werd hiertne gewnonli
jk uitgekozen. Dezestad

(1)Correspondance depsltlppE 11,T.l, p.363,365.
(2)Jrcltiees de 1@ Maison d'Orange,'r.1,p.378,A01.2eEdit.
(3)Corre&pondance depmtlppE11,T.I,p.363. Jrcltire' de la Jlczà/n T Orange, T.1.
P.t05.2e Edit.

4) Correspondance de pIlltxpp: II, T.I, p.359. Vg1.lnterrogatoire& 1: Comte d'wxpsr,
P.312.

(5)Zrchires dela #cï4:l dlorastge,T.I,p.413- 415,424-427.2deEdit.
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- be
ICIK van Brederode,.een gezworen vi
jand van oaAsvElztz,en
56
dihnorde aan HE>II
e, even als oaAszE, betuigde, dat hi
g met de beste betlpelingen , zich in tle

bewegingen gemengd had. ))W i
j moeten hopen en niet twi
jfelen,'' schreef hi
j
aan LoozwllK van Fczz'l?
,
l,'' tlat Hi
j, die daarbpven woont, .,001-onsis,tlewi
jl
pi
jtegoedertrouw handelen (1).',Yroegerreedshad eenevereenigingvanden Prins
s'an Oranje, de Graven IzooEwlzK van A'
cvq
çc?
z, oT'
ro van k
îciplêlrenll
4rg : KAa:L ran Mansfeld en verscheitlene Edelen te Fianen plaatsgehad? vanwaaralle
naarUtreeltten Zmnterdam s'ertrokken waren (2). Sederthad sltEpEltonzzi
jnestad
8 s verstcrkt,in welkethans(le Hertog van Kleef metden GraafvanNieumaarîdePrins
llerfst- van Oraltie, tle Graven van E gntond , Ilborlle, Iloog&traten , Sehouwenburn , Cumaand.
.
.
1565 lem borg,en twee Graven van W ittaenttein bi
geenkwamen. Na een verbli
gf van vier
(Iagen , begaven zich t
le llertogvan KleefbORAXJEen MlAEoEtlol)z naarJmaterdam ,
en bezochten vervolgens de s'oornaamste plaatsen van Ilolland.Eoxowo was met uooG-

svaxvzs naarBraband,en Ilooasx naarlForkum gereisd (3). geLantlvoogzeshad
aan soxowo llet gevraagde vcrlof, zich naar fzanen te bcgeven , niet geweigerd uit

xrces,datzi
jdaardoor))zou toonen,wantrouwen indeHeerentestellen,welke,naar
hare getuigenis aan (len Konillg , gctrouwc onderdanen waren , tlîe, op welke plaats

zj zich ook bevonden, nietzouden handelen tegen dedienstvan God en van den
Yorst-'' ORAwzz en Eoxowo bcluiptlen llaar, dat de Hertog van Kleef (1e belangen
tlesKoningszeertoegetlaan was(4)- Al-owzo oEL cxw'
rotlaarentegcnschreefaanohA>xzul,s: ))De Prinsvan Oranje,de GraafA'an Egmond,en deHertog van Kleef zi
jn
in Ilolland ; het belkenze karakter dczer Heeren moet weinig vertrcuwen op hunne
beweegretlenen inbaezemen.;t
leGraafallecn isminderverdacht(5).''
Ilet besluitdes Konings omtrent den voorgestelt
len nieuwen vorm van den Raad A-an
state, of lies-er van geheelhetbestuur tler N ederlanden ,werd nog steeds te vergeefs

gewacht. De Oranjemannen hieven luitle ltlagten aan os'erdit uitstellen, en ARMEXvsaos vreestle,tlat in den aanstaandellIomer ccn storm z0u opsteken, indien dat besluit nict aan de verwachting beantwoordde. De Graaf van Eoxowo, welke enlangs

(1)Archiresdela Maison d'orange,T.l,p.305,308.2eEdit.
(2)Dagregisterbi
jTEAVZTER,Terbond derEdelen,D.lV.b1.323.
(3)Arcltî'res dela Jfcùozldlovange,T.1. p.381-385,418,422.2e Edit. Correspondance de l'
nlI
,IpFE 1I,T.Ijp.368. TE wzTER, Fet-bond der Edelen,D.lV.b1.323.

(4) Ccrrespondance de 1,HltlppE 11jT.l,p.367,368.
(5) Arcltives de la #cï::p d'Orl,l
ge, T.l, p. 422.2eEdit. Hetwasnictde Graafvan

Egmond,maar:RENEROOE,welke zich desti
jtls in Ilolland llcvend, naar het bagregi&ter bj
Ts SU TEE, Ferfp/td d.E delen ,D.lV.b1.323.
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40nr honderd en tienduizend dul
talen tleheerljkheitlGaenbeekgekcchthad,om zitting151554538-B
in de Slaten van rahand te verwerven, bragt vlxzlps zelvcn onder hetoog ,hoe zeer

t
litdralen zi
jnedienstbenadeelde. Hi
jvoegdeerbi
j:)t1elleeren,wien ik den goeden wilPwerXajesteitvoorhen z00wel,alsvoorhetwelzi
jnen tlerustdesLantlsheb
kenbaar gemaakt, zullen denken , (lat ik getracàt heb , hen te misleiden.'' GRAx'
vxtx.
z daarentegen verzekerdeden Koning, ))(
lat t1e zamcnverbondene Ilecren bepnelt
len,
tle ambten en bedieningen aan hunne vrientlen te verleenen , optlat allen van hen,

nietvan den Yorstafhingen;datzi
j openli
jkbetuigden,datdeKeizerhen naarzi
jne
wi
jze regeerde, maardatzi
j, sindsdeKoning deteugelsvan hetbewintlhad opgeval, besloten hadden z00 te handelen, tlat het bestuur der Nederlanden alleen in
hunne handen geraakte, en de Knning niets buiten hen vcrmogt.''
Naardemeening desKardinaals, mocst Fltlps (lerLandvoogdes en tlen Letlen van den

Raad van State zi
jn uitt
lrukkeli
jken wil te kennen geven, dathetRoomsch-lkatloli
jk
geloof gehandhaafd wierd , en hel zell'
s een graot kwaad gewecst was te hebben
toegestaan, dat men ontlerzocht, of het raadzaam ware, de bloetlbevelcn tes'erzachten.

Hi
j verltlaartle zich tegen elke Terandering zoo welinhetgot
lstlienstige, a1sin het
staatkundige, en bescl
auldigdedeStatllloutlers derbi
jzontlere gej
vesten, datzi
jzich
een onbepcrktgezag aanmatigden cn de zaalt tler beden verwaal'
loostlen.Tevensraadtle

hi
j den Koning aan, zich metBox cAxLosoverltalzè.naardeNederlanden te bcgeven,alwaarhi
jden jeugdigen Prins,naeen verbli
jfvan een paarjarcn,in welken
li
jd lli
j hcm donr zjne toekomslige ontlert
lanen moest laten huldigen, tot Lanllvaogd konde aanslcllen. De Kroonprin! zou op deze wi
jzc ziclavoorhetbehanllelen
van zaken bekwaam maken , en doar zi
j
'nc tegenwoordighcid voorkomen , flat an*.

deren zich t0tvplstrelkteHeeren 4an hetLantlopwierpen (1). GRA5vEIz!-E zelfachtte
zich gelukkig,dathi
j deNederlanden vcrlatenhad;nimmerz0u hi
j derwaartsterugkeeren, zelfsnietop bevelvan den Koning, ten ware in diens gevolg (2). BeI,antlvoogdes hield bi
j rll-lps ophetzo0 langgewcnschteantwoord aan. ))lletmisnoegcn
der Heeren,'' schreef zi
j, ))neemt steeds t0e, vnoral bi
j den Graafvan Egmond,
welke bevindt, dat de uitkomst geenszins beantwnordt aan de goede voorncmens,

welke Uwe Xajesteit hem heeftte kennen gegeven. Zi
j vreezen alti
jd,tlatUue Xajesteit alwatU uitde Nederlanden eschreven wordt,aan hunne vi
jantlen en anderen mededeelt, tlie uit eigenbelang P aanraden niet watden Landevonrdeelig is, m aar
hun het besle voegt. Ontlanlts de verzekeringen , wclke ik bun van het tegendeel

gegeven heb,volharden zi
jin hun gevoelen, zoolang zi
j niethetbesluilgezien heb(1)Correspondattcedepllltlpp: 11,T.1.p.370,371,382.
(2)Jrchires#c la J.
f
'cïdpvlde#:orange,T.I,p.428,2eEdit.
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1555- ben, hetwelk Uwe Xajesteit betrekkeli
jk deze gewesten genomen heeft; en zoo
1568 dit
niet binnen knrtin de behoefte &'an hetoogenblik komt voorzien, hebben zij
besloten, zich aan de zaken te onttrekken,om nietbehulpzaam tezi
jn aan den ondergang des tands. Ik verznek Uwe Xajesteitderhalve,intlien derenbode nog niet
is afgezonden. dat dit ten spoedigste geschiede, om alzon onherstelbare ongelegenhe-

2en te vonrkomen (1).,,
Xiddelerwi
jlhad de Koningditverlangcn bevretligtl. Immersontving deHertogin,
ondertlagteekening van den twinligsten van Wl
jnmaand,schri
jven van Fllzxps,waarin
aa
n
he
t
bestuur derN ederlanhi
jhaarzî
jn dank betuigtvoor))dezorgen,welke zi
j
jtotinvoering der
den wjdt, en zjne tevredenheitl te kenncn geeftoverhelgeen zi
Ttentsche besluiten heeft verrigt; hi
j verzpekt haar te waken, datde gewesteli
jke
wn
r
de
n
,
o
m
ov
er
de
z
edekerkvergaderingen dnorde Aartsbissckoppen bi
jcengeroepen
verbeleringderGeesteljken teraatlplegen. 11watde vergadering derBisschpppenen
Gotlgeleerden heeftvoprgesteld,komthem zeerpri
jssellk voor,behalveéénIlunt:het
strafen derkettersnameli
jk. W athi
juitFalladolld geschreven heeft,verschiltniet
van den inhoutl (ler brieven aan den Graaf s'an Egm ond tcr hantl gesteld; alleen

heefthi
j,doordeHertogin overhetstraffen der evangeneW edertloopersgeraatlpleegd
zi
jnde. bevolen,dat op eenige van hen tle wel moet toegepastvorden, en tlitis
DoozzRkeli
l'k; zi
jn Wilis, datop dezewi
jzenietalleen tehunnen opzigtegehantleld
worde,maarmetalleketlers,welke men za1vatten,van welken rang ofstaatzi
j o0k
zi
2'nmogen.zeerlleefthem tle wi
jzemishaagd,op velkein deNederlanden overhel
geloofsonderzoek gesproken wordt;dezeinrigting, diereeds onder zj-ne voorgangcrs
beslaan heeft, ismeer dan ooitnoodzakeli
jk, en hi
jza1niettlulden, datmen haar
in minachting brenge. Be Lanzvoogdes moel daarenbaven geen geloof hechten aan de

zwarigheden,welke uitdegestrengheid van hetgeloofsonderzoek zullenvoortvloejen;
er znuden veel grontere ontstaan , indien de gelncfsonderzoekers niet overeenk-omstig

bunnen last handelden. Het ltan derhalve de vraag niet zi
jn, hun nieuwe berigtschriften te even; integendeelverzoekt hj der Lant
lvoogtlesnazrukkeljk,hen te
t
e
e
er
e
n
en
aa
n
t
e
ondersteunen,
moedigen;zj moetde geloofsonderzoekersTxTEtxAwcs en xlcurlx,nx BAr , die hun ambt nedergelegd hebben, aansporen dit weder te

aanvaarden,en hun alle hulp en steun beloven. Eindeljk wilhi
j,datzi
j(le wereldljke overheden vermane,deregtsoefeningen tlergeloofsonderzoekersgeene hinderpalen
in den wegteleggen,maarhuntlienonderstandteverleenen,welken zi
jmogten noodig
hebben. W egenshetbelangri
jkederzaak,heefthi
jn0g geen besluitkunuen nemen

(1) Correspondance de Fnll
-lrpE 11,T.1.p-377.
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overhetgeen de Herlogin hem geschreven hatl, betreFent
le hetgeven van den voor-1555-

rang aan den Raad van State koven den Geheimen Raad en dien derGeldmiddelen.

1568

lngevalge haren wensch, helgetalder leden van den Raad van State te vermeerde-

ren, bcnoemtki
jtlen Hertog :an Jareeltottotdie waardigheid, en heeftbeslnten,
flatertweevnorzitterszullen zi
jn: een4an den Raad van Stateen een van den Geheimen Raad. zoolang de zaak tler godsdienst nietbeter verzekerd is, kan het niet

raadzaam zjn de Algemeene Staten bi
jeen ternepen (1).,, In geljken geest was
zl'n brief van dezelftle dagteekening aan den Graaf van Egmond, wien hi
jvermaanl, tle Landvoogdes te ontlersteunen in alles, wat de rust en hetwelzi
jn der
Nederlanden en hetbehoud van degodszienstkan bevorderen. Nadrukkeljk gelast
bjhem metle tewerken totgestrenge handhaving derblnedbevelen tegendeketters,
))wanthetvoegtnl
*et,$)zegthi
j,))in zaken van goëstlienstmetlaauwheidofgeveinsdhcid te handelen.'' Voolts heeft kt
j nog geen besluitgenpmen overtle s'oorgestelde
veranderingen in den Geheimen Raad en dien derGeldmiddelen, )
)dewi
jlditeene
nieuwigheid is,en verantleringen gewoonli
jk evenveelen zelfsgrooterc zwarigheden
opleveren dandie,welke men trRhttevermi
jden (2).''
'sKonings schri
jven baarde grnnte opschudding in den Raad ran State. ORAFJE,
.

xoxoln en nooawE, geheel in hunne verwachtingen te leur gesteld, weigerden

hun gevcelcn er ovcr te uiten, s'ôôr zj tlat van den Geheimen Raad gehoord
hatldcn. Dit slaalsligchaam stak nu weder moedig het hoofd op en oordeelde, ))dat

men onmitldelli
jk, om 'sKcnings wil te bevretligcn, de Bisschoppen, abten, geregtshoven, hoogescholen en bevelàebbers in tle steden mpest aanschri
jven,.zich
vnortaan in het pref
liken voor het5'01k , in het verbeleren yan de zeden der Geeste-

teli
jkbeil, en in het onderwl
js derjeugllnaardien wilte gedragen. Tevensmnest
flen geregtshoven worden aanbevnlen ,de uitvoering der bloedbevelen te oudersteunen.

W atbelgeloafspnderzoek betrof,daarde Koning zeerwl
jssell
jk verklaard had,hierin
geene s'erantlering te zullen maken, zpu het nu alleen nootlig zi
jnna tegaan,nf
tle berigtschriften tler geloofsonderzoekers naauwkeurig opgevolgd waren ,en zno niet,
tlaartoe bevel te geven; hierdoor z0u men iedereverluigen, datde Kpning nietsnieuws
op heto0g had, en allerminst het Spaansche geloofsonderzoek wilde invoeren , zoo als

eenige lkwall
jkgezinden het lieten voorkomen.'' Eenige letlen van den Raad van
state vereenigden zich m et dit gevoelen; doch de Prins en de beideGraven weigerden

0:PERrs, Memot-ial,p.
(1)Cot'
k'espondance de psltlprl 11, 1'.1.p. 373-375. Yergeli9i
1k H
55- 58. v.wEsExsEEcx,Beschr.m.#.Btaetenz.bl.39- 41. srnzpz,de Bello Ae/g.Lib.lV,
p.200. BoA,Rint.d.Aeder/.D.1.B.1.bl.31,32.

(2) Correspondancedepultlpp:11,T.1.p.375.
11 Bzzb, i STrK.
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15
55- hunne stem ter vestiging van den geloofsdwang teleenen. Zj drongen erechterop
1568
aan, dat het koninkli
jk bevel afgekondigd wierd met pogmerk, geli
jk sommigen
meenden , om het reeds morrende volk n0g meer in beweging te brengen. Xaar vIoLlrs, voorziende hetgeen sedert gebeurd is, verklaarde )dat hieraan niet gedacht

mogtwnrden, zoo lang men den Koningnietop de gevolgen, welke daaruitbi
j de
tegenwpordige opgewonzenheid der gemoetleren moesten voortvloejen, opmerkzaam
gemaakt haz-'' ORA>zz antwoordde, ))dat 'sKonings wil te bepaald was,, om dien

niet te gehoorzamen, ofschoon hi
j er wel eenige beroerte uit te gemoet zag.''
Vruchtelonsbeweerdevloslvs. ))datmen juist daarom moesttrachten, hetkwaatlte
voorknmen en nietteverhaasten;hjwilde 'sKoningsongenade alleen op zich nemen,
overtuigd , tlat het bewaren der algemeene rust, hem wcl zou verontschuldigen.'' De

Landvoogdes, lang weifelende, beslootcindeli
jk den lastvan FzLlpsstiptell
jk te volkxzz eenen , die naast hem in den Raad van State zat,inheto0rquisgen ; waarop oaz
terde: nu zullen oJ
g- ltaaat het i:gfp.van e- groot treurnpet z/zl (1).''

Het is zeer mogeljk, dat de Prins iets van dien aard gezegd heeft; maar dat
hi
j deze voorspellende woorden op eene juichende en zegevierende wi
jze zou gespraken hebben, geljk hem te last gelegd wordt, is geheel in stri
jd met dien
tnnn van smart, in welken hi
j zich over deze zaak in eenen vertrouweli
jken
brief uitdruk-t. Na gemeld te hebben, datde Koning hem en zi
jnen vrienden
vrl
j gnede hnpp op eenige verzachting der blnedbevelen gegeven had, zegt hj;
))Yôôr eenige dagen is een renbpde van den Koning met brieven vnor de Land-

vpogdes aangekomen, in welke hi
j ernstig beveelù, datmen niet alleen tliegenen,
Avelke t0t eene andere leer overgaan, verbranden,maar ook hen , die zich hveder be-

keeren,onthnofden zal. Ditheeftmi
jwaarli
jk diepin de zielgetrnfen,wantik kan
mi
j nietovertuigen, dat2itChristeli
jk ofuitvoerbaaris,ten zi
j men al dezeNed:rlclden in gevaarwilbrengen; o0k kan ik niet begri
jpen, welke anderereden

(1)Iltlppxqlls,Mémoriat,p.58- 60. 5'
lGtllFita,p.45. Jrcltinesde Ia scù/n d'Orange,
'
1..1.p.412.2eEdit. Terantw.d..
Plïw:.v.Oranje,bi
jB(
)R,Ilist.d.Nederl.Oorl.D.1.Zuthent.
Stukk.bl.9. I'oyrrsIIEVTERrS, R er. lzl4fr.Belg.Lib.XVI.p.397. srnGrxolrs, H ist.Bel
g.
Lib.II.p.90,91. Ilool?
',iYederl.#ï4l.B.lI.bl.67,68. Dit verlzaalheeftmen nietkunnen
overeenbrengen met hctgeen de Prins den vier en twilltigsten van Louwmaand dcs volgenden

jaarsaan deLandvoogdes schreef, dat nmen hem in eenezaak van z00 veelgewigten gevolg,
geen raad gevraagd had-': Leren t'. wlttxx l,sD.1. bl.412. wàGEszla, D. VI, bl. 120.

v.wlzxopwzGs,Ala,St.Yl,bl.46. De Heer GROENv.pltlzsTEREl
theeftzeerjuistaangemerkt,
datde Prinszick nietbeklaartover de Hertogin,maar dat de Knning hem nietgeraadpleegdllad.
ârclnives de la Jflïdpl d'orange,T.1.p.147.2eEdit.
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er kan zi
jn, zulke bevelen te geven, dan deraad van.den KardinaaloRAwvzlztE,15
1568
5welke buiten twi
jfel den Koning de overwinning te Malta behaald, z0a groot
afgeschilderd en hem ingeblazen heeft, datnu zeregteti
jd gekomen is,zulke en
dergeli
jke zaken ten einlle te brengen. Gij kunt denken.in welken mnei
jeli
jken
toestand ik mi
jbevnnden heb (1).'' Xen verwondert.zich, datdePrinshetvoprstel
van vloxzxrs in den Raad van State wederstreefde, maar bedenktniet genoeg, ))dat
vlolzlvs de deugdzaamheid van 'sKonings bevelen erkende en slcchts meer omzigtig-

heidin de middelen wenschte,terwi
jlohAwzx,welkevrjheid van geweten begeerde,
na zulk eene onverwrikte en thanszoo stellige weigering, bezwaarli
jk zich vlei
jen
konde, dat deKoning zi
jne bepalingen in ditopzigtooitz0u veranderen ofwi
jzigen.
De Prins hadgeene reden,zich in deonverzetteli
jkheid yan den Vprstteverheugen.
Hl
jkonde noch hem dienen,doordiegenen te vervolgen wiergodsdienstigegevoelens
hj eerbiedigde, nnch aan het hoofd bli
jren van eenen tegenstand, welke dnordergeljke bevelen buiten de grenzen dergematigdheid gedreven werd. Vporzichzelven
konde hi
j slechts de noodzakeli
jkheid vooruitzien,zi
jne ambten nederteleggen en
zich in ballingschap te begeven ; voor de N ederlanden niets dan beroering , om-

wenteling,verwoesting(2). Eenigen meenen,2atoxwwzz ))deswege zpa levendig vopr
eene stiptc opvplging van 'sKoningswilpleitte, dewi
jlzi
jonvermi
jdeli
jk eenevplksbeweging zou verwekken, welke oflzxzlpst0ttoegeeii
jkheid dwingen,ofhem npodzaken z0u, het;zoo lang gedragen masker af te werpen. Had heteersteplaats,
dan was voorloopig 'sPrinsen doel bereikt; gebeurde het laatste, dan had men nu

n0g den ti
jd, zich voortebcreiden,terwi
jllaterwelligtreedsheti
jzeren netover
het volk znu uitgespreid zi
jn (3).'' OaAszz'seerslvnlgende handelingen zullen de
onwaarschi
jnli
jkheid, z0onietdegeheeleonjuistheid dezerbewering genoegzaam aantoonen (1). In di@ ti
jdstip,erisnietaan tetwjfelen, )z0u hem elke poging, de
Nederlanden aan den Koning van Spanjete ontrukken,a1smisdadig,zelfsa1shersenschimmig zi
jn voorgeltomen. Immers, wanneer men hem 0ok de hopgstemate
van staatkuntlige bereltening toekent, welke met reden vopronderlteld kan worden in
eenen man , wiens geest, oneintlig verheven boven de gewone middelmatigheid, niet

temin perken had,konde hi
jtnen noch zi
jneigen1ot,nochdetoekomstigegrootheid,
zelfsniethetbeslaan vanhetGemeenebestderNederlanden,nnch deluisterri
jke gc(1)At-chinesdelaMaison êorange,T.1.p.440.2eEdit.
(2)GaoEwVASvltlssTEasq,in de Archiresdela Maison d'orange,T.1.p.448.2eEdit.
(3)coavlwvzwwlERBxTsxv,de Tcc/lfigj.Oorl.D.l,bl.221,222.
(4)Zieondertusschcn GItOENv.l'
nlxsTzaxRin de Introdlnction t0thettweededeelderzlrcàives
de la Jfcï4ps d'orange,p.XV etc.
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15551568-schiedenisvan het huis 'zn.N annau voorzien;hil
-konde zich nietTlei
jen,metgnelen

uitslag den magtigsten Xcnarch in eene langdurige worsleli
ng te bestri
jden (1).',
Het misnnegen van den Prins en der beide Graven verspreidde zich spoedig onzer
de mannen ,die in hunne gevoelens deelden , en eerlang 00k onder hetvolk. Op bet
bruiloftsfeest van den Heer van.M ontigny , waar oRAwzz, Eoxoxo, noohxz, Hooos'
raxTzx , Lvxzl en andere van hunne vertrouwdste vrienden zich bevonpen, Toer

men hevig uitlegen hetgelopfsonzerznek en de dwangbevelen; en tcen de wi
jn de
tongen geheel ontsnoertl llad, werd zelfs de Knning bitter gehekeld. Er was veel
1 v. geraadpleegd, maar niets ernstig besloten , behalve een nieuw gezantschap naar
q'
Vinterm .

Spanje (2). Kortdaarop werd insgeli
jkshethuweljk A'anAtExAwnEa FAhxEsE,Prins

1565 &an Parma , metMAKIA van P ortugal voltrokken (3). Ben vorigen dag,aan sT.Aw-

oazAs, den schutsheer derOrde <an hetGulzen Ylies,gewi
jd en die steedsnp het
plegtigste donr haar gevierd werd, was een buitengewoon grootaantalVliesridders,zoo-

welmetdatoogmerk a1som ,geljk veleanzereEtlelen,hettrnuwfeestbjtewonen,tc
Brunnel zamengevloeid. VIGLIrs,de Kanselier derOrde,nam dezegelegenheitltebaat

hen,metverwl
jzing op hetvoorbeeld van hunnen bescàermheilig,terhandkaving en
verdediging derRoomsch-Katholl
jke godsdienstaantesporen. Alswaarschuwendevoorspellingvan hetgeen eerlangwerkelt
jk plaatshad,isheteintlezl
jnerredelerkwaardig.
))Ten slotte zweren de Ridders dezer Orde. alles gaar heen te zullen leiden , dat de

cendragten eensgezindkeid tusschen denYorst,deYliesridders(Proceree),tlenAtlelen
lletvolk bewaard bli
jven. En tlitza1zekergebeuren,wanneergj,ontlergetrouwe
beli
jdenisdereenige Katholjke leeren metware vroomheid,éénen enltelen wettigen
Vorst erkent, aanneemt en standvastig eerbiedigt. Het tegenovcrgestelde echter zal
plaats hcbben, wanneer iets anpers de Yorst,iets anders de Yliesridders, fets anders

(lc Adel, iels antlers het volk met eigenzinnigkeid bejagen.

Niets isverkeer-

tler, dan dat tle Vorst nieuwe wetten en regten smeetlt en de oude vernietigt;maar

veelgevaarll
jkeren verderfell
jkerishet,wanneerhetvolk hetzelftle waagt. Tusschen
beide staan (1e Vliesridders en Adel in het midden , welke den Vorst, behoudensden

eerbied l
aem verschuldigd,verpligtzi
jn tevermanen.en wAarhi
jdwaalt,vri
jmoedig
te onderrigten. Gaathetvollthetspoorbi
jster, dan moeten zi
j het in zi
jne roekelooze vaart stuiteu; eerst tloor kasti
jtling metsckerge wonrden,doorvoorstelling
(1)GROE, v.pRlxsTEnER, in delntroduction t0thet tweede deelder afrcAïre: de ia Jlckàps
d'Orange,p.X VII.

f2)uollpERrs, slémorial, p.58. pesrrs l>:lirn vs, Ret.. W vd/r. Belg. Lib. XVI. p. 379.
vrllçvxllllls,Ilist.Bel
g.Lib.11,p.89. tzwàRl:,la Glerrl de Fiandra,p.10.
(3)vwtllFïfc,p.4i.
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van zi
jn ongeli
jk,en doorbedreiging met de gevaren,welkezeongehoorzaamheidna15551568
zich sleegt. Baatditniet,dan ondervinde hetvolk tOtzi
jne schade, dat(leRidders
van 't Guldcn Ylies door hunne wapenen en schatten het gezag des Vnrsten m oeten

handhaven. W anneer de Ridtlers en Edelen in tjtl van tweespalt zich met den
Yorst vereenigen, tlan zal llun vonrbeeld een goed deel tler gemeente op 'sVorsten

zi
jtle brengen; maarz0o zj-hunne trouw jegenstlen Yorstverzaken,om demannen
desvolksteworden,dan bereiden zi
jzichzelven en hetvolk eenenrassen ondergang.
De opstant
l des voll
tswordtgemakkeli
jk,deafvalderEtlelen moci
jeli
jk,t1etrouwbreuk tlerRiddersnimmervergeven. Zi
j immerszi
jn delinkerhand desYorsten;en
z0u dan niet deze haarafhouwen en wegwerpen,wanneerzj dooreen dondeli
jken
haattegen hethoofd en hethartbewogen wordt? De Edelen zjn de vingers;zonder
hulp van palm en duim vermogen zi
jweinig ofdiets; metbeitle vereenigd,veel;en
tle gebreken, die zi
j hebben, zi
jn gemakkeli
jk te wi
jzigen en te laerstellen. Be gemeente ltan slechts eene stompe vuist zetten zonder duim of vingers, wanneer een
bopze gal haar in beweging brengt; de omvang en het gewigtis groot,maar hetis
eene magtelooze massa, z00 tluim en s'inger haar niet t0t aanvoerders en hoplieden
strekken-''Deze redevoering ,welke het evenmin aan valsch A'ernuft, als aan geleerd-

heid, Rnomsch-Katholi
jke regtzinnigheid en streng monarcllale beginselen ontbreekt,
had geenszinstlegewenschte uitwerkingen wektezelfsvelerspotlustop (1).
Benzelftlen dag kwamen omtrent twintig hervormingsgezintle Etlelen in de grpole aa v.

zaalvan hetverbll
jfvan FlzoalsvAw PALLAwT,Graafvan Culentborg9teBrunaelbi
j.S1la56
gt5m.
een.OfvAw PALLXATzplftegenwnorllig was,isonzeker(2).NatlatFRAwclscvsJrwzus,
Leeraarbi
j deFransche emeonteteXlttmerpeltj))een man van grcot aanzien, ware
geleerdlleid, voorbeeltlige tleugtlen zelt
lzame gematigdàeid ,''gebeden en s'oarhen gepredikt had, raadpleegden zi
j lang en ernstig met elkander over de belangen 4an

gntlsdiensten &'atlerland. ))DeKoning,vervanNederland&'erwi
jderd,k0n,naarhunne
meening, niet genoegzaam bekend zi
jnmetdestemmingderNederlanders,endaarover
niet anders eort
leelen, t
lan naar hetgeen zi
jhem tekennengaven,welke ten llove
het meest gezien en geacht waren. Het zou echter eene onberekenbare schade en de

treurigste zaak zi
jn,wanneerzulkebevolkle en bloei
jende geweslenverdorvenenverwnest, zoo vele getrouwe en vrome onderdanen jammerli
jk- vermoord wierden, ofelkander van het leven beroofden, omdat men hen llicteenigzins te gemnet komen en
xan de drukkende kwellingen onthefen wilde, waarvan nogtans de geheele staat en

(1)4'
IGtIITita,p.44. pawTrsIIEIJTERrS,Rer.Wzfdfriccp-felg.Lib.XVI, p.394-397. :twurxnlrs,H ist.Wc/g.Lib.11,p.107,108. De Gf'#: voor 1816,9.11,bl.434- 436.

(2)sclloTEt,'tolplslcn 11r.Pallant,bl.34.
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155568 ondergang (les Lantls afhingen.

Het verzoek desvolkswaszo0billi
jk, datniemand
van hoofd en hartnalaten k0n hetzelfëe tewenschen, namelt
jk:verzachting van de
groote en wreede vervolgingen , welke uit 'sKonigs bloedbevelen voortvloeiden , en

bevri
jding van het geloofsonderzoek-'' De zamengekomenen overwogen derhalve,
of er geen middel bestond, daarin te voorzien eer alles in rep en roer kwam en

geheel omkeerde. Dewi
jl zl
j, die de klem derregering in handen hadden, door
eenige kwaadgezinde geesten en vreemde overredingen verleid of belet werden , op
deze zaak behoorljkachttegeven, oordeelden de vergaderde Edelen , zoo door hun
eetl en trouw , als door hunnen stand verpl
igtte zl
jn,))debelangendesLandsterharte

te nemen, hunnen bi
jstandniette weigeren,om allestehelpenvoorzien en verrigten , daarover onderling te handelen en te beproeven , of door hunne tusschenspraak ,
bemiddeling en bede datgeen konde bereikt worden , wat de algemeene klaglen des
Lands en de zuchten des volks niet knnden te weeg brengen.''
Er werd in

het bjzonder vnorgesteld, met de Protestantsche Vorsten in Duzteehland een verbond te sluiten en hen te bewegen , de N ederlanden van den gewetensdwang te

ontheFen. Hetschi
jnt,datero0k sprake geweestis,andere vreemdePrinsen daartoe
over te halen. Althans twee dagen later besloot men , zich met niemand anders
dan m et Duitsche Yorsten te verbinden. Doch kort daarna werd bepaald, een verbond van Nederlandsche Edelen onderling te stichten , en een of twee afgevaardigden
6 v.
w in- naar e1k gewest te zenzen , nm alle Adelli
l.ken daartne uit te noodigen. Na inge-

t
1e5
r6
a5
l. wonnen raad bi
jgeleerdeenregtskuntligemannen,naarwelke beginselen men handelen , en door wellte mipdelen men trachten moesthet doelte bereiken, werd overeengekomen, ))elkander te ondersteunen in het hanzhaven van 'sLands vri
jheden,
de een den ander, in dit opzigt, om geenb redenen te verlaten ,maar hetgeen den
eringste :an hen deswege aangedaan wierd, te beschouwen a1s allen in hetalgemeen

en e1k in hetbi
jzontleraangedaan,en hem metallekrachtlebeschermen-'' Erwerd
bepaald , dit in geschrift te brengen , ))uitvrees, dat wanneer misscbien eenigen zich
van hen lieten aftrekken , de zaak z0o verkçerd mogt worden voorgesteld , dat men
hunne bedoeling en vergadering euvel opnemen en anders duiden zou , dan hunne

opregte meening en i
jvermedebragten (1).'' Hetverbond, ofzoogenaamde Compro-ïy, werd in deFranschetaalopgesteld, destt
jdsaan laetHofen onderdeaanzienli
jken van den Lande hetmeestin gebruik,docllonk eerlang in ketEngelscà, Hoog(1)
'Dagregister van F.Jvslrs, bi
jsltwxor,#t'
df.d.Ae/nrm.D.l, bl.289, en Bl
jroegset,
b1.53. z.v.wESEXBEECK, Beschr. van den f/cef en de Fddr/gcwcâ #.Relig. in Nederl.b1.
55- 57.v.n.uztA, de Init. Tnmult.Bel
g.Izib.11,p.301. tz p:TIT,Ckron.de #p?l.T.11,
p.102. TE wATE:, Terbond d.Edelen,D.I,b1.59-67.
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duitsch en Nederlandsch pvergeze'
t. Fltxps vAx xz
kRwxx , Heer van St. J ldegonde,15551568

wordtin hetalgemeen vaor den schrjver van ditmerkwaardig stuk gehouden (1).
Naar twee afschriften in het Fransch onzer de papieren van hetHuisvan Oranje
bewaard ,luidtdit verbnndschriftaldus: ))Allen ,die dezen tegenwoordigen zullen zien

pf hooren (lezen) weten, dat wl
j Onderschrevenen behcorljk en ten volleberigten
onderrigtzjn, hae een hoop vreemdelingen, geheel nietgezindvoorhetheilen de
welvaart der Landen van herwaarts OYCr, nnch grpote znrg dragende voor den roem

cndèeervan G0d,nochvoorhetalgemeen welzi
jn,maaralleen zoekendezi
jneeigene
heerschzucht en gierigheid te bevredigen, al ware 't00k-ten koste van den Koning

en van al zi
jneontlerdanen. onder een valsch voorwendselvan grooten i
jverin het
handhaven van het Katholjk gelpnf en de ecndragtdesvolks, op den Koning zoo
veel door schponschi
jnende vertnogen en leugenachlige berigten heeft verwonnen, dalhi
j zich heeft laten cverhalen, tegen zjn eed en dehoop aan, in welke
ht
j ons alti
jd heeft gehouden, om de blnedbevelen, eertl
jds gemaakt ten behoeve
van de godsdienst, niet alleen in niets te verzachten , maar die n9g meer te versterken,en zelfsmetgeweld bj0nshetgeloofsonderzoek in te vneren. Geloofsdwang

isnietalleen onregtvaardig, in stri
jd metalle gnddeljke en menscheljkewelten,en
overtreftde grontste barbaarschheid, die ooit door de dwingelanden uitgeoefend werd ,
maar kan o0k t0t niets anders strekken dan tot groote oneer #an Gotls naam en tot
geheelen ondergang en verderf van de N ederlanden. Het geloofsonderzoek vernietigt,

ontler de schaduw van valscke huichelari
j s'an eenigen, allenrde en tucht, schaft
alle regt af, verzwakt het gezag en de kracht der wetten, gewoonten en keu-

ren van nuds uitgeoefend,neemt alle vri
jheid van in 'sLandsStaten tespreken geheelweg, vernietigt alle pudehandveslen, vnorregten en vri
jheden, en maaktniet
slechts de burgers en inwoners tnt eeuwige en ellendige slaven dergeloofsonderzoekers,

tot nietelingen çgen. de nehnt), maaronderwerptzelfsde nverheden, ambtenaren
en den gehcelen Adel aan de genade zjner nalporingen en onderzoekingen en
ltelteindell
jk aldegoede en getrouweenderdanen desKoningsblnotaan klaarbljkeli
jke en gedurige gevaren van ljfen goetl. Ilierdoorwordt niet alleen (Ieeer:an
God en van hetHeilig Katholi
jk geloof, hetwelk zi
j meenen te beschermen, grooteli
jks beleedigd, maarook deXajesteit:an den Koning, onsOpperhonfd,verminderd
jeenge(1)T:wzTER, Ferbond derEdelen,D.l,56-59, alwaarde etuigenissen worden bi
bragt, op welie ditgevoelen berust. Debcdenkingen door BII.
DSRDIJK, D.Vl,bl.46,en GRoEx
v.palzslEnER,in de A rcltivea de /. Mahon d'Orange,T.l1,p. 13,14,daartegenaangevoerd,
hebben eenen zaakkundigen en scherpzinnigen beoordeelaarin de Jï#4 voer 1845,D.l,b1.361

(1)nietzoo alsw.vRozs,Fltlvsr.Marniz,D.11,St.IlI,bl.3)van hettegendeelevertuigd.
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1555- en hi
j zelfin groot gevaargebragtalzi
jne staten tevcrliezen. Immersde gewone
1568 h
.
andelsbedri
lven (tray que) houden op, (le ambachten gaan teniet, debezettingen
en grenssteden zjn weinigverzekerd, en hetvolk worëtt0tgedurigemuiteri
jen aangezet; korlom ,in allesheerschtde vreesseli
jksteverwarring en ongeregeldl
aeid. Avi
j,
dit alles we1 en ri
jpeli
jk overwogen hebbende, en achtslaandeop onze roeping en
den pligt, aan welken alle getrouwe leenmannen yan Zi
jne Xajesteit, en inzonderheid Edellieden gehoupen zi
jn, die door hunne gereetle en vri
jwillige diensten
het gezag en de grootheid desKnningsonderschragen, terwi
jlzj in hetwelzi
jà en
heilvan hetLand s'oorzien, hebben geacht en achten nog mitstlezen, tlat wi
j aan
onzen genoemtlen pligt nietkunnen voldcen, dan door de gemelde onheilen te vonrkomen, en teyens te trachten voor het behoud van onze goederen en personen te

waken, ten einde niet ten prooigegeven te worden aan hen, die onderden schi
jn
van godsdienst, zich zouden willen verri
jken ten koste van onsbloed en goed. 0m
die reden zi
jn wi
jte rade geworden een heilig enwettig verbond en bondgennntschap
aan te gaan, waarbi
j wi
j ell
tanderdooreenen plegtigen eetlbeloven en verbinden,
om metal ons vermogen te verhinderen, dat het gezegde geloofsonderzoek aangeno-

mcn ofop eenigewi
jzeingevoerd worde,hetzi
jopenbaarofheimell
jk.onderwelken
dekmantel of naam het zi
jn mogt, hetzi
j onderde benamingen schi
jn van gelnofsonderzoek,bloedbevelen,ofwatandersook,maarhetgeheeluitteroei
jen ente ontwortelen a1s de bron en oorzaak van alle wanorde en onregtvaardigheid ,naarhetvonrbeeld der Nagolitanen, wellke hetverworpen hebben tot groole Tcrligting el1rust van
hun lantl. W i
j betuigen echtermeteen goed geweten voor Gotl en menschen, tlat
wi
j op geenerleiwi
jzebedoelen,iets te ondernemen hetgeen strekken kan ter oneer
van G0d, of tot vermindering van tle grnot
heid en majesteitdesKonings ofzi
jner

Staten,maarintegendeel,datonzebedoeling nietandersistlan den Koning in zi
jnen
Slaat te handhavcn , alle goetle orde en tuclatte bcwaren , en zoa veel in 0ns vermngen is, alle eproeren,volksbewegingen, monopoliën. aanhangen en parti
jschappen

te weren. W i
jhebben beloofd en bezworen, gellltwi
jbeloven en zweren,ditverbond heilig en onverbrekcli
jk, eeuhsig en teallenti
jtle, gedurigli
jk en onafgebroken
zoolangwi
jleven, te onderhouden, en nemen den Almogenden God tot getuige op
ons.geweten, dat 31i
j nociydoordaden, noch doorwoorden,noch regtstreeks,noch
van ter zi
jde, met ons welen of willen, op eenige wi
jze h0eook, daartegen iets
zullen verrigtcn. En om ditverbond en bondgenontschap te bevestigen en vnoralti
jd
verbintlend en van kracht te maken, l
aebben wi
j beloofd en beloven de een den
ander,alle hulp metlt
jfen goed alsbroedcrsen getrouwemedgezellen tebetoonen,
en de een den antler te handhas'en , opdat niemand van ons of onze bondgenooten

opgeznckt, gekweld,gepl
qnigd of vervolgd worde, op welkewi
jze ook,aan li
jfof
goed , uithnoftle van àet geloofsnnt
lcrzoek of dcr bloetlbevelen daaruit spruitende,
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noch ter onrzake van dit 0ns bondgennatschap. En in geval eenen van nnze brneders1555-en bontlgennoten eenige overlast of 4ervolging wierd aangedaan, dnor wien en op 1568

welke pi
jze het o0k zi
j, hebben wj beloofd en gezworen,geli
jk wj beloven en
zweren,hem alsdap te ondersteunen, z0Q wel met ons li
jf alsgoed, zelfsmetal
watin onzemagtzalzi
jn, zpnderietste sparen en zpndereenige uitvlugt ofvoorwendselhoeonk genaamd,jaeveneensnfhetvooronze eigenepersonen ware.Yoorts
verstaan en verklaren wi
j uitdrukkell
jk, dathet nietszalbaten, zich <an dit verbpnd ontslagente rekenen,wanneerkwellersfmoleetateurw)en vervnlgershunnevervolgingen onder eenigerhanze kleur of voorgeven bedekken , al ware het ook, dat

zj beweerden slechtsdemuiteri
j te strafen, ofwatietssnnrlgeljksmeermngtzjn,
mits hetmet waarschi
jnli
jkheid bli
jke, dat de aanleiding uit de boyengenoemde
oorzaken voortvloeit. Derhalve beweren wj, datin deze en dergeli
jke gevallen de
mistlaad van wederspannigheid niet kan vcorgewend wortlen, aangezien de brnn uit

een heiligeni
jveren lofeljke begeerle ontspringt,om deEere Gods,deXajesleitdes
Konings, de openbare rust en de bescherming onzerpersonen en goederen te handhaven. Ditalles echter met dien verstande en onder belnfte, dat elk van onsin alle
ondernemingen van dien aard zich zal gedragen naar hetalgemeen nerdeel 4an al de
brneders en bnndgenooten of hunne gemagtigden , opdat de heilige eendragt onder
ons gehandhaafd worde, en wat metalgemeene toestemming geschiezt, te vaster en

4an meerwaarde bli
jve. Tergetuigenisen verzekering van ditverbond en bondgenootschap,hebben wi
j aangeroepen en roepen aan den allerheiligstcn naam van den
Almagtigen Gnd , Schepper van Hemel en aarde , a1s Regter en Dnderznekervan ons

geweten en onzegedachten, en a1sHi
j9 dieweet, datditonsvoornemen enbesluit
is. Hem smeeken wi
joolmoedig,datHi
j0nsdoprZi
jne krachtvanboven bewarein
eene cnwankelbarestandvastigheid, en ons derwi
jze begiftige met den geest der
voorzigtigheiden'derbesckeidenheid,dat,steedsvpprzien zi
jndevan goeden en ri
jpen
raad , 0ns voprnemen tnt een gped en gelukkig einle gerake, hetwelk zalleiden tnt

eer van Zi
jnen naam , tntdedienst<an zjne Xajesteitden Knning, en tot heilen
Felzi
jn van hetAlgemeen. kmen.''(1).
Ditafschriftis door uzwnhxw nan 'rdddr/d:,xwazw,Graafvan M anefeld,en roszw lzK van F '
c4'wcv geteekend. Flszps van X lrsfz echter was naar eenigen de
eerste, welke met nog zes andere Edelen dit verbond of Comprom o onderteeken-

(1) oloxw v.pRlwsTERv:, Arcltiven de la #cùnl d'Orlnge, T.lI.p.> 7. :oa geefteene
sederduiteche vertaling van dit stuk, Hi&t.d.Nederl.par/.D.1.B.lI.bl.53,54. Vgl.T:
wzTza, Ferbond d. Edelen, D- 1.bl. 68-76, en 4e aldaaraangehaaldeSchri
jvers,D.IY.
hl.331- 336.

11 DxEt. 1 STrK.
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1555- de (1). ânderen melden,datMAXIXILIAAX van #201 ,gezegd coco van Fe6rt
ljzlen,
1568 mettien Edelen in het huis van lzltolatAs nE uAxzs, W apenkoning der Orde van het

Gulden Vlies, en welke der Hervormde leer was tpegedaan 9 de eerste onderteeke-

naarsgeweestzi
jn (2). ElderswordtdezeI)z uAxEsalszoodanig,enzelfsalsdeToornaamste bewerker van dit bondgenootschap genoemd, nevens een vi
jftal andere
Edelen: de Baron nz olBsscElEs, LEEFOAEL, Tovtocsz (zAw van Jlcrzlïal, olls'ZELLES en b'oulz
Axw (3). Hoe gering aanvankeli
jk het getal der lerbondene Edelen
mogegeweestzi
jn,in korten ti
jd washet,llovenaldoordei
jverigepogingenvanHE>BRIK
van Brederode en LooEw zzK van Acœz'
c?
z, t0t meer dan vierhonderd leden gestegen.
De meeste ontsproten uit geslachten ,die toenin deN ederlanden gevestigd waren ,aldaar

verscheidene heerli
jkegoederen bezaten,ofdoorhuweli
jk metveleinlandscheEdelen
naauw waren verbpnden,en aanzienli
jke ambten bekleedden. Zi
j stamden afuitde
geslachten van vA> DERAA ,ABBEMA, AGGEMA,Arvxltxlosx, AwpItlycA, ARGEXTEAI/,AaKEL , ASSENDELFT , AYLTA , AYSMA , BEYMA , BENTIFCK , BERCHEM j VAN DEN BERG ,BERGEF ,
BYLAFD , BINKHORST j BLOIS y BOETZELAER j BOISOT j BOMBERGEN , BONGA j BOTNIA , BRA-

KEt j BRECHT j BREDERODE j BROFKEORST j BUMA , BURMANIA , GAM MINGA , CAMSTRA , VAN

DER CAPELLEN , CASEXBKOOT , COGQ , COENBN j COPIER , GORTENBACH , COTEREAU j CUYCK ,

GULEMBORG, DASSA, VAN DER DOES, DONIA,DORP,DOUX.
&,DUVENVOORDE (WASSENAAR),
EELSMA j EGMOND, EXINGA , EXTESS, EYSINGA j FIENESj GABBEMA , GALAMA, GAUM A 9 GHISTELLES, GLINS, GOSLINGA , GROVESTINS, HAASTRECHT, HAEFTEN ,HAERSXA,HANIA,HAERDA,
HAKEN, HELMONT, HEMBIESE, HERINGAj HETTINGA j HINCHART, HOORNE, HOTTINVA, HOU-

GHIN, HUCHTBNBROEU, JAEKSMA, JELLERSMA, JONGEMA , VA> DER LAEN, LANDAS,LEEFDAEIZ9

LEVIN, LIiRE, LOEN, LONGUEVAL, MALBERGEN, MALSEN, MANSFELD, MARBAIS, VAN DEK
MARGK , M ARNIX , MkRTBNA , MATENES, M AULDE , MEGKAMA, MELUN, YAN DER MEREN j
MERODE, MOERKERKEN , MOL, MONFALCON , MONTIGNY y NASSXU, FISPEN , VAN DER FOOT ,

FUYNHEM, FYENRODE, OSINGA, OYEMBRUGGE, PALLANT , PIECK, POELGYEST, PYPEFPOY ,

QUARRk, RAEPHORST, RENESSE, REVEL, REYNSTEIN, RIDBERSM.
Y, XOLLEMA, ROORDA, SAUVAGE, SCHELTEMA , SCHOONHOVEN, SONNENBERCH , SOWOY , VAN DEK SPAFGEF, SNFIETEN ,

TRIEST, TSEERAERTS, TURCK , UNIA, UTENHOVE , VARIK , NFAGETENDONCK , DE YTAAL1

(1)srncrwolrs,#?
-#f.Belg.Lib.I1.p.116. v.0.IIAER,delnit.Tl-v?/.Lib.lI.p.300.

(2)J.xzacrs,Sententiën ran Atv:,b1.77.Amst.1735.
(3)Corremondance de l'HltlppE 11,T.1.p.401. srltloz,de Bello Bel
g.Lib.V.p.209.
Ongetwl
jfeld dwaalt srRApl,wanneer hj zegt,dathetCompromisteBreda isopgesteld. TE
w:TER,Ferbond d.Edelen,D.1.bl.91. pzszxEswassinds1561Wapenkoning(Tohon d'ort,
welke waardiglleid hi
j ia 1567 nederlegde. Hi
j overleed hetvolgendejaaralsbevelhebbervan
eenealdeelingDaitscher,iahetlegerdesPrinsen van Oranje.
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ZXGZRSVAF WASSZNEOVEWjZOETE)ZUYLEN,en meer andere (1). Bi
jdesederlandsche

vnegden zich 00k eenige uitheemscke Edelen uit de geslacàten van AFFAIJTADI, IzopEz,
en sAtn RlcA; zelfs FREDERIK DE pElthEwoT, Heer van Champagny ,een broeder des

Kardinaals van GRAwVELI.
E, trad in hur verbond (2). TuoxAsvAx TIELT,abt #an
St.Bernard, naderhand predikant te Delft, is de eenke Geestelt
jke bj name
bekend, welke zich aan hen heeft aangesloten. Hoewel onder de leden van dit
bontlgenootschap eenigen uitde huizen van N aneau,E gmond, F pprp:,Beraen en
M ontzgny voprkomen, moet men echter nnch Prins w ltrxx I, noch de Graven van
Egm ond, van Iloorne, van Megen en van Koogntraten , noch den Xarkgraaf van

Bergen en den Heervan Montzgny ontler (leteekenaarsvan hetverbondoptellen(3).
1ls Stadàouders, Ridtlers van het Gulden Vlies, en teden van den Raad van State
konden zi
J- geen werkzaam deel nemen aan een verbond, hetwelk hen lerstond in
eene valsche stelling zou geplaatst hebben , en waarvan hethun zelfsongeoorloofd was,

hetgeheim tebewaren (4). Xaar waren zi
jook aanvankelt
jk van datverbpnd onbewust? Xen heeft met veelscherpzinnigheid beweerd, dat ))oaAwzE vôôr Lentemaand

van hetvolgendejaar,slechtseeneonvnlledigekennisdaar:an gehad,enernooitzi
jne
goedkeuring aan gehechtheeft,ja,(Iathetzelfsin stri
jd wasmetzi
jnewenschen en
plannen (59.'' Daartegen is metnietminderscherpzinnigheid roortreFeli
jk betoogd,
tlat ))de Prins het verbond , wel is waar, niet ontworpen , maar vroeg daarvan gewe-

(1)TEwzTzR, Eaderl.Sïdf.D.111, bl.177- 179. Min ofmeeruitvderige,docl)steedszeer
btlangrtjkeberigten overdezeEdelen,worden in deSïsf.m.lt.Ferâpwd derEdelen,D.ll.bl.
134-504. D.111.bl. 1-424 gevnnden. 0p de overgeblevene naamll
jsten der eedgenooten,
staan geene Zeeuwen vermeld. HieruitleidtTE wzrER, Ferbond d.Edelen,D.1.bl.187- 226,
af,en betoogt uitvnerig, dat geene Zeeuwsche Edelen tot hetverbend beheorden. lletis thans

zeker, dat zi
j er deel aan genomen hebben. ZiedeZrchiresdela J/cïdpl d'Orange,T.ll.
p.59, waar tonzwxzx nan Acdf
vcv op zich neemt, de verbondeneEdelen in Holland en Z:E-

tzyo te waarschuwen. DRvssEtllrvs had ditreedst0tgrootewaarschi
jnli
jkheid gebragt. >IzIIpFF,
Bb'dragen m.Faderl.Gedci.en Oudheidk.D.1.b1.75.
(2)Papier' d'éfcfdu Cardinaloz GazwvEtt:,T.1.Aï
otice,rdS-.,p.XIlI.
(3)TxwATE.,Ferbond derEdelen,D.1.bl.101,103- 117.
(4)Gaozw v.'RxxsTvRxR,in de Archiven de la Acùno d'Orange,T.lI.p.12. cohvlwwlxAsBlTzKy,de Taclttigj.Oorlog.D.1.bl.238. De Gï& voor1815,D.1.b1.327. Slechts
één Stadhoudermisschien heeftzich openll
jkvoorhetCompromh verklaard,nameljk GraafzA>
van Oont-Frie&land of Over-Embden , Stadhonder van Limburg. W'ciïmed de la #lï##>
dborange,T.lI.p.64,68.

(5)Gvexy v.'Rlssrtltu ,ia deârcldçende1. Maoon d'Orege,T.Il.p.11- 16.
26 #
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11
556
58
- ten,dpch hetstilzwi
jgen er over bewaard heeft totden tl
qd,dathetnietmeerte
verstikken viel; dathj hetnu en dan openlt
jk afgekeurd,maarwaarschi
jnlt
jk in het
geheim gewild heeft; dathi
j hetonderde hand zondanig heeftgeleid,datde openljke stappen, welke deEdelen deden, doprhem gewi
jzigd werden en hi
j erhetzelfde doel mede heeftbejaagd, welk hj,in zt
jnebetrekking,langseenen anderen
wi
4Mn-. weg zochttebereiken (1).'' Indien hetwaaris,datdeEdelen,nnmiddelli
jk nahet
term. antwerpen van hun verbond, in het geheim beraamd hebben zich van Antmerpen
1565

meestertemaken,maar hierran afzagen, dewi
jlohAwzz datplan afkeurde,hetwdk
bem doorzgn brpederGraafLoozwzzm was medegedeell, kan men bezwaarljk ontkennen,datdePrinsreedsterstond meldat verbond bekend geweest is(2). Xen
heeftaangemerkt, dat 1en nietweet,hoeveelslaat op dit verhaal te maken is, aan-

gezien onze Schri
jversergeen gewag van maken (3). 0nskomtditberigtzeer0nwaarschi
jnli
jk vpar; doar zulk eene daad van geweld, znu men immersopenbaar
eenevjandigehouding tegenpver de regering aangenomen hebben; en ditbedoelden zeer zeker dl eerste nntwerpers van het verbond der Etlelen niet. Eenigen

meenen,datlater,toen dezamenzwering totmeerrjpheitlgekomen wasen zich de
behoefte aan een beslissenden stap liet gevoelen , ditglan gekoesterd zj (1).
Het is even onwaarschi
jnli
jk dat xoxowo, uoohwz, nooosThATzx en andere
Grnolen eerst laat, en nadat het Smeekschrift aan
iets van het Compromu gehpnrd zouden hebben.
ning in dezen moet gesteld wnrden, is elders
toond (5). Zonder 'grond en zeke'r geheel ten

de Lantlvoogdes was overgeleverd,
0p welke waarde hunne ontkenmet kracht van redenen aaDgeonregte, wordt donr eenigen be-

weerd, daldeKnningin van Engeland,de Hertog van Kleef,deVorsten van Sakz:p , de Graaf van Seltmartzenberg en de Admiraal nz GOLIGXK t0t het ver-

bond derEdelen behoord hebben. Het was denkeli
jk een geruchtdoarde Etlelen
Terspreid,nm hun bondgennntschap luister bj te zetten en hetnnderdemenigte
gereeder ingang te verschaFen (6). Adellz
jken niet alleen, maar ook aanzienljke
burgers,stedelt
jke regenten,en rl
jkekooplieden,zonwelRnomschen a1sOnroomschen
namen er deel in , en eerlang werd het getal onderteekenaren tnl meer dan twee

(1)de Gzdn vnor 1815, D.1.bl.313-339. Vgl.TE wzTza, Ferbond d.Edelen,D.L
b1.103- 111.

(2)Dagçerkaalvan zrslrs,bj nzsp:;Rist.d.Se/nr-.D.1.Bk
jvoegselb1.53.
(3)wzGnzza,D.VI.bl.127.

(4)De Gidsvoor1815,D.1.bl.321.

(5)de Gidavnor 1845,D.1.bl.318-320.
(6)T:wzTza,Ferbond d.fdelel,D.1.b1.101-103.
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duizend

npgevoerd (1). Yelen verpligtten zich bj het plaatsen van hun naam,15
156
58
t0t hetbetalen eener bepaaldes0m 9 waaranleren: ))en mi
jnpersnon,''nog
bjvpegden (2). Be menigte deelgenooten in ditverbond getuigt,hoezeerdeinhnud
daarvan metden geestdesti
jdsovereenstemde. Ermpgen eenigen nnderhengeweest
zi
jn,die onedele plannen en oogmerken koestertlenjznaalsdilbi
jelke vereeniging
van een groot aantallieden, albeoogtzj opk hetloFeli
jkste doel,hetgevalis;de
tevens

meesten echter traden t0e uit vrees voor hetSpaanschegeloofsnnderzoek en degestrenge

uitvoeringderbloedbevelen (3). Yelen hebben het verbond der Edelenmetwarmte
verdedigd,en ))als een meesterstuk beschouwd van menscheli
jkewi
jsheid en doorzigtige staatkunde, hetwelk in de Geschiedenis van 0ns Vaderland zalbli
jven pronken, z0o lang men pri
jsstellop de edelevri
jheid9 haregetrouwe voprstandersen
heldhaftige beschermers (1).'' In den jongsten ti
jd echter is dat verbond meermalen
aangevallen ,en als ongeregeld,onvoorzigtig , geschikt om de driften des vplks op te

wekkcn,en geleidhebbendet0tdenopzlotligste gevnlgen,veroordeeld (5).Xen moge
devcrdediging nietop zich nemen,dat phetverbpnd in zjn aanleg niet ietsoproerigs had,nft0t opstand leiden k0n (6);'' zekeris, datde Edelen toen zelfsnietin
de verte er aan dachten, Fltlps van alle gezag te bernnven. Hunne hoofdgrieve was:
tlat )een hoop nreemdelzngen , den Koning had overgehaald, met geweld hetgelonfs-

onderzoek in te voeren.'' Hetismogeli
jk,datzj hierin deeerste plaats,dcn Kardinaal GaAxvgLI.z bedoeld hebben; maar, in het algemeen, moetmen niet vergeten ,

datdenajverop den alte uitsluitenden invloed der Spanjaarden onder de oorzaken
behnort, welke het meest t0tde onlusten in de N ederlanden hebben toegebragt. De

vrees:00rhetverliesvan deonafhankeli
jkheid desLands,wasgeenszinsdenkbeeldig.
Hetscheen, datplslpsallesaan hetoppertoezigtvan Spanjaarden wilde nnderwerpen.
Bjna geheeluitKastilianen wasde Raad zamengesteld,aan welken hjdezakenzjner
verschillende Staten teroverweging gaf. 9itverdwjnen van eenen algemeenen Rege(1)Corremondancedepultlppx 11,T. 1. p. 400. T:wu g:)Ferbond d.Edelen,D.1.bl.
11&- 123.

(2)v.0.vvwcK:,Ili&t.d.Trnvll.T.lI.p.135.
(3)coRvlx-wlvRsBlTzKv, de Tcc/lfïgj. Oorl.D.1. b1. 231,233. Verg. Correnpondancede
Pllltlppx 11,T.1.p.400.

(4)TxwzTE:,Ferbond derEdelen)D.1.bl.47,76-:0.
(5)GROENv.palxsrxllz:, in de ârcltires de la #cï4prl œorange,T. lI.p.15. VgI.(mk
zltpERouK,D.YI.bl.46.

(6)de &i#4 voer1815,l).1.bl.358.
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1555- ringsraad, dit omvnrmen van den Staatsraad in eene geheel Kastiliaansche gedaanle
1568
verwekten misschien de meeste verbittering, ofschpon de zaken tot een uiterste moesten

komen, vôôrmen hetwaagde,overdezezonderlinge, maarvri
jekeuzedesKonings
te klagen. Flslpswasnai
jverig op zi
jn gezag.Xenkondevoorzien ,enbemerkte reeds,
datdevrjheden en voorregten derontlerdanen, vpornamellk wanneer het dezaak
desgelanfsbetrof, xaorhem geen onschendbare bolwerken waren (1). Zjneplannen
metde Nederlanden zl
jn nielonduideli
jk afteleiden uiteen ontwerp, om dien ti
jd
ofeen weinig laterop zjn lastopgesteld en van dezen inlzoud:
ln den naam van G0d , lmen I

Bit is het ontwerp en begrip derdertien punten en deelen,hoognpodzakeli
jk en
raadzaam , om bjden tegenwoordigen algemeenen ramp en uitersten nood, in dat
land, uitgevoerd en in werking gebragt te worden. Zi
jzullen inderdaad hetbehoud
van,en de gehoorzaamheid aan onzeHeiligeXoederdeKerk en deKatholi
jkegodsdienst bewerken , de grnptheid, magt en zekerheid van den Koning onderschragen ,

en t0t heil en vermeerdering strekken van de eer en hetalgemeen welzi
jn van al
(le gewesten en landen van Neder-Duztneltland (Gerznczl/ znferrieureou Baa.eAtlemalgnet.
Ten eersle en bovenalmoet de Koning de Wederlandsche gewesten tot één koning-

ri
jk vereenigen, zich tot pnbepaald (absolut)Koning van datri
jk laten kropnen,er
den naam en titelaangeven van: Knningri
jk van Neder-Duitnehland,en Bruegel
tothnofdstad ofkpninkli
jken zeteldaarvan verhefen,z0o alsPari
j.isinFrankriik,
Londen in E ngeland,enz.
Ten tweede moet Zi
jne Xajesteit eene vaste staatkundige en algenaeene Avet voor

dat geheele koningrjk ontwerpen tntbehnuden vrede van onzeKatholi
jkegodsdienst.
Deze wet mnet met toestemming van al de volken en gewesten van het genoemde

koningri
jk, wettig fle'allementt gemaakt, maarop geenerleiwi
jze geloofsonderzoek
genoemd wprden, dewi
jl er Tan nature nietsz0o hateli
jk is voor dezeNnordeli
jke
volken dan het woord : Spaannelte Jzlgl
zïefff:, niettegenstaande de zaak op zichzelve

en in haarbeginselheilig en eerli
jk is.
Ten derde mnet de Knning eenige Bisschoppen kiezen, goede en beproefde lie-

den, oqberispeljk in Christeli
jke leer en wandel, welke zich steedshebben OPte
hnuden in de plaatsen en gewesten, waarzi
jgeznnden en nondig zullen zi
jn; want
er is natuurli
jk niets,wat meer de nngehonrzaambeid en stoutheid .an hetgodde(1)ohogy v.nlxsrzRz:yin deJrchirendela #cï#:p dborange,T.lI.p.7,8.
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Ix ze vnlk opwekt, dan de afwezigheid en nalatigheid van den gneden en waakza-1555m en Herder en Bisschpp
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, zo0 alsdeondervindingin deze tjden en rampen onsge-

leerd heeft.

Ten vierde moetZi
jneXajelteilin alle grooteen kleine steden van ket genoemde
rjk den vorm en de wjze van raadsvergadering, den zoogenaamden Breeden Raad ,
afschafen en vernietigen, omdatuit de onbeltendigheid en afwisseling van dezewi
jze
van raadsvergadering,inderdaadaldevolksberoeringen en onlusten in dejongstledene
dagen, ik bedoelvoornameli
jk in Jntwerpen, Jmsterdam en Faleneiennee,zi
jn
vonrtgevloeid. Immerswaren zi
j z0o stout en vermetelin deze raadsvergaderingen,
datzi
j tegen allereden aan,hunnen Koning en Vorstde wetwilden geven en voprschri
jven, z00alsmen uitdeondervinding van dezen ti
jd gezien heeft.
Ten vi
jftle moetdeKoningin alde groote en kleinesteden 4an hetgenoemderi
jk
een nieuw ambtvestigen;hi
jstellenameli
jk-in elkevan haareenverstandigenlkloekmoedig man aan ,die, uithnofde van datam bt of dien post,Kapitein ofLuitenantvan
den Koning genoemd worde, wclke, krachtens dezebetrekking, alti
jd vri
jen toe-

gangen zitting heeftin deraadsvergaderingen en bjeenkomsten van zulk eene stad,
zoowel in den senaat en het collegie der Heeren , als in den Gemeenteraad. Zulk

een ambtvan knninkli
jk onderzoeker zal natuurli
jlt alti
jd,beide in de gronte en
kleine dezerraadsvergaderingen en bi
jeenkomsten,veroorzakenr datzi
jsteedsoplettend en wel berazen zullen zi
jn,van ooitietste uiten nfteTerrigten,hetgeen met
den wilen hetgezag desKoningszou lkunnen gtri
jden.
Ten zesdenaoetZj
%neXajesteitin dezeofgene geschikte plaats, welke men mogt
wantrouwen, we1 bevestigde en we1 vnprziene kasieelen en sterkten laten oprigten en

bouwen, namell
jk daar, waar zi
j dit t0t straf hunner dwaashelen en van hunnen
moedwil verdiend hebben. Boor dit middel zal men deze landen tegen toekomstige
zamenrottingen en nproeren verzekeren,wanterisnatuurli
jk niets,wat een mnedwil-

lig volk naarrede en den wildes Vorsten meer doet luisteren,dan steedskri
jgsvolk
voor hun o0g en den stok in de hand te houden , om diegenen totrustte brengen,
welke twisten nnrust zceken.
Ten zevende moet de Koning aan al de groote en kleine steden van dat ri
jk$uitgezonderd (
le grensplaatsen , hare wapenen en het eschut ontnemen en zorgen , dat

aldezewapenen enk-ri
jgsbehoeften in de bovengenoemdekasteelen en sterkten,welke
Zi
jneXajesteitin het gezegde ri
jk zallaten bouwen,gebragten wel bewaard worden, opdat in tt
jd van nood, deze wapenen en kri
jgsbehoeften gemakkeli
jk uitgedeeld en gebezigd kunnen worden , waar het noodig en den Koning aangenaam

zalzjn. Nietsmaakt een buitensporig volk gehoorzamer en vredesgezinlerdan het
gezigt,dat hun Koning wel voorzien en gewapend , en het volk goed gekleed en
ontwapend is. Immcrs is het een.algemeene regel, dat het volk , welk zich arm ge-

208

A LG EX EES E G E SCH IE D ESIS

1555- voeltaan goederen, maar ri
jk en welvoprzien isvan wagenen, alti
jd van tpestand

1568 wenscht te veranderen; terwi
g.l. du r integendeel, waar hctvnlk ri
g.k en wej vncrzjeu

van goederen en ontblootvan wapenen,hetin zjnen toestand wenschttebljven.
Ten achtste moetdeKoningzekeresoortvanWapen-bewaarplaatsLarmozred'arme*)
laten oprigten en bouwen ; dat is te zeggen, eene groote en sterke plaats t0t berging van de wapenen en den kri
jgsvaarraad van den Koning. Men neme een xoorbeeld naar de wapen-bewaarplaatsen te Fenetiè', ffpzlzllxffxpzdl, Lin@abon en

Parz
jn, welke, vnpr een gropt gedeelte, norzaak zi
jn van het in stand houden
çwoîutenement) der krjgskrachten en magt der genoemtleStaten. Dezesterkte of
bewaarplaats van kri
jgsbehpeften wnrde in de stad Mecltelen opgerigt, alsin het
hartvan hetgenoemdekoningrjk gelegen en geschikt,ona z00 over zee a1s overland
en de binnenwateren ,geschuten wapenen dpor het geheele lanl te zenden , waar het

noadig zal zl
jn. Beze bewaarplaats of sterkte moet opgerigt wprden, waar tegenwoordig het groale Bagi
jnenklopsterdierstad ligt,hetwelk metweinig kosten t0tde
sterkste plaats in de Christenheid za1 kunnen gemaakt worden ,wegens den overvloed
van water en de moerassen. Dnnr dit middel zal de Koning .an drie zaken verzekerd

zi
jn;te weten:10van een: zeer sterke, onwinbare plaats in hethartvan hetgenocmde knningri
jk. 20 van geneegzamen kri
jgsvoorraad en wapenen,om een leger
van veertig- nf vi
jftigduizend man in het veld te brengen; en 30dathetvolk in
tlit land altl
jd zonder wapenen zjnde, niet z00 vaardig en bekwaam zal zi
jn,
om tegen den Vorst op te staan. Xen vindt immers, dat het volk van datland,
in het algemeen, meer gesteld en genegen is, om welgekleed en in hunne huizen

met gned huisraad vonrzien te zi
jn, dan weluitgerusten gewapend in hetveld te
verschi
jnen. Xogt zt
jne Xajesteithierin gennegen nemen, dan konden de geesteli
jke
zusters van het gezegde Bagt
jnenklnoster vertrekken, en zich gemakkeli
jk eenig
ander godsdienstig gesticht of huis in de goeze omliggende steden verschafen ; dppr

dit middel zou de Koning van 4e plaats, en de bagjnen van woningen voorzien
worden.

Ten negendemoetZt
jneMajesteitin datland eene magtbi
jeenbrengen :an twintig
of derlig groote, middelbare en kleine schepen of vaartuigen , die steeds, zoowel in
vrede a1s in oorlog, zullen onderhouden wprden, ten behoeve van de scheepvaart van

het geheele ri
jk, z00 buiten- als binnenslands, van visscheri
jen en verzekeringen,
saet vele andere zaken daartoe behonrende, naar het voarbeeld van al de andere Vor-

sten, Koningen en Xogendheden,die aan den Oceaan grenzen of gelegen zjn,
welke eene goede zeemagg onderhnuden ter verzekering, beveiliging en verdediging

van hunne slaten. Deze scheepsmagl zglzekerhierveelgemakkelt
jkerkunnen bjeqngebragten onderhouden werden,dan in eenig ander ri
jk van de Christenheid,
pegeps den nverrronten handelbdie hiermeer dan in eenig anderoord der wereld
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gedreven wcrden. Wantik zeg,en kan uitnndervinzing bewi
jzen, datmen van de15
156
58
goetleren en Fcàatten, welke de onderdanen van Zi
jneXajesteitalleen sintls zeven
@

Jaron op zce door het rooven en kapen der Engelschen verloren hebben, zulk eene

scheepsmagllangen ti
jd zou kunnen ontlerhnuden,ja zelfso0k hetkoningri
jk Engeland bi
jna veroveren; tot hetlen echter is er mitldelnoch schi
jn, iets tekunnen
tcrugbeltomen van de verlorene en gerpoft
le goederen en schatten ; hetgeen a1leen gebcurd is door gebrelt van zulk eene zeemagt, welke ant
lere Vorsten cn Xo-

genzhczcn van de Christenbeid enderbnuden. Het is natuurlijk, dat een Koning,

h0e magtig hi
jook terland zi
j,intlien hi
jgeene magt terzeeheeft,zich nietv01komen een magtig Koning kan noemen; en doorgebrek daarvan,zullen zi
jne onderdanen alti
jd gepluntlcrd,berooftlen bovendien n0g gehoond wortlen tloorde andere
omliggent
le volken,en somti
jt
ls np éénmaal meer goederen op zee verliezen, dan
zj
l hun gekeelleven (loorop lantlkunnen winnen.
Ten tiende moelZi
jneXajesteitdekasteelen en sterkten, welke hi
jin (Iitri
jk za1
oprigten, melvreemdelingen, bovenalSpanjaarden,Italianen,Bourgondiërsen Duitochers bezetten; wantnatuurli
jkistle vreemtleling,diein helland in diensten in
bezetting van den Koning is, veellneer te vertrouwen, opregter en gedienstiger dan

(1einboorlingen. W i
g-vinden alti
jd,datdelietlen van dit land meerderni
jverheid,
tlan tlen krjg gewi
jd en genegen zi
jn.
Ten elfdemoetde Koning doorditgeheele rl
qk al de voorrcgten in hetalgemecn
laten onderzoeken en vernieuwen ; vcorls bevelcn en afkondigen, tlat er alom één
vorm van wet, van regten, van godsdienst en van plegtigheden gebezigtl en on-

t
lerhouden worde; alsmede ééne soortvan gewigt, maaten munt.Gewopnli
jk toch
ma
t
en
Pn
munt
e
n
met
Cl
ka
ndc
r
oç
er
e
enl
t
emmen
zi
jn in een ri
jk,waardegewigten,
en van eene zelfde soort zi
jn, de gevoelens en genegenheden meerovereenstemmenden opregler,voornameli
jk meerin rusten gehoorzaam aandenKoning en zi
jne
wellen.

Ten twaalfde moetZi
jne Xajesleitaan al tlc gewesten en landen , zelfs nok- in het
bi
jzontleraan alde grooteen kleinesteden van dat ri
jk, eenige vri
jheden en verloven geven cn bevestigen , en wel ter uitbreiding en onderhouding van den open-

baren handel,de nering cn llandteringvan ditland. Xen weetimmcrsbi
j ervaring,
dat de zenuw en steun van den ri
jkdom en overvloed van dit:ri
jlt ofgemeenebest
wezenll
jk bestaaten afbangtvan den toevloed en het verl
teervan bi
jnaalle volken
van E uropa , die er handel en nering dri
jven zoowel te zee als te lantl, niet
alleenwegensdenatuurljkegcsteldheid desbodems,maarook om de bekwaamheid en
geschiktheid, welke zj in hetalgemeen bj het volk vpprhandelszaken zno te zee
alsteland aantrell'
en, en die hier overhetgehcel mqerdan bi
jeenig ander volk
der wereld gevonden worlen.
1I. DEEs. 1 STI7K.
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Ten dertiende en ten laatste mnetdeKoning donrditgeheeleri
jk eeneKoninklijke
kwi
jtschelding en algemeene vergiffenis verleenen aan het geringevalk voorhunne
vorige dwaasheid, onwetendheid, oprner en dwaling , en al degenen terugroepen , die

deswcge het land verlalen en ontvlugt hebben; eindelt
jk gematigd regt (ju&tiee
-dïpcre)oefenen methen, diedehoofden en vcornaamste aanleggerstlerverlepene
muiteri
jen en beroerîngen geweestzl
jn.Ondertusschen welverstaantle,datdezeregtsoefening veeleergemengd zj metgoedertierenheid en zachtheid, dan metwreedheid
en strafheitl. 9it tach behoort en betaamt aan de grootheid der Koningen , en knm t
zelfs overcen met het gezegde van cxsAa : dat de dappetheitl en grootheid :an cen

edelmoedig Vorstmeerbestaatin liefderi
jk vergifeniste schenken aan hetvolk,dan
lletmetstrafheid tetuchtigen;datheteenenYorstenMonarchvoegt,hoagroûthjzj#
zjnedeugd en vermogen tebcprneven,pm doarkrachten moe; overwinnaarte zi
jn,
maardathi
jdaarnahetzelfdebeprpevemetzi
jnegoedheitlen barmhartigheid,en eine
n
be
v
el
e.
Dus
delt
jk dnorliefileregere
zeg ik ten slotte, dat van alle zaken der
wereld, godsvruchten reglvaardlgheitlde Yprsten grpûten moedig maken (1).
Hetistwjfelachtig,ofditgeschriftdnprGhAxvxLu , onderwiensstaatsstuk-ken het
gevonden wnrdt, is opgestelq. Althansvan elders bli
jkt,tlatdeKardinaaldiewjze
van bestuur &'oor de F dd:rflnf zz als de ,
besle beschouwde, welke men , sinds deze

geweslen ondertleHertogen van Bourgondq geraaktwaren,altlaargevolgd was(2).
Xaaruitwelke pen2itstuk 00k gevloeidzl
j,men leertcreenen schranderen staatsman uitkennen, dnch om wiens verlichte denkbeeltlcn teverwezenll
jken, dettjtl
misschien n0g niet geknmen was, Yan zulk een gewigtig ontwerp , de N ederlanden

toteen koningri
jk teverllellen,eenewetterhandhaving van hetgelnofuille vaardigen,npgmaalshetgetalderBisschpppen tevermeerderen,destet
leli
jkeregeringsinrigtingen te veranderen , en kasteelen of slerkten te bouwen ,om hetvolk te bedwingen,
konde ORAwJE,wien dikwerf de geheimste beraadslagingen in hetSpaansche Kabinet

bkend waren,nietonbewuslgebleven zi
jn.Helisniette verwonderen,dalditplan,
hetwelk dealoutle voorregten, vrjheden en vaslgewprtelde begrippen desvolks aanrandde,hevige bestri
jtlersontmoette,nfschoon hetdonr hetvormen eenerbeveiligende
zeemagt,hetinvneren van geljkeregten enlasten,élnheid van maten en gewigten,
en vrjheid van handel,'svolksstoFeljke welvaartten hoogste moestbevnrderen.
In geweldige gisting geraakten de gemaederen, toen deLandvppgdes 'sKoningslasl,

(1)Papiera #'Jfcf dw 6Wr#zWc/pssaxyvzztz, T.#,p.676 sqq. NwrAprsdecltdcn hoofdinhoud vaa dit geschrift medeop hetjaar1567. Rht.Gelr.Lib.XlV.p.895)896. Hoogst
waarschi
jnljk ishettusschea 1565 en 1567 opgesteld.
(2)CorremondanceJe pHltlppg 11?T.1.p.379,3D .
2
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betrekkeljk het gelcofsenderzoek en de gestrenge uitvoering derbloedbevelen tegen 15551568
de ketters, den gewesteljken Stadhoulers en geregtsboven mepedeelde,doorwelke
dit besluitaan destetlen werd toegezonden. In den begeleif
lenden briefverhiefzj 18v.
Wi
n)'sKoningsregtzinnigen i
g.ver en deugdzaam hart vopr het behoud van het ou(j opregt t
erm
.

#eloof,en t0tuitroei
jing van alleketteri
jen.'' Zi
jbeval hun natlrukkeli
jk:zichnaar 1565
dezen last stipteljk tegedragen en tle stedeli
jkebesturen bj hunnen pligt in dezen
te houden; tevens wees zi
j eenige middelen aan, door welkemen hetgeschiktste
aan debedoelingen des Konings knnde beantwoorden (1). Niettemin was zi
jnvertuigd van al het mnetjeljke der zaak en beducht :00r de gevolgen. Zelfs den
Koning ontveinsdezjnochhaarleedwezen overhetgenomen besluit,noch deTrees,dat
men hem kwali
jk geraden had. ))Xen moge vri
jbeweren,''zegtzi
j, ))dathetgegewee
s
ti
s
;
de
i
nbp
or
l
i
nge
n
houden
staande,dat
loofsonderzoek hieralti
jd van kracht
het nieuw en D0g veel est
rengerisdan dat1an Spanje,hetwelk rcedszoogehaat
ztl/rdf al& &'
tn: Majeeteit o::f (2).'' 'sKonings komstherwaartswas,naarhaar
oordeel, meer dan noit nootlzakeli
jk, maar moest, uithooftle van (len toestand des
lands, met Teel omzigtigheid en behoedzaamheid ondernomen wnrden. ))LrrLzw,''

zegtzt
j, ))heeftgroet kwaad gesticht donrteverspreiden, datUweXajesteitgewapenderhand zalkomen, verzeld van een aantalSpanjaarden, Italianen en Duitschers,
wier veldheer en onllerbevelhebbersbi
jbi
jname lleeftopgenoemd,en datUweXajesteit mettlietoerusting zich voarstelt,groote nieuwigbeden in te voeren. Ondanks
almi
jne pogingen,deze geruchten: aan wellke de Nederlandsche lleeren zelve geen
geloof hechten , als ongegrond voor te stellen ,toont hetvolk niettemin grnote verbit-

tering. Hetkan zi
jn,'' 4'ervnlgtzi
j, ))datmen meent:datik hiernietgenoegverrigt; maar te midtlen der verwiltkelingen en bezwaren van allerlei aard ,welke ik in

de staatsregeling en in den algemeenen geestdesvolksontmoet,ishetmi
jonmpgeli
jk
meer te verrigten dan ik verrigt, en ik verlangnietsvuriger,dan mi
jtekunnen
terugtrekken. Yvanneer deToorregten en vri
jheden,welke dezegewesten genieten,
hun veelgezag geven en allesin hunnemagtstellen,isheteen grootkwaal,tlatzi
j
een nog gevaarli
jker wapen hebben in deTestigingvan hetgelnofsontlerzoek,waardonr
Uwe Xajesteitdeliefde desvollksvan zich vervreemd en anderen gelegenheidgegeven
heeft, zich met hen te vereenigen, doprzich aan hetgeloofsonderzoek vi
jandig te
tonnen en alsverdedigersderopenbare vrijheid op tetreden (3).,. De duurtederle(1)v.wEsExsxEclt,Beschr.r.#.Staetenz.,bl.41 44. sxnzoz,de B ello Belgico,Lib.1$?.
1).201.

(2)correspondancedePultlpp: 11,T.1.p.385,386,387.

(3)cort'
espondancedernltlppz11,T.1.p.390.
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11
5*8
55- A'ensmiddelen en de ontevredenheid der krl
jgsbenden, welke slechtbetaald werden,vervulden insgell
jksdeLandvoogdesmet vreesen onrust(1). Erwasgrootgebrek aan granen,en deGraafvan Egmond had reedszijne bezorgdheid,dathieruit
beweging onderhetvalk mogtontstaan, den Koning tekennen gegcven (2). FlLlps
gaf verlof t0t hetuitvoeren eeneraanzienli
jke hoeveelheid konrn uitSpanje,om in
tlen ni
jpenden nood tevnorzien (3). De genegenheid,welkehi
jhierdoor voorzich
bi
jhetvolkopwekte,werdwetleruitgewischt(loorde werkeloosheid,metwelkehi
jrle
rooveri
jen derEngelschen aanschoupde,niettegenstaandeEngelandhetgrootstebelang
had bj eene goede verstandhouding metdelnederlanden. lmmers getuigt deRaadsheer o'Assoxvlsxuz of AssowLEvltx.E, ))dat de Koningin van E ngeland meer voortleel
uit deze gewesten trok dan de Knning zelf, en dat men haar vergunt
le, wat men

genen nietwildetoestaan. Sindslang,''zegthi
j,))zjndeNederlanden tlelndiên s'an
Engeland, en zoolang deEngelschen dezebezitten,bekoeven zi
jgeeneantlere. De
Vpr
r
is
s
en
0n t0 OYerWeldigen ,
Franschen trachten dikwi
jlsonze steden en vestingente
maarde Engelscàen voeren kri
jg tcgen onzebeurzen en rjkdommen; geen antler
onderscheid istusschen hen beide. Naarhetvoorbeeld van Frankrk
jk,heerscht bl
j
ons zulk eene losbandi
gkeid, dat wj, zelfs met de grootste maeite, er geen
redden aan zien; men kent straf, vrees, eerbied , ncch gehoorzaamheid. 9e ambtenaren , voor hetgrootste gedeelte, veinzen; de Bisschoppen wnrden niet gehoord ;

de overheidspersonen zi
jn qaauwhartig; het volk is stout. De ware redmiddelen
hebben geene uilwerking meer. lk heb geen uitzigt, dan in de Ynorzienigheid
van G0d en in de komst des Konings (1).', Dit laatste maakte thans meer dan
onit het onderwerp der gesprekken uit, cn was de wensch van velen , welke daar-

van het behoud des lands afhankeli
jk beschouwden (5). Anderen daarentegen
hoopten,datde wapening derTurken den Koning in zjn plan,den aanstaantlenIomer herwaartste komen, mogt verhinderen; en eenige Etlelen verklaarden, datzj
liever alles dan denieuwe godsdienstwilden verliezen (6). Hetware ofvalschegerucht,datdoor degeheime listen en kunstgregen van denPaus,dePrinsvan Oranje,

(1)Corremondannede pHlLlpp: 11,T.1.p.387.
(2)Corremondancedepnltlppz11,T.1.p.370.
(3)Correspondancedepuluppz11,T.1.p.378,379,382.
(4)CorrespondancedepllLIPpz11,T.1.p.382.
(5)Corremondance de pultl:pz119T. 1.p.366,383. Jrcltiresdeta #fIï:n> d'orqngex
T.1.p.415.2eEdit.

(6jArckivesde laJfcïdpzld'Orange,T.1.p.434,44i,415.2eEdit.
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deGraafvan Egm ond , en hunne aanhangers als Leden van den Raad :an State ent-1555zet en daar anderen, ontler welke 00k GRASV:I.LE geteld werd, vervangen zouden 1568

wortlen, konde slechts hetmisnoegen verhoogen (1). De haaten verbittering tegen
tlen Kartlinaalwaren z0o weinig verlninderd, 2atzelfsn0g in Bottrgondiézi
jn leven
betlreigd werd (2). Tallooze schptschriften tegen hem , den Kpning zelven,enhet
gelopfsonderzoek werden onder het volk verspreid en droegen ongemeen veellli
j,
om demenigte pp te winden. Yi
jfduizend van deze blaau3sboekjeswerden doorde
Landvoogdes den Koning aangewezen; en mogten eenige daarvan met onrdeelen ge-

matigdkeid devrjheid van godsdienst en de leer derHervormersverdedigen,in de
meeste spraken de hartstngten meer (Ian de rede, en vnerllen eene oproerige

taal. Agn de woningen desPrinsen van Oranjeen desGravenvan Egmond werden
geschriften geplak't,in welke tle Onroomschen hunne bescherming inriepen en hen tot

verdediging 2ergoetle zaakaanspoorden.Eenanderbnekjeweltteop totbloedvergieting
cn verbeurdverklaring der goederen van onderscheidene Groolen. Zelfs wistmen der

Landvpogdes schimpschriften in dehand te spelcn, welke haar spottenderwl
jze de
middelen aanwezen, dnor welke zj de invoering van het gelnofsontlerzoek en van
de besluiten derTrentsche Kerkvergadering het bestkonde bevorderen. Te J tltmerpen

werd in een geschrift,np drieofvierplaatsen aangeplakt,destedeli
jkeregering Yer- 23v.
maand ))den Knningvan Spanje, wegens schending van 'sLandsvnorregten en van A
vinternz.
Brah
and
,
al
s
be15
65
zl
jnen eed,bl
jhetKamergeregtvan Spzer&aan telklagen, dewi
jl
hoorendeondertlenvi
jfdenKrcitsdesBuitschenRi
jks,in den geloofsvrede vanPannau
en van Jug4.hurg begrepen was,welke den Hervormllen tIevri
je uitaefening hunner
gotlstlienstverzekerden-'' Ilierwerd bjgevcegd, )'tlat, intlien deburgersgeene gewetensvri
jheid kcnden verwerven,zi
jhunne tnevlugtt0tde gewesteli
jkeStatenznuden
nemen,terwi
jlzi
j alle scàuld van zich afhveerden, wanneereenig pproerpm hetinvoeren van het gelnofsonderzpek magt ontstaan (3). Ditzalvermaedelt
jk het geschriftgeweestzjn, 4an hetwelk desti
jdsde Prinsvan Oranje als stellerbesckpuwd
werd(1).Ferredemeeste werken,teruitbreiding dernieuwe godstlienstige begrippen
(1)Archire&dela Act'd/zèd'Orange,%.1.p.446.2eEtlit.
(2)Corremondance deI'
lllsl:p:11,T.1.p.380.
(3)Correspondance depllI,ll'pz 11,T.1.p.386,387,388,389,393. upppzhrs,ll'emotnial,
p.61.vmtu fita,p.47 etEpist.ad noppEatx,p.362.v wzsExBzEcK,Bencltr.m.d.Staetenz.,
bl.45,51,74,75. sTnzow,de Bello Belg.Lib.V.p.207. :n:,Hi&t.d.Nederl.0oî'
l.D.1.
B. 1. bl. 34, 35, 36, 43. uonF:, Nedert.Fùf.B.ll.b1.68. Fcleem op de Fcder/.#f#l.
b1.256.

(4)Arcltive.de Ia #@ï4:zld'Orange,T.II.p.10.
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1555- in de Nederlanden verspreid, kwamen uit Fianen voort, 'alwaar BREDERODZ twee
1568 of drie Predikanten t0t het zamenstellen , en eene drukkeri
g. ter uitgave daarvau

Onderhield (1). Te onregte heeft men gemeend, datom dezen tjd deGeloofsbeli
jtlenisder HerYormtle Kerk Tan Nederland in hetlichlverscheen (2). Zj Avasreeds
in Vjftienhonderd een en zestig Opgesteld, en hetvolgendejaar zo0 in hetNederfluitsch als Fransch uitgegeven. Xen had er toen afdrukken van gezonden aan den
Prins van Oranl'e, den Graaf van E gmond, Lonzw lzK van N as&au en andere Groo-

ten, zelfs aan Ellzlps, t0lwien de briefgerigtis,welke deze Beli
jdenis voorafgaat
en waarin deuitgeversonderanderen verklaren: ))datzi
jwe1honderd duizendleden
in de N ederlanden sterk waren , zich echter stil hielden en de landsbelastingen evcn

a1sanderen opbragten, hetgeen toonde, datzi
j geen oproerin den zin hadden (3).'1
ln dedriejaren,sindsdien ti
jdverlonpen,wasditgetalongetwi
jfeld,in weerwilder
vervolging, aanmerkeli
jk toegenomen. OaA>zE,Eoxowb en soohxzbeschouwden het
alszoogroot, dat hetonmogeli
jk zou zi
jn,alle Hervormingsgezinden uit te roei
jen;
anderen echter hielden de opgave vonr overdreven; doch de voorzigtigsten oordeelden ,

dathetkwaad,gelt
jkmensprak,niettegrootwas,om aan degenezingtewanhopen,
maaro0k niette gering, om er geen achtop te slaan (4). DeLandvoogdeswerd
t
loor deze verschillentle voorstellingen heen en wedergeslingerd en wi
stnaauweli
jks.
waaraan zich te houden. Zi
j wenschte vurig van hetbewind ontslagen teworden;
zelfsverspreidde zich het gerucht, dat ALExAw5xR rAhwzss haar zou opvolgen;zi
j
bleefechter,dewi
jlhaar vertrek in den tegenwoordigen staatvan zaken,allernoodlottigstzou zi
jn v00rdedienstdesKonings(5). Het verrolgen om geloofsbegrippen,de
tluurte der granen ,het stremmen van den handel, het stilstaan 4an vele neringen en
hanteringen hadden de ellende des volks ten t:p gevoerd. Het land ontvolkte.

bageljks vertrnkken arbeidslieden methunne huisgezinnen en werktuigen naarEnVeland. Te Londen , Sandwolt en in de omstreken hadden reeds meer dan dertigduizend van hen , en daaronder een groot aanlal lakenwevers, zich gevestigd.
Koningin ELIZABETU wees de stad N orwieh den nieuw aankomenden t0t verbli
jfaan,

(1) Correspondance deI'
IlrtlppE11,T.1.p.389,393.
(2)wzoExwzR,D.YI.b1.129,130.
(3)v.wlzwop wwqExzàlt,St.571.b1.49,50. Vgl. 1101:, B ist.d.Aederl.oorl.D.1.B.1.
b1.43- 51.

(4)Hûl.psl
trs,Memorial,p.62.
(5)Correspondanee de :1!ILIppE 11)T.1.p.391. Archivesdela #cv
-.
çpn d'Orange,T.1.
P*437.2e Edit.
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nm er ongestoard hun beroep cf handwerk uil te nefenen. zi
j vergiste zich niet15
1
'K8
55in haarnpgmerk,om langsdien weg de lakenweveri
jen in Engeland ten koste der
Nederlandschetebevarderen. Immers wekeli
jks'kwam teJntmerpen een schip uit
Sandmicltaan,,gelazen metsal
jet, sati
jnen stofen,baaien wollen gnederen,welke
vrocgeruitde Nederlanden naarEngeland geznnden werden (1).
De Graaf van Egmond knn derhalve met genoegzame zekerheid aan:1LIPs deramp- 25#.
W in-

zalige gevnlgenvnorspellen,welkehetbesluit,betreklteljkhctgelonfsonderzoek en de terrn.
bloedbevelen,zpu hebben (2). Hj beweerdesteeds,dat'sKoningsjongstemaatrege- 1565
1en geheelin strjd waren met hetgcen de Vorstzelfhem beloofd had, en gafbj
elke gelegenheid zjn misnoegen te kennen. Thanswashi
jde man, die hetmeeste
zich lïethcnren , en door de anderen als de tpllt dier gevoelens gebezigd werd ,voor

welke zi
j zelve hetnietwaagden uitte knmen. Hj verklaardeechter,dathi
jnooit
ze wapenen tegen zi
jnen Koning znu opvatten, welke beleediging hi
j 00k van hem
mogt nntvangen, maar zich veeleer naar een oord der aartle begeven , waar niemantl

hem z0u zicn.DePrinsvanOranjehandeldemetmeerstaatkunde,had vtelmeerinvlled dan Eoxoxo,en indien men hem knnde winnen , znu men zich van de overigen

gemakkell
jk verzekeren.Somtl
jlsgaven beiderwoorden aanleit
ling t0thetvermoeden,
datzi
jeen voorwendselzochten,nm metden Koning te breken;en van den anderen
kanttoontlehungedragwedergevoelensvan liefdeen trouw ynordenVnrst(3).Demeeste
Stadhoulers,VliesriddersenRaadsledenhalden een afgrjzen van hetgelpnfsonderznek.
Vzosxcs zelfs vermaande t0t gematigdheid, en drong later aan op eene geheele af- 15œ
schaKng van deze schrikverwekkende regtbank , en het verzachten der bloedbeve-

len (1). VeleSladhnudersweigerden 'sKoningsbevelen ten uitvnerteleggen enverklaarden vrjmoedig aan de Landvoagdes, niet behulpzaam te willen zi
jn,datmen
vjftig ofzestig duizend menschen verbrandde. Be lfarkgraaf van Bergen verzccht
ontslaguitzi
jne bedieningen,dewi
jlhj nietgelonftle aan de bedoelingen desKonings
terzake van de godsdiensttekunnen beanlwoorden(5). 02 denzelfden tpon spraken
de Graven van Manafeld,van Meaen,en (le Heervan Montigny (6). Iloohwzen

(1) Correspondance de ppltlpp: 11, T.1.p.392. v.wvsvxBxtcx,1le4,#r.*.d. lrfcefenz.,
b1.K ,37,38.

(2)CorremondanoedePlztllœ:11,T.1.p.385.
(3)Corremondance da puïtlpp:11,T.1.p.390.
(4) q:0E> :zx palwsTzREh,in dc Arcltives de la Acùdx d'Orange,T.lI, p.38,39.

(5)Corremondance& pnxl
axppg11,T.1.p.386,187,39i.
(6)uoppzans)Memovial,p.63.
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15
155
68 nooosTaATEx bewandeltlen melvasten tred hetpad,doorden Prinsaangewezen (1).
0RAwzzantwoordde schrifteljk opbet rnndgaande bevelschrifttlerLandvoogdes. Hi
j
hoogt, dat het invoeren der Trentsche Kerkbesluilen. ofschoon dit in den beginne eenig misnoegen en gemor verwekte, weinig zwarighetlen zal ontmoeten , sind

ereenige uitzonderingen bi
jgevoegd zi
jn; de zelleverbelering der Geesteli
jlken behoort wel niet t0t zi
jne roeping,maar wanneer de nood llet vereischt, zal hi
j
'sKonings bevelen in dezen opvolgen. Meer bezwaar vindt IIi
J
', den gelonfsonderzoe-

L2ouw
4v.
kersde bebulpzamehand tebieden. ))UweIloqgheidzalzich herinneren,''zcgthij,
lniznd))datdeklagten,tegenkantingen en moel
jeljkl
aedenbi
jhetaanstellen dernieuneBis1566 schpppen alom in deze landen, alleen uilde vrees ontsproten zi
jn, datmen onder
dit voorwentlsel eene soort van geloofsonderzoek trachtte in te voeren ; zno zeer
is niet alleen ze uitvoering, maar zelfs de naam zaarvan gehaat en onaangenaam .
Voorts is het Pwer Hoogheid zo0 wel als den meeste sederlanders bekend, dat de

Keizer en de Koningin-W eduwe MARXA, den landzaten mondeling en schriftell
jk
hebben verzekerd,dat het (Spaansch)geloofspnderzoek in dcze landen niet ingevoerd, maarzi
j,geli
jk van ouds,zouden geregeerd worden;ja,Koning ElLlpszelf,
heeft meer dan eens den Ont
lerzaten tlezelfpe verzekering gegeven , om hun alle

Trees deswege te benemen. Deze verzekering en belofte hebben ongetwi
jfeld de
ingezetencn en leenm annen wetlerhoullen van naar verandering te haken en bewerkt, datvele lietlen van eer en yermogen hunne gocderen vervreemd noch andere
plaatsen opgezochthebben,waarzi
j zondervrees vooreenig geloofsonperzoek ltonden
leven. Hierdoor zi
jn gevolgelt
jk tle eendragt, rust,hantlel en tle opbrengstderoorlogsgelden behouden gebleven, daar anders laet land, ontblpot van inwoners, leen-

mannenen geltl,eenprnoiz0u geworden zi
jn van elk,dieerde hand aan wiltle geslagen hebben.''

Het uitvoeren tler bloedbevelen met alle gestrengheid en zonder

eenige oogluiking ofmatiging,komthem ten uiterstehard en gevaarli
jk voor,dewjl
deze bevelen nooit len slrengste zi
jn oggevolgtl, zclfsniet in li
jtlen,datncch t1e
algemeenc ellende z0onjpend,noch hetvolk,uitnavolging en doordekunstgrcpen
der naburen , z0o genegen was tat nieuwigheid als thans. ))Daor nu grpoter strafheid
in het werk te stellen, het geloofsonderzoek met meer hevigheid te hernieuwen , en de
vonnissen op het strengste ten uitvoer te leggen,zalde Koning zichzelven in moei
je-

ljkheden wikkelen, het land in oproer brengen, en de genegenheid zi
jnergoede
nnderdanen verliezen. Bl
j elk zal hetvermoeden opgewekt worden,datdeKoning
op eenen anderen voetwilhandelen dan hj alti
jd verzekerd en getopnd heeft,waardoorhet land gevaar zal loopen van in de handen onzer naburen te geraken, z00 wel

(1)GIIOE:vzwI'
EISSTERER,in de Zrcltire'dela J.
/lï.
qp;ld'Orange,T.lI.p.39.
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uit hnofde van de menigte, welke het Land zal verlaten, als van het weinig vertrou-1555-

wen hetwelk men in hen,die bll
jven,stellen zal;en tlatalleszondereenig voordeel
101 herstel van de Godsdienst-'g ))lk zalhier kortheidshalve,'' gaatde Prins voort,

))oçergeene anderecn veelvuldigebezwaren spreken,overluigd datZi
jneXajesteiten
UweHoogheid daarvan dikwerfvroegerin hetbreedeonderrigtgewordenzi
jn;bovendien
knmtmi
j,onderverbetering,deti
jdgeheelongeschiktvoor,om dezinnenenhersenendes
volks in beweging te brengen, hetwelk reells (loor de tegenwoordige duurte en ge-

brck aankoorn,teveelontsteld engeschoktis. Hetz0u,naarmi
jn oordeel,beterzl
jn
allesuittestellen en te verschuiven t0tde komst<an Zi
jne Xajesteit, welke men
zegt, 2atzich daartoe gereed maakt. Ik wensch , dat de Koning zich haaste, 0p-

datin zi
jne tegcnwoordigheid, zulke bevelen gegeven worden, als hi
j oorbaarzal
Tinden voor de dienslvan G0d en zi
jne eigene,mitsgatlersderusten den voorspoed
dezer landen en ondert
lanen ; want in geval van onrust, znu het geneesmiddel ge-

reederbi
jdehandwezen in zi
jnerXajesteittegenwnordigheid dan anders.Int
lien echter
de Koning en Pwe Hoogheid volharden en van nu aan willen ,dat al de opgenoemde
punten achtervolgd wortlen , hetgeen ik voorzie, niet zonder gevaar van den gchee-

1enontlergang desLandstekunnengeschieden,en waardeKoningmissyhienachtopslaan

z0u, indien hi
jhierware,wenschteik,wannecrmen de zaak totdien ti
jdt0e niet
uitstellen ,maar van heden af melditgeloofsonderzoek en deze strafuitvoering voort-

varenwil,daldeKoningin mjneplaatseen anderaanstelde,welkeden aarddesvnlks
beter kende en bekwamer waredan ilt, hetin rust en vrede te hnuden; veeleer dan in

opspraak le geraken,waardoorik en demi
jnen konden bevlektworden,inllleneenig
leed de gewesten ondermi
jn bestuuren gedurende mi
jn bewind mogttreFen. zjne
MajesteitenPweHopgheidmogenzichvcrzekerd lzoulcn,datik ditnietzeg,dewi
jlik
'sKonings bevelen nietopvolgen of antlers dan a1s eel)goed Christen leven wil, geli
jk
ui
t
o
mt
jne voorgaande daden mngengetuigen.Zi
jneXajesteittoch zal,z0oik hoop, ntlervindingweten,datik vporzi
jnedienstnooitll
jfofgoed gespaard heb; en hierin
wensch ik vporlte gaan z00 lang i1
t leef. Bovendien wanneer de zaken desLands an-

lers daneFen gingen, z0u ik, bi
j hetgeen ik 'i
jner Xajesthit en den vaderlande
verschuldïgd ben , niet alleen alles, wat ilk in de wereld heb, op het spel zetten ,

maaro0k mi
jn persoon,mi
jnevrouw en mi
jnekinderen,diedenatuurzelvemi
jgebiedttebeschermen en te behoeden. Het behage Uwer Hoogheid , naarHare vnorzig-

tige en gewone wi
jsheid,op ditallesachtte geren cn ditmi
jn vertoog ten gaede
te hnuden, als vnortvloejendeuitvurigenjveren genegenheid voordedienstzjner
Xajesteit,en om alle botsingen te voorkomen. God neem ik totgetuige, wien ik
bid,Xevrouw,nami
jzeernederig in degunst PwerHopgheid te hebben aanbevo1en,U gezondheideneen gelukkigen langlerenteschenken''(1).
, -

.

(1) Jrcltiven de la Xcgdnzl d'orange,T.II. p.16-21. Correnpendanne de MAI
LGrERITF
11 DzEL, 4 STrx.
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De Landvoogdes erkende in haar antwonrd ,'sPrinsen opregte bedoelingen , maar

betuigde haar leedwezen,datzjnebeschouwingen z0ogewigtig enbaarbli
jkeljk waren,datzj nietbi
jmagte was,raad te schaFen. Ii
jzou echteralles den Knning
openleggen,docllverzpchtdringend en ernstig denPrins,zjne betrekkingen tebli
jven waarnemen;wantofschopn de bezwaren,doarhem geopperd,talri
jk waren,zou3 v.den deze nietverminderen,indien hi
j dnereen anderin zjn stadhnuderschap,waar

SP
rjO
ke
mimen hem zco vele genegenhiid tnedrpeg,vervangenwierd;de zakenznudenveeleerin
.

1566 gropterwanarde en gevaar geraken dan voorheen (1). Xiddelerwi
jlbeprpefde zj den
Koning tot meer toegevendheid aan de wenschen der Groalen te bewegen, en stelde

hem eenebi
jeenrneping derllgemeeneSlaten a1sallernoodzakeli
jkslvoor,om indegeldmitldelen tevporzien ,welkegeheeluitgeputwaren.GR&XVELLEvermaandenadrukkelt
jk,
.

dat men de Nederlanders ten aanzien van hetgeloofsonderzoek , om der gevolgen wille,

gerust z0u stellen; pwant evenmin als in Napel.en in Mzlaan',zeide hj:))moet
men denken,deze regtbank in F laanderen in te voeren zonder onvermi
jdelijkenproeren te verwekken-'' In Bruak
çel had men, als 't ware ontler de oogen der tandvcogdes, nietallcen een ketter metgeweld uilde gevangenis, maar zelfs hier en elders
beelden uitde kerken gehaald en door de mndder gesleept. Be Fransche Hugenooten
zetlen hunne aanslagen tegen Jntwerpen vpprt, en trachtten zich van Yperen en

andere plaatsen in Flaanderen meester te maken. Vele aanzienljken, welke het
Hopgbewintlmetraatlen daadkonden ondersleunen,waren kwaljkgezind. De Graaf
van EoMoxn ontveinsdedenltpning niet, dat algemeen misnoegen in hetLand heerlchte
en weinig ontzag voor de Regering hetgeen , nevens de aanhoudende duurte der levensmidtlelen, aanleiding totoproer kontle geven ; wat hemzel&-en betrpf, hi
jzonstcetls
hantlelen naar hetgeen trouw en pligt hem voprschreven. ARxzwTlhos bragt insgeli
jlts

den Koning den hagcheljken toestantlderNederlanden onderde Oogen , tnaar geloofde nict, dat men , hne groot 00k de cggewnntlenheitl tles vplks ware, ernstige

bewegingen te vreezen hatl.dewi
jlde voornaamsle Heeren,gewoon waren hier rpnllborslig,metppgcheri
j en slputer te spreken dan eldersgeschietlde; hjbe:chouwdehen
a1slieden ,wien eer,leven en vermngen na aan het hartlagen (2).

Gropte ontsteltenis en beweging verwekte hetwerven vankri
jgsvolk doorHertog
ERIK nan Wrvwzof
J'k. lletgeruchtliep,dathl
jtienduizend Duitschers,z0otepaard
d'Aatriclte, p.16-20. v.wESEIIBEECK,Bescltr.r.d.Staetcnz., b1.178- 181. Bol
l, Uist.d.
Sederl.0orl.D.1.B.Ibl.33,34

(l) Correm ondance dc xkacrzalr: d'Autriche,p.21,22.

(2) Corvemondance de'ultll'
p:11,T.1.p.388,389,3fB,794,395,396. Jrcltiresdela
#c'
f4:?ld'orange, Suppléntent,p.23.
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alste voet,moestligtenyen datachtduizend Spanjaarden metanzervolk,denKnning15
15
5568
herwaarts zouden vergezellen, om met geweld het geloofsonderzoek in te voeren en

deoproerigen, ofwie men wilze,testrafen. Hetisechterzeerwaarschi
jnli
jk, dat
deze wapening niet tegen de N ederlanden bestemd was; de Koning verzekerde al-

thans de Landvoogdes, dathi
jnnoitflen Hertog eenigen lastvan dien aard gegeven
had. Intusschen werd de Prinsvan Oranjein zjn gevoelen er dnor versterkt,
.dat
lqwlpsvrneg nf'laatzich van geweldigemiddelen z0u bedienen,om zjneplannendopr
te dri
jven,en alzoa een gewapende tegenstand noodzakell
jk konde wnrden. Hjha;
reedstweejaren tevoren gewenscht, over een aantal benden te kunnen beschikken, van welke m en , in zulk een geval, gebruik kende maken met magtiging,

of ten minste op naam derStaten. Thanszcchthi
j, methulp van robxwxzx van
Fcywcv, bpndgenonten in Duztaehland, en welligthad zi
jn brcederin ditopzigt
reedsmeerverrigtdan hem bewustwas(1). De zuiverheid zi
jnerbednelingen indezen kan bezwaarlijk in twi
jfelgetrokken wnrden,wanneerhi
j zi
jnvertrouwdcn Losswx
K teYo
ke
ne
get
er
fe
tkke
:))l
hi
hi
jg
eede
nsrl
zins
vre
est,
net
erlic
zht
i
jnemo
ma
reg
elme
ennbi
Dui
tsczhe
rsn
te
nn
, be
j:kede
Ne
ande
nb
aawa
nnhe
gtaetn
kc
,jddae
tS1pr
0ovk.
kelm.

men de waarheid ontdekt; maar integendeel wenscht, dat m en van de zaak niets 1566

andersdenktoflermoedt dan zi
jin dedaad en in waarheid is.'' ))VerwittigdeHertngenvanSaknenen:anW urtemberg,''gaatht
jvoort,))hoewi
jsindshetvertrek des
KcningsuitdeNederlanden gehandeld,en welke vertopgen (remonntraneeetwj td
hem gerigt hebben; dat evenwelZi
jne Majesteit, dnnrkwaden raad en uitenkelen
ni
jd,welken despanjaarden onstoedragen, beslnten heeft, datdeblnedbevelenmet
alle gestrengheid zullen ten uitvoer gelegd wcrden , en datde geloofsonderznekershun

ambtzondereenige oogluiking fdzaalmt
glatzon)waarnemen. Ditvervreemdtderwi
jze
de harten der nnderdanen , dat eenige opschudzing of apstand te vreezen is, hetgeen

w1
j van onzen kantgaarne wenschen te verhinderen,welwetenpe,dRtbj zulkrene
verandering,wi
j heteerste in den grond geholpen en betlprven zullen zl
jn. Onze
vertpogen, ofschoon zl
jvonrtvloeiden uiteen goed hart en om den geheelen ondergang (desLands)tevoorkomfn zonwel,alsom teverhintleren,datz0o veelcnschuldig bloed worde gestort, worden door den Koning en zjne raadsli
eden geheeltegenz
e
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W j bevinden ons
overgesteld,ja
derhalve in groote verlegenheid;wantvan de eene zi
jdeisde ondergang vnoroogen,
jle,wanneerwi
j tegenspreken,ontvangen
wanneer wi
.
)
*zwi
jgen, envan deandere zi
(1)Correspondannedepnltlppg11, T.I.p.39. ârnhlres da la Jfck-dnl d'Ovange,T.1.
p.429. 2*Edit. T. 1I.p.:2-30,33. v.wsszxvucK,Beschr.r.d.zgfefenz-,bl.54. :raGlpxnlps,Ilist.Belg.Lib.11,p.124. szltzoz,deBelloBelg.Lib.Y.p.206-708.
28 +
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156
58 wi
jden ondank vanden Xeester,en worden alsovertredersvanonzenpligtaangemerkt.
In deze gewigtige zaak wenschte ik gaarne den raad der beide Herlogen inte winnen,

jtothen wende.
en zj zullen 'tmi
j, hunnen dienaar, nieteuvelnemen, datik mi
Verzoelt hun derhalve nederig in mi
jnnaam, alleswelen ri
jgeljk te willen overwegen en als vrienden mi
j te melden, waarnaaronste regelen en h0e 0ns in deze
zaak te gedragen (1).''
Naar het schi
jnt hazden ORAXJE en Hoohwz, schieronmiddelli
jk natle openli
jke
afkondiging van 'sKonings besluiten , zich van hct H0f en uit den Raad van State

verwi
jderd.De Prinswasnaarzjneheerli
jkheid Breda vertrokken.Eoxoxo koa niet
besluiten, hun vonrbeeld te volgen (2). Hj hernieuwde echter bi
j de Landvpogdeszi
jne vorigeklagten overdebevelen desKonings en verzekertledat,z0omen (1c
uitvoering daarvan wilde dcordrl
jven,al de leden van dcn Raatlvan State hunne
betrekking zouden nederleggen. Hj verklaarde,dathi
j in denzelfdcngeestalsohAwzx
zou antwonrden, en ti
jtlenszi
jn verbli
jfin Spanje, zi
jn stadhouderschag wetlerin
handen des Konings z0u gesteld hebben, indien hi
jhad kunnen voorzien hetgeen
nu gcbeurde. Yele lieden,getuigde hi
j, maakten zich gereed, om met al het
geld,welk zj konden bi
jeenzamelen, zich elders te vestigen,waar het hun vergund z0u zjn metmeervrt
jheid te leven. De Landvoogdeswerd berigt, datin het
Boven-xaaslche gedeelte van B rahand tle Etlelen, uit vrees voor het geloofsonderzoek , eene soort van bonpgenootschap onder elkander vnrmden , om er zich te-

gen teverzetten. Hetvolk hield alom meerofmindertalrjkebi
jeenkomsten,inwelke
onder anderen gezegd werd, dal er slechts een opperhoofd ontbrak, om (le bevelen

(IesKoningstegen te werken en de voorregten desLandste handhaven(3).Demoetl
en hnop der verbondene Edelen stegen naarmate hun aantal vermeerderde, en luide

aven zi
jte ltennen, )datzi
jnietz00 plomp en onnoozelwaren,ofzi
j wisten we1,
watde Vorstzi
jnen leenman en deleenman zi
jnen Vorstschultlig was. Zi
jwaren tot
gehoorzaamheid verpligt, maar overigensvri
j en ongebonden. W iltle men voorlgaan,
hen onder volstrekte slavernj te brengen,tlan zouden zt
j wel de middelen t0thet
voeren van oorlog vinden , zonder dat men vernam h0e of door wien. Het was grooter

eerinden oorlog,dan doorbeulshanden om tekomen(1).''Erisopgemerkl,datmea

(1)Archinesdela Jfl?
':ps d'Orange,T.lI.p.28.
t2)HoppgRrs,Memorial,p.67,68. n0prT,Nederl.Sùl.B.II.b1.70.
(3jCorrespondance depnlulœ:11jT.1.p.396.
(4)atlvpzRrs, Memorial, p.62. :vvGl
ixolns, Rist. Belg.Lib. 11, p.106. nool
?r,i
Yederl.
Sidt B.Il.bl.68.
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hieruit ziet, h0e ))deEdelen zich als Leenmannen , en nietals Onderdanen s'erzette-1555den , en dithunne zaak , voor zpoverre zi
j 'sKoningsleenm annen Waren j ten eenen- 1568
male pnderscheiden maakte van diedersteden en andel
-en,wien noch devri
jheidvan

den leenman,nnchzi
jn regt,van zichzelven tegen den Leenheerregtte verschaFen,
En a1szoodanigbeschouwde zich o0k dePrinsvanOraljeen verscheidcne
Stadhouders methem , toen zi
jaan deLantlvpogzesverklaarden,datzi
jeven weinig
toekwam.

wit als m agt hadden, om de bloetlbevelen ten uitvoer tebrengen en hetgeloofsontler-

zoek de hand tebietlen,metbi
jvoeging,datzi
jlieverhun stadhoutlerschap pilden
nederleggen,in welke hoedanigheid zj erkenden,datdeKoning hetvan hen vnrderen kon. Naderhand heeftmen aan dezt
jde desKoningsde regten van hetleenmanscàap uit hel00g verloren, en deze Edelen als bloote onderdanen , dpor weêrspannig-

beid misdadig geworden, willen aanmerken. En de geschietlschri
jvershebben zoowel
alsde Spanjaarden, doorwelke deKnning bestierd werd en tlie den aard derbetrekkingen van onzen Adelnietkenden,ditin hetalgemeen voprbjgezicn,en naar
gelang derpartl
j,welke zj vporstonden, de maatregelcn goed-ofafgekeurd,zontler
ooitden grond aan te geven,waarop zi
j berusten. Xen moetechterbekennen,''dus
gaatde aangchaaldeSchri
jvervoart,))datin tlien tjd debegrippenvanJu!publicum ,
Jus civile en Jusfeudale, op de wonderll
jkstewi
jsin de hersensderregtsgeleerden
dx reengeklutst lagen ; tlatde onderscheiding van tlen lcenman en den onderdaan, in

denzelfdenpersopnenindezelfdedaad,invelegevallen zeermoei
jeli
jk was;endatonze
Etlelen in 't geheel geenercgtsgeleerden waren, cn in hun gedrag telkensdie bi
jzondere betrekkingen verwarden ; nu eens vcelte ver gaande in het uitstrekken der

vri
jkcden of regten9 die hun toekwamen, en tlan wederbevreesd,om van hetgeen
van hen afhing gebruik te makcn 9 met één wpord ,dobbertlen tusschen den leenman

en den nnderdaan. Xaarhetis(laarom te noodzakeli
jkcr,verlichte denkbeeltlen van
staats- en leenrcgtmedetebrengcn,wanneermen de geschiedenisdezerti
jt
len opslaat(1).''
De redenen ,door Brusael, Jntmerpen , Leuven en 3&Serfpgdni/lc# aange#oerd,
om van het geloofsondcrzoek bevri
jd tebli
jven,waren aan een naauwkeurig onder-

zoekonderworpen geworden (2). De
.uitslag hiervan was,,))(latsindshetjaarvi
jftienhonderd vjftig geen gelpnfsontlcrzoek in Braband had plaatsgehad,en deverzoekers
alzoo daarmede niet mogten belastworden ; de bloedbevelen echter moesten stipteli
jk
wprden opgevolgd (3).'' lntusschen waren tegen heteindevanSprokk-elmaand te Bre(1)mtoERolzx,D.VI.bl.50,51.
(2)Ziehiervoor,bl.187.
(3)Proch #e: Comtes p'EGxox'elde H0:,:,T.Il.p.290-292. zlrckivesdela Jlfdnp
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1555- da, waar zich de Prins van Oranjesteedsophield,deGraven van Egmond,van
1568 E oorne, van Calemborn , van Ilooaatraten , en van Brederode) de Xarkgraaf van

Bergen, de Heer van Montzgny en andere Edelen, hetzi
j uitgennodigd, hetzj
onvoprbedachteljk,tezamen gekomen (1). W atin dezevergadering behandeld werd
ishoogstonzeker;alleberigten daaromtrentzi
jn enkelgeruchten (2). Xeerdanwaarschl
jnljk echter,werd te Breda doorden vurigen nx uAxrs,den HeervanW arouz
(wILLzx nz MEhonE?), tuitenant van den Graaf van Iloorne,den HeervanLoulprercl, misschien van Longueval, die sedert onfler Bhzozhobz diende, nf wel

den Heer van Louverval (#ILIps van Aol
zrâlïz'), ABKXAAX vAx :SROE.
X, welke
drie jaren later over de W atergeuzen het bevel voerde, zAw vAw Mlhxlx, broeder desHeeren van St.Jldegonde,en den Heervan Lee
fdael,Luitenantvan den
Graaf van Egm ond, een maatregel van geweld ontworpen, waardcar de Verbnndenen zich eensklaps in eene slerke stelling tegenover t
le Hooge Regering znuden
g'zpnder/ledep medePlaatsen. Baa zhooz, wien men de nnderneming in hare Jf

deelde,bing erzi
jn zegelaan;de Prinsdaarentegen,wien men daaroverinhetalgemeen sprak keurde haar af, en drong er op aan , datmen vôôrde wapenen op te
vatten , beprpeven zou , hoe verre met vertoogen en verznekschriften gevorderd kon

worden (3). Buitcngemeen merkwaardig en hoogsteigenaardig isdewi
jze,op welke
ns xwxzs zi
jn lexendig misnpegen over 'sPrinsen gematigzheid aan LonzwxzK van
F lœecM te kennen geeft. )
)W i
j allen zien met onuitsprekeli
jk verlangen uweterugkomst t
e gemnet, vertreuwende datgî
j (ons)zulthelpen,om hettenaauwe en
krachtelooze vuur in de harten derHeeren alhier te ontsteken. Zt
j willen,datwi
j
Tertoogen,smeebchriften en einpeli
jk wonrdenzullen stellen legennverdehalsstarrigdtorange,T.1I.p.36,37. v.wEszxBEEcK, Beschr.m.d.Staetenz.,bl.47- 49,69. IIOOFT,
Nederl.Sidf.B.ll.bl.69,70. B()lt,Ilist.d.Aederf.OODl.D.1.bl.35,36.

(1)Corremondance derszsll'lœ 11,T.1.p.398.v.p.llzEn,delnit.Tumult.Lib.11p.305.
VEwusRen anderen meenen, dat dezebi
jeenkomstomtrenthetmidden van Lentemaand plaats
had. rerbond d.E deten,D.1.bl.133. Atopso DEt czxro ecltter schreefden 26sten xan sprok-

kelmaand aan denKgning,dat.op dienti
jd eenigeEdelenteBredawarenzaamgekomen.Correzpong- ce de pslLIpp: ll,T.1.p.398. tcotwlzK van #c:dls wae hier niet,ztm alsv.n.IIAER in 1.

c.zegt,tegenwoordig;hi
jbevond zich cp datpaselders.Jrchire& dela #cùel d'Orange,T.
II.p. 34. :Gx0wo verklaarde in zi
jn geregtcli
jk onderzoek, dat hi
*
@
i zelfinsgeli
jksnietbi
j de
vergadering te Breda is geweest. lnterrogatoires du comte o'ecxpsr,p.319.

(2)Txwuz:,Tevbond d.Edelen,D.1.b1.134-138.
(3)Arcltiresdc la J.
lcïznl d'orange,T.II.p.31-36; vergcleken metv.5.nz
ua,delnit.
rx-slf. Lib. lI.p.305. De hiervermeldeonderneming waswelligtdeaanslag op Antœerpen ,
12n Welken hiervocr,bl.20l,gesproken is.
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heid en hardvnchtigheid dezer hnngerige wolven , die van hunnen kant niet ophou-15J5den menschen te verbranden , te nnthoofden , te verbannen , en hunne woede op 1568

alle wi
jze b0tte vieren. 5#j hebben hetmiddel,hen zpndernpschudding.zonder
moeite, zonder bloedstarten,znnderkri
jg te beteugelen,en men wilhetniet. Wi
j
nemen de pen op en zi
j 2en degen;wi
j (bezigen)woprden,zi
jdaden;wi
jzullen
weenen,zi
jlagchen. DeHeere zi
jboven allesgeprezen,maarik kan u ditnietznndertranen schrt
jven.11de arme gelonvigenzt
jn ontzet,ziende dathetretlmiddelzoo
langzaam werltt.W ijhebben hen eenigenti
jtlgetroost,hunbinnenkorthulpbeloxeàde,
maarik ziedezehulp Terwi
jderd (lcorde laauwheid dergenen,tlie erhetmeestvoor
bezield moesten zi
jn.Devierstetlen vanBraband hebben aan denKanselieren deStaten van (latgewesteen gelchriftnvergeleverd,betrekkeljk hetlaatstebevel;maarhet
scht
jnt, dat zj de vorige bloedbevelen erkennen, slechtshetgeloofsnngerzoek verwerpentle, zich vermakenze met den naam en de zaken latende. Xen zegt, dat

Flaanderen een dergell
jk geschrift opstelt;Holland heeftditn0k gedaan;maarik
zie niet,datdeze geschriften eenigcvruchtkunnen vonrtbrengen,wantmen zalalti
jd
van nieuw op mceten beginnen. De ziekteen hetbederfnnzermaatschappj(cp?-p'puJîïc) zi
jn veel te grnnt, om diednorzoete dranltjes en sirppen te kunnen genezen ; mcn moet eene veelslerkere zuivering ofbrandmiddel bezigen. De Algemee-

ne Staten,v0llemagthebbentle,zi
jn hetcenigeretlmiddelvnoronzeltwalen;en wi
j
hebben zont
ler twjfelhetmidtlelin nnzemagt,henteIalen bjeenroepen;maarmen
wilnietgenezen worden. Onze kwalenzi
jn:hetbederfvan hetgelnof,4an hetregl,
van demunt,eint
lelooze schulzen,verslapping,bjna geheeleuitroei
jngvantlenldel,
ambten en bedieningen inhandenvannnwaardigen:ga ditmelwport
len genezen(1)!''
Ds uAxxs wildealzno den Koning dmzngen ,om dellgemeene Staten , volle magt#e5-

hende,bi
jeen le roepen:tlilwaszpogoed a1secneomwenteling, eenen gemeenebestgezintlen regerings4nrm tewillcn. Uit zi
jn loon cn sti
jlkanmen zich een denkbeeltl
vnrmen, hoezeer de gesprekken , deraadgevingen en de voorbeelden dergenen ,welke

in zl
jne gevoelens deelden, de gisting en verbilteringonderhetvolk moellen bcvor(leren (2).
De Hertog van Kleef wasdoor ongesteldheit
l verhinderd geworden,zich naarBreda
e begeven.oRAwzE,uooawx en xowTloxv beznchten hem ,terwi
jlEoxownnaarBrunœelterugkeertle. DeGraafvan Iloogetraten vereenigdeeenigedagen daarna bi
j zkch
den Prinsvan Oranje,deGraven.van Egmond,Iloorne,Megen,denXarkgraafvan
Bergen,en vierofvijfandereRitlders.DeGraafvan Sohmartsenbern,t1e Xarkgraaf
(1)Mrcltiresdela Maison d'Orange,T.II.bl.36,37.
(2)GRnEN v.PallslqltEa,in deArcltivesdela.#c,.
:p'
?&d'orattge,T.ll.p.3.
5.
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556
8 &-an Baden , en de bevelhebberGzoloE vo> uol.lz, die middelerwi
jlmetLobzwllKvan

#czz'
JM in deNederlanden gekomen waren,voegdenzicNbi
jhen (1). LooEwxzK van
A'c4vcv zelfverscheennietteRoogntraten,maarschi
jntzich înBreda tehebbcnopgehouden (2). Hoewel de bi
jeenkomst te Ilbogstraten beslissentler wasdan diete
Breda,schuiltechter00khierveelin hetduister.Zl
t
J
-,welkelateroverdeze lereeniging werzen aangeklaagtl, verschansten zich meest achter stoute ontkenningen en uit-

3'
lugten(3).ORAxzs zelfheeftdaaromtrenthetvolgende verklaard:))datlijdenYliesridders en tle vnornaamsteletlen van den Raad van Slate,te Koogntraten bi
jeengekomen,hetdreigende gevaardesburgerkri
jgsvnoroogen gehouden enalsbeteenige
redlniddel voargesteld had , zelve het roer van zaken in handen te nemen en die
maatregelen door te zetten, welke hun t0t behoud van den Staat dienstig schenen ;

tlat scnwwltTszwBzho en v0x Ilol,s zi
jne mecning cndersteuntl, tloch vergeefs bj
(le overige Heeren hun invloed hadden aangewcnd , hen daartoe te bewegen ; dat

de bi
jeenk-omstniets had opgeleverd, dan dathi
jvoordegeheele wereld getigen
konde,dathj hetkwadevoorzien en allepogingen aangewend had,oln hetaftekeerell(1).'' Op deze vergadering werd van hetYerbnnd derEdelen en vaneensmeekschrift gesproken, hetwelk oxAxzzalscen billi
jk en bescheiden middelbeschouwde,
om vri
jheid indeGodszienstteverwerven (5).Eqxoxp,welkenietin deze gevoelens
j5v.deelde,verliet debi
jeenkomst en verwittigzeder Landvnpgtles,melwiervoorkennis
Lente-hj zich naarIloogstraten had begeven,wathl
jaldaarvernomen had (6).lljmaakte
maand.
1566 tevcns den Koning met de verstandhpuding bekend, welke tusschen de ketters der
N ederlanden en die 4an Frank
. rï
-j
:,Duztneltland en Engelandbestpnd,denvnortgang der nieuwe leerstellingen ondcr den Adel en (le vrees,tlat de Franschen zich

(1)Corre&pondance depllluppE11,T.1.p.398.lnterrogatoiren dtiComtep'zGM05T,p.318.
(2)Ditbli
jktuiteen paarbrieven uitRoogstraten aan llem gezonden. Arckires de /4Mai,:> d'Orange,T.lI.p.46,54.

.

(3)Interrogatoiren #v ComteD'EGMOwTy p.319. Proels de& Comtes O'EGMOXTetde HORXE,
T.1.p.78,79,152-15i.De
feln&ed?zComtedeHoocsrltwTzx,bi
js0R,Bht.d.Feder/.Oorl.
D.1.ânthent.ffviâ.p.28, 29. De Gids voor 1845,D.1.b1.325.

(4)Jpologie v.wlttEx I,bj BaR,Ilint.d.Nederl.Oorl.p.II.Juthent.é'fyââ.bl.78.
(5)Procls #c: Comte& D'EGMOXT etdeH0R5x, T.1. p.79. v.n. IIZER, de Init.Tumutt.
Lib.lI.p.305,306. 'oslrs uvrTEArs, Aer. Justriac. Belg. Lib. KYI. p. 398. Brlorwnlo ,
Sfdf.Belg.Lib.lI.p.117. BEsTlvoGtro,Nederl.Sz'
yf.B.Il.bl.38.

(6)lnterrogatoires#v Conbteo'zGxoNr,p.319. Procèsdes Comtesp'goxtlxretdencnw:,T.
1.p.78,79. Cortespondance de rRltlpl'z 11,T.1.p.398.
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van dezen tnestand der gemnezeren zpuden bedienen , nm eenige steden te vermees-155R
1568

teren. Hi
j gelooftle niet, datmen aan een opstand tegen denKoningdacht, maar
nnndigde yztlpsop nieuw uit, met een weinig aanzienlijke kri
jgsmagtherwaartste
kcmen (1). Op denzelfden tjll echferschreefALowso bEL cxsvoaan den Koning
))DeGraafvan Egmond isgeheelveranderd; hj verklaarl zich thansin alle zaken
op eene ongunstigewi
jze voorde dienstvan Uwe Xajesteit, en daar e1k de oogen
op hem gevestigd heeft, stichtzjn gedrag groot kwaad. - De zaken van de
Gndsdienst gaan zeer slecht; gevangen ketters laat men ontsnappen.- De Land-

vopgdesgelooftalles, wat de Heeren zeggen, nmdatzi
j zich dopr AltxsxTEaoslaat
regeren , die hen tracht te believcn , nm te beter te kunnen stelen en eene beurs te
maken. In de geldmiddelen en in andere takken van bestuur geschiedtniets,dan
(lnprhem (2).,'Zekeris,dat Eoxowo,M'elkeindelaatstejaren gewoonljk ééneli
jnmet
den Prinsgetrokken had, thansmeer of minderbegnn te aarselen ,naar matedezaken

cen ernstiger ofdreigender aanzien kregen. Hj weifelde zelfs, of hi
j nietweder
zitting in den Raad van State z0u nemen ; en was, nfschoon het geloofsonderzoek

afkeurende, (verig Roomsch-Kathnljk en zeer gehecht aan den Kpning (3). Een
ander tjdgenootgetuigt echter van hem , dathj in hetGozsdienstige op tweegedachten zweefde, en dat hj denvolgenden dag geheelhettegenovergestelde sprak,
van hetgeen hj den vorigen gezegd had (1). DeOranjes-gezinden vingen aan zich
overhem tebeklagen,en xEozltewantrouwen (5). Overhetdoelderbi
jeenknmsten
te Breda en te Ilbogntraten , welke groote vreesen achterdocht ten Hove verwekten ,
waren de gevoelens zecr uiteenloopende. Yalsche berigten en overdrevene geruchten
daarover wkselden elltander af. ))Be een zeide,'' naar een ppggetuige, ))dathet
geheele Land in oproer was; de andere, dat al de Adeltegen den Knning opstond ;
de eene,dat vele duizenden gewapenderhand naar hct Hof oprukten ; de andere ,dat

zi
jkri
jgsvolk van buiten 'slands,z00tevoetalste paard,bi
jzich hgdden;een derde
beweerde,datzl
j heimell
jkverstandhouding moesten hebben meteenigesteden,diezi
j
vcnreerstzouden innemen. En depl
l'l niemand hun vonrnemen wist, werd erzeer

(1) correm ondance de pnltlpp: 11,T.1.p.397.
(2) Correspondanoe de 1'
IIILll,p: 11, T. 1. p.398. Gqzwvztt: drong insgeljkssteedsop de
komstdes Koningsa1s het eenige redmiddel, dringend aan. Guppléntent aux zrc/lïrc: de Jc
M aison d'orange,p 23,24.

(3)GROEX v.I,R15sTzI:.:,A,cltiresdela Jfcïdps d'Orange,'r.II.p.43.
(4)Supplément,p.25.
(5)Correspondance del'
nltlppE 11,T.1.p.(01.
11 DXEL. i STUK.

29
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- vreemd os'ergesprnken. Eenigen vertelden, dat zj in vollen ppstand waren en het
ganlcheLand wilden innemen; anderen, datzI
j tracbtten de geheeleregering naar
hunnen zin teveranderen; een tlerdeverzekerde, datzi
jdeoudegadsdienstwilden
verdri
jven en metgeweld de nieuwe invoeren; een vierde, datzi
jalleGeesteli
jken
zouden rerjagen of dpodslaan; een vi
jfde, dat zi
j metkracht zouden aanhpuden,
dat de nieuwe godsdienst toegelaten wierd; een zesde, dat zi
j de bloedbevelen
en het gelopfsonderzoek te niet gedaan wilden hebben. In het knrt, elk sprak

naar zi
jn gevnelen, maarbi
jna allen kwamen daarin overeen, dat de Zamenverbandenen zich in graotgelal in dewapenen zouden laten vinden, hetzj teBru&nel
ofelders,en datmen dan verstaan zoude, wathun voornemen was (1).'9 Eoxolp
en xzozx verzekerden de Landvpagdes, dat de Bondgenooten nnderstand uitD uztmeh-

land,Engeland en Frankrg
j'k ontvingen, en ovtr twintig ofdertig duizend man
krjgsvolk methunne bevelhebbersbeschikken konden. Hun ontwerp scheen te zjn,
eerst Fviealand, Gelderland , Kolland en Utreeltt in opstand te brengen , vervolgens zich in Brahand tewerpen en in Jntmerpen den meester te spelen. XAhoAlz'
ruA, welke nietlangerwistwien te vertrouwen,en diezich demisslagen nietontveinsde,

jkentoestand,nadenRaadvanState
welkezi
jbegaan had,oprdeeldeindezenbadenkeli
he
bbe
n
,
dat
me
n
of
ge
wel
d
gebr
ui
ken
,
of debloedbevelen verzachten enhet
gehoorq te
gelnafspntlerzoek afschafen moest. Zl
jontvnuwdecchterdenKoningtevenstle zwarigheden aan beide maatregelen verb nden , en weifelde roor welken zich te verklaren.

Eoxoxpen noohwz (xEGsx?)meenden,datdoorden tweede aan te nemen en den
Verbondenen algemeenevergiFenis te schenken ,men verhinderen znude,dat de zaken
van kwaad t0t erger vervielen. Deze genoegdoening te weigeren moelt daarentegen ,
naar hun gevnelen , hetverderf des Lands na zich slepen ; want er waren vier soorten

van lieden:zi
j,2ie gewetensvrjheid begeerden;zj,wien degestrengheid derblœdbevelen en hetgelpnfsonderzoek mishaagden; zj, die verlangden te rooven en te
stelen;en zj eindeljk,die:an Vorstwenschten te veranderen (2).
De Prins van oaAxzx was met nooRwx uit Iloonetraten naar Breda teruggekeerd.
IuopzwzzK van F czzcli stelde onder beider oogen het smeekschrift np , welk de

verbandeneEdelen aan deLandvoogdeszouden aanbieden (3). Naareenigen had zelfs
dePrinsin de schikking Lredaetie)daarvan de hand, en werd de toon, op zjnen
(1)v.wEsEx:zEcx,Benchr.m.#.aaetenz.,bl.67.
(2)corremondannede'HltlppsII,T.1.p.401,402. CorremondancedaMARGrERITEd'Jufrfc/le,p.14,15. Hopl
>zRrs,Memorial, p.69,70. Procln dc: Comtesd'mxow: etden0:5E,
T.II.p.293- 206. Supplément,p.24. BvRGrxolrs,#ï4f.Bel
g.Lib.lI.p.121.

(3)Gat
lEx vzwPnlxsTzREq in dc Archivesdela#ct'
dpn d'orange,T.II.p.67.
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raad, aanmerkelt
jk verzacht (1). Hi
j had niet kwaad gevpnden, datditgeschrift15
156
58
wierd aangeboden;maarhetschi
jnt,datmen tegen zi
jne vermaningaan, zich voar.
hreitlde den derden vanGrasmaand in grooten getalenaarBrunnelte komen. Zi
jn
broederrzopzw zzm wierfin allelantlschappen onderteekenaars,en beschikteorerdebenden

van erdonnantie desPrinsen en desGraven van Ilooantraten, alspf het zjne eigene
waren (2). OaAwzEonttrnk,in weerwilvan deherhaaldewenschen derLandvpogdes,
zich geheel aan den Raad van State , en begaf zich naar Eolland, ondertusschen

trachtende den Prnteslanlschen Vorsten in Duzteehland tle noodzakeljkheid aan te
toonen, zich het l0t der Nederlanden aan tetrekken (3). De Graafvan Roorne
weigerdeinlgeljksaan het verzoek derLandvoogdes, wederzitting in den Raad van
Slatetenemen,gehoorte geven (é).
Ondertusschen had de Graaf van M egen in datslaatsligchaam als raadzaam voorgeslagen ,deStadhpuders en eenigeandereRiddersvan hetGuldenVliesn0g vôérde gevreesde
komstderverbnndeneEdelenbjeenteroepvn,en bavenaldenKoningvan allesberigtte
geven , zonder evenwel op diens reis naar deN ederlanden aan te dringen , daarzi
jnu

tnch telaaten vruchtelaos zou zi
jn. Eoxown vielhem tpe, doch meende, dat de
Edelen ongewapend en in geringer aantal dan het gerucht liep ppkamen , en hunne

eischep veel matiger zi
jn zouden dan men vermoedde. Eenige Raadsleden verwonderden zich ook,datzulk eene groptemenigte gewapenden W elkanderk0n komen,
znnder dat de bavelhebbers der steden of anderen iets daarvan bemerkt badden.
))'oo de Stadhouzers en de Ridders van het Gulden Ylies,'' Zeide
.n zg
--, ))vcl
meed de handen inecn sloegen , om geene verandering in deGodsdienst te gednogen,

zou men den kwaljkgezisden hun aanzoek nietbehoeven in tewilligen,ofmethen
in eenige onderhandeling te tretlen. Indien men het slechts nndcrling met elkander

eenswas, znu men d'
e onrustslokersin magtovertreFen; en hetwasbespotteli
jk van
vergifenis te spreken viôr men wist, door wien en waarin misdreven ware.'' BAh-

xzAvxoxT inzonderheid cprdeelde, dat.))men zich niet denri
jdele geruchten moest
lalen verschrikken, maar veeleer een van de voornaamste belhamels bi
j den hals
grlpen, waardoor de overigen spoedig tntstiltezouden gebragtwardcn; anderszpu
(1)ppwTvsIlzrTxRrs,Rer.Wvdfriccn-We/g.Lib.XVI.p.398. v.n.nzzR, de Init.Tx-v/l.
Lib. II. p. 309. :rEGrpoxrs, #ïdf. Belg. Lib. II. p. 118. De Gïd: vnor 1845, D. 1.

b1.335 (1).
(2)GRczx vzxpRIxsTEREn, Zrchires de la #cï:/s d'Orange, T.II.p.41,52,57- 64,en
dealdaaraangehaaldeschri
jvers.
(3)ârchirendelaAcù/l d'Orange,T.ll.p.65,66.
(4)Procès#e4Comte'd'mzas' etdennllzz,T.lI.p.236-288.
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15
155- men het oproer aankweeken in stede van het te bedwingen , en een lokaas t:t zon568 di
gen geven , door de hope van slraFeloosheid.'' Dnch in het geheim hield men der

Hertoginxoor,datpinzien deStadhoudersenRiddersbjeenkwamen,zi
jspoezig zou
merken, h0ede meesten van hen gezind waren (1).'' In weerwil harer klagten,
dat de Heeren haar verkpchten en verraadden (2), ontbood zi
j hen nu tegen
den zeven en twintigsten van Lentemaand naar Bruanel, nm hun den tegenwonrdigen staatvan zalten te ontvouwen, en met hen o4er het nemen <an gepaste
maatregelen te raadplegen. Tevens werd gelast, de benden <an ordonnantie onmid-

dellt
jk bt
jeen te brengen, en .an haareen nieuwen eed van trouw aan tlen Koning
afte'vorderen (3). Xiddelerwi
jlgaven ziclleenige Edelen de moeite, om de bloedbevelen, op welkezj t0tn0g tne weinig ofgeen acht geslagen hadden, daardeze
hoofzzakeli
jk delagere volksklassytrpFen, meer van nabi
j te onderzoeken. De uitslag hiervan was, dat zi
j die onverdragell
jk en de onredeli
jkste van de wereld
vonden , en niet gezind waren ter handhaving daarvan of van het geloofsonder-

zoek dewapenen op tevatten. Onder schi
jn van een yan beide z0uhettlen Kardinaal GRAwVELLE,hun vi
jand, zeer ligt.vallen, hun li
jf en geederen,alshethem
behaagde,te nntnemen. Zt
joordeelden opk,(latdealgemeenevergifenis,van welke
reedsgesproken was,vereischtwerd,om den Prinsvan Oranje,beduchtvoor'sKonings ongenade, buiten vrees te stellen ; en bovenal dat eene verzoening tusschen

den Koning en zi
jneleenmannen t0tstand gebragtmoestwnrden (1).
Inmiddelswon hetgeruchtdervolksligting doorHertog ZRIK van Srl-eYù'
â meer
en meer veld (5). Te vergeefs verklaarde de Landvoogt
les,dathi
jdaartoevan den
Knning geene volmagt ontvangen had ;te vergeefs staakte de Hertog , op haar bevel,
de werving ; het opgevatte wantrouwen werd niet uilgewischt. Te LeLden hield men
de pnorten geslnten ,die bewaakt en van geschut vporzien werden; en te Jntmerpen

kwamen eenige burgers nvereen,aan deLandvoogdesgeld en krjgsbehoaften te weigeren, zoo zj hare toevlugttotde wapenen mogtnemen. ln datgeval, dus liep
het gerucht,zouden de Franschen en Engelscben den Nederlandschen Adel ondersteu-

nen. Xen sprak ook,datde Hugenooten een aanslag op Zeeland beoogden (6).
(1)unl
>pEars,Mémorial, p.70,71. srRGrsolrs, Hiut.Belg.Lib.lI. p.122,123. lgorr,
Nederl.Sù f.B.lI.bl.72,73.

(2)Supplément)p.24.
(3) Corremondance depnltlppE11,T.1.p.402.
(4)HoppERrs,Aleknorialtp.71. Hool?x,Nederl.Sfdf.B.lI.b1.73.
(5)Zie hiervnor,bl.218,219.
(6)Proclsded Comte& #'zGx0wv efc., T.II.p.2â6,316. vraGrAplrs, Ri&t.Belg.Lib.lI.
p.125. wzGzszzR,D.YI.b1.139, 110.
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In deze nelelige omstandigheid maakte de Graaf van M egen , in diep geheim, der15551568
tandvpogdes bekend, dat den tweeden van Grasmaand vjfhonderd Edelen, door
twee duizend paarden verzeld , in Brussel zoutlen komen, om den Ridders van het
Gulden Ylies,of veeleer haar zelve,een verzoek ter afschaëng van hetgelonfsonder-

zoek en verzachting derbloedbevelen aan te bieden. Hj voegtle erbi
j,dathi
jhet
vaste lertrouwen koesterde, dat het inwilligen dezer beide punten , welke zoowel

bj Roomschgezinden als Onroomschen even gehaat waren en niet aan het doel
beantwoordden, de gemoederen bedaren, het bondgenootschap nntbinden en het

grontsle gedeelte der Iamenverbondenen tot de zjde des Konings brengen zoude
tegen hen ,welke meer vortlerden. Antwerpen, Terhaalde men ,was in het Verbontl
der Edelen getreden, onder welke zelfs twee Ridders van het Gulden Ylies zich be-

yonden. EGxoxn en xEoEx gaven aan deLandvoogdesde verzekering, datzl
j hun
gaed en leven voor de dienst des Konings veil hadden. XAROAItZTUA, welke van dit

allesFzLlps verwiltigde, maande hem aan, den beiden Graven,gelijk 0ok den Prins
van Oranje, zi
jnen dank tebetuigen vnor de raadgevingen, welke zi
j4an hen ont-

vangen ha; (1). Teyensspoorde zi
jderegeringen derplaatsen,waarmen meende,
datoproerigebtjeenkomslen gehouden werden, t0twaaltzaamheid aan,en onderrigtte
de Spaansche gezanten aan de Hoven van Duzteeltland, Frankrn
jk en Engeland,
water gaandewas. De kri
jgsbevelhebbersin de steden en vestingen gelasttezj,op
hunne lzoede te zi
jn en de bezettingen gereed te houden. In haarnaam werden vele
Edelen , het geheeleLand door, ernstig vermaand, zich nietmet de zaak derVerbon-

denen te mpei
jen, en z00 zi
j reeds in betrokken waren, daarvan terstond afte
zien. De Hoofden ofvoornaamsten van het Bondgenootschap noodigde zj uit,hunne
klagten in geschrift te brengen of afgevaardigden te zenden , ten minste ongewapend

tekomen en in z00 kleinen getale als mogeli
jk. Voorts ontbood zi
j, terberaming
van maatregelen t0t redding des Lands, de Btaten van B rqhand en verscheidene
jeenltomsten
stedelt
jlke overheipspersonen van dat gewest ten Hove, en hield velebi
met den Raad van State en den Geheimen Raad. Zj verspreit
ldemeer en meer

de aanslaande komst des Konings, wiens stilzwi
jgen op de grieven desvplks,de
hoop der m enigte op eenen gewenschten uitslag vcrnietigde en de verbittering
vergrnptle, ofschoon men geene middelen onbeproefd liet, om de gemoederen over
'sKonings betloelingen gerust te stellen. Bruaeel, zzlfz
m:rpdx en de overige steden
van B raband gaven aan hare vermaningen gehoor. ))Xen was er zno bezig,bezorgd

en bevreesd, alsofmen den4i
jand van buiten verwachthad; elk deed zi
jn best,om
(1)CorrenpondancedeFlllslpp:I1,T.1.p.402- Procè& des comtes d'EGx9>T ef de HoRs:,
T.II.p.298,299,308.
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1555- ztine stad en plaatste versterken en te xerzekeren, hetgeen hetgemeene volk,welk

1568 de ppppen in het honfd hat
l,nog meerin beroering bragt.,, uet yegeude weder spcten schimpschriften , welke tle gemeente tpt oproer aanspoorden. Gecn geringe schrik

baarde ten Hovehetgerucht,datdeBandgenoolen, ingevalzi
jgeen gehoorkregen,
Brltaselm:tkri
jgsvplk be&etten,deLandvoogtlesnaarKzlooordeu voeren en zoolang
in hechtenis zoutlen houden, t:t aan hun verzoek voldaan ware. Hiernp werdcn de

wachten aan hetpaleisderIlertogin,dieweifelde,ofzi
jzich nietnaareeneveiligere
plaatsz0ubegeven,aanmerkeljkversterklcn allebewegingen dermisnaegden naauwkeurig gadegeslagen (1).
Op'hetschrifteli
jlk ontbod :an MARGARETHA kwamen tegen den bepaalden tjd tle
Stazhouders en Ridders van het Gulden YliesteBr,
uanel.Hooxwxen xoww oxv verschenen vr den zqsentwintigsten van Lentemaand'evhaddendenvolgendendaggehoarbjde

jhen herwaartsgeneodigdhad,en
Landvoagdes.li
jontvouwdehun de reden,waarom zi
verzpcht hun, haar m etlô te deelen , wathun in hetalgemeenenin hetbi
jzondervan
het Verbond der Edelen bekend was, en haar met raad en daad te endersteupen.
Beizerantwpord was,dat zi
j <an dat Verb nd niets meer wislen dan de Graven van
Egmond en M egen ,doch voegden erbi
j,datde geheelezaak zau einzigcn,indien
de Knning hetdnar allen gqh te geleofsnnderzeekafschafte, de bloedbevelen Terzachlle

en eene algemeenevergifenis afkondigde. Ilooaxx verborg zi
jn misnoegen ep den
Koning niet, welke hem in geen opzigtbegunstigde en wien hj als een kqtterwas
afgeschilderd. MowTlqxy Terzekerde, dat de Franschen, indien al
j gewild hatldcn,
gemakkeljk 4eslRp en hetkasteelvanDoornik kvnden vermeesterd hebben;en dat
zi
jmeltien aaperesczerhndschesteden inbetrekking stonden. Diep dag kwamen de
Prinsvan Orqnje, de XRrkgrAafvan Bergen, de Graven van Roogetraten en van
Maufeld ia pe swd,en 'sAnderenpaagsten geheorbj4etandvoog4es. m zelegile
hun,elk in hetbi
jzpntler, pezelftlm vragen voor als aan uoolu: en MowTloxv,en
ontving hetzelfde antwoord; slecbts xwlsrzln betuigde nnder ZWare eeden,dqthj

niets geweten hRd van hetgeen er gebeurde, dan drie dagen Télr zjne komstte
Brue.el en wel uit zjnen àoon; dat hj hetVerbond alseenelaakbare zaak h schouwde,en erpimmerzi
jnegoedkeuring aan znu geven.OaAwzB,wieadeHerlogin
over de,verstabdhoudipg der Bondgenopten in Duztseâland, Franlbriik en Ena.
e1.04 in hetbjzpn4eronderbield,verklaardedat,indienditinDuztaeltland hetgeval
ware, zi
jne bloedverwanten en vrienden hem daarvan ongetwi
jfeld zouden onderrigt
hebben,maardatnietsvan dien aard te zjqer kenniswas gekpmen. l1j beklaagde
(1)Proch de:comten#JzGx:5TetdeH0Rwx,T.ll.p.305-308.v.wzszxBucK,Bescltr.r.d.
llcefenz.b1.68-76.Brl
tctwnlrs,Hisf&Bel
g.Lib,11.p.123.sTazpz,deBelloBelg.Lib.%.p.212.
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zicN nadrukkeljk pver de kwadedienstenb welke men hem bj den Koning bewees,11
5V8
55wien men getracht had te bewegen, hem het honfd vpcr de voeten te leggen en al

zi
jnegaederen verbeurd te xerklaren;hetgeen'
,naarmen hem <anverschillendekanten
verzekerde,00k werkeljk z0u gebeuren, znodra er zich eenegeschiktegelegenheid
t0eaanbopd. Hj betuigde vert
le'
r,dathi
ja1s i
jverig verdediger van hetKatholi
jke
gelapfzich in Duzt&ehland vele vi
janlen had berokkend;en keurdekrachtigli
jk den
onderstand van veertigduizend kroonen af, welken men aan de Koningin van Schot-

land gezpnden had. Eindelt
jk ontveinsde hi
j nietzjn misnoegen,tlatmen den lnpp
van het regt in een geding ,.hem betreFende, had legengehouden. Even nnbewimpeld antwoordde HoocsThATxw op de vraag der Landvoogdes, wat llelgeschriftbevatte,
hetwelk de Edelen '-zput
len orerleveren, dathl
j ditstuk werkeli
jk gezienhad en het
alszeer gegrond en zeer regtvaardig besca uwtle, maar de'
n inboud er niet van kcntle

mededeelen, zpnder zl
jn wenrd te breken. En tnen deHertoginhieropaanmerkte,
dathem ditnietmoeltweêrhouden, dewi
jlhi
jaan den Kaning doordrieeeden verbonden was, nameljk als leenman, a1sRiddervan hetGulden Vlies, en alsbevelhebbereenerafdeeling krt
jgsxolk,heryattehi
j:))DewjldeandereHeeren deninhpud
van het genoemde geschrift niet geopenbaard hebben , za1 ik dien evenmin openbaren.

De Verbnndenen zjn goedeleenmannen desKonings,en watzi
jverrigten strckt tot
bevprzering van zi
jne diensten belangen (1).,'
De geheele Raad van Statewas nu vergaderd. Hierbi
jwaren tegenwpordig:
Prinsvan Oranje,de Hertpg van Jar&eltot,de Graven vanEgmond,van Iloorne,
van M egen , van J remberg , van Iloogetraten , van Lzgne, de Xarkgraafvan Beré'en , de Heeren van Barlaym ont en Rachzeourt, al de Ridders van hetGulden
Ylies benevens vlorlvs, den Staatsraad FILISERT nz BRrxxLLEs en de Leden

28n

van den Geheimen Raad (2). De Lanpvoogdes deelde bj monde van nzBRrxEtxzssLenteden Vergaderden de reden mede,waarom zi
y:d
jopgeroepen waren, hield hun de ge-ma
jgat)
steldheid des Lands nevens de gevaren , welke het bedreigden , voor oogen en noo-

tligde elk van hen uit, epenharlig en vri
j zijngevnelen teopenbareq overdemiddelen , om de berceringen te stillen , zonder evenwel eenige inbreult op de Roamsch-

Katholi
jkeGodsdiensttemaken,welkeongeschondenen onveranderdmnestgehandhaafd
worden. Zi
j verzochtinsgeli
jks :an hen te Ternemen, welk antwoord, naar hun
(1)Corremondance depHltlppz11,T.1.p.403,404.
(2)Zie den brief der Landvcpgdes aan den Koning in P rocln #e4 Comten d'zosozT et ge
trs, Mémorial, p.72 en Brntitsplr,,
xlaRwz,T.lI.p.309. onder deze Heeren noemen lloppEl
Ilist.Bel
g. Lib.II. p.116, nQk XOATIGAY, en worzen hierin dnor II00rr, Federl.Szàf.:.II.
b1.73 en anderen gevolgd.
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1555- oordeel, op het smeekschrift moest gegeven worden , welk de Edelen haar znuden
1568 aanbieden en waarvan , naar men hoorde. de hooftlpunten waren : afschaëng van
geloofsonderzoek ,en verzachting der bloedbevelen.Be beraadslagingen duurden eenige
tlagen achtereen. Xen ving aan met der Landvoogdesvoor te houden , dat er twee
soarten van geloofsonderzoek bestonden:hetgewoneofbisschoppeli
jke.en het buiten-

gewone ofpauseljke; dattegenwonrzig hetLand rl
jkeli
jk van Bisschoppen voorzien
was,en wanneer deze zich behoorljk van hunnen pligtkweten, men hetbuitengewnneofpauseljkegeloofsonderzoek kondeontberen,of ten minstevooreerst opschorten.
W aShet niet oorbaar 5'00r de dienst <an G0d en den Koning ,de bloedbevelen geheel
in te trekken ,dan konde men evenwel het voorbeeld van Keizer KAREL V volgen ,
welke,nu zestien jaren geleden, opvoorstelderKoningin-W eduwe MARIA, de ge-

strengheid dezerbevelentemperde (1). Ditgafaanleidingt0tnadereraadplegingover
ditpunt, en over het beste middel, om de strafen naar de miszaden te regelen ,
lienst, als t0t stilling der tegenwoordige bez0a welt0tbehoud van de oule Golst
roeringen. Xen besloot hetOBtVQVP daarvan den Koni
ng te zenden,ente geli
jk den

g0loofsonderzoekersaan teschri
jven,datzi
j,om redeneh, zouden ophquden iemand
t0 VerYolgen. Het gerucht hierYan verspreitlde zieh weldra onder het v01k, doch

verdreefniethetwantrouwen bi
j de groote menigte, M'elke erzich weinig goeds:an
v00rStelde (2).NadatFILIBERT DEBRUXELLESeenige brieTen had voorgelezen,in welke
o'er hetVerbond en doel der Edelen gehandeld werz, gaf de Landvooglles in bedenking, of men de Edelen ,die eerlang te Brueeel zouden komen, wel moest toelaten,

Watmen hun z0u antWoorden, en hoe men hun Verbond hetbestkonde verl
jdelen.
De gevoelens liepen sterk uiteen. AAxscuoT en BAXLAYMOXT meenzen,dat men zulk
een groot getal eedgenooten niet Brueeel mnest binnenlaten , of,inllien men dit gedoogde, naauwkeurig hun gedrag gadeslaan en dengenej welke zich aan eenig

Wanbeprjfschuldig maaltte,onmiddelli
jk strafen. Zj moesten nietten gehoorworden
toegelaten. Om één smeekschrift over te leveren, waren geen s'i
jfhonderd Edeien
nopdig; zulk eene praalvertooning was ongepast bi
j een ontmoedig verzoek, ea
ZJ
k* m oesten veeleer eenvoudig een der Hoofdaanleggers zenden. In dien geest
spraken o0k de Graven van Jremherg en M enen. BARLAVMOXT, welke later aan
het ombrengen van zoo vele duizenden Nederlanders, inzonderheid der Graven

van Egmond en Iloorne,deel gehad heeft, gaf den raad, eenig kri
jgsvnlk in he$
(1)Brief van de Landvoogdes aan den Koning, in 19rocln de# comtes d'EGx05T efc.,T.ll.
g.
p.309-314. Supplément,p.24. IlnppvRrs,Mémorial, p.72. Yg1.sTRzoy, de Bello Bel
Li
.V.p.216- 270.
,b

(2)v.wEssxszzcll.Beschr.r.d.Staetenz.,b1,76. Ptoocè& f?.C.TEGZOSTetn.,T-lI.p.311.
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Hof der Landvopgdes te verbergen, om de Edelen, als zj hun smeekschriftkwa-15
156
58
men aanbieden, t0t den laatsten man t0e van kant te helpen. De Gmaf van M ana-

feld,ofscàopn afkeerig van hetgeloofsonderzoek, keurde hetgedrag derverbondene
Edelen evenwelafen verklaarde, dathi
jzjn zoon, dieerzich onderbevond,met
zi
jnehoogsteongenade bedreigd hatl, indien hj hunne zjde nietverliet. Egxolo,
xoohwz, uooosTaA'
rEx en antleren dachten gunstiger over de bondgenooten, en oor(
Ieelden het niet raadzaam , degenen te beleedigen , welkb men niet bedwingen
knnde. Indien men geweld van wapenen wilde gebruilten , welke toebereidselen wertlen er dan niet gevorderd, om hun weêrstand te bieden, die reetlsvoorlanggewapentl
waren , en door tcgenkanting slechts te meer getergd zouden worden. 9e meeste

overigeHeercn spraken twi
jfelachtig,ofmetgematigdheid overdeZamenverbondenen,
dcch licten zich scherp uit over het nieuwe geloofsonderzoek en de wreede bloed,
be-

velen (1). De Prinsvan Oranje, welke hetstilzwjgen bewaard had, werd doorde
Landvnogdes uitgenoodigd, o0k zi
jn gevnelen te openbaren. Hj verzochl hiervan
ontslagen teworden, aangezien het niet voegde, dal hi
j zi
jne stem uitbragt,wien
men openli
jk nagaf t0tlletVerbond derEdelen tebehooren. Daarenbaven z0u alles,
wathi
jin betmidden bragt, stof verschall'
en em hem le belasteren. Hi
jvnegde er
bi
j, dat dewi
jlmen hem wantrnuwde, hi
jden Koning z0u verzoeken,zich op zî
jne
goederen te mogen terugtrekken. Eindel
i
jk echterliethj, np aanhouden derHertogin,zichinsgcli
jkshooren (2). Xetnadrukverklaardehi
j zichtegen hetSpaanscbe
gelaofsonderzoek,welkhi
j alsden waren onrsprnng van aldebewegingen beschouwde.
sietmindermishaagde hem de uitvcering der bloedbevelen. Naarzi
jn oordeel,werd
nu zachthcid,geene gestrengheid gevorzerd.Om de kettersuitteroel
jen,moeslmen
het zwaard niet te baat nemen ; de ondervinding tnch leerde, dat de martelvurcn

slechtsdeketterl
jen vermenigvuldigden, en dathetenkelaanschouwen van de standvastigheid dergenen, die om hunne godsdienstige begrippen den dnpd leden, velen
bewcag , (lie te omhelzen : dwang heeftgeen vat op het gemped;dit moet door overreding vermeesterd worden. W erking wekt terugwerking: laat men de ketters met

rust,dan zullen zi
j&'
an zelfuitslerven; men zi
j toegeefli
jk en wi
jzige zichnaarden
tjd. Doorde bloedbevelen, al waren zi
j ook goed,zou men niets vorderen,dewi
jl
hetgetalderHervormingsgezinden te grootis, om hen allen te straFen,en zi
jtot
(1)v.0.Hzxh, delng-t.ik-vlf.Belg.Lib.II.p.307. sTaAoz,deBelloBel
g.Lib.Y.p.
213,21A. Procln #e: Comten TEGMOIT efc. T.II.p.314. I,E 'ETIT, Cltron.de la # 011.T.11

P. 102. zraGlixmrs,#ùl.Bel
g.Lib.II.p.132. TxwzTzs,Ferâ.d.Edekn,D.1.bl.159(1),
167,168.

(2)correspondance depultla:11,T.1,p.404.
11 BEEI.. # STUK.
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55- woede zullen vervoerd worden, indien men hen met den dood dreigt. Naar zi
jn
1568 i
nzien , behnorde men deverbondene Edelen eenigzins tevreden te stellen ,indien men

den vrededesLandswilde bewaren (1).'' De Landvongpes gafnu haarvoorstel,belrekkeljk hetgehnorverleenen aan deBondgenpoten, op nieuw in nverweging. Bi
j
meerderheid van stemmen werd besloten , hen ,doch ongewapend,in Bru&sel en ten

llnveteontvangen. DeStadhoudersdergewesten, doorwelkezi
j den togtderwaarts
zouden nemen, moesten hun hiervan verwittigen en hen tevens aansporen, niet allen

gezamenli
jk hetsmeelkschrift te komen aanbieden. DeHertogin gafharen wensch te
kennen , dat dit geschrift echter door allen, die t0thetVerbond behoorden , geteekend
wierd. Xen raalde haar af, zich veiligheidshalve naar elders te begeven , maar de
tnrens en poprten der stad znuden , tot handhaving der rust, met wachten bezet wnr-

den. Hierop herinnerde zj den Ridders4an hetGulden Vlies de gelaftedpnrhen
afgelegd, voar de dienst van G0d en des Konings te sterven; dnch kreeg ten antwonrd, datmen nietwilde stri
jden vonr gelnpfsonlerzoek en blnedbevelen, maar wel

voorhetbehnud desVaderlands. Voortsuitte zi
jden wensch,datozuAxxs,alseen
der hoofdbewerkers van het Verbnnd, gestraft wierd, mNar hiertegen werd ingebragt,

tlat de tl
jd daartne n0g niet geknmen was. Even vruchtelops stelde zj voor,dat
tle be#elhebbersder versterkte plaatsen op nieuw den eed znuden aieggen,dewi
jl
t
le meeste Raadsleden vreesden , daardoor wantrnuwen op te wekken. Slechts werd

bepaald,hen te vermanen op hunnehnetle te zi
jn en de vestingen nietovertegeven,
dan 0I)uitdrukkeli
jk beveldesKonings,ofderHertogin in zi
jnen naam.Xen besloot
insgeljksde steden aan te schrjven, hetn0g te houden op deoproerige geschriften,
velkede nnruststonkers door hetgeheeleland znchten te verspreiden (2). DeGraaf
'

(l)srRGrzolcs,Hht.Wcl
g.Lib.lI.p.126-131. ofschoon wi
J
.wzGzxzz:,D.Yl.bl.138(c
2),
GROEN u x 'RIXSTERZR, J rckires #e la Maison d'orange, T.lI. p.69, en cohvzx-wlExsBlTzxv,

#e Tachtz@'.Oorl.D.1.bl.243 (*)toestemmen,datoRwwzznooitdeopgesierdeen schoolvossige
redevoering heeft uitgesgroken, welke grRGvsollls, en na hem x001?T,wzTsox, TE wzTzR enscnlttEa

dea Prins in den mdnd leggen, gelooven wi
j echter met vAx wlzx, BB''r.en Wczlzzl.op de
Faderl.# ïdf.St. VI.bl.51, dathoezeer :vl
tGvxolrs'sPrinsen rede moge opgetooid hebben,het

zakeli
jke daarvan met':Yorsten bekendegevoelensovereenkomten geenszinsstri
jdtmethetgeen
HOPPERUSy M. D. HIER en STRZDA er van opgetcekend hebben. BICIGUNIIIITS bediende zich in het
zamenstellen zi
jner Eintoria Bel
gioa van de papieren van vlGtlrs, welkein den ltaad tegen-

woordig was,en hetgedragen dewoorden vandenPrinsvanOranjein ditnetelig tl
jdsgewricht,
naauwkeurig zalhebben opgemerkt.

(2)Briel-van deLandvnogdesaan den Koning in deProcls#e: Comte8 #'EGMONTetdeHORSES,
T. lI. p. 316, 317, en ia de Correspondance de :uILIppE 11, T.1. p.404,405. Iloppxl
trs,
Mémorial,p.73.
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van M egen verwittigde der Landvnogdes in het geheim , dat de Edelen zekerheid 15551568
wenschten ,(lat de Koning ,wanneerhj in deNederlanden mngtkcmen,donrgeene

Spaansche ljfwachtverzeld werd, in welk geval zj, naarhj meende,hun bondgenootschap znuden ontbinden. Ollwzz verzekerde, datde vereenigdeEdelen ,als vierde

punt,op eenebi
jeenrpeping derâlgemeeneStaten zouden aandringen,om dcordezen
de handhaving van het Katbnljke Gelnofte laten bekrachtigen. Onderdemenigte
geruchten behoorde mede, dat de Zamenverbondenen eene opbrengst van twee millinen , of anderhalf millioen in gnud van de knoplieden vorzerden , en de Ilertog

van Kleef hunne bedaelingen nnlersteunde. Naar al hetgeen er gebeurde, hield
de Landvongdes zich overtuigd, tlat de meeste Nederlandsche Gronten ten hoogste
ongerust waren en zich verbeeldden , dat de Koning slechts eene gunstige gele-

genheid afwachtte, om hen te strafen; den Prins van Oranje en den Graafvan
Koornebovenal,hieldzt
j van ditgevnelen donrdrongen. Z1
j vermaande den Knning,
intlien hl
q t0lafschaëng van hetgelnofsonderzaek, verzachting der blaedbevelen tn
eenealgemeene vergiFenismogtbesluiten, haareen brief tezenden,welken zi
jtnonen knnde, maar die tevens behelsde, datdeze bewilliging slechts verleend werd on-

der vcnrwaarde, dat al de Bpndgennoten niet alleen zweren zouden, te allen ti
jde
hetKathnljk Gelnofgetrouw te bljven,maarnok der Lantlvnogtlesaldeschriften en
overeenkomsten ,nnder elkander aangegaan, ter hand te stellen , om in hunne tegenwnorzigheid verbranl te wnrden 9 en zich tevens te verpligten, nimmer wezer een

dergeljk verbnnd te varmen (1). Intusscken drnng oRAxzzbi
j zi
jn brnederLonEwlzm
aan ,te zorgen, datde Bnndgenonten dnor geenevreemdelingen Terzeld en ongewapend

te Bruaeelzouden komen (2).
ge verbondene Edelen hadden, om hunne pogingen bi
j deLanlvopgdcsnadruk bj

te zetten,zich tntden Keizeren deRjksvnrsten gewend, welke toen teJugehurg
vergaderd waren. Dooreenigeafgevaardigden bnzen zi
jeenafschriftvanhunVerbontl,
tegeli
jk meteen merkwaardig vertoog en een ernstigen smeekbriefden Keizer aan.ln
hetvertong,waarschijnli
jk doarvAx xAhxlx npgesteld, bragtmen het Opperhoafd des
Ri
jks nnder het o0g, dat de Rjksvergadering vooralin aanmerkingmoestnemen,
deels den oorsprong der dwalingen,deelsdegenen,welkezoodanigeketterjen9die
(1)Covvespondance de l'lltlp'E 11,T.1. p.405, 406. Proclnd.C.d'zGxoxT efc.,T.lI.
p.316,317. qxczw v.'RIXSTERER,Jrchires de la Acïdns d'Orange,T.lI.p.74.

(2)Arcldvendefl Mahon d'Orange,T.lI.p.75. 'sPrinsen briefisvan den l,teav.Grasmaand, welken tnozwIJK niet heeft ontvangen, dewi
jldeze reeds den 31v.Lentemaand met
NRI:BERCO: uit Fianen naar Bruuel vertreklen wa.. T: wzTn # Terbond der Edelen,D.lV.
b1.324.
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1555- nu niet langer geduld konden worden , verspreidden , en deels de middelen 9welke
1568

leruitroejingdaarvan werden gevorderd. In deNederlanden,getuigden zi
j,hielzen
de Hervosmden zich alleen aan de leer van hetEvangelie en waren met geene dwa-

lingen besmet, gelt
jlt uilhunne geloofsbell
jdenis bll
jken kon. Inhetsmeekschrift
verznchten zi
j, dat de Keizertn deRl
jksvorsten bl
jden Koning van Spanjewilden
bewerken,datzi
jten minstemogten gehoprd worden vôôrmen hen veroordeelde,en
tlateene algemeeneKerkvergadering bi
jeengeroepen wierd, opdat de waarheid eens
mogtzegepralen. Be Keizer,voegden zi
jerbi
j,moestzich hiervan,nochdoorvrecs
voor FlLlps, noch doorhoopop de erfenisvan zi
jn ri
jlt#noch doordemagtvan den
Roomschen Stoel,laten afschrikken;de licfdevnorGodsKerk cn de waarheid k0nbi
j
hem alle zwarigheden overwinnen. Zna hl
jtrachttedegunstvan deeene en andere
zl
jdetewinnen,moesthi
jweltoezien,nietteleurgesteldteworden en de waarheid van
:elspreeltwoordteondervinlen,dat?wieopeenenti
jdtweehazentegeli
jkjaagt,grenvan
bcitlcvangt. De Nederlandersbegrepen, datzi
j zich nietvruchteloost0tden Keizer
wenden zouden : die zelf verklaard had, )geen grooter mistlaad lekennen ,dandege-

wetenstewillen dwingen,en datzl
j,(lieeroverzochten te heerschen,deaardewel
kantlen verliezen,terwi
jlzj waanden,den Hemeldaardoortezullen verwerven.''Na(lerhand bleek ,tlat Flxzlps ongenegen was,de aangebotlcne tusschenkomst des Keizers

aan te nemen, dewi
jlmen hem had teltennen gcgevqn,datheteensdeelsbenedcn
zi
jnewaardigheid zi
jn zoutle:in eenig verdrag metzi
jnennderdanen,vnoralmetbetrekking tot de godst
lienst en de gehcarzaamheid aan zi
jne bevelen,te trcden;en
anderdeels,dewijlde Keizerzich hadlaten belezen doorden Keurvorstvan Sakseh,
zi
jn bi
jzonderenvrienden o0m desPrinsen vanOranje,aan wien?geli
jk o0k aan de
Graven van Egmond en Iloorne:de Keizernu gesckreven had (1).
Be Raad van Stale wasnog nietgescheiden,toen doorgeheelBrunnelde tl
tjding
klonk , dat reetls verscheidene der verbondene Etlelen in tIe stad gekomen , en de ove-

rigen in aantogtwaren (2). Op den avond van den tweeden van Grasmaand,traden
xlzwnaxlt van Brederode en ronzwxzK van A cezc?
z er binnen, aan het hoofd van twee
honderd Edelen,allen te paard ,in reisgewaad, en elk mettwee pistolen aan denzadel,

naar.
hetschi
jnt,hungewoonri
jkostuum.Baznzhonz,verhaaltmen,lietkortnazi
jneaankomstzich ontvallen :))Xen dacht,dat ik 'tnietwagen zou in Brt
u eellekom en.Nu ben

ik er,en zalermisschien op eene andere wi
jze uittrekken.'' Hi
jen xzoozwlzK ran
Fc,zez:staptenaanhetpaleisvan den PrinsvanOranjeaf,alwaarzjtloordenGraafvan
(1)TE wzTER, Ferbond d.Edelen,D. 1.bl. 178- 185. Taderl. Sïdf.rerkort, D. 111.
bl.185- 187.

(2)Proch d.Nppàle:d'cGmoz: ctc.,T.II.p.317,318.
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Iloorneendenjongen Graafvan Manefeld wertlen ontvangen.De overigeEdelen na-115
55658-men bi
jbekenden ofwelin herbergen hunnen intrek.Dien nacktraadpleegden oaAwzE
en nooawx in het breetle over hetterugzenden der versierselen van het Gultlen Vlies

naarSpanje,en znnden om deinstellingen jtatulen)dierRidzcrschap,ten eindete
onderzneken,in h0everrezi
jaan den Koning,a1sGrnotmeesterdierorde,verbontlen
waren. XAwspEtn echter bragthen totandere getlachten,ofschopn zj natlerhandnog
dikwerfditplan besprnken hebben (1). 9esandcren daagsbegafzickBREDERODEnaar
het verbli
jf desGraven van C'
ulemhorg ,wien men tlien dagmetden Graafvan den 3 v.
W:rg en honderd vi
jftig Edelen tepaard verwacl
ztte.Iliertoondehi
jdenVcrbondenenGrasm.
1566
een brief, hem onlangs uitSpanjegezonden, welke berigtte,hoeMohox,denNederlanders niet onbekend, aldaar langzaam levend verbrantl was geworden ,hetgeen

de gemoederen slechtstefeller tegen geloofsdwangen kettervervplging ontvlamde (2).
Daarop liet bi
j elk in hctbi
jzpnder voorzich en zl
jneafwezendevrienden op nieuw
zweren,elkantler,wanneerdenood hetvorderze,zelfsgewapentlerhantltehelpen(3).
Tevens werd hel smeekschrift, waarschi
jnli
jk door oaAxzz zelven, beschaafd en
znodanig gewi
jzggd,dat men hen naderhandnietde misdaad van gekwetsteXajesteit
z0u kunnen aanti
jgen (#).
(1)Correspondance de I'
HltlppE 11,T.1.p.406. Prooèsd.C.#'zGM0:T efc.T.lI.p.332.
sraànz,de Bello Bel
g.Lib.V.p.221. v.m vrxcltr,Ilist.d. T,.ov5/.T.1l.p.137.beGids

A'
0or 1845,D.I,1)1.331.Bijnaalleschri
jversmelden,dat:RI:IIEILI,I)Een zi
jn gevolgop denavond
van den 3dcnv.Grasmaandin Brnneltogen.W i
jhebbcnlletberigtvan deLandvoogdesaan den
Xoning gevolgd,welk ditop den vorlgen avond stelt.srnzlu vertaalthetlaatstegcdeeltederwoordezt
door BIEDEROD: gcuit: &ed clfc ratione wzpz revh am. ln den briefderLandvoogdes aan dezi

Koning,uit welken hi
j blijkbaarzi
jn verhaalgeputheeft,leestmen: y wp/tlcrlquçza deoff'fl
manera. Fdlrer nu heeft 0ok de beteekenis van terugtrekken,er meder '
Mifâp-ezlenz., het-

geen hier natuurli
jkerklinktdan:erweder terugkeeren,hctwederJelpcf-es. Quiza ismisdc/lïes en nietmom,weldra. TEwzrEltbetwi
jfelt,of:REIIEILODEzich zoo onvoorzigtigaanstonds
bj zi
jne komstuitgelaten hebbe. Pkçbond.d.Edelen, D.1.bl.283. Voorzigtigheid cchterwas
ecne van 'smans deugden.

(2)xnnoy was door den Hertog van Saroî
j'
e den Koning,alseen man,zi
jn vertrouwen tell
vpllewaardig,aanbevolen en dcordeLandvoogdes, naar 'tschtjnt, in gewigtigezaken gebezigd
geworden. Hi
j stond in betrekkingmetoxzwl:cn zGxpwp. Zjnedoodstrafwasdie,welkealleelz
op ietters werd toegepast. Vgl. Gn0Ew v.I'ILINSTERXR in de A rcltire& de la l#cfq
çnzld'ovange,
T.1.p.420,421.2e Edit.

(3)sTRzpz,deAe/lp Bel
g.Lib.V.p.221.
(4)correspondance deIœlslppz11,T.1.p. 411. 'o,Trs uEtTEavs,.Iler. z'
lf4frz'
cc. Bek.
lfzalfl/.Lib.1.p.399.
Lib.XVI.p.398. v.D.c&ER,de lnit. F'
--
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Ofschoon de Graven van Calem borg en van den #drg n0g niet aangekcmen

waren, verzochten evenwel de Edelen gehoorbi
j de Landvnogdes. Toen hun zullts

tusschen twaalf en een ure des middags, wanneer men Aoor tneloop .an het
gemeen 't minst te vreezen ha2, vergund was, begaf de schitterende stoet van
t;Ak
r.
tirasm.drie- of vierhnnzerd Edelen in statigen optogt zich uit het paleis des Graven
1566 4an culemhog-g naar het Hof op weg, voorafgegaan, ef naar antleren , gevnlgd
door uzxnnll
t van Brederode en LooEw lzK van A7cz'z'
l?
z. ))GeheelBrunnel Tolgde
dit ongewone schouwspel met stille verbazing. Xen zag hier eene menigte lietlen

bj
teen, die moedig en trotsch genoeg optrekken. om niet a1s smeekenzen beschouwd te wnrden , geleid door twee mannen , die niet gewoon waren iets aan het
H0f te verzoeken; en echter van den anderen kant, z0n veel tucht, bedaardheid en

zedigheid,alsmeteenen opstand kwali
jk wasovereen tebrengen.'' DeEdelen waren
allen , naar afspraak , nngewapenz; zoch de bedienàen, diehen Tolgden, hadzen,
geli
jk een nietgeheel onparti
jdig tjdgenoot geluigt, zi
jdgeweer en geladen pistolen
onderhunnekleederen verbnrgen; hj voegterbj,datde plaatsvan hetIlofbezet
wasdpor vrienden en begunstigers der Bondgenooten, welke z00 uit Bruaeel zelf, als
Antwerpen , M eehelen en van elders derwaarts waren zamengevloeid , om terstond

gereed te zi
jn, wanneer de Hertogin de Edelen onheusch behandelde. en de
gevangenissen open te breken, int
lien zj hen daartoe mogtverwi
jzen (1). DeLandvongdes had z00 even den Raad van State verlaten en onderhiell zich n0g met eenige

Heeren,toen de Verbpndenen naderden;naaranderen echter,wachtte zjhen plegtstatig af, omringd door de ledcn 4an den Raad van State, de RiddersTan het Gulden

Vliesen de gewesteli
jkeStadhnuders. NadatdeEdeleneerbiedig degrootezaalwaren
binnengetreden en zich in eenen kring geschaard hadden , trad BltxllzRonz naar de
Hertogin t0e, bnog eene knie voor haar, en sprak in die hnuding haar in dezen

zin aan: ))Xevrouw1 De Edelen in deze stad vergaderd, en anderen van geli
jken
rang in merkeljken getale, doch die, om zekere redenen, hiernietgekomen zjn,
hebben goedgevonden voor de dienstdes Konings en vopr het algemeen welzjn
zjnerNederlanden, ditvertong in allen ootmoed UwerHoogheid aan te bieden, op
hetwelk UweHopgheidzalgelieven zondanig besluit te nemen, a1s zi
joorbaar zal
Tinden, smeekende Pwe Hoogheid hun zulks ten goedetewillen houden. Daarenboven ,

Xevrouwlzt
jn wjonderrigt,datwi
jbj UweHnpgheid,bi
jde Heeren van den Raad
en anderen beschuldigd zjn, datdezeonze beraadslaging vonrnamell
jk bedoelde, berneringen, opstand en muiteri
jen le verwekken en, wat n0g hetafgri
jssell
jkste is,
men heeftons nagegeven, datwi
j van Vnrst wilden veranderen, en verbont
len en
(1):05TrsEEtTERrF,Rer.zJt4dfr.-felg.Lib.XVI.p.399.
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zamenzweringen aangegaan hebben met xreemde Vorsten en krl
jgshpofden, z0o15
156
58
Fransche,Duitschea1sandere,hetgeen onsnooitin de gedachten gekomen is(1y
',en
geheelstri
jdtmet nnzetrouw flehulte) en methetgeen Uwe Hoogheid doorditons
vertopg zal bevinden. Niettemin bidden >i
j Uwe Hnogheid,0nsdegenen te willen
nnemen en ontdekk-en , welke z00 onregtvaardig een z00 edel en eervol gezelschap
belasterd hebben. Ynorts, Xevrouw ! hebben de hier tegenwoordige Heeren vernn-

men. datereenigen van hen in hetbi
jzonderbeschuldigd en bezwaard wnrden, de
hand geleend en getracht te hebben , zn0 metFransche als andere yreemdelingen den

bovengenoemzen, heilloozen aanslagten uitvoertebrengen,waaroyerwi
jallegevoelig getrnfen zl
jn. W 1
jbidden derhalveUwe Hoogheid,onsz00veelgunsten genegenheid te willen bewi
jzen,ons denamen derbeschuldigersen beschuldigdentemelden, opdat het grpoteongeli
jk en t
le schelmeri
jontdektzi
jnde,UweHoogheid daarover kort en vpprbeelëig regt moge doen ,en dit om onheilen en ergernissen ,diedaar
uitontstaan konden ,te vnorkomen; 0ns wel verzekerd houdende, dat Uwe Hoogheitl

nimmerzaldulzen,datzulk een en welzulk een eervplgezelschap beklad bljvemet
zulke schandeli
jke en heillopze handelingen''(2). Hierop overhandigde mltzoEhobz
aan de Landvoogdes hetsmeekschrift4an dezen inhnud:

))Xevrouw !Hetisbekend genoeg,datdoorde geheeleChristenheid altjdtenhoog.
ste vermaard geweest is ezl n0g is de gropte getrouwheid van de volken derNe-

derlanden jegens hunneHeeren en natuurli
jke Yorsten, waarin de Adelsteedsde
eerste plaats bekleed heeft, als die nooit goed of bloed heeft gespaard, om hunne

grnntheid te onderschragen en te vermeerderen. Wi
j, deootmnedigsteleenmannen
van Zi
jneXajesteit,willen altjd meeren meerdaarin volharden,zoodatwi
jnnsdag
en nacht gereed houden , hem met nnze ligchamen en goederen op het onderdanigst

tedienen.Daarom ziendein welken staatdezaken zich thansbevinden,hebbenwi
j0ns
liever een weinig nndanks op den hals willen halen , dan voor UweHoogheid eenezaak

verzwi
jgen,dienaderhand t0tondienstvan Zi
jneXajesteitstrekken entevensdenvrede
jhppen, datdeuitkomst met
enderustYan deze landen verstoren konde, terwjlwi
jZi
jnerXajesteitooitkonden
den tjd toonen zal, dat pnder alle diensten,welkewl
be/ezenhebben,ofnog in hetvervolg bewi
jzen kunnen ,deze voor de gewigtigste en
tt
qdigstemoetgeachlen,wi
jhouden onsstellig ervan verzekerd,doorUweHoogheid
(1)De lleerGRPE> n pnrxsrERsRmerithierhi
jaant Voilà une am rmation un peu lbrte,et qui

ne donne pas une três haute idée dc la francllise et de la banne foi des cenfédérés. A rchive&
de la Jlczàpzld'orange,T.11 p.79.
(2)Jrchiren de la Jlczàpl d'Orange, T.lI. p.78-80. lletscli
jnt, dat:n:nER0I)lrdczc

aanspraak op schriftllad. vlGtllEpist.cd.noppEql1x,p.358.
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1555- in den besten zin zal opgevatworden.Hoewelwi
j dan,Xevrnuw!geenszinstwi
jfelen,
1568

ofalhetgeen Zi
jneXajesteit,l'ôôrdezcn ennu op nieuw bevolen heeft,nopenshetgelaofsontlerzoek en de stipte uitvoering der bloedbevelen ten aanzien van de godsdienst,
eenigen grond en regtvaardigen titelgehatl heeft, en om daarvoor alles te handhaven

watwi
jlenKeizerKARZL,hooglofeli
jkergedachtenis,meteen gned doelhad vastgesteld,nemen wj cchterin aanmerking,tlathetxerschilvan tl
jden00kTanzelfverschil
van hulpmiddelenmetzich vnerl,en datreetlseenigejaren geleden,tle voorschres'en
bloedbevelen, schopn zi
j niet metalle gestrengheillzi
jn toegepast,getlurig totçele
G zwaren en moei
jeljkketlen aanleiding gegeven hebben. HetlaatstebesluitvanZi
jne
Xajesteit,waarin nietalleen verboden wordt, de genpempebloedbevelen eenigzinste
matigen, maar o0k uitdrukkeltjk gelast het geloofsonderzoek teonderhpuden en de
bloedbevelen tcn strengste uit te A'oeren,boezemtonsderhalve debilljkevreesin,
(latdaardoornietalleen demoei
jeljkheden zullenvermeerderdworden,maardatdaaruit e0k eindell
jk een opstand en algemeene beroerte volgen kan, strekk-ende t0tde
ellentlige verwoesting van hetgeheele Land,naardeduideljkebljken vanvolksbeweging,dic mcn reeds aan alle kanten bespeurt, ons voor ccgen stellen. W i
g-dan ,be-

merkendehetklaarbljkell
qkeen degrnotheid desgevaars,welk onszreigt,ballden
t0tnu toe gehoopt,datdeHeeren of'sLandsStalen bi
jti
jdsvertoogenbi
jUweHoogkcitl zoutlen hebben ingediend , om daartegen te voorzien ,tloor de oorzaak en den

norsprong van hetkwaad weg tenemen. Xaardewi
jlwi
jbesgeuren,datzi
j zich,om
eenige redenen ons onbek-end , niet opgedaan hebben , en ondertusschen het kwaad
van dag t0t dag grpnter wortlt, zondat hel gevaar van oproer en algemeenen afval

voordedeuris, hebben wj onsverpligtgeacht, nvereenkomstig den eed :an getrouwheid en hulde,alsmetleuilhpofde van den goeden l
jver,welken wi
j vnorden
Knning en het Vaderland knesteren , niet langer te toeven ,maar liever de eerste te

zl
jn,om onsvan den gevorderden pligtte kwi
jten.Bitdoenwi
jtelri
jmoediger,dewi
jl
wj alle reden hebben te hopen, datZi
jneMajesteitonzewaarschuwing ten beste zal
nemen,ziende datdezaak onsmeerdan anderen aangaat,daarwj meerblootgesteld
zjn aan de bezwarenen rampen,welke gemeenljk uitzulke voorvallen ontspruiten,
dewjlonzehuizen en goederen voorhetgroolste gedeelteten platten landeliggen;en
dus ten rpaf van elk zjn blootgesteld. W j merken daarbj o0k op,datwanneerde
voorschrevene bloedbevelen gestreng ten uitvoergelegd worden,geli
jk Zi
jneXajesteit
dituitdrukkeli
jk gebiedt,erniemand onderonsin hetalgemeen is,zelfsniemandin
ditganscheLand,van welken staatofrang hi
j zi
j,dienietbevonden zalworden,l(f
èn goed verbeurd te hebben, en onderworpen te zt
jn aan devalschebeschuldiging
van den eersten wangunstige, dic, cm deel aan de verbeurdverklaarde goederen
te hebben, hem zal willen betigten onder den dekmantel dcr bloedbevelen;

hem zalalzoa gtcneantlcre toevlugtoverblj#-en, dan de oogluiking van den regter,
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in wiens genade zi
jn bloed en goed ten eenenmale gesteld zi
jn. Uitdien hooftle15
155
68
hebben li
J' te meer redenj Uwe Hoogheid allerootmoedigsttebidden, geli
jk wi
jU
door dit smeekschrift bidden, daarin te willen voorzien en, wegens het gewigt der

zaak, zn0 spoedig mogeli
jk een bekwaam persnon naarden Koning aftevaardigen,
om dezen hiervan te verwittigen en in onzen naam nezerig te smeeken ,dathethem
gelieve, er in te vnorzien zoo vnor het tegenwoordige , als voor de toekomst. En
daar dit nooit plaats zal kunnen hebben , zoplang de voorschreven bloezbevelen in
vollekrachtblt
qven,aangezien daarvan debronennorsprong:an alleonheilen afhangen ,
dat het hem behage tnt intrekking er #an te verstaan, welke niet alleen volstrekt
nondig zal bevonden worden, om den geheelen.ondergang en het verderf<an deze
Landen af te weren ,maar nok- overeenkomstig is metregt en geregtigheid. En opdat'

de Knning nietvermoede, datwi
j,dienietandersbedoelen tlan hem ootmoedig gehonrzaambeid tebewi
jzen, hem in toom willen hnuden, ofnaaronsbelieven de wet
voorschri
jven, znoalsonzevijanden,wi
jtwi
jfelen erniet aan, hetdusteonzen natleele uitleggen, z0o smeeken wi
j Zi
jne Xajesteit onk op het onzerdanigste, dat
hethem gelieve, bevelen te ontwerpen bjrade en toestemming derbi
jeemrergaderde
M gemeene Staten , om door meer geschikte en voegzame middelen , en zonder

zulkebli
jkbaregevarenin het vprenstaande te voorzien. W i
jsmeeken oolt ootmoedig, dat, terwi
jl de Koning onsbilli
jk Terzoek in overweging en er naarzi
jn regtvaardig welbehagen een besluit op neemt, Uwe Hoogheid intuischen in de gemelde
geyaren dnor eene algemeene opschorting zo0 van het geloofsonderzoek ,al8 4an alle

uitvoering der voprschrevene bloedbevelen wi1voorzien, totdatzi
jneXajesteit anders
zalbevolen hebben. Onderuitdrukkeljke betuiging,datwi
j,zonveelonsmogtaangaan, ons donr dit tegenwoordig 4ertoog van onzen pligt gekweten hebben , en
van nu af voor God en menschen verontschuldigd houden,verklarenwl
j,datingevalle
eenig nngemak , wanorde, beroerte, opstand of blnedstorting naderhand uithet ver-

waarloozen van een tjdig hulpmiddelontstaanmogt,wi
jnietbeschuldigd kunnen worden, hetdreigendkwaad verzwegen te hebben. W j nemen derhalve G0d,denKoning, Uwe Hoogheid en de Leden van Uwen Raad, mitsgaders ons geweten tot ge-

tuigen, dat wj!gehandeld hebben geli
jk het goeden en opregten dienaarsen getrouwen leenmannen van den Koning betaamt, zonder in het minste de grenzen van
onzen pligt overschreden tehebben; wesbalveM'
1
qmettenaeerregtbidden,datUwe
Hoogheid er op gelieve te letten,vôôr eranderkwaad van kome; en Gi
j zultwel-

doen (1).':
De Landvoogdesnam scblnbaargnedgunslig hetverzoekschriftaan en belpnfde,tlat
(1)ârchirende la Xlfdpp d'OrangejT.11,p.80-81.
lI.DEBt. # STI7K.
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j het in overweging nemen en er spoedigcp antwcorden znu. Terstond werd de
Raad van state vergaderd. Degevnelenswaren verdeeld. Bi
jzonderwerd in overweging genomen,ofmennietvan deYerbondenenvprderen zcuze,datzl
jallenhetsmeekœ

schrift,waaronder slechts in het algemeen stond: of
Jv de cll:rdpl- pedfglf: onderda-

s- derSpnïsklï
g-k:Majeatelt,methunnenameneigenhandigonderteekenden.Eenigen drcngen hierstcrk opaan,dewi
jldeKoning dan wetenkon,wien hi
jbelccntn,
ofliever, straFen mnest. De meerderheid besloot echter, onk dezen voorslag te ver-

werpen,daarhjaanleidingk0n geven, datnogmeerantleren zich bj deZamenverbnndenen vnegden. Eint
lell
jk kwam mcn overeen omtrent hetantwnord,welk op
het vcrzoekschrift z0u gegeven wnrden , en om de Edelen tegen den volgenden dag

tenHnve tenntbieden. Tebestemdentjdebegavenzich deBandgennotenevenstatig als
(6
iras5mr..denvorigen morgen, doch nu door deGraven van Culemborg en nan den W:rg verzeld ,
1566 welke des nachtsmetpasl
paardenwaren aangeknmen,naarhetHof.Hierontvingen zi
j
hetsmeek-schrift met de volgende aanteekcning terug. ))Hare Hoogheid verstaan heb-

bendehetgeen bj den inhoud 4an ditgeschriftverznchten begeerd wnrdl,iswelgenegen een gezantschap aan den Koning af te vaardigen , ten einde het hem voor te
dragen ,en tevens alle gnede diensten aan te wenden, welke Hare Hoogheid nuttig zal

oortleelen, cm zjneXajesteitte bewegen en aan te sparen, hetverzeek derEdelen
in te willigen , die niet anders te verwachten hebben ,dan hetgeen waardig en overeenkcmstig ismet 'sKoningsaangebpren en gewnne gnedertierenheid. Harc Hpngheid
i! reels vôôr de komstder Etlelen betlacht geweest, nm met hulp en raad der gewes-

teljkeStadhouders,deRiddersvan httGulden Yliesen deLeden <an den Raad :an
State en den Geheimcn Raad, die zich bi
j Haar bevnnden, eene verzachting der
bloedbevelen OP hetpuntvan godsdienstteberamen en te ontwerpen, om ditZi
jner
Xajesttitvonrte dragen;welkeverzachting Hare Hooghei; hcopt,znntlanigtezullen
bevonden wortlen, datzj aan elk billi
jk gcnnegenzalmoeten geven.Ennaardien het
gezag van Hare Hnngheid zoo verniet strekt,geljk deEdelenwelkunnenbegrjpen,
datzj,overeenkomslig hun vertoog,hetgeloofsonderzoek en debloedbevelenkanopschnrten , en dat het niet vnegt, hct Land zonder Avet OP hetpunt 4an gndsdienstte
laten, vertrnuwt Hare Hoogheid, dat de Et
lelen zich zullen tevreden stellen,datzj
ten gemelden einde, een gezantsclzap aan dcn Koning afvaardige , en dat Hare

Hoogheid,terwi
jlmen zi
jn antwoord verwacht,znrg zal dragen, dat zopweldnor
de geloofsonderznekers, ter plaatse waar zj 4ôôr dezen geweestzi
jn, alsdnorde
ambtenaren van hetgeregt, met bescheidenheid en gematigdheid in hetuitoefenenvan
hun gezag wprde te werk gegv n , zoodat men geene reden zal hebben er over te
klagen. Hare Hoogheid vertrouwt, dat n0k de Edelen van hunnen kant zich z0o ge-

dragen zullen,dathetnietnnadig zalzijn hierin anderste voorzien.Er isinsgeli
jk!
hoop, dat het den Koning zal behagen , denr de goede dienstenj welkq Hare Hoag-
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heid bi
jhem zalaanwenden, de anzeregewesten,waarbetgelcnfsonderznek bestaat,1555daarran t
1568
eontheFen, geljk men kan afnemen uit hetgeen reezs besloten is op
het verzoekschrift der hoofdsteden van Braband , om daarmede niet bezwaard

te wprden. En Hare Hoogheid zal te vri
jmncdiger alle gpede diensten bj Zi
jne
Xajesteit t0t het voorschreven tloelaanwenden, dewi
jlzi
jvoerzekerhoudt,dat.
de
Etlelen een vonrnemen en bellaalden tceleg hebben, niets te s'
eranderen op het punt
van de oude gotlsdienst, in deze Landen cnderhouden , maar die te handhaven en

metalhun vermogen te ontlerschragen (1).''
De Et
lelen waren met dit antwnprd weinig tevreden en besloten narjp beraad,
een naderverznek in te dienen. Hiertoe verzochten en verkregen zi
jten derdenmale
gehapr bi
j de tandvoogtles. Hqn vertoog wasvan dczen inhnud. ))Xevrouw! Het 8 v.
hjschriftgezien hebbende,hetwelk UwerHoogheid behaagd hceftonste-geven,heb-G1r56
asl:n.
ben wi
jnietwillen nalaten in deeersteplaatsU zeerootmoezig te danken voor zulk
.

een sgnel
lig bescheid, alsmcde vnar het enoegen , welk Uwe Hppgheid over onze
vergadering betuigd heeft, welke tot geen ander oogmerk is gehouden , dan tot
dienst van Zi
jne Xajesteit, en 'sLands welvaart en rust. lfaar tot grooter genoe-

gen en rust ,an het Land, hadzen wg welgewenscht,dathet gemelde bjschrift
A'aa Uwe Hongheid uitvnerigeren duidell
jker geweest ware. Niettemin dewi
jl Pwe
Hoogheid,geljk wi
jt0tonsleedwezen vernemen,zulke magtnictheeft,alswi
jwel
zouden wenschen,verlaten wi
jnnjnp dehoop en verzekering,welkeUwe Hoogheid
0nsgegeven heeft, 2atZl
j, zo0 bi
jde overheden alsgelopfspnderzoekers,behoorli
jk
zorg za1dragen en hun gelasten,datzi
jzich van allevervnlgingen onthouden,welke
uit het gelopfsnnderzoek en de bloedbevelen , z0o oude als nieuwe, op het punt

van gndsdienstvonrtspruiten,totZi
jne Xajesteitanderszalbvolen hebben. W ù van
onzen kant,Xevrcuw!zewi
jlwj nietandersbegeertn,dan 0nsnaar allestevpegen,
wat door ZjneXajesteit,metraad en toestcmming derAlgemeene Staten,zalgelast
worden ter handhaving van de oude godsdienst,. hopen ons zo0 te gedragen ,dat Uwe
Hopgheid geene reden van misnnegen hebben zal. En z00 iemand eenige misdaad
pleegt, ef wat naar oprner zwecmt, laat hem dppr Uwe Hopgbeitl en den Raad van

State naar verdiensten gestraftworden. W j betuigen nogmaals, dat wi
j onsvan onzen pligt gekweten hebben, indien er, door gebrek aan gepaste voerzorg , eenigf

mnei
jeli
jkheidontstaanmogt.Wi
j bizdenUweHoogheid nederig,dezeonzehandelwjze
vonraangenaam cn ten bestetehouden, en a1s ten dienste ZjnerXajesteitgeschied
te beschouwen, terwi
jlwi
j onszelve aanbieden, ootmoedige en gehoorzamedienaars
van Uwe Hpogheid te bli
jven en vpor Hare vaeten in Hare diensttesterven, z0o
(1)Archinende la #cf::n d'O'
range,T.ll,p.84)85,
31+
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1555- dikwi
jls het Uwer Hoogheid behagen za1onszulkste gebieden. Yoorts9 Xevrouw !
1568

J

-

dewi
gler een geruchtloppt, waarvan wi
J.xerwittigd zi
g.n gewnrden, dat eenige onzer
lasteraars, ons verznekschrift in druk uitgeven en er sommige punten in vervalscht
of veranderd hebben , om op onze vergadering de smet van oproerigheid tp werpen ,

iets geheelstri
jdig met onze billjke bedoelingen, geljk aan Uwe Hoogheid genoegzaam kenbaaris,en ons dus bt
jde geheelewereld gehaat te maken,z00verzoeken wij U met allen ootmoed, aan 'sKoningsdrukker te veroorloven, hetgenocmdc smeekschriftnaar denzelfden inhoud en van woorz t0twoord te drukken , zoo
a1s het door onsaan Uwe Hoogheid is overgeleverd. Ditzal 0ns, Xevrouw ! een on-

gemeen genoegen en grnoter aanleidinggeven,in de dienstte volharden,welkewj
UwerHoogheidinhetalgemeen en in hetbl
jzonderaangebodenenbeloofdhebben(1).''
De Landvoogdes liet de Edelen in de gehoorzaal wachten en gaf, na overleg met

tlen Raad van State,laun ditmondeli
jlkantwoord;))lk heb metpeze Heeren overzien en onderzocht, watgi
jmjvnorgedragen hebt. Tot antwoord daarop dient9dat
i1t hpop zulkeorde testellen zo0 bj de geloofsondcrzoekers, alsbj dc overheden,
(lat geen ongemak of ergernis ontstaan zal. Z00 iets van dien aard gebeurt# zal
tlat veelmeer van uwen kant kopen. Derhalve ziettoe, naar uwe belnften in het
verzoekschrift geuit, 2at geene wanorde nf ergernis nnder u of nnder de getaeente

kpme;terwi
jlik u verzoek nietTcrdermetkleine geheime slreken voorttegaan,of
iemandmeertotu te trekken(2).'' 9itbescheid k0n deEdelen evenmin bevredigen.
Na eenig beraad, voerde EUSTACIIE BE vlvxxEs, Heer van E nguerdee,de Landvoogdes
te gemoet: ))Xevrpuw ! Het heeft dezen Heeren en dit geheele edel gezelschap be-

haagd, mj op te dragen, in hunnen naam UweHooglzeid onderdanigsttedanken
voor het goede antwoord, hetwelk Uwe Hnogheid ons hedellheeft gelieven te geven;

maarzt
jzouden zichveelmeertevredenenvoldaangehouden hebben,inzienhetPwer
Hnogheid behaagd hadpe, hun in tegenwoordigheid van aldeze Heeren te verklaren ,
(lat Uwe Hoogheid onze vergadering als ten beste en strekkende t0t dienst van den
Koning opgenomen had; Uwe Hoogheid verzekerende, dat niemand van dit gezelschap U oorzaak tot misnoegen geren zal over de tucht, welke het voortaan zal

cnderhouden (3).'' De Landvoogdes hierop tekennen gevendet dat zj zulksgeloofde,zonder echter eenigzinste verklaren,ofzi
j de vergadering derBondgennoten
aldan nietten goedenam ,werd metdeze woorden op ditpuntaangedrongen.))Xevrouw !

hetzalUweHoogheid gelieven openli
jk te verklaren,hoePweHoogheid opvat,het(1)ârcltiresdela Scùnl d'orange,T.II,p.86,87.
(2)ârcldresdela Jfcùnp d'orange,T.11,p.88.
(3)Jrcltire,
gdela #lù0s d'orange,T.lI,p.89.
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geen vy
--in deren t0tkwi
jting van onzen pligtverrigthebben.'' BeHertogin ant-1655woordde: ))2atzi
jzich vooralsnog geen oordeeloverdedadenderEdelen aanmatigde, 1568
maardatdetjd en hun verdergedrag daarvan hetbestgetuigeniszoudengeven(1).,'
Bit ontwi
jkende antwoord was verrevan den Verbondenen tebehagen,wien men
dan pnk de onvergenoegdheid op het gelaat konde lezen. Xen vreesde ditmisnoegen ;
althans verscheidene Leden van den Raad van State,onder anderen de Raadsheer
b'Assoxvxwxa , overreedden de Landvpogdes, den Edelen eene meer stellige verzekering te geven , dat t0top hetantwoord des Konings, in het gozsdienstige alles on-

veranderd z0u bli
jven. Erwerden insgeli
jksterstondbrieven aan deambtenaren,stedeljkeregeringsleden, en geloofspnderzoekers opgesteld,welkede Graafvan Iloogz'
frli- en BSRTI,de geheimschrjverderLandvoogdes,denBondgenootenvertoonden.
1an de overheden en geloofsonderzoekerswerd er in bevplen , metalle gematigdheiden

wjsheidinhunnenlastop hetpuntvan godsdienslte werktegaan,zonderevenwelte
gedongen , dat eenige nieuwigheid en verandering in het oulle geloof ingevoerd, of
9 v.
eenigeopenbareergernisgegeven en oproerigheid gepleegdwerd. Geschiedde zulks,dan Grasm .

moestnnmiddelljk daarvanaan deLandvnogdesbehnorli
jk kenni!gegeven worzen,opdat 1566
zj9meteverleg van denRaad van State,daarovernordeelen en zoodanige maatregelen
nemen knnde, als zi
jgeraden z0u vinden. Xen verhaalt,dat de Riddersvan het
GulpenVlies,))op hunnetrouw ,eed en orde,''aan de afgevaardigden der verbondene
Edelen beloofden , dat ))de overheden en geloofsonderzoekers voortaan niemand meer
uit hoefde van godsdienst met gevangenis, verbeurdverklaring van goederen, ofballingschap znuden straFen, zo0 over hetverledene als over hettoekomende, ten ware

bi
jaan oproer en verregaande ergenis, streklkende totonrust van denStaat, zich
schuldig maakte , in welk geval de Ridders daarvan kennis zouden nemen, om

daArnver naarbehooren tebesluiten,en zulksalleen bi
jvoorraad totdatdeKoning,
metraad en bewilliging der Algemeene Slaten , anders z0u bevolen hebben.''Eenigen
hebben dezeschriftelt
jkebelofte als een enkelverdichtsel, ofvalsch geruchtbeschouwd,
door de Edelen verzonnen enverspreid,hetzi
j nm zich bi
jhet volk te verheFen op

hunne gunsten vermogenbijdeRidlers,hetzi
jom dellertogin in deengte tebrengen, ofwelom niette schjnen, datzj ten eenemale in hunne onderneming te leur
gesteld waren (2).
(1)Proch de: Comte& d'EGxesp efdelI0E>E,T.ll,p.339,340.
(2)uAzoz,de Belto Belg.Lib.V,p.D2. v.n.vvwcKr,Hist.d.Trpvà/.T.11,p.145.
Vg1. 'g wzTxR, Terbond.d.Edelen,D.1.b1.327- 330, metGROEw v.PRINSTEMER,in de Arcâfpez de la Jfcùox d'orange,T.11,p.92. De redenen,terverdediging van lletkarakterder
Edelen iù dezen dnerTv wàTvh aanrcvoerd,icmen GRcv5 v.'AlwsTtln weinig bondig vonr.
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1555-- Den dag op well
ten hetbjschriftofantwaprd op hetsmeekschri; derEdelen *as
1568
overhandigd , had BREDERODE in het H0fdesGraven van Cttlemhorg den Verbandenen

Cen Prachtigen maalti
jtl gegeVen. Drie honderd gasten zaten aan den luisterrjken
disch. Zi
j nnemden zich,naar men zeide,hetEdelF:ripzld (nohleysf@s),en
hun aanvoerder: den Jprefelldr der verloren wrf
g'#:fd (lerczlclzrlfeur de1* &bertlperdue)(t). BltznEitooz z0u tqen aan deGravcn van Cnlemhorg en m@.'den
Berg de tncdragt&'an het eerste gehopr verhaald hebben, en dat BAlLAvxoxm tot
tle eenigzinsonthutste Landvopgdesgezegd had: ))N e erazgnez z'ïdl) ïl n'ewt yu'l4l

ta& deglI:u= (2).'' Sommigegasten toonden zich ovcrdezen schimpnaam zeergebelgd, terwi
jl antlere begrepen, zich daaraan niettemoetcn storen, maarverachting metverachting beantwonrden. Tpen echterdewi
jn hetgezelschap in etne vroljke stemiing gebragthad,bcweerdeBREDEROOEschertsend,datdenaam vangueuœ
zeer gepast was voor lieden, die bereid wartn voor Yalerland en Koning zelfs den

bedelzak te dragen. Ditwerd van alle kanten toegejuicht, en weldraweergalrve
de zaalvan hetherhaalde:vivent &>gueuz.
/Tegen heteindevan denmaal%d,liet
Bhsozhooz zich eenbedelzakje en een houten drinknapbrengen; hing heteerst: om
den hals,en drnnltuitden laatsten de gasten tne,welkehi
j voor hun vrnli
jk gezelschap bedankte, verlrouwentle, dat allen zich gereed znuzen houden zno iels

mpgt gebeuren en de nood het vorderde; wat hem betrof,hi
jwasbereid,
' voor
e1k van hen in 'tbjzonderte sterven (3). Bedelzak en nap gingen om , en allen
deden den gastheer bescheid , onder luilruchtig gercep van : '
vçvent &: #>- = 1

Opdien oogenblikkwamenjuislde Prinsvan Oranjeen de Gravcn van Egmond en
Hoorne vaorbj, welke den Graafvan Manwfeld, die aàn eeneoogontsteking leed,
bezochl badden en zich naar den Raad van State begaven. Het uitbundig gerncbt

(1)Corremondance de pnltlp':11,T.I,p.I08,4œ.
(2)nVrcesniets,hetisslechtseen hoop'schooi
jers-'' Overdeafleiding en beteekeni:van het
woordgneus,zi
jn verscheidene gevoelens;zieT:wATSR,Ferbond d.Edelen,D.1,bl.3,18 (c).
Zekeris,dattoen even a1s thans,dit woord: deugniet, landlooper enz.fplcahotbeteekende,
zoo als deLandvoogdes in haren briefaan den Koning, correnpondancedeplluppEII,T.I.p.:@.
?,

getuigt,doch waaria zi
jtevenstekcnnen gecft, nietteweten, hoe de Edelen ertoegekomen
zi
jn,zick dien naam tegeven. H0ekondehaarditraadselachtig zi
jn,indien Bzntzvxox'in haar
00
k
bjzjn,deVerbondenen metdien sckeldnaam bestempcldhad? verklaartdeGraafvan Roorne,
dathi
j,bi
j gelegenheid van ditgastmaal, voorheteersthetwoord gweux hoorde,en nietwist,
wathetbeteekende. lnrocès d.&.n'EGx0y' efde =0awz, T.1,P.162. 00k ucvpzvr: wigt niet,
waar de naam guews van daan kwam. Mémorial, p.75. Zerlang werden door gewxen, de
Hervormingsgczinden in hetalgemeen aangeduid.

(3) corvemondance de'nILI:I,ElI,T.I,p.409.
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hoarende vroeg de Prins, wat hier te doen was? ttXcn zit aan tafel,'' is het ant-1555-

woAd. )Dan zalhetraadzaam zl
jn,''hervatte lli
j ))de galten tescheiden,optlatzl
j
zich nietbedrinlten ; want zno men met hen zaken mnest behanlelen , znu men geene

rede bi
jhen vinden-'' En vernemende,dattle Graafvan Koogntraten,die metden
geheimschri
jverVZRTInaardeVerbondenen gezonden was,om hunvanwege deLandvoogdes iets mede te deelen cn heden nog verslag daarvan in tlen Raad moest aEeg-

gen, zich bi
jhen bevond, tradcn zi
j de voorplaatsop,om hcm te roepen en mede
naar de vergadering te nemen. Zondra Baznzltopz en eenige anderen hen in het eog

kregen,i
jlden zj hen te gemoeten geleidden hen binnen.Onderhetgeroep:Five
le Apil Fïr:w, le. gtzel
zz.? werd hun de bekeraangeboden,dien zj pnlerhet
uiten dezer vreugdekreten lediglen (1). Op (
lit gaslmaal beraamtle mcn, naar
eenigen, hct plan t0lhetdragen van den ascbgraauwen mantel,degewonekleedj
tler bedelmnnniken , en van den betlelaarsklap voor den gemeenen man, wclke den

geuzen genegen was. De Edelen zelve, vpôr zj Brua&el verlieten. kozen zich
goûtlen, zilveren , nf vergulde penningen , n0g pnder den naam 4an geu&-

àexœ bekend, dic aan een ropd lint cm den hals hingen; aan de eene zi
jde
Z;g rnen het geharnaste borstbeeld van vllzips met llet rantlschrift) en fpl
zr

Jdelle. cy Rn ) en aan de keerzijde eenen bedelzak donr twee incengeslotene
handen vaslgehpuden, en daar nm hecn:ju&guestàporter la J-cc:. Sommige
Bondgenonten droegen een houten napje d kalebasje op de bprstofaan den hoed
en gardelriem ; op eenige dezer napjes was uilgesneden, nzoe &' gueuz) en
op de andere: Ri vel d/ aeua (2).'' 0ek kwam er een koperen penning uit
metditopschriftaan de eene zi
jde:Escu deFïlzl:(schild vanFzanen);en aan tle
andere zi
jpe metde wapensvan hethuisvanBourgondiè'endewoorden:parfamme.
et ,crJew (dcpr vlammen en donrvuur). Hetzi
j datsltzozaonz,Heervan Fianen, hierdncr bedoelde, dathj en de zi
jnen te dienste van dathuis, vuurnoch
l'lammen onlzagen; of dat hi
j er mede wildete kennen geven, datdithuisdoor
zulke geweldigemiddelen,gevestigd en opgetrokken werd (39. Dit gaf aanleiding,
dat eenigen tjd daarna de Hertpg van Jareehot en zjne bedienden,om zich door
vuur,zigtbaar

teeken van de geuzen te onderscbeiden ,aan den hoed eenen zilvcren

penning vaerden; de vaorzi
jde vertoandeeen borstbeeld van cnRxsTrs;dekeerzjde
(1)Procès des fbrafe: o'zuxas: et de u0axE, T. I, p. 69, 161. Corremondance de
mlnzzpl'z,11,T.1, p.409.

(2)vzN toox,Nederl.Sùfprïezcxlïlg. D.l,b1.82-86,105,geeftdebeschri
jvingen afbeelding van dezepenningen en napjes.
(3)HQ0I?
r,Nederl.#ï4f!l),lI,bl.78. Bo:,Sidf.d.Feder/.0orI.D.1,B.11,h1.61.

1568
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1555- het beeld der Heilige Xaagd of Lieve Vrouwe van Ilal. 0p aanzoek der Landvnog1568 des, zegende PausPlvs V deze penningen en schonk hun , die ze droegen , aiaat
van zonde (1). Ditalleswerd door de verstandigen als opbnrreling van het gestoorde
blned beschouwd , hetwelk zelf minderhevigen van aard naauweli
jksAooroverzieden

konden behoeden (2).
Kort vôôr de verbondene Etlelo Bru&eelverlieten , rigtte BltzoEltooz t0t hen deze

woorden: ))XjneHeeren!W i
jzi
jn gisteren ochtend tezamenkomen,om teneerstealle
verkeerde uitleggingen van onze bi
jeenkomstuitden weg te ruimen,door welke wi
j
toteenigeverdeeldheid zoudenkunnengeraken;tentweede,opdatwi
jbehoorli
jkkonden
antwoorden allen,die naarhetdoelenzerbi
jeenkomstwillenonderzoekenofvragen,aangezien ereenigen zi
jn,die uitstrooi
jen,datondervoorwendselvan onsverzoekschrift,
wj inhetgeheim ietsandersbeoogen; enten derde,olnin gevaldeLandvoogdesof
de Ileerenmi
j, alsdengenen, diein uwen naam ,Xi
jne Heeren,hetwoord gevoertl
heeft,mogtenondervragen,welkeverzekering ik hun (deswege)gevenkcnde.Wj bedoelen, onder verbetering ,niets anders,dan den inhoud vanons overhandigd verzoek-

schrift nate komen. Gezamenli
jk zjn wj terade gewortlen,eenparig hun hetvolgende te antwoorden: dat onze bedoeling niet anders is,dan den Koning nederig te
smeeken, dat hethem behage, ten einde ze tegenwoordige onlusten en beroeringen
tegen te gaan, alle bevelschriften, geloofsonderzoeken en bloedbevelen , oude eu'

nieuwe, op hetpuntvan godsdienstgeheelte vernietigen; en dat wj allen besloten hebben te onderhouden alles, wat door den Koning , met raad en toestemming

zjnerbjeenvergaderde Algemeene Staten,za1bevolen en bepaald worden t0t handhaving der oude godslienst, ons onderwerpende aan zoodanige straf a1s door

zi
jne Xajesteit en de Staten tegen de overtreders zalgelasten uitgevaardigd worden (3).''lllen gaven hieraan hunnegoedkeuring.Ditismogeljk hetzelfdegeschrift,
(1)vww topx, Nederl.Ristoriepenning.D.I,bl.88,89,heelko0k deze penningen beschreven en afgebeeld. ln het verhaal van het overleveren des verzeekschrifts door de Edelen aan de

Landvoogdes,hebben wi
jTEwzrgR,rerbond d.Edelen,D.I,b1.282-330en dealdaaraangehaaldeschri
jversgevolgd,benevenszEwTlvpotlo,Nederl.Sùf.D.1,B.lI,bl.39-45.cuzppcvs,
fp'
,
df. Gen.de la Guerre de F/lzldre,Liv.1,p.24- 28. càxpwxw, della Gverrl di Fiandra,
r.1.p.10- 13,en tAwzaln,la Gverrl di Fiandra,p.12,13,welke van hetsmeekschriftder
Edelen zegt: ))Era disteso cnn term ini pienl Thumiltà, ma in eflLtto conteneva una superba
risoluzione di eudditi inobedienti, e fu presentato c0n modi tante imperiosi, che la Regente
dubitô della vitao''

.

(2)nPCAT,Nederl.Sùf.B.II,bl.78.

(3) Archirez de la #cï:pw d'Onange,T.11 :.% .
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waarvan eltlcrs Vewag gemaakt wordl, en waarbi
j(le Edclen vier uithunmidden15
155
68
kozen, welke tle zaken van het Verbond moesten behartigen , en naar wier beschikkingen men zich zou gedragen. Tevens werden uit elk gewestdrie ofvier Ede1en benocmd , welke zich m etde vier opperhoofden, die in Bruneel achterbleven,

om helgedrag!derLandvoogdesvan nabi
jgadete slaan,in gemeenschap mpestenstel1en en waken? dat nergens iets ondernomen wierd tegen de beloften, z0o door de

Landvoogzes, alsvan hunne zi
jdeaangegaan (1). Nu begaven zich de Verbondenen
naar hunne sloten. BaEoErvonE, vAx I'ALLA>T en vAx I)Ex BERG verlieten met een ge-

vnlg 4an hont
lerd vi
jftig ruiters, nntler het losbranden hunnerpistolen, (lehoofd-G1
0M.
rasm .
stad (2). VAw pwsxzAs'
r trnk me@vAx nEx BERO naarCulemhorg,waarde oneenig- 1566
hezentusschenRoomschen en Onroomschen,die hem latervelemoci
jeli
jkhezen baarden,zi
jne tegenwoortligheid vorderden (3). Bazozaonz toog metGraaf KAREL van
# lz?z//ld,den Jonge,naarJntverpen.DeLandvnogdeshadhem eenen renbodevnor.

uitgezondcn , om de regering dier stad tegelasten , een wakcnd 00g op hem tehouden.

Xeerdan viertluizend burgerswarenvnorhetbuis,waarhi
jzi
jn intrek had genomen,
zamengevlaeitl. Xe@ een vollen bekerin dehand vertoonde hi
jzich aan hetvenster.
)Xannenvan Jntulerpen,))dussgrak lai
j hen aan,))iltbenhiermetgevaarvanmi
jn
goed en leven, om U te bcschermen en van hetonmensclzeli
jke geloofsonderzoek e11
debloedbevelen tebcvri
jden. W illgi
jhiertoemeten ondermt
jmedewerken,neemt
dan de teug aan , welke ik u toebreng, en steekt, t0t teeken uwcr tnestemming,de

handen omhoog.l) Daarnp drnnk hi
j,en allerhanden vlogen onzereen enrvertloovend
gejuichindehoogte.Eerlangverliethi
jJntwerpenonderheluitgeleideda menigte(1).
9en dertientlen van Grasmaand washi
jreedsin Fianen teruggekeerd (5).
(1)z0n,Szdf.#.h'ederl.oovl.D.1.B.ll.bl.61. v.wEszM:Ezcx, Beschr.v.d.Staetezil.
bl.86. ztl
tGrzolrs zegt,Rist.Bel
g.Lib.lI.p.138,dater twaalfzulke opperhoofden ekezen,

en doorhetvolkspotsgewi
jze detwaalfApostelen genoemd werden.
(2)Corremondance del,IIlt1I,
I,E11',T.1.p.408. sTnznl, #eBello We/
gz-c/,Lib.V.p.231.
(3) vasz vww orouErspEx,Hist.Wcdc/lr.0.Culemborg,b1.215-224.
(4)sTRzoz,de Ae//o Bel
g.Lib. V. P.231. Qeen anderSchrijver,zo0 veronsbekendis,

heelkdezebi
jzenderheid vermeld,zelfknietvzw wzsExsEEcx,diealsLid van den stedeli
jkenRaad
na
a
uwk
e
ur
i
g
o
pt
e
e
ke
nt
,
wa
t
i
n
d
i
e
n
t
i
l
d
t
e
Ant
we
r
pe
n
is vooren ooggetuige, gewoonli
jk alles
gevallen. sTnznA getuigtechter, dathi
jzi
jn verhaaluiteen briefderLandvoogdesaan den Koning geput heeft. Wi
j twi
jfelen nietaan zi
jneopregtheid. ZieCorrespondance de'llltlpp:11,
T.1. p.411. ondertusschcn spreektI)l:EnE:0I)E van dit alles niets in een brief aan zonEwuK vax

Acd.
çczl,in welken ontkendwordt,dathi
j,zooalsmenverspreidde,inAntwerpenopeenvastendag
vleesch gegeten had. Archires de la #cï.
:pl d'Orange,T.lI.p.98.

(5)TE wzTEa,Ferhond d.Edelen,D.IV.b1.324.
11 D:EL, 4 STrx.
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555-68 De pogingen der zamenverbondene Edelen baarden vrees en vreugde tevens. De

geloofsanderzoekersbovenalen hunnehandlangersdachten,datzj nu zouden mishandeld worden ,en eenige van hen hielden zich verborgen ofontvlugtten het Land. Het
volk daarentegen stelde er zich veelgoeds van voor; gemor, wrevel en verbittering

hieldenop,enelk keerdewedert0tzjnberoepen handtering.Be verstandigsten evenwel vreesden, dat men hetgeen den Edelen belonfd was niet z0u nakomen of althans
slechts z0a lang, totm en kans zag , zich er van te ontslaan, waardoor de wonde ge-

vaarljker en ongeneesll
jkerzou worden dan ooitte voren (1). W eldra ontwaarde
men de gegrondheid dezer bekommering. Kort na hetoverleveren van het Smeekschrift, had zich de Geheime Raad met het opstellen van een ontwerp ter verzachting der bloedbevelen bezig gehauden. Wadat de Landvoogdes en de Raatl
van State zoowel a1s de Geheime Raad dit ontwerp dikwt
qls gelezen, overgezien

en veranderd hadden, was eintleljk het bevelschrift in het wezen gernepen,
welk onder den naam van Moderatle(matiging)bekend is(2). Beinhout
lwas:>de
Ronmsck-lkatholi
jkeGodsdienstalleen mogtgeduld worden;hetpredikenende bedicning :an 90np en Avontlmaal, anders dan naar gebruik de'
r Xoederkerk ,werden ver-

bollen,geljk n0k deketterschebaelten;tleleeraarsenanperehoofden derHervormden,
ëegenen,die tegen hetoudegeloofschreven ,hunne huizen totbi
jeenkomsten van de
kettersleenden9ofopenlt
jkaanstootgaven,zoutlenmetdenstropen,intlienhetniettegen
'sLandsvoorregten streed,metverbeurte van al hunne goederen gestraft worden ; bercuw en leedwezen konden niet verder baten, dan om doorhet zwaard in plaats 1an
aan de galg te sterven , en dat de goederen aan de erfgenamen verbleven; aan
baetvaardige ketters, uitde lagere volksklasse, zou genade verleend ,dochonboetvaardigemoesten uithetLand gebannen worden , maarzoutlen hunne goederen behouden ,mits

zi
jdiehunnen wettigenerfgenamenachterlieten,engeenepogingenaanwendden,andere
ingezetenen te verleitlen; de Her- of W ederdoopers alleen , geen berouw toonende,

werden met verbeurdverklaring van goederen gestraft; waar ditechterin strjd was
metde voorregten , traden de wettige erfgenamen in het bezit dier goederen ; kelters

bj herhaling werden,a1s zi
j op nieuw berouw toonden,verbannen;deW ederdoopers
evenwel ondergingen in dat geval de straf des doods; alle drukkers van verboden

baeken verbeurden li
jfen goed, alwaren zj zelve geene ketters;hetvoorstellen en
verdedigen van eenige punten der nieuwe leer was eene mistlaad, met den dootl of

anderzinsnaarbevind :an zaken testraffen;niemand,wie hi
jzj,zou mogen bezitten , lezeny weggeven of leenen eenige baeken van IZUTHER, zw lxqtlvs, cxvvlzx en

(1)T:AVNTER,kreçbond d.Edelen,D.1.b!.332.
(2)Procèsde& Cpzzlfe:p'EGxoz: etdeIII3IC;E,T.Ij-p.340. ut
arpsl
tts,llemoyçal,?.75.
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dergeli
jke hopfdketters(1).''Nu werd in den Raad van State pverwogen,ofmendeze1555, di
ebl
lnavan nietsandersdan vangoodstraFen sprak,onmiddel- 1568
Ii
jk zou afkondigen,dan wel'sKoningsgevoelen daarovereerstinwinnen.Eoxowo en
eenige andere Leden waren voorheteerste. Hi
jvreesde anders,dat(Ie verbondene
vreesleli
l.ke matiging

.

Edelen steeds in aanhangers, zno op het land als in de steden , zouden toenemen , en
tlat diegenen onder hen , welke een ander doel beoogden, onder voorwendsel van het
gelcofspnderzoek en de gestrengheid der blnedbevelen af te schaFen,trachtten zouden

vri
jheid van godsdienst in te voeren. De Geheime Raad echterwasvan oprdeel,dat
men de toestemming des Kpnings moest afwachten , en koesterde ()0k dan n0g

vrees, of de matiging den Iamenverbondenen zou tevreden stcllen, daarzi
jniets
verkozen goed te vinden , wat van den Koning, zonder kennis der Algemeene
Staten , uitging. Hierop werd besloten , het bevelschrift niet af te kondigen , maar

hetaan degeregtshoven derbi
jzondere gewesten te zenden,om erhun gevoelen over
in te winnen ; en tevens den Stadhouderen last te geren , het OP de meest VepAste
wi
jze aan devoornaamsteLeden derStaten en Steden s'an hun gebied ter kennisse te

brengenr en llun goedllunken daarop te verstaan (2). Te geljken tjdebeslootde
Landvoogdes, na overleg mct de Stadhouders, de Ridders van het Gulden Yliesen an<
dere Leden van den Raad van State, Aveder een gezantschap naarSpanjete zenden,

om den Koning naauwkeurig den staatvan zaken te ontvouwen. Eerstbocd zj deze
zending den Graaf van Egm ond aan, welke die weigerde, np grond,dat de Koning

tle beloften,hem gedaan,nietgehouden had;en steldein zi
jneplaatsdenXarkgraaf
s'an Bergen voor. O0k deze maakte zwarigheid, maar nam eindeli
jk de zending
aan,vanwelkehi
jzich echterweinig vruchtsbelooftle,uithoofde vanlaetmisnoegen,
welk de Koning tegen ellt van hen moest hebben opgevat,eerstensdewi
jlzi
jzich
tegendevereeniging derabdi
jen en de invoerlng dernieuwebisdommen verzethadden;
tentweede wegenshetvertrek (lerSpanjaarden;ten derde naardien zi
jden ltardinaal
GRANVELLE Ongenegen geWeest Waren; en ten vierde omdat de legenwoordige onlus-

ten zich geopenbaard hadden,terwijlzi
jte Breda enteIloogetraten vereenigd waren. Eindelijk echterverklaarde hi
jzich t0tde reisnaarSpanjebereid,mitsdeHecr
vald M ontigny hem verzelde, om dcn Koning te beter en te spoediger van alles te
kunnen onderrigten , en indien een van hen eenig toeval trof, de onderhandelingen
nietgestremd zouden worden. Moxr
rzowv stemde,doch metlegenzin, er in toe.Beide
stelden der Landvoogdes voor, dat men in hen het volste vertrouwen moest hebben ,

(1)Bf)R, Ilht. d. Nederl.0ot'l.D.1.B,lI.bl-61-66. srnorsnlrs,Ilht.Belg.Lib.lI.p.
140 1A2.

(2)Procls de: comtesB'EG:OST etdeIIt
)A,E,T.l1.p.310-312-noppEltvs,Memorz
-al,p.75.
32>

252

A L G E M EE X E G ESCH II D E S IS

1555- indien de togt eenig nut z0u opleveren , en verzochten haar,den Koning een renbode
1568
te zenden , ten einde hem berigt van hunne komst te geven. De Hertogin spoorde

daarpp Fltxpsaan,dathi
j zou trachten, de gezanten en insgeli
jks den Prins van
Oranjevoor zich te winnen, wiensmisnoegen dageli
jksvermeerderde,zoodathi
j en
tle Graaf van Iloorne volstrekt begeerden, zich niet alleen aan de zal
ten te onttrek-

ken, maar zelfshetLand teverlaten. Zl
j verznchtbeide,haarin den tegenwoordigen drang der omslandigheden hunnen raad en hulp niette onttrekken, welke zj
nu meer dan ooit behoefde; althans zoolang te bli
jven, t0t BEhozx en Moxrlowv
teruggekeerd zouden zi
jn. 'sPrinsen antwoord was,tlatmen hem verdachthield en
als hnofd des Bandgenootschaps beschouwde; dat, zoo lang men zulk een vermoeden

van hem koesterde, helniet vpegde, zich in deze omstandigheden van zi
jnen raad
tebetlienen; datdeKoning,bj wien hi
jin een kwaad tlaglicht geplaatstwas, hem
reetlssinlslang gewantrouwd had;en datheteenesmartelt
jketaak was:eenen Yorst
te dienen, welke zich niel op zjnen dienaarverliet. Daarom had lli
j besloten hct
Land te verlaten. docll waar hi
j zich 00ltmogtbevinden,hi
jzotlalti
jd 'sKonings
onderzanige leenman en dienaar bli
jven. 0p de verzekering derLantlvoogdes,dat
hi
j n0gsteeds in 'sKoningsgenegenheid deeltle,en op aanmaning dernverigeLeden
van denRaad,lieten hi
j en uooRwzzichmetmoeitebewegen,te bli
jven tot'sKonings
bedoeling en welbehagen bekend zoutlen zl
jn. EGxoxp gafinsgeljkstekennen,dat
hi
jwenschte,zich vooreenigen ti
jd te verwi
j,
deren,nm t0therstelzjnergezontlheid,
de wateren te Jken te gebruiken. Maarook hi
jlietdatontwerp varen,op deernstige taal der Landvoogdes. )Indien Gi
:
i
#,Xi
jne Heeren!'' zeitlezi
j, ))mi
jduswilt
verlaten, en de een hier, de ander dâô.
r zich wilbegeven en mi
jin nood laten
zitten,stelik P aansprakeli
jk-vonralhetkwaad,dat hieruitontspruit. Zonder uwe
hulp,raad en bi
jstantl kan ik nietsuitrigten,nnch den lasttorschen (1).,'
De Raadsheer n'AssoxvlLlzz had het matigings-bevelschrift of de zoogenaamde M o-

deratieopgesteld (2). Om detoeslemming derbt
jzondere Staten daarvoorte verwerven , wcrden aan hen de Stadhouders of andere Ridders van het Gulden Ylies ge-

zonden. In hetbl
jeenraepen ofbeschri
jven dezerStaten, wanneerzj overéén en
hetzelfde punt moesten geraadpleegd worden, week men nu van dcn gewonen regel af,

enbegon met dielandschappen, wellte de minste vri
jheden bezaten,geljk Jrtoh ,
(1)Procès des 6'pmlcdO'EGMON:eldeH0BNE, T.lI.p.342-345. Correspondance de :111uppx II,T.1.p.407, 408. Correm ondance de MNRCrERITE d'Autriclte,p.23,24. nopaRrs,
Memoriat, p.76. sTRloz, de Bello Ac/gicn, Lib.V.p.234. v.o.HZER,de Init. Tnmulty
Lib.II.p.317. :0R,Rint.d.Xederl. Oorl.D.1.B.II.bl.61.

(2)correnpondance 4e 'nltlpp:11,T.1.p.410.
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Kenegoumen,Namen en Luxemhurg ,waardoormen hoopte,bi
j de Staten dermeer1555vri
je gewesten,minder,ofwelgeene tegenkanting tezullenontmoeten,omtrenteenen 1568
maatregel,welke reeds elders was goedgekeurd. Daarenboven werden hoogstonwettig

alleen sommige Leden derStaten bcschreven,metvoorbi
jgaan van andere,welke er
evenzeer behoordentekomen,enmenlieteenigevertrekken,welke andersgewoonlijk
de Statenvergaderingen bi
jwoonden. Bi
j de oproeping, verraste men de gevnlmagtigden der steden, zoodat zi
j met hunne medeleden geene ruggespraak konden
heuden, en legde hun, ondereede,een diep stilzwt
qgen overde geheele zaak op,
welke zj slechts aan de stedeli
jke regering,of, z0o alsmen haardestl
jdsnoemde,
de M'et, niet aan den Raad en Vroedschap mogten mededeelen. J rtoo en

Flaanderen donr de ijverige pogingen van EGxoxn, Doornik, F:Alegplzmez:,
Nam en en Luxemburg lieten de matiging tloorgaan ; de beide laatstgenoemde

gewesten en Jrtoo ons'oorwaardeli
jk, de andere melwi
jzigingen. B'
raband, Getderland, SPJJCZI: , Zeeland , Frieeland en Utreeht, welke de grootste vcorregten bezaten en deze met de meeste zorgvuldigheid bewaakten, werden in het
geheel niet of zeer laat ovcr ditpunt geraadpleegtl. De Staten van Ilölldnd , Zeeland en Utreeltt althans hadden in Herfstmaand het ontwerp van de matiging nog
niet ter beraadslaging ontvangen. Als reden tlaarvan wendde men voor, dat de Prins

van Oranjegqene gelegenheid had, zicN naardie gewesten te begeven. Xaar de
Avare oorzaak was,(lat BilEo>rltol)s en andere Bonllgenooten de Staten daartegen vopr-

ingenomen hadtlen. O0k vreesdemen,datzj lieverhun gevoelen overdegodsdienst
in de vergadering der AlgemceneStaten zouden willen uitbrengen, dan afzpnderlt
jlk
hunnemeening daaroverltenbaartemaken,Gelderland,ten uiterstenai
jverigop zi
jne
vnarregten cn vri
jhepen,werd op ditpuntnietgehnord;dnch Brahandlietzich eindeljk, naar het schjnt, door hetHofverschallken. Het gevoelen dergewesteljke
geregtshnven overdeontworpene matiging,mpetnietzeergunstiggeweestzi
jn,dewi
jl
hetnictnaarSpanjeopgezonden is,z00 alsdebesluiten dertoestemmendegewesten.
De kunstgrepen , in helwerk gesteld , om de goedkeuring der Staten vnor de M odersff: te verwerven , wektcn hel wantrpuwen des volks 0p. Terstand kwamen verscheidene schriften en waarschuwingen tegen haar in het licht, en werden alom

verspreid. Xen betoogde daarin ))denietigheid dermatiging,datzi
j nietbeterwas
dan de bloedbevelen zelve, en het geloofsonderzoek er onderbleefschuilen.Be schuld
hiervan kwam neder op de Kardinaalsgezinden, onder welke vlotzrs een der voornaamste gerekend werd , en op de geloofsonderzoekers,welke het Land beroeren en
het bloed der i
nwonersvergieten wilden. Ditwasin stri
jd metdebelofte,den Etle-

lcn gegeven,en met'sLandsvoorregten. Zulk eenewi
jzevan deStaten te vergaderen , was eene ongehnorde nieuwigheid en van geene waarde. Ieder werd vermaand,
zich metnazrult te verzetten legen allen, welke den Koning en de Landvnogdes zpo
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15
55- deerljk misleidden.''. Het bevel tegen dergeli
jke schriften uitgevaardigd,bragtde
1568

gemeente niet t0t zwi
lgen.Xen toonde integendeel te meer aan ))dat den inwonereu ,

Steden en Staten devrjheid benomen werd,hun gevoelen te uiten en dewaarheid
teontdekken, waarvan nogtans'sLantlswelzi
jn afhing;terwi
jlvelen bezorgd waren,
tlat hunne schelmerjen openbaar zouden worden,indien deAlgemeeneStaten eens
wettig Tergatlerden, en elk zjne gedachlen onbewimpeld mogt zeggen.'' Hetvolk
nnemdein zjneverbolgenheiddeModeratze,welke inderdaadgeen enkelwezenll
jk
misbruik wegnam ,eene Moorderatze (1). Ten eenenmale faaldealzoohetdoel,welk
het H0f zich 4an t
le mededeeling dezer matiging had voorgesteld. ge Landvopgde!

immers trachtte daardoor) geli
jk zë
j zelve getuigt, ((den verbonden Edelen en
het volk eenige voldoening te geven ; hunne gezindheid te peilen , indien de Koning laun afschaë ng van geloofscnderzoelt en verzachting der bloetlbes'
elen ver-

gunde, en hen alzoa buiten de mogeli
jkheid te stellen,nieuwe moei
jeli
jkheden tô
doen ontstaan (2)*''
BERGEX was op het Punt,metxoxvxoax naarspanjeteverlrekken toen hi
jbi
j
2
8
%
'
.
d
i
j
z
e
a
a
n
de
n
v
o
e
t
g
e
kwe
t
s
t
we
r
d
Grasm.hetspelen in de kaatsbaan erw
, d
atht
j genoodzaakt
1566 wasde reisuitteslellen. Xen geloofde,datbt
j dittoevaltotvoorwendselzou bezien, om zich van dezending naarSpanjegeheelteontslaan,die hi
jmet tegenzin
op zich had genomen, en welke niemand wilde ondernemen.Daar MowTloxr aanvanlteli
jk niet te bewegen was,alleen te vertrekken,uithoofde van hethopg gewigt
der zaken , velke te behandelen waren , zond de Landvopgdes, na (len Raad van
State gehoord te hebben , aan den Koning , om dezen niet langer in nnzekerheid
laten , een uittreksel uit het berigtschrift der gezanten , welk het gevoelen van al de Ridders van het Gulden Vlies, de Stadhouders en de Leden 4an
den Raad van State en den Geheimen Raad over de verzachting der bloedbevelen
en inzonderheid de afschaëng van het geloofspnderzoek behelsde. Zi
jwasvan gedachte ,datdevolksbeweging grootendeels zou bedaren, indien deKoning den Bondge-

nooten deze beidepunten van hun verzoelktoestondjondervoorwaarde,datzj allen
te zamen, znowel als e1k in hetbi
jzonder,de handhaving van hetoudeKatholi
jke
geloof bezwoeren , en hun verbond geheel verbraken. Xbgt de Koning t0t een

ander besluit overhellen, dan Terzocht zj hem eerst de komst van Bzxozx en
xoxvlowv , en de ophelderingen, welke deze hem zouden metledeelen , afte wach-

(1)TEwzrsajTerbond d.Edelen9D.1.b1.339-345, en de aldaaraangellaalde Scllrijvers,
vaarlli
jn0g gevoegdmoetworden de Corre.
gpondancede M&IIGIJ>CRITE d'Agttriclte,p.37,38.

(2)cotrespondancedeplllllrpE11,T.1.p,.112.
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ten(1). Xidtlelerwi
jlzond zi
jFA:IO tzxBo,eenNapplitaansch Etlelman in hare dienst,15
551568
.
naar Spanae
, om Flsxps met den toesland der Nederlanden bekend te maken ,en

,.4 v.

hem tevensoverharebi
jzondere zaken te onderhouden (2).Hetbli
jkt,datdeKoningBloeim.
zekere onderneming had nntworpen
,en dehoopknesterde,datzjneNederlandscheleen- 1566
mannen hem daartoeden noodigen ontlerstand zoudenTerschaFen. W elke dieonderneming

geweestis wordt nietgemeld;zi
jmoestdoorde Landvxgdesdiep geheim gehouden
wortlen (3).Hetgezantschapvan BERGE> en xoxrlowv keurdeFztlpsgoed,hnewel,of
misschienjuistomdatnux,cAwl,ohem beidemannen alsdeaanstookersvanalhetgeen
in de N ederlanden gebeurd wa!, afgeschilderd en hen deswege reeds xporlang in

Spanje gewenscht had. ))Eenmaal zalUweXajesteitwelenjl)schreefhj,))welken
raad xolrloxv aan den Prinsvan Parma gegeven heeft, terwi
jl hi
j duizende klagten tegen UweXajesteitaanhief.'' Hi
jvoegdaerbi
j,datiemand in 'sYorslen kabinet aan Nederlantlsche Heeren afschrift zond van de brieven , welke de Koning ont-

ying; de Graaf van Egmond had dit openli
jk verteld. Tevens dronght
j aan op
'sKnnings spoedigtoverkomstalsheteenigemiddel, om hetLand tebehnuden;zj
z:u thansgenpegzaam zi
jn,om allestebevrezigen;laterz0u ditmisschienmetgroote
moeite en knsten verzeld gaan (1). GaAwvzssz die,nfschopn teRome,n0g steeds
over de Nederlandsche zaken geraadpleegd werd ,en de Raadsheer B'Assoxvxrx,z deel-

tlen in helzelffle gevpelen,dewjlmen daardonralleen heteen ofandergrootoproer,
welk zi
j vreesden, konde voorkomen (5). Nietvruchtelooswaren deze Termaningen,
Althans Flxzlps gaf der Landvoagtleskcnnis, tlathl
j eerlang in deNederlanden z0u
komen, en alzoo een zjner vurigste wenschen bevredigen. ))xetUwehulp en die
der Heeren bi
jU ,'' zegthl
j, )zalmen dan beterde geschiktste middelen kunnen
beramen, cm alles te herstellen, watherstelnoodig heeft,ten meestenutte mjner
onderdanen, wellte mi
j altjd het naast aan het hart gelegen hebben. Ditishet
vnnrnaamste dnel waarnaar ik streef,en ik streefpaarnietsanders,gell
jk duideli
jk
zalzjnvonrelk,diein hetnng wilhouden,datik in de regtsbedeelingeninhetstuk
van gpdstlienstgeen anderen regelgevelgd heb dan dien van pi
jlen den Keizer,mi
jnen Heer en Yader, onder welken de pnderdanen geene reden hadden te zeggen , dal

(1)Correspondancedepsltlppz11,T.1. p.412,4l3,414. Cort'espondance de xlltsr>rRlrr
d'Antriche,p.24- 29.

(2)Correspottdance de rf
zlsipps11, T.1. p. 413,416. slqzok) de Bello Belg. Lib.
P. 235.

(3) Coçrespondance #epllltlpp:11,T.1.p.413(4)Correspondanoe depultlppe11,T.1.p.411,411.
(5)Correspondancedeplltlpp: 11,'13.lsp.l10,411.
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j555- zt
j niet gelukkig cn wel beschermd geweestzi
jn. Zo0 geloafik insgeli
jksniemand
15œ oorzaak gegeven te hebben, ietsandersnvermi
jte denken,noch datik hun minder
genegenheid tnedrage. Immers heb ik hen in persoon met hulp der goede leenman-

nen onderschraagd en verdedigd tegen degrootekri
jgsmagt,van welkemen ooggetuige geweest is, zondermijteverwjderenvöôrdevredehersteltlwas. lk zalniet
spreken van de grnote geldsommen,welkeik uitmi
jne andere ri
jken heb laten opbrengen t0t onderhoud van den krt
jg en terverdediging van deNederlanden,noch
van die, welke ik sindsmi
jne kemstin Spanje, verscheidenemalen gezonden heb,
om dezaken gaande te hnulen. W at de nieuwigheid betreft, welke ik , z0a alseeni-

gen uitstropi
jen, ten ppzigtevan hetgelnofsonderzoek wilinvneren, reedsdikmaals
heb ik U geschreven en aandeafgevaardigdenderbjznndereStatenen Steden,diehier
geweestzi
jn, gezegd,datik ernooitaan gedachtheb,en gl
jkunte1k daarvan verzekeren. W at de bloedbevelen aangaat, daarhetmi
jn vpornemen is,în hetCkristege
l
o
o
f
t
e
l
ev
en
en
t
e
s
t
e
r
v
en , en ik niet dulden kan, dat
jl
jk,Kathali
jk en Ropmsch
mjne nnderdanen anders denken , noch dat er eenig ander gevoelen /h0e o0k genaamtljin mi
jneNederlanden verknndigd worde,zieik nietin,hoe datgeloof zich
zonderkastl
jding der overtrederszalkunnen staandehnuzen. Xaarwatde wi
jzevan
t
leze kasti
jding betreft, ik ben geenszins z0o aan hetoude gehecht,datiltniet,
wanneer ik gekomen ben en nabevoegde lieden erovergehoord te hebben vinde ,dat
men op eenen anderen voet taoet te werk gaan,mi
j gemakkeli
jk daartoe zallaten orerhalen ,mits men de Terzekering geve,datt
legodsdienstbehouëenbli
jve.W ant

Got
lweet,datik nietslieververmi
jd, dan menschenbloed te storten,en welbi
jzonderdatvan mi
jneNederlanzsche onllerdanen;en ik z0u laetvooreenevan degelukkigste omstandigheden mi
jner regeringachten,indien hetnimmernoodzakeli
jk mogt
zi
jn. Hetltomtmi
jvopr,datgi
jzoodanigen liet
len,diezich in hetgodsdienstigevergeten hebben, maarbi
jwelke zekereredenen en omstandighezen in aanmerking komen , en die zich tot U wenden, verzachting van straf of genade moet verleenen,

wanneergi
jzulksoorbaaracht,en waartoe ik u volle magtgeef. Xetgennegenvernam ik, datdeRiddersvan hetGuldenVliesterstond bi
juweeerste oprpeping zich
lieten vinden,en U zno gedurig en welondersteund hebben,z0o a1sik alti
jd verzekerd was, dat zi
j bi
jalle gelegenheden zouden doen, dewjlik op hen mi
jn voornaamsten steun veslig. En daarwi
jlen deKeizernoch ik,ooiteenigvi
jand gevreesd
hebben,h0e magtig hi
j 00k zi
jn mogt,wanneerzi
jen hunne vnorgangers0nsondersteunden , kan ik veel minder op dit cpgenblik een slechten uitslag van eenige op-

roerigebi
jeenkomstmk'neronderdanen vreezen, olvan eenig anderkwaad voornemen
bi
jdenaburen,dewi
jlzi
jzich z0o bei
jveren,om allcste stillen en te herslellen. Ik
verzoek U , hen van mjne zjde daarvnoropregttedanlten,en hun hetgrootgenoegen en de voldoening te betuigen , met welke ik dit rernomen heb , benevens
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hetvallevertrouwen datik in hen stelen mi
jn plan,hen binnen korttekomenzien,1555om m
1568
et hunnen raad en bjstand alles, zooik honp,te herstellen. Xetbetrekking
totdealgemeene vergifenis,welkehet,naarUwe brieven,raadzaam zou zi
jn teAerleenen,kan ik vnpra1sn0g geen besluit nemen,dewi
jlik overdatpuntnietgenoegzaam ben ingelicàt;maarik ben nnch z0o onmensckeli
jk,noch z00 gestreng,datik
nictnaar tjd en plaats en naar gelang van den aard en debi
jomstantligllelen van
het feit, vergifenisznu willen schenken aan di
egenen mi
jnerpnderdanen,welkemi
j
anders wel gediend hebben,voprhetgeen zi
jmogten misdaan hebben uitmenschell
jke
zwakheid,tloorverkeerdeinlichting,efomdatzi
jde genegenheidnietkennen,welke
ik hun tcedraag en tnedragen zal,nietalleen alsVorstjegenszi
jneonderdanen,maar
alsvaderjegenszi
jneznnen,wanneerzj zich wederkeerig (z00'tbehonrt)gedragen.
Xl
jne verletlene daden geven aan allen Tolpoentle bewi
jzen :an deze toegenegenheid
en van debjzandereznrg, welkeik voprhun welzi
jn koester. Om echterdiegenen
onder de gemeente, welke een kwaden indruk m ogten ontvangen hebben, betcr te

onderrigten, is het mj oorbaarvnnrgekomen, aan devnornaamste steden een rondgaanden brief te zenden, welksinàoud U uithetnevensgaandeafschriftzalbli
jken,
en dien ik U Terzoek,onmiddelljk langsden knrtsten en geschiktsten wegteverzenden. lk heb n0k Hertpg ZRIK van Wr?
zxzof
g'k doen aan3chri
jven,datbijzichvan
tlen scbi
jn nnthoude, alsnfhi
j, geli
jk hetgerucktlnopt, vnormjnedienstkrjgsvolk
ligtte, dewi
jlditeen verzinsel is, naardien ik hem nimmer daartoe eenigen last
gegeven'heb (1).',
X

DesKpningsbriefvan dezelfde dagteekening u1tMadrzd aan eenige Nederlantlsche
steden ,luidde alpus:
LlEvzx Ex GxTRoryvEwl

))Xet smart zagen wj vanjaart0tjaarde velebeletselen,diennswederhielden,
onze goedeNederlandsche onderdanen tebezoeken.om bun doordadendebjzandere
zorg en genegenheid tetoonen,welkewi
jmelreden voorhen koesteren,en in alle
zaken te vporzien en'raad te schafen,welke wi
jweten,datbeteroverlegd en beslist
kunnen worden op de plaats zelve onder medewerking van bevoegde lieden , dan zoo

veraf. W i
jhnopten zulksin hetbeginderIentevan ditjaarteverrigten;maarop
hetzelfde oogenblik ontvingen wjzo0velewaarschl
jnli
jkeberigtenenvanz00velekanten,
datde Turken en Xooren dezen Zomerzauden terugkeeren , om zich overdenederlagen

van Manalguzhir, Pignon en Malta te wreken, datwi
jnietalleen verpligtzjn
e

e

(1)Zie'sKoningsbriefvan den 6deavan Blneimaand 1566, in Proch #e4 Comtea II'EGMQA'
etde lI0RxzjT.lI.p.317-351.
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15
155
68 gewcrden cnsvaargenomenvcrtrekuitdezerl
jkenteverschuiven,maaro:k om nnsop
allewi
lzen, nietznndergrcnte uitgaven en kcsten, tegen hen tevoprzien. Daarwi
j
.

echter sedert vernpmen hebben, datde voornaamste pnging der Turken te lant
l zal

geschiedeny komt het 0ns voor, datwj daarvan minderte vreezen hebben dan ter
zee, en zien 0nsdeswegemeer 'ri
j,om OP andere zaken achtte even. M'i
j hebben alzno besloten j in de N ederlanden te komen,hetgeen wi
j U wel willen mededcelen,verzekerd,dathetU aangenaam zi
jn zal,dittehonren,zo0alswi
jbesluiten
uitdewederkeerige genegenheid en lieftle 1an goede onderdanen, welke gi
jbi
jTele
gelegenheden betoond hebtle zi
jn. En dewi
jl gi
jbi
j onze komstU t:t onskunt
wenden in dezaken,welkezich van tl
jd t0tli
jd zullen opdoen,ishet nielnoodig
daarover hierlanger uit te weiden. Daar het evenwel niet aan de zootlanigen ont-

breekt, welke de openbare rusten Uw welzjn belagen, en doorverkeerde voorstellingen van onze bedoelingen znpwel, als dpor beweging en onrust te verwekken, over

U die rampentrachten tebrengen,welkewi
jbi
jonzenaburen ontwaren,enhuneigen
4pordeel, ten knstevan U en ons,tebejagen, vermanen wi
j U den goeden weg te
bll
jven bewandelen,welken wi
j gehoard hebbcn, datmen bijU heeftingeslagen,
zonder U aan iets te storen of in beweging te laten brengen tloor hetgeen Tôôr nnze

komst mogt gebeuren. Msdan immers zullen wi
jU in persoon ontlersteunen,naar
de groote eninnige begeerte, die wj hebben, U bj dezelfde rust en welvaartte
bandhaven,welkegj steczsgenoten hebtten ti
jdevan deVorsten,onzevoprpuders,
en sinds onze knmst aan het bewind tpt nu toe. Lieven en Getrnuwen, de Heere
neme U inZi
jneheiligehoede.''Deze briefmoestaan desteden Gent, Brugge,Fperen , J rrae, St. Om er , Wel#zfwe, Jzre, Oreltie., Ryuel, D ouay, D oornik ,

Falenczennee,Zyzevlilzrg en Namen gezonden worden (1).
FlLlpsvermaande te zelfden ti
jdedeLandvoogdes,deAlgemeeneStaten nietbi
jeen
tercepen, waarcp velen bj vonrtduring bleven aandringen, maar zelve, zno veel
mogelt
jk,de hand in alles te houden,opdathj bt
j zt
jne aanstaande komst de zaken
te betervoarbereid mogtvinden. zjmoesttevens hetplan teroprigting eeneralgemeene Loteri
jin deNederlanden,waartne bi
j reezs honderd duizend kroanen had
overgemaakt, verwezenli
jken. ))lk kan U nietontveinzeny'' zegthi
j, ))hoezeer het
mi
j verwnddert, dat mi
jne neven de Prins van Oranje en de Graafvan Koorne
zich, naar het schi
jnt, aan de zaken willen onttrekken; de Prinszelfsop grond
van hetwantrouwen,welk ik in hem zou stellen;ietsz00 vervan mi
jverwi
jderd,dat
integendeel hi
j en deGraafvan Koorneonderde voornaamsten hekooren, op welke
ik denk staat te kunnen maken in de zaken van mi
jne dienst. 00k weet ik te
(1)CorrespundancodcxàxGvnllg d'âutt-ichetp.32,34.
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g0ed de vele diensten, welke hunne voorzaten den mi
jnen, en zi
jzelve aan mi
j1s55bewezen hebben, sedert ik de regering aanvaardde, om niet hen naar Terdienste 1568

te achten. W ant het is er zc0 4er af, datik ooiteen andergevcelen overmi
jne
oede en getrouwe leenmannen zou geknestertlhebben,datmi
jniemand immerhet
minste gezegd heeft:an hetgeen waarvan de Prinsmeentovertuigd tezi
jn;o0kben
ik niet ligtzinnig genoeg , om er gehoor aan te geven. Xaar zg
'- moeten zich wachten ,

aan dergeljke berfgtgeversgeloofte hechten,hen veeleeralsvi
jandenvanmi
jnedienst
envan hun welzi
jn beschouwen,en zich bepalen bi
jhetgeen zj-ondervondenhebben,
en van mi
jne zi
jdezullen ondervinden. Ofschoon ik mijherinner,ditvrcegcrreed:
hoofdzakeli
jk en*genoegzaam aan den Prinsgemeld tehebben,wilik ditechterhier
gaarne weder herhalen; gl
j kuntllem , en ook den Graafvan Iloorne,daarvan in
ml
jnnaam verzekeren (1).'' W einig dagen latergafhi
j derLandçoogdestekennen,
dat hi
jevenmin zi
jnetoestemmingknnde geven aan de verzachting tlerbloedbeyelen,
als aan hetbi
jeenroepen derAlgemeeneStaten. De Hertpgin moestalhetmngeli
jke
bi
j de stezen aanwenzen, datdeze zichnietden Yerbandenen aansloten. Hi
j achtte
het echter niet raadzaam, op nieuw den eed van de bevelhebbers en hpplieden der

vestingen teeischen. Tevens drukte hi
j, in een eigenhanzigen brief aan EGxoln,
zi
jne tevredenheid uitover'sGraven hulpbetaoning aan deLandvnogdes,en betvertrouwen,welk hj in hem stelle (2).
GRA5vztLE drong steeds op 'sKonings reis naar de Nederlanden aan. ))Z0o zezt

nietspoedig geschiedt,'' schreefhi
jaan Fxrlps, ))zal hetnnmogeli
jk zi
jn,den staat
van zaken aldaar te herstellen , hetgeen 'sVcrsten tegenwonrdigheid alleen kan uit-

wcrken. DeKoning mnestslechtsdonrzjnen gewnnen hofstoetendeli
jfwachtgevplgd
worden.Zachtheid verdiende,naarzi
jn inzien,dqvoorkeurbovengestrengemaalregelen ;men moest degenen , die voor het Spaansche geloofsnnzerzoek vrees koesterden,
beteronderrigten ; en inhetalgemeen aantonnen , dat debloedbevelen ,welker strafheid

z0a vele klagten verwekte, doorden Keizert0twelzjn derNederlanden waren uitge4aartligtl. lnëien , uit honfde der omstandighetlen, de vbrzachting dezer bevelen

nnodig mpgtgeoordeeld wordcn, zou de Koning daarin kunnen voorzien, maarhi
j
moest niet dulden . dat tle staten er zich m ede moeiden. Dn keuze van sszlozx en

xowTzowv,alsgezanten naarSpanje,wasnietslecht,indien huetdoelhunnerzending
is,den Koning vandentegenwonrzigen toestand desLandste Qnderrigten;zj hadden
daarvan de beste kennis,en ermisschienhetmeestet0e bi
jgedragen (3).''
(1)Prooln dc:comtesb'EGxpxT etdexonxz,T.lI.p.352-355.
(2)Correspondance de'Hltlpp:11,T.lzp.415. HnppzRvs,Mémorial,p.76,77.
(3) Corremondancedevlltll'pt11,T.1.p.417.
33 :
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1555- Ondertusschen spoarde XARGARETEA , doch steeds vruchtelnos, den Xarkgraaf van
15% B ergen aan ,

nm te vertrekken. Hj verontschuldigdezich wegenszi
jnebeenwonle
en zekere ongesteldheid, aan welke llj het vorige jaar geleden had en die hi
j
vreesde,datzich doorde vermoei
jenissen 4an dereiswederz0u openbaren. Daarenboven wenschtehj teweten, ofde Koning genegen was,degevorzerde maatregelen
tenemen,om derustin deNederlanden te herstellen, ofzulkstptzjneoverltomst
te verschuiven. In beide gevallen kwam hem zi
jne reisnuttelonsvonr; wanthel
eerste vooronderstellende, z0u deHeervan Montzgny gennegzaam zt
jn,om van den
Knning afschaK ng van het gelaofsonderzpek, verzachting der bloedbevelen , en algemeene xergifenis te verwerven. ge Landvoogdes ontzenuwde deze bedenkingen pp

zulk eenewi
jze,datde Xarkgraafhaarbeloofde,dereistezullenaanvaarden,indien
zt
jne gezondheid ditgednngde; doch dienzelfden dag veranderdehi
jvangevoelen,en
hierpp weigerde xoxvlosr insgeli
jk: te vertrekken. Doortulschenkamstechter4an
dezen en van den Graafvan Egmond, gafhi
jeindeli
jk zjn woord, te'zullen ::1voeren, wat hi
j derHertogin beloofd hal. XowTzlwv nam nu aan,vnoruittetrekken in hetvertrouwen, datBERGEI spoetlig in staat zou zjn hem te volgen. Beider
berigtschrift bevatte een uitvoerig verslag van degebeurtenissen, sindshetschri
jven
aan de gewesteljke Stalhouders en Staten overde uitoefening van hetgelnofsonderznek en de gestrenge opvolging derbloedbevelen. Hunwerdgelast,bl
jdenKoning
op goedkeuring aan te houden van hetgeen over deze twee punten in den Raad van

state besloten was; d&thj 00k mogtvee
rklaren, geen misnoegen te koesteren op de
Nederlanders, noch in 'talgemeen, noch inhetbi
jzonder; en datllj allen,die het
verzoekschrift nvergeleverd, of iets, met betrekking daarop , nnderteekend hadden,

algemeene kwi
jtschelding en vergetelheidbelnofde;eindeli
jk moesten zi
jhem aanspnren, zopdra mogell
jk herwaartstekomen. DeLandvoagdesverzochtden Koning aan
de gezanten te tnonen , dat hunne zending hem aangenaam was; hun alle geloofen
vertrouwen, a1s aan haar zelve, te schenken, en m et al den spoed, welken het belang der zaak vorderde, een besluit te nemen,bovenal over de tweehnafdpunten: het
geloofsonderzoek en de verzachting der bloedbevelen ; voorts hen welwillend over de

andere punten van hetberigtschrifttehoaren, inzonderheid betrekkeli
jk de verandering metden Raad van Statej zoo alsdieten verledenjaredonrden Graafvan Egmond aan hem wasvoorgesteld, gelt
jk mede over zi
jne aanstaandekomstin deNed:rllxdds. ))Omtrent ditalles,''zeidezj, ))zullen de gezanten aan UweXajesteit
getrouw en opregtmededeelen,watzi
jervanweten,en 400rUwediensten hetwelzjn en behpud des Lands noodig achten, Nederig verzoek ik Vwe Xajesteithun
@

hierin ,naar rede, genoegen te geven ,met de betuiging en verzekering van alle k0-

ninkljke goedertierenhtid en genegenheidjegensPwe goede leenmannen en ontler-
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55-danen,z00 als UweXajesteit ditvoar U3v belang en het behoud dezer landen voeg-11556
6
zaam zalnardeelen (1).
Xowvlowv alleen verlietderhalveBrueeel. Hjnam metzichdegnedkeurendebeslui-Bl
2oe
9ivm.
.
ten der Staten van Jrtoo en Renegoumen over de matiging derbloedbevglen; die van jg6:

Flaanderen,Lwœemburg ,Namen en Doornçkwerdenhem nagezonden(2).TeParz
)-#werd lli
j metonderscheidingtloorden Koning en de Koningin-maederent3-angen ,
welkezich bt
jbem nadrukkeljk overhetgedrag derSpanjaarden tegen de Franschen
in Florida beklaagden (3). Uitden Spaanschen gezantaan hetFranscheH0fvernam
hl
j zoa veel van 'sKonings misnoegen pver hetSmeekschriftderEdelen, dat hj
wenschteden gevaarli
jken lastnietop zich genomen te hebben. Een Frasch Raadsheer'raadze hem wel, ontler voorwendsel 4an ziekte de reis niet voort te zetten ;

dnch llj waagdehetniet, zich metuitvlugten tebehelpen, en ging hettreurig lot
te gemoet,welk lzem in Spana-e wachtte (:). Xo>TIGxY kwam den zeventienden
van Zomermaand te M adrzd aan. BERGEN vertrok veertien dagen later uitBrue&el,

j,evenmin
dxh zettemetkleinedagreizen den togtnaarSpanjeyoort, 4an waarhi
alszjn ambtgenoot,immerterugkeerde (5).
Hoe hoogst onvoldoend de uitslag van het Smeekschrift der Edelen geweest

was, het had in allen gevalhetplotseling uitbreken van eenen burgerkrjg ofeen
gewapenden opstand voorkomen. ge Landvoagdes, welke geweigerd had van ambts-

wege (omeieel) hare tevredenheid of ontevredenheid pverhetbedrjfderEtlelen te
kennen te geven,toonde echter bj elke gelegenheid, hnezeerhetgebeurde haar
saishaagde (6). Zj gafonder anderen hiervan een treFend be3vjsdoorhetafdanken
van drieEdellieden van haar huis. Haar Hofmeester verklaarde hun, dat zi
j, als
teden van het Bondgenootschap , tegen 's Konings dienst en den eed , :an de Hertogin afgelegd , zich vergrepen hadden. Bit teeken van ongunst maakte diepen in-

drukop de Yerbondenen. ))Hetkomlmj vnor,'' schreefBaxnzhopz,))datde Hertogin ongeljk heeft,metzulk eene gestrenglleid te handelen.- Het is, alsnf zl
j

(1)correspondance dePnxtzpl
'x11,T.1.p.418. CorrespondannedeXARGrERIT:d'âutricke,
p.0 -37.

(2)uaaEllvs,Mémorial,p.78. Corremondancede:AEGrERITE d'dvfrïcâe,p.37,52.
(3)Correspondance de'HItIPPE11,T.1,p.418.Corremondancedexzxocnlr:d'âwtricke,p.43.
(4)'nwTrsEErTERrS, Rer.Wv#frïcc. Belg. Lib.XYI.p.401. II00Fr, Nederl.Rist.B.111.
bI.80.

(5)correspondancede paltlpp:11,T.1.p.426,427,428.
(6)De Gids î'
oor1815,D.1.b1.334,335.
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1155568
5- di
daardaor wil te kennen geven, dathetgeen wj gedaan hebben,in stri
j; ismetde
ensttlesKonings.Immersindien zi
jerkent,dathetgeenwj deden voorde dienstdes
Koningsgeschied is,en zj nnch iemand andersz0u het tegendeelkunnen beweren,
dan mnetzj erkennen, datwi
j goed gehandeld hebben;wantzi
j en aldeharenzi
jn
hiervnor de dienst van Zi
jneXajesteit.'' In overeenstemming met LonzwlzK Tan
Bl
1o7ev
.Fcœzcu,wendde hj zich schriftelt
jk t0tde Landvongdes. ))Hetwashunne bedoeling
im.
1566 niet,'' zeide hi
J, ))zicll me.t hare huiselj.ke zaken te bemoei
g.en;maaraasy
jjjj:
wonrden, door den Ilofmecster geuit, strekten om hen allen te onteeren, waren zj
daaroverzeergevoeligjziendedathunnevi
janden daarvan gebruik maakten,om hen
te belasteren; zi
j verzochten derhalve te mogen weten, ofdezepoorden op baar
.

.

berel gesproken waren.'' Het antwoord was: ))Op last van Hare Hoogheid. Er is hier
geen sprake geweest van de dienst des Konings, maar van die Harer Hoogheid , aan
wie hel geoorloofd is, even als aan elk een van mint
leren rang , hare bedienden af

te danken, wanneer hethaar goedëunl
tt. 'j,2ie dit verzpek hebben ingediend,
erkennen 0ak zelvegenaegzaam ,datzi
j zich metdehuiseli
jkezakenvanHareHopgheid
nietmoeten bemoei
jen''?
k1).9itbedri
jfleidde alzoa totniets; en hetware misschien
xerltandiger geweest, zich van eene ppging te onthouden , van welke men zich be-

zwaarljk een andercn uitslag konze voorspellen (2). De Hovelingen volgden den
wenk van hunne gebiedster, en verpnrdeelden het gedrag der verbpndene Edelen.
))Men mpet vreezen ,'' schreef ze Raadslaeer Assoxvltrz aan GRAwVELLZ, ))dat onder
het maskervan lzetSmeekschriftietsgeheelanders schuilt. Er zi
jn drie soorten van
lieden: eenigen eiscken opheë ng van gelonfsonderznek en 'bloedbevelen ,vertler niets;

anderen streven naardevrjheid,om bandelnastelevcn,z0a als hetboekje getuigt,
welk zl
j hebben uitgegeven;anleren9waarschi
jnljk,verlangenverandering vanOpperheer, het vprnielen derkerken en hetberoaven derri
jken, en nm tlaartoe te geraken, nemen zt
j hetSpaansche geloofsonderzoek t0tvonrwendsel, waaraan de Koning
,

nimmer gedacht heeft-'' BEL cAyTo beweerde , dal niets de sederlandsche Grpoten
))tot deze bewegingen gedreven had , dan hunne schulden , om welke te'voldoen al

hunne bezittingen niettoereikend waren. Daarom wilden zj den Geheimen Raad en
dienderGeldmiddelen regeren; zj zouden hunnen schuldeischersposten en bezieningen geven,en langsdien weg met hen willen verrekenen. Zj hnopten bovenal
veel van de Staten te verwerven ,wanneer de Koning de verzachting derblpcdbevelen

had toegestaan. De Graaf van Egmond had daarop gerekend, toen hi
j,na zi
jne
(1)Jrnltire& de la Alùpp d'ot'ange,T.11,p.95-105. Correm ondance de paltlpp: II)
T.1.p.416.

(2)GRnEX'v.pRlxugxzlt,ia deJrchiveadc lq *1ï4:4 d'orange)T.II.p.96,105.
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terugkomstuitSpanje, Gccwldek aankncht. Zelfs indien de Koning hun toeslnnd1555watzi
j verlangden,znuden zi
jniettevreden zi
jn,wantzj wilden ietsanders(1).'' 15(%
Ondanks de beloften der Landvoogdes, werd in eenige gewesten het verrolgen ter
zake van de Gcdsdienst vonrtgezet. Xen moet echter in het nog houden , dat deze
beloften niet zno stellig gegeven waren, als men het wilde laten voorkomen. 9e
valsche geruchten, te dien opzigte verspreid , badden veel toegebragt nm de stout-

heid der Hervormingsgezinden te Termeerderen (2). De Edelen beklaagtlen zich
kitterli
jk, da@ na het pverleveren van het Smeekschrift, z0a velen te Doornzk,
Aï
gw :l, B ergen , 'raz..
f:l, Gent, Jntmerpen, A ï#w flgzrg en elzers om hunne
gadsdienstige begrippen in de gevangenis gewnrpen , en eenigen, geli
jk teKulsten
Oudenaarde, levend verbrand waren (
3). Erwerden van 'sKoningsWege bevelen

afgekondigd,waarbi
jallen ballingen,die nu,op hoop van gematigderti
jdeq,teruggekeerd waren , en allen builenlandschen kooplieden, welke de nieuwe gevoelens aankleefden , gelastperden, onmipdel
ljk te vertrekken, onderbetlreigingvan aan den

ljve gestraftte worden (1). Kort daarna werd doprdeLandvoogdes,in naam des
Konings, een ander bevelschriftuitgevaardigd, waarbi
jzi
Jophetgestrengste,de zamenkomsten der Onroomschen verbood, en gelastte, dat men de Leeraars der Hervormden vatten, hangen, hunne goezeren verbeurd verklaren , en hunne aanhangers

ofvoorstanders bannen zoutle (5). In veleNederlandsche steden,bl
jzonderin Jntmerpen ,ontmpette ditbevelgrnoten tegenst
and,doch werd eindeljk,gindsenelders,
0ok in Ilolland , Zeeland en Utrecltt af
gekont
ligd (6).
Onderdetalri
jkegeschriften,z0oterverdediging van hetSmeekschriftderEtlelen,
alstegen het vervolgen van andersdenkenden cverze Gozstlienst,destl
jdsin hetlicht
gegeven , ishet uitvnerig vertong in deFransche taal opgesteld en aan den Koning van
Spanje gezpntlen, ten uiterste merkwaardig. De bedoeling was, de onheilen aan te 28v.
toonen ,welke uithet geloofsonderznelt en de bloedbevclen in de Nederlanden Toart-Bloeim.
1566

(1) corremondance de pultlpp:I1,T.1.p.410.
(2)GROEXv.pRlwsTzRzR,in de Jrcltires de la Jlcï.
vds êorange,%.lI.p.113.
(3)Jrchires de la Jfcfdol d'Orange, %. II. p. 115-119. v.wEsExBzEcK, Be&cltr.w.d.
Staet d. Nederl., b1.137,159,166. grnGlixnlcs, Hist.Belg.Lib.111.p. 159,160. sazwp',

#ï4f.d.Reform.D.1.bl.299-301.
(4)v.wzszxsEEcK,Beschr.m.d.ékcef,enz.jbl.108,109,114,115.
(5):0R,Eht.d.Fcddrl.Oorl.D.1.B.lI.bl.72.
(6)v.wEszxsEEcx, Beschr.r.d.Gtaet)enz.,b1.118,119. ::z5DT,Hi&t.d.Adpr-,D.1.
bl,317. T:wzTxa, Ferzpwd $ Edekn,D.1,bl.3I9;350.
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56
5en
,j
15
8 sdprjodte
jjk
en nm sommigepunten derzoogenaamde Matiging te wederleggen.Hetbli
jkt
tlat van de Edelen van het Smeekschrift,ofalthansvan eenige hunner,dit

vertopg insgeli
jks is uitgegaan,welks hooftlzakeli
jke inhoud hierop nederkomt:))de
bloedbevelen waren dnor den Keizer en den Koning met een goed doeluitgevaardigd ,
doch op de kwaze berigten van baat- en heerschzuchtige lieden gegrond, en hadden

t0t vele daden van wreezheid aanleiding gegeven, dewi
jlvelen hiertelandeliever
duizend dooden wilden sterven, dan zich aan gewetensdwang onderwerpen. 9e Ko-

ning zou, geljk deschri
jversvertrouwden,welgelieven gehoorle leenen aan zijnô
nnderzaten, en dit vertong, zoowel a1s hun vorig Smeekschrift, ten goede opnemen;

zj tnch koesterden de zuiverstebednelingen. De genoemdebloedbevelen en hetgelopfspnderzoek kpnden in deze gewesten geen stand gri
jpen; zi
j toch waren in
strjfl met 'sLandswelzi
jn, 'sKoningshoogheid, Gntldellke en menscheljkeregten,
en de vnorregten en vrjheden der Nederlanders, welkedeKoning belonfd had te
handhaven. Bleven zl
j in kracht, dan .had men een algemeen verderfte vreezen,
waarvan de beginselen zich reeds openbaarden. Het was derhalve nondig, dat de Ko-

ning op andere middelen bedachtwas,dan bi
j in zjne schrifteljke bevelen van den
zeventienden van W t
jnmaand desvorigenjaarsbepaald had. Be geloofsnnderznekers
waren geene wettigeregters.en deGeesteli
jken gingen hun ambten pligtdaarinver
lebuiten,geljk uitdeGewjde Schriften,ouleKerkvalers,AlgemeeneKerkvergaderingen en 'sLands vnorregten uitvoerig aangetoend wordt. En waarover ging tcch het
geloofsnnderzpek? Xeest over het lezen der Heilige Schrift en van sommige verbodene
boeken , of het tegenspreken van eenige leerpunten der Roomsche Kerk. 9it was

zeker geene miszaad; immers verscheidene etellingen dierKerk waren in strjd met
de Heilige Schrift en de vroegste Kerkvaders, die o0k op het onlerzoek van Gods
woprd nadrukkeli
jk aangedrongen hadden. Xaar gesteld , dat het eene misdaad ware,
dan mnest m en evenwel op eene andere wi
jzedaarnaaronderzoeken,en zich van
wreedheid onthouden tegen hen , die alles geloofden wat in de Schriften des Ouden

en Nieuwen Verbnnds,in deApostolischeGeloofsbeljdenis4an Nzeea,van AT/A>Asxrs en in de 4ier eerste Algemeene Kerkvergaderingen begrepen was. In allen geval,
het is zelfs ongeoprlooftl iemand wegens dwaalleer ter dood t
engen. Nog onge,e br
paster was het zulk eene gestrengheid omtrent de zoodanigen te bezigen, die bernuw
hebben en om vergiFenis smeeken. De verbeurdverklaring hunner goederen ,ten na-

deele van kinderen en erfgenamen,isregelregtin stri
jdmetalleregtenrede;endeze
etrafte willen gronden op demisdaad van gozslastering ofgekwetsteXajesteit,isgeheelnnjuist. De blnedbevelen waren onk alleen bestemd tegen oproermakersenvi
janden van 'sLandsalgemeenerusten welvaart;enalszondanigkonzenzi
jnietbeschouwd
worden, geljk 2it vertong zelfgetuigde. DeKcning behnprdetebedenken,dater
eens rekenschap van zce veel cnschuldig blced, als nu vergoten M'erd, dnnr Gnd znu
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gevorderd worden , den Algemeenen Regter, die zulk eenrn hant
lelnietin zene weeg-1555-

schaalvanmenscheljke voprnordeelen,maar van geregtigheid naarzi
jn Heilig woord,
wegen zal. Hi
j moest0ok degrpote menigtedergenen in het00g hpuden,welkede
zopgenaamde nieuwe godsdienstaankleefden. Hetzou beterzi
jn omtrenthen eenige

1568

oogluiking en zachte mitldelen te bezigen , dan hen met vuur, zwaard en galg te
straFen ; zulk eene gestrengheid k0n toch niet zonder vrees voor onheilen uitgeoefend worden , en zpu het Land met verdeelzheid, tweedragt en oproer vervullen.
De handelz0u verlnopen, wantde meesten wilden liever vaderland en goederen ver-

laten, dan slaven zi
jn en onderworpen aan de willekeur der geloofsondcrzoekers.
'sKpnings vjanden zouden zich ligteli
jk in hetbezit dezerLandenkunnen stellen,
wanneerzi
jne pnderzaten kleinmnedig en bi
jna wanhopend waren.Sloeghi
j geen acht
op hunne ouderegten,vri
jheden,herkomsten,handvestenengewoneregtbanken,dan
zouden zj zich weldra ontslagen rekenen van de hulde en gehoorzaamheid,hem
gezworen. Hi
jk0n nietveeltrouw en dienstverwachten van de Elelen en kri
jgsbevelhebbers, welke, de zoogenaamde nieuwe gnzstlienst pmhelzende often minstebe.
gunstigende, metleede opgen aanschouwden , 2at hunne goederen verbeurd vprklaard,
en hunne vrienden aan heLgelonfsonderzoek nf anderen vreemden vorm van regtspleging
blootgesteld werden. Daarom was llun ernstig en notmoedig Terzoek, dat het den Koning behagen mogt, de vermelde bloedbevelen in te trekken ,het geloofsonderzoek in

deNederlanden afte schaFen,en,metbetrekking t0tde godsdienst,te bevelen,dat

elk binnenshuisin vri
jheidvan geweten zalmogenleven,zonderdeswegebemoei
jeli
jkt
teworden;maardatzi
j,die openbaarergernisgaxen,naarden gewonen weg vanregten gestraft zouden worden. Kon tle Koning hiertoe besluiten, dan zcuden spnedig de
redenen van klagte geweerd, alle zaken in een gewenschten staat terug gebragt,

en de gehoorzaamheid aan den Yorst hersteldzi
jn (1).'' Ongetwi
jfeld werd ditbescheiden maar manneli
jk vertoog nngunstigbi
jhetSpaanscheH0fopgenomen,indien
men althansditgeyolgmag trekken uithetgeen nadien ti
jdin 'sKoningsRaad overwogen en bepaald geworden is.

Xiddelerwjlhadtlen de Stalen van Eolland,na den ongunstigen uitslagvan het
verzoekschrift der Edelen, den een en twintigsten van Grasmaand beraadslaagd, of

men zich bj de Landvoogdesmeteenig plan zou vervoegen ter handhaving der rust
in hun gewest. Uit hunne afgevaardigden naarBruaeel vernomen hebbende, watdoor
eenige staten der N ederlanden ter afwering van hetdreigend onheil verrigt was, be-

(1) TE wzl'
Ea, Ferbond d.Edelen,D.I7.bl.82- 133,alwaar de oude Ncderduitsche vertaling van dit rondborstig en met voarzigtigheid opgestelde stuk gevonden wordt. Vgl.D.1.b1.
350- 356. Zic ook GaoEx v.pqlysTEj
tsn in de Archives de la J/cïq
çpzl d'orange, T.1l.p.123.
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58
- sloten zj geh vjftienden van Hooimaand een uitvnerig smeekschriftteontwerpen en
der Landvnpgdes te overhandigen. Men vermeedt,dat de Prins:an oranae
., alsStadhouder van Rolland , en uzznltlm van B rederode, welke even a1sde Graaf van Eamond, sedertdria jaren op de algemeene dagvaarten 4an Ilolland beschreven was,
bnvenal wullen medegewerkt hebben , om de Staten tot een krachtig besluit aan te
sporen- Xen bepaalde dan, cm npschorting der blpedbevelen en van het geloofsonderzoek , Tnorts cok eene nieuwe regeling op het punt van godsdienst te ver-

zoeken, die, bj rade der Algemeene Staten, in al de Nederlanden eenparig
mnest opgevolgd worden. Dit plan werd door al de Staatsleden , de afgevaardigden van J meterdam alleen uitgezonderd, goedgekeurd. De Hertogin had aan de
steden van Kolland we1 van de cntwnrpene matiging der bbedbevelen kennis gegefen , maar er het bevelschriftzelf nog niet gezonden. De Amsterdamsche gelastigden
meenden derhalve, .
ttdat men uit naam der Staten ecn afschrift van deze m ati-

ging behnorde te verzaeken, om daarna ri
jpeli
jk te overwegen, welk nutIlolland
er uit trekken konde. Xen mnest tevens aandringen, dat dit gewest niet boven

de overige met het geloofsonderznek of andere nieuwigheden belast wierd9 bi
jzonder in dit allerhagchelt
jkst ti
jdsgewricht, waarin het volk zon ligt tnt cproer
kondeoverslaan.'' Xaar hetgevoelen der meerderheid zegepraalde, bj welke ook
J materdam zich vier dagen later voegde. Wu werden uit den AdeloTTo van Egvnpxd, zelf een der verbondene Edelen ,en ABRIAAX '
van # Jl#:zl:'; en uit elke statl
ten minste twee regeringsleden gemagtigd, om het vertoog tler Staten te Bruenel over
te leyeren. DeRaadsheer coBELverwiltiglle hier de afgevaardigden , dathun geschrift

reedsvôôrdrieofvierdagen tenHovebekendgeworden was,en toondedaarbj'stands
advocaat vAx bzN EIwoE de gevolgen van hun verzoek aan, en h0e hetdoorde Landvnngdesen den Koning z0u opgennmen worden. ))Het vertoog der Staten ,'' getuigde

hj,))wasgelt
jkaanhetverznek derEdelen,diemenGeuzennoemde,enwierhandeling
bi
j den Koning zoo euvel werd opgenomen, dat zi
j 'sVorsten hoogste ongenade te
vreezen hadden. Indien nu de Staten hun smeeltschriftinleverden,zouden zi
j gennrdeeldworden hetbedrjfdier Geuzengoed tekeuren,en insgeli
jksgevaarloopen,in
'sKonings ongenade te vervallen , die hen steeds voor getrouwe onderdanen gehou-

tlen had. Hi
j merkte daarbj nogop,datdeStatenmethun verzoekeeneschadeli
jke
vri
jheidbinnenKolland zouden invoeren en zich onderverdenking brengen,alswilden
zi
jallen verleidersenltwaaddoenerseenvri
jgeleide geven.Begeerden zi
jopschorting:an
allevoorgaandeblnedbevelenengeloofsonderzoekingen,totbi
jradederAlgemeeneStaten
daaroveranlersz0u bevolenworden,dan kpnde hetschi
jnen,alswilden zi
jintusschen
zonder wet leyen , hetgeen een hopfdmiddel was, om niet slechts alle uitheemsche
Ieeraars, die langs hetland liepen , in Rolland t0e te laten , maar zelfs derwaarts te

lokken. Hetpreken, het hnulen 4an s'ergaderingen, de opschuddingen nnder het
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vnlk en hetgeen er vert
ler uit mogt ontstaan , zouden hun, als begunstigers en 1555-

aanleggersdaarvan,te lastgelegdworden.Xen k0n hieruit,zi
jnseprdeels,begri
jpen,
dat zij'daardnor hun gewesten den Knning merkell
qk ondienstbewi
jzen, en 'sVcrslen ongenoegen tegen zi
ch verwekken zouden. Eindeljk verzekerdehi
jhen,dathun
smeekschriftvergeefszoutle zl
jn; zi
j ltnnden toch wel bevroeden,datdeLandvongdes hun geen antler antwoord k0n of zou geven, dan den Epelen gegeven was,
xermits hethare magt te boven ging ,de bevelen des Konings op te schorten. Het
kwam hem het raadzaamste vcor,dat de gemagtigden dit stuk in nadere pverweging
namen en den Staten van al deze redenen verslag gaven; of alleen den toestand van
zaken aan de Landvoogdes ontvpuwden , en de mizdelen van herslel geheel aan hare

wjsheid en goeddunken overlieten.''Degemagtigden kozen heteerste,en gaven berigt van hun wedervaren aan de Staten , die na langzurige en verschillende raadplegingen, ter verhneding van alle misnoegen besloten, hun vertoog hier en daar

te wjzigen en aan hetslotalleen te xerzoeken,dathetderHertpgin mogtbehagen,
den raad der Algemeene Slaten over de aanstaande regeling in het godsdienltige in

te winnen, terwi
jlmen het bi
jeenrnepen dier Staten aan hare bescheizenheid en
keuze overliel. Hetvertoog werd nu den Graaf van E gm ond en den Vonrzitter vx-

GLxusA'ertonntl,diehetechternietgoedkeurdcn,dewi
jlmen erden brand veelmeer
door ontsteken dan blusschen znu;deaanvang 4an het openli
jk preken en s'ergaperen der Onroomschen in llolland ,sinds m en het besluitt0lhet indienen van dit geschrift genomen had, was er een bewi
js van. Iletvoegde, naarhun inzienjden

Staten niet, over'sKoningsbevelen teredetwisten, ten warezi
j in zi
jnen naam op
Cene al
gemeene vergadering bi
jeengeroepen waren. Dit was hier niet geschied,
paar ze advocaat op last tler Staten, tleze vergadering scheen beschreven te hebben.
Depi
jl deze daraartalzpo nietals algemeen kon beschpuwd worden, en OP zulk

eeneslechtswasmen gewonn zoxoxo enBazoERooEtebeschri
jven,z00werdgevraagd,
door wien de Staten beschreven waren, om over dit verzpekschrift te raadplegen ;
hoe Bltznllxtooz daar kwam , en ofmen den Raad van Ilolland en den Stadhouder
wel vooraf kennis van het houden dier dagvaarl gegeveâ had? geze en andere soprt-

geljke aanmerkingen bragten de afgevaardigden in de engte en tothetbesluil,om
het verzoek ter opschorting der bloedbevelen en van hel geloofsonderzcek, en het

bijeenrcepen tlerAlgemeene Staten in hun vertoog achterwege te laten. Eindeli
jk
werd der Landvnogdes het geschrift ter hand gesteld; de gemaakte veranderingen

waren donr den Prins van Oranje goedgekeurd; o0k eenigzins dnor de Staten
zelve, die bj deze gelegcnheid beslcten, geheim te hnuden hetgeen in hunne
vergadering geraadpleegd en bepaald werd , als onk , dat de gemagtigden voartaan hunnen last niet mogten te buiten gaan. Het antwonrd der Hertogin mnet

niet bevredigend geweest zi
jn. Immers bellnten de Staten <an Rolland weinige
31+
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1:
555- weken later, eenige midzelen voorte slaan, welke tot behoud van 'sLandsruststrekken
1568 kcnden , en tevens bi
j de Landvoogdes op de nverkomstvan oaAwzznaarRolland

aan te dringen,hetgeen zi
j weinig maanden geleden beloofd had te zullen inwilligen, inzien denood zulksvereischte (1). W aarschjnli
jk zjn aldeze pogingen door
de opkomende ebeurtenissen zontler gevnlg gebleven.
ondertusschen hadden de Onroomschen aangevangen, openlt
jk te preken, hetgeen

tot hiertoe slechts heimeljk in bjzondere huizen geschied was. Sedertjaren hadden
zt
j :an ti
jd tatti
jd beproefd in debosschen en opdevelden bjeen tekomen,maar
het was meestal der Hooge Regering gelukt te verhinderen wat n0g niet, geltjk
nu,algemeen geworden was. HetvonrbeeldvanFrankrù'k, waar eenezekerevri
jheidvan godsdienstwas tnegestaan ,kpnde niet anders dan aansporen , om hierdezelfde

vergunningteverwerven,enzichmeestertemakenvanhetgeenmenniet4erkri
jgenkonde;
boyenal sinds de matiging of Xoderatie z0o weinig aan de verwachting beantwnord

en dehnop op verdraagzaamheid in hetgodsdienstigevernietigd had (2).0p Zondag,
den twaalftlcn van Hooimaand vjftienhonderd twee en zestig, was in het dnrpBoeeeepe,nabi
j Iperen,de eerste preek gehouden (3). 9eEdelen gingen der gemeente
vooren zetten haart0tnavolging aan (1). Reeds in vjftienhnnderd zesen xi
jftig had
zouAx van Pallantin zi
jneheerljkheid Keppel,in Gelderland,hetpreken en het
zingen van Duitsche Psalmen veroorloofd nietalleen , maar zelfs eerlang voor eenen

Roomschen, openljk eenen Hervormden leeraar beroepen (5). Xzozw berigtte tle
Landvoogdesin hetgeheim , dalthansFsohlsvan Pallantin zi
jne stad Culemhorg
openlt
jk liet preken,en t0tdateinde drie of vier Hervormde leeraars onlerhield.
ln de heerli
jkheden van BREozltonE en van den Graaf van den Wery9 oRAwzE's
zwager, had hetzelfde plaats(6).Ofschoon MAXOARETHA insgeljksdeverstandhnuding
der Hugenooten in Frankrkj'k met de Hervormingsgezinden in de Nederlanqen
bekend was,achtte zi
jhetraadzaam ,ditvoor deEdelen te ontveinzen (7).Om dien
(1)TE wzT:R, Terbond d.Eâ len,D.1.bl.356-365. Eadevl.#ùI.D.111.bl.206-211.
Vgl.wzGENàza, D.VI.b1.150- 155. vzx wlzx op wzGzszAR, Stuk VI.bl.52- 54.

(2)Vgl.oltpExv.I'AINSTERER,Jrchive& dela Xcïd/p d'Orange,T.111.p.119.
(3)nxREIFI?
EwBEI:O in de Correspondance de MxalvzlxT: d'Autriclte,p.45,64

Vgl.

oqaxx v.pl
tlssTEREh in de ârcltires de la #cï4pl d'orange,%.1I.p.180.

(4)UPOF:,Nederl.Sùf.B.111.bl.83.
(5)Naleez.op de Faderl.Sùf.b1.258.
(6)correspondancedepsltlpl,E11,T.Iv p.420,125. Correspondakîce de XZRIIrEILIT: d'Aufrïc/lejp.55,59,60,77,78,

(7)Corremondance de l'
nltlpl'
s11,T.1.p.i90.
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tt
jdalthansverwittigdezi
jdehoofden 2erBondgenooten,dat))deEdelenbjvelenalsdejsssaanstokersofbegunstigersvanaldenieuwigheden enbewegingenbeschouwdwerden.Zj 1568
knn echternietvanzichverkri
jgen,hen,diedenKoningenhaarzulkeuitstekendediensten bewezen hadtlen , daarvan te verdenken. De verzekering van getroupheid, cnlangs

tloor de Edelen afgelegd, wasn0gversch in haargeheugen;en zj zouden immers,
alslieden van adel, hunwoord gestand bli
jven. HetwRsnu voorhen de regteti
jd,
om degevoelens van hun hart te openbaren , en hunne trnuw en het goede gevoelen,

welk zj van hen knesterde,dpordaden te bevestigen. Hetwasderhalve hare begeerte, dat zt
j met raad en daad de ongeoprloofde vergaderingen en aanslagen der
vncrstanders van de nieuwe leer hielpen verstoren, de belhamels vervolgen en de uit-

zinnigen,onderGodshulp,t0thun pligtwederbrengen(1).',Indien o0k de vlejende
woorden derLandvoogdesbj de Edelen ingang gevonden hadden,zoudendezeevenwel
bezwaarli
jk bj magte geweest zi
jn, het verwezenljken van den lang onderdrukten
vnlkswil te voorkomen. F laanderen gafhetteeken,en weinig weken laterwashet

bjnadooraldeNederlantlsche gewesten gevolgd (2). Eerstkwam men in afgelegene
eorden bjeen, doch spoedig meer in de nabjheid dersteden en welgewapend,om
elken gedreigden aanval af te weren (3). Duizenden uit denabi
jgelegeneplaatsen
strnomden ten gehoore,waartoe zi
jin hetgeheim ,00k snmsopenli
jkdooraangeplakte
briefjes,genoodigdwerden.De leeraarskwamen uitFrankrz
jk,uitGeneve,Emhden
en andereplaatsen,en preekten,naargelegenheid,in hetFransch ofVlaamsch. Bi
j
hen voegden zich verscheidenePriesters en Geestell
jken, zelfseenige vromehandwerkslieden, nm hetvolk teleeren en te vermanen. Dedikwi
jlszeer talri
jke vergaderingen werden zeldzaam gestoord,sindszi
jgewapend werden bi
jgewnond;aan de
tnegangen stonden schildwachten , om van den minsten onraad terstond kennis te ge-

ven,en de voorbi
jgangersuittenoodigen aan depreek deeltenemen, en hun den
jzen. Deredenaar stond gewoonli
jk op eenen wagen in een
Weg derwaartsaan tewi
Preekstoel, di
e in allerjl toegesteld, of we1 door de i
jverigsten hem nagedragen
werd , en boven welken een zeilwas gelpannen, om hem voor z0n en regen te beschutten ; het volk werd beneden den wind van hem geplaatst, nm te beter te
kunnen hooren(1).yalenezenneewas de stad ,in welke de nieuwe leer, sederteenige

(1)l'owTtrsuEvTzltrs,Aer.Austr.Belg.Lib.XVI.p.403. v.n.HzE:,deInit.Tl-vlf.Lib.
II.p.331. Bvltt
ilTwolrs,Sùf.Belg.Lib.111.p.174.

(2)Holœnts,Mémorial,p.80.
(3)vmtllEpist.ad lnl,llqrx,p.366. srxzpz,de#ell:Belg.Lib.V.p.239-242.
(4)Jrcltiresdela Jfcï#ns d'oraktge,T.II.p.128,1i7. Correnpondance de 'Illtlppg11,
T.1.p.425,427,428. corremondance de lluqnxlllrz d'Autriclte,p.41,65,6ç. wzus,zà:,
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1555- jige:,den mèeetbu opgang gemqakthad. geHervormden aldkarstonde'
n thans,naar
1'
51 h
etscài
jnt, innaauwe betrekking tathunne geloofsgenooten in Doornik en teJnt=e,:l(1). Sindsvele weken preektemen openljk in de omstrekenvanJnt-erp- ;
en nabi
jBernhem was eene vergadering >an vier-ofvi
jfduizend Onronmschen bi
jeen
geweest, waartegen zich de regering te vergeefs gekanthad. De Landloogdes, naar
wie men afgevaardigden op afgevaardigden zond , gelastte, dat deze vereenigingen
met geweld znuden uiteengejaagd worden, maar men hield zich vppr te zwak ,
dit te bepreeven. Er werd te J ntmerpen een bevel tegen de vreemdelingen , en een
verbad van ter preke te gaan uitgevaardigd; maar dienzelftlen dag verzpchten de
2 v.
edeljk bestuurop dringenden tnon, llun eenebehoarlijkeplaatsin
Hooim.Hervnrmden hetsl
1565 de stad t0t het houden. hunnerbi
jeenkomsten aan tewi
jzen. Deregering. nietge-

zindhierin tebewilligen, en nietbj magte den aandrang derOnroomschen te wederstaan, wendde zich t0t de Landioogdesmet#erzoek, datzj zelveofeen ander
aanzienli
jk persoon mogtkomen, om de moei
jeli
jkheden uitden weg te ruimen. De
Hertogin was hulverig , zich naar eene stad te begeven 5'
elvreemdelingen ,en die in

zulk een hagcheli
jken toestand verlteerde. Zi
j wenschteohAwzz en Elxolp derwaarts
tezenden,om vparafbi
jderegering te onperzoeken, in hoeverre zi
j er zich met
leiligheid kondeophouden,en ofer,getlurende haarverbljf, 0nk openljk gepreekt
znu worden. De Prins beschouwdezulk eene zending,bi
jwelkehem daarenboven
een ambtgenootwerd toegevpegd,alsbeneden zi
jne waardigheid enweigerdehaaraan
5 y tenemen. ))Indien een andermi
j verzelt,''schreef hi
j aan zjn brocderronxwxzK,
ll1
o=oim.pza1alhetkwaad, welk eruitkan vnortspruiten, aan mi
jalleen geweten, en het
goede,welk hetmbgtopleveren,mi
jnen ambtgennottoegekend wprden;er zjn nog
'erscheideneandereredenen,dach te veelnm u le schri
jven,welkehelmi
jmoei
jelt
qk
maken,thansdeze taak op mijtenemen. lk heb evenwel HareHeogbeid gezegd,
datwanneerzj ml
j alleen zendten metzulk eengezagbekleedta1!behoort,ikgaarne
.

.

naar vermogen zorg zal dragen , dat geen opstand of ongeregeldheid in de stad voor-

valt, mits ik er langer dan twee ofdriedagen, zooals zj bepaald had,kan vertoeven. lk geloof,datmorgeu deBreede Raad bjeenkomt;zoo gj denkt, datmen
mi
j,a1sBurggraaf,bi
jzich wenscht,om den loop van zaken gadete slaan ,opdatHare
j dit in het
Hoogheid er daarna te gemakkeljkeren veiligerkan komen, moet gi
geheim en behendig be#orderen; want hel komtmj v00r, datmj ditmeert0teer
zal strekken , dan er alseen feurier henen te gaan, nm de vertrekken van Xevrouw

D.YI.b1.162, 163,en de aldaar aangehaalde Sententiën vaa ztvz, door MàxKrs in 1735 uitgegeven.

(1)Ganxzv.pmsszzqsa in dearcltive.4:u #.f,,> d'orange,T.II.p.135.
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in orde tebrengen''. Yoorts achtte llj het, nm meer dan eenereden,nietraad-15
551568
zaam , dat sazoshooz thans in J ntmerpen verscheen. Dien zelfden dag echler was
deze met eenige andere der Verbondene Edelen en een groot gevolg Rllaar gekosaen.
Er heerschte groote beroering en ontsteltenis. ))De bevelen der Landvolgdes werden
er nu eens afgekondigd , dan verzwegen, pan teruggenomen ; een daf gerucht van
verraad gonsde door de stad , zonder dat men wist, wie en wat het gold; de regering
nam waardgelders aan , en de Breede Raad dankte hen af; (le overheid beslopt t0t
bezending op bezending aan deLandvoogdes, maar op het puntvan tegaan , deinslen

deafgevaardigden vreesachtig terug.''Yerscheidene aanzienli
jke burgers,vooralkooplieden , verlieten met hunne huisgczinnen en gnederen de stad,uitwelke reetls al de

Kanoniken gevlugtwaren. BaznEhonz vond veel aanhang en naloop bi
j hetvolk;
terwi
jldeGraaf van Megen, dieeenigedagen in destad was bll
jven vertoeven in
stede van door te reizen , en de verlachte komsl van den Graaf van Jrem herg het

vermoeden bi
j deHervormingsgezintlen opwekten,datbeitlen lasthat
lzen,metbehulp
van de regering9 die men wegens hare onverdraagzaamheid , vervplgzucht en Paauw

beheerweinig achtte, kri
jgsvolk in het geheim binnen tebrcngen. Hl
jlkoospartj
tegenover MEoxx, en dit lag in den aard der zaak , doch begunstigde geenszins de

scheurmakers. Deoverheid (lrong intusscken bi
jde Lantlvoogtleszoowelop zi
jne verwi
jdering,a1sop die van den Graafvan Megen aan.Delaatslevertrok;maaromdat
bj zich in den omtrek ophield, duurtle het mistrouwen voort. Bazn>mopzbleef,
jhem metallegeweld teJntmerpen houden wilde,ofschoon hi
jaan
dewi
jleeneparti
topsw lzK van Fz
dzz'cllschreef:))W l
)-zi
jn hierin den muilderwolven;iederongenblik zi
jn wi
jin gevaar,datmen pnsde kcelkomtafsni
jtlen.'' De regering zelfswas
te zjneopzigteverdeeld;wantondankshetverzpek om zjneverwjdering,onthaalden
hem deOud-schepenen plegtig op helstadhuis. Hetdocl:an zi
jn verbljven inJntlrerzezlwasbljkbaar,hethantlhaven derordet0taandekomstvandenPrins,opwelke
hjz0oaandrang,datdestedelt
jkeafgevaardigden nu derLandvpogdesverklaarden,dat
bqideregeringengemeenteoltAyzEzeergenegenwaren,aanwiendeburgeri
j,geli
jkhi
jaan
deze,a1sBurggraafvandestad, meteedeverbondenwal.Xetmneitebewoag XARGARETUA

den Prins,zich naarJntverpen te begeven. De taak wasn0k ten uiterste moejeljk.
))De regering der stad wantrouwde de burgers, de burgers hetH0f en deregering, en

de Hervormden hetHof,de regering en deandereburgers. De driepartjen stonden
vjandig tegenover elkander, e1k met dehand aan hetzwaard. Daarenboven waren
de Hervormden zelveonderelkanderverdeeld,aan de eene'zjde deCalvinisten,aan
de anderedeLutheranen.'' Bl
j zulk een staatvan zaken kon de Prinszich bezwaar1jk een gewenschten uitslag van zi
jnezent
ling voorspellen. Evenwelbeloofdehj de
Landvopgdes, de bernerte te zullen stillen en niets onbeproefd te laten r om hel preken ,z0a binnen als buiten de stad, te beletten. Basnxhopz met de Edelen van het
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1555- Verbond, die zich bi
jhem beyonden, en een groot aantalburgers,reed ohAxzzop
1568
13v. eenehalve mjlvanJntmerpen tegemoeten lietzi
jngevolg hun geweerlossen.Onder
uooim.het aanhnudend gernep van: F ive le. Gueuz, Fçoe &à.c'
ueuz , werd de Prins
1566 doar de opgewnndene menigte, dieten getale van meer dan dertig duizend , naar men
wil, op (le been geraakt was, verwelkomd.De muren en straten waren a1smet menschen bezaaid ; uit de van pannen beroofde daken zag men de hoofden steken , eû
van alle kanten weergalmde : ))Leve onze Burggraaf, onze Verlosser! Nu behoeven

wi
jnietmeernaarBrueeel,naardeLandvoogdesl''AnderenwederzongenPsalmenof
liedjestezl
jnereere. OaAxzEtoondenietalleen z0ometdehand alsmetzi
jn gelaat,
hoezeerhem ditallesmishaagde,maarvermaande hetvolk luide, toetezien watzj
deden, oplat zj er naderhand geen berouw over mogten hebben;ja dreigde zelfs
hen dat roepen we1 te zullen verleeren. 'sPrinsen ontevredenheid was metreden ,

want die leuskreten ))verkondigden de zegepraal van eene der parti
jen, terwi
jl
hi
j kwam , om tusschen allen onparti
jdig tebemiddelen.'' BaEosltonz verlietden
volgenden dag Antmerpen, waar zi
jne tegenwoordigheid nu nietlangergevordertl
werd. Onvermoeid was ohAxzE werkzaam , om de rust altlaar te herstellen , en al

zi
jn invloed tebezigen, om hetpreken en deopschuddingen tebeletten. Voorzien
van een uitgestrekten volmagtsbriefvan de Landvoogdes,hoorde hj aanstondsen dikwerf de wederzjdsche klagten derregering en dergemeente. Hetgeluktehem een
grnotdeel2erHervormden van hetonbetamelijke teovertuigen,zichtegeli
jkterpreek
en in de wapenen te bevinden , en hen te overreden , het geweer neder te leggen ,

jeenkomsten nietgewelddadig verstoren zoude.
OP de verzekering,datmen hunne bi
Xet toestemming derregering, wenschte hi
j twaalfhonderd waarzgelzersaan tenemen,om nevensde schutteri
j, de stad te bewaken;doch de gemeenteverklaarde
er zich tegen, en het plan ging niet docr. Het gerucht, dat de Drossaard van
Brahand eenig voet- en paardevolk had aangenomen, om de Hervormtlen , die zich

vaak ten getale van twintig of dertigduizend in de nabjheid 1an Antwerpen vereenigden, uit elkander te dri
jven, verwekte in de stad groote beroering. En ofschoon de Drost zich verontschuldigde, en de Landvoogdes hem beval, onmiddel-

li
jk van daarte vertrekken, stelde echter de gemeente hierin weinig Aertrouwen;
de predikatiën werden veel zorgvuldiger en beter gewapend dan te voren bi
jgewoond, en de Prins zelf verklaarde, dat))hi
j niet wist: wat daar eindeli
jk nog
uit worden zou.'' Langer dan eene maand hield ohAxzz zich in J ntmerpen op , en

zi
jne handelingen in dit onstuimig tjdsgewricht ontlokten aan den Raadsheer
n'Assoxvxxzl
zz

de getuigenis, dat de Prins ))zeer bekwaam was, om groote zaken te

leiden (1).''
(1)Archires dela JJc'',
çpp d'orqrge,T.lI.p,136- 141, 118- 152, 157, 182. Corren-
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Xiddelerwl
jlhad de ogenbare prediking dernieuwe leer,in Flaanderen en Bra-11
556
>8
nand begpnnen, ïn de Naord-yederlandscàe gewesten , hier onder begunstiging, ginds
met npgluiking , elders in weerwil der overheid ,navolging gevont
len. W eldra echter

wasmen nietmeermetvrl
jegodsdienstoefening buiten de steden tevreden,en eischte
zelfs kerken daar binnen (1). Deze ongenorloofde preliking,welke dikwjls door
Edelen,die t0thetVerbpnd bellonrden,bi
jgewopnd werd,en dietalri
jkebjeenkomsten van gewagende Hervormingsgezinden mishaagden den Prins van Oranje. ))Het

doet mi
j leed u te moeten meltlen,''schreefhi
j aan den Xarkgraafvan Bergen,
))(lat de zaken alhier eer verslimmeren dan verbeteren ,want het preken neemt meer
en meer t0e; en sinds men vernnmen heeft, dat er eenig bevel gegeven is,zulks te
verhlntleren , komlmen gewapend ter preek, znadat ik er weinig verhelpen aan zie ,

tenzj G0d erdehand nplegt,en men allebjzondere inzigten en belangenlaatvaren,
alleen acht gevende op hetgeen den vrede kan bewaren. Is die eens verlpren , dan
gaan langzamerhand de diensl van den Vorst en de godsdienst o0k verloren ;

maar weet men dien te behouden,dan iserhoop,metden tjd en Godshulp alles
te kunnen herstellen (2).'' ORAwJEbegreep len volle,hpezeerdit openli
jk preken
1en Koning verbitteren, en den Nederlandschen Gronten, zelfs velen Edelen 4an het

Verbond mishagen moest,dewjl hetstreed tegen de overeenkomst met de Landvpogtles aangegaap , en alleen ,lrekken konde, om de rust van den staalte storen.

Hi
jtrachttedooreenmeer wettig en gevoegeljkermiddelhetzelftle doeltebereiken,
nameli
jkdoordieverdraagzaamheidjegensdeOnrnomschen,welkebjdengndsdienstvrede
in Duzteehland wasingevaerd.Eeneallermoejeljkste taakvoorzeker,daardei
jverige
Rpomsch-Katholl
jkenweinig genegen waren,ietsvan dienaardtaetestaan.Zelfstegedopgen,datdeLutherschen, voor welkezj minderafgrl
jzenkoesterden dan vnorde

pondancede xzxGtERlTzd'àutrçchejp.64,65,76- 79,84- 87. Corre&pondaneedepsltlprz11,
T.1,P*433.Proch #e# Comten D'EGx0wT et de
%. II. P.364. llapyzRrs,Aténnoriql,
p.90,91. v.wxszxBEzcx,Bencltr.m.d.Staet,ewm ,bl.116- 131, 134- 142. x'ETlr, chron.
de Sol!.T.lI.p.189.50x,Fïdf.d. Nederl. Oorl. D.1.B.11, b1.69- 77,80-83. HOOAT,
Nederl.#z'
.
:f.5.111.b1.84- 89. v. XETEREN, Adder/. Rist. 5. II. b1. 43. ZURGUFDIUS,Sùf.
Bel
g.Lib.lIl,p. 171- 173. srxzpz,de Bello Bel
g. LFb. % p. 242- 245, 248. czxpzwz,
della Guerra dï Fiandra,T.I,p. 15. mz.xzRln, la Gxerrl dç Fiandra,p.1I. zRzwov,Sùf.

d.A1 D.1.b1.306-314. Leren rcl wltzzx 1,D.1.b1.469-476,491- 194. De &f##
vcpr 1845,D.I,bl.341- 344.

(1)Gtzsïvs, Gench.d. cirùf. Kerk ïs Nederl.9.111.bl. 314-348,en de aldaaraangehaaldeSchrjvers.
(2)ârchzve. de la #cï#:l d'Orange,T.lI.p.146.
11 9zxw, 4 STrx.
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15
15
*8
5- Ealvinisten, en die desti
jds dooroRAwzzbegunstigd werzen,binnenshuishunne gndsdienstoefeningen hielden,kwam hun verfoei
jeli
jk en strafwaardig voor. Daarenbeven
werd dePrins, a1sDuitscher van geboorte en wiens gemalin delugsburgsche geloofs-

beljdenis beleed,voor de hoofdporzaak der godsdienstonlusten gehouden. Hj verwiltigde den Landgraaf van Ileenen,dataan zl
jn verzoeltom ontslag uitzi
jneambten,reezsvôôrdriemaanden bi
jdenKoningingediend,n0g nietwasvollaan,dathi
j
derhalve gevaar liep9 goed en leven teverliezen;alleen wanneerhl
j den RnnmschKatholl
jken toevieleen dearme gemeenteaan haarl0toverliet,z0u hi
jdank innogsten. Dringend verzocht hi
j den Landgraaf,hem in dezen noodniette verlaten,cf
zijnen vaderli
jken, getrouwen raad enveelvermogenpehulp te ontbouden. Xen begnn,naarzi
jn gevoelen, met de Nederlanden om met Duztnckland te eindigen.
Ifeanen moest aan de vervolgden eene veilige schuilplaats verleenen , en deze hongst.

belangrl
jkezaaltbl
jde Evangelische Ri
jksvorsten doorzçtten.,De cmstandigheden werden intusschen h0elanger z00bedenkeljkerdonrdeopgewonzenheiddesvolks,Aooral
dcr Calvinisten, die met hunne gelonfsgenooten inFrankrk
jk innaauwe betrekking
stonden,en (lnor hetvertragen van het antwoord uit Spanje op de voorgestelde
punten (1). Fltlpskonze naar gewoonte totgeen bepaald besluit geraken. GRAwvzLlzz hield zich steeds overtuigd , en de Paus deelde in hetzelftle gevnelen , dat de
kcmst des Konings in deN ederlanden het eenige mizdelwas, om de rust aldaar te

herstellen. ))Oltz
txzE,''zeitle hi
j,))stierf van vrees, en hield zich bezig meteene
verdedigingaan welke veleraadsheeren en regtsgeleerden werkten. lndien de Koning

den Prins nietzeer welwillend schreefen hem gelaslte, GraafIaoovwlzK, zi
jnen
brceler,naar Daitneltland te zenden,zou hij 'sKoningskomstniet afwachten en
zelf naar Duztschland trekken.'' Daar z0u hi
j,naarhet gevoelendesKardinaals,
gcen kwaad kunnen stichten.Indien hi
jen (
leMarkgraafvan Bergen hunnebetrekkinga1sStadhoudersnederlegden,geli
jk zi
jt
lreigden,moestde Koning llun ontslag
goedgunstig aannemen. LEowxxrs', de zaakbezorger van oaAxzE,had tot xohzLxzox 1
den vertrouwde van GRA>VELLE gezegd, datindien de Prins den raad van den Kardi-

naalgevolgd had en diensvriend gebleven was,zi
jne zaken veel gunstiger znuden
slaan ; en dat, z0o GRAwVELLZ het gebeurde wilde 4ergeten, thans de gelegenheid

toteeneverzoening gunstigz0u zi
jn. Xoaxxzrox had geantwoord,datGRAXVELLX den
Prins geen kwaadharttoedroeg,alhetvoorgevalleneaan hetbedri
jfvan gemeenvnlk

fgenteJcac),welkin onrustvoordeelzocht,toeschreef,en hi
jgereedwas,allesvoor
den Prins,dien hijbemlnde, te verrigten M'at niet streed metde dienst desKonings. De Kardinaal verheugde zich hierover,dewi
jl hi
j niet wilde, dathetgeen
(1)Archire&dela #li40> d'orange,T.II,p.128,133,135,141,114,145,157.
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he
m in hetbi
jzonder betrnf, (
le belangen des Koningszou benadeelen. Xen had15
55h
1568
em daarenboven gemeltl,datdePrins en de Graafvan Koornezich op zt
jn landgoed de la Fontazne verlustigd,en tegen een zi
jner bedienzen op eene wi
jze
uitgelaten hatlden, die hem bevreemdde. Zl
jn vertrouwen op de beide Heeren
was hierdoor echter niet versterkt geworden; bi
j drong althans ernstig er op
aan : als eene zaak van het hoogste belang, dat EoMoln aan hun bondgennot-

schap onttrokken wierd (1). 9EL cAxl'o raadde den Koning aan, inlien hj zelf
niet konde komen , den Hertog van J lba te zenden ; het geheele Land was in

gisting,en geen penning in deschatkist(2). Xinderdan hi
j,naarhetschi
jnt,verwachtten AREMBERO , BARIZXVMOXT en vloxzlvs eenen alles aftloenden uitslag 4an 'sKo-

nings overknmst;zi
joordeelden raadzamer,deverzochte afschaëngvan geloofsonderznek en verzachting der bloedbevelen toe te staan. De Landvoogdes spoorde Flsxpg

dringend aan,hieros'er zi
jn besluit meze te deelen; h0e langer hi
jdraalde,h0e
mee hi
j den weg z0u openen voor de ongeregeldheden en rampen, welke het
Land bezreigden (3). Om dien tjd nam de lartsbisschop van Sorrente,benoemd
t0t'sPausen gezantaan betH0fdesKeizers, zi
jn weg derwaartsoverdeNederlanden. Hem was door den Paus gelast: 1o. om den Graaf van Culemhorg eenen Pause-

ljken brief(hreve)terhand testellen, ten eindehem te bewegen t0thetRpomschKathnli
jke gelnofterug te keeren;2*.een dergell
jken briefaan den PrinsvanOranje
te behantligen, betreFende den staatdergodsdienstin zi
jn prinsdom; en ten 3o.de
tandvongdeste vermanen,steedsdebelangen dergodsdiensttebljven beàartigen,en
methare goedkeuring, de Geestell
jken t0thetnaauwgezetwaarnemen hunnerpligten
aan te sporen. De Koning trachtte eerst te Rome te bewerken,dat deze geheele zen-

dingwierd uitgesteld,en toen ditmislukte,vpnddegezanthj zi
jnekomslteBruuet
van hem een brief met verzoek , zich in de N ederlanden nietuittelaten overgelonfs-

onderzoek,bevelschriften ofiets van dien aard,maaralshetdoelzi
jnerzentling aljnng de uiterstebehoedzaamheid in
leen de geesteljke tuchtop tegeven, en hierbi
het 00g te houden. De Landvoogdes maakte hem met'sKonings gevnelen bekend over
het in stand houden :an het geloofsonderzoek en het opvolgen der bevelen tegen de

Ketters, doch verzocht kem hetgeheim over deze twee punten te bewaren. Zt
j betuigde, datnnch deKoning,noch zj zelve goedschikszouden gedopgen,datietsten

(1)Corremondancedepultll'
p:11,T.1.p.420,421. Supplémentaux zlrcldresde la Maison d'prcsge,p.27,28,32.

(2)CorrenpondancedeI'
nltlpp:11,%.1.p.427.
(3)Correspondancedel'nltlrp:II,T.1.p.421,422.
9
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15
15
*8
5- nadeele der Roomsch-Katholjke godsdienstin deNederlanden wierd ingevocrd,en
gaf hare smartover den tegenwoordigen staatvan zaken in de Kerk te kennen, dpch
vertrouwde, dat de oude godslienst z0u gehandhaafd worden , aangezien het Land

n0g v0lwasvan goedeKatholjken,en devoornaamsteGrnoten aan datgelopfgehecht
waren;ook preeszj,overhetgeheel,de Geesteli
jkheitl,die llnoch vermaning,nnch
vertrpnsting behoefde-'' Den briefaan den Graafvan Culemborg k0n zi
jnietafzeden, daarzi
jne bezittingen voareen deelt0tDuzteeltland behoorden;dien aanden
Prins<an Oranje z:u dnor haretusschenknmtop eenevoegzamewi
jze bezorgd wnrden, geli
jk geschiedde. ))De Knning,'' zeide zj, ))z0u de dienstaanbieding zi
jner
Heiligheid gunstig opnemen, en daarvan ongetwi
jfeld op zi
jn ti
jd en naargelang van
zaken gebruik maken.'' Het isduideli
jk, datzi
j,evenmin alsdeKoning,'sPausen
tusschenkomstin deNederlandsche zaken begeerde, en dieop eene heuschewjze van
de hand wees. Be gezant vertrnk , zcnder iets uitgerigt te hebben ,met de verzeke-

ring, dat hi
j Zi
jner Heiligheid een getrouw verslag zoude leveren van hetgeen hi
j
gezienen gehoord had (1).
De drang der omstandigheden noodzaakte evenwelde Landvoogdes, in weerwil van
zich zelve, den Koning tevermanen , hetgelonfsonderzoek afteschaFen,debloedbevelen

teverzachten,enditbesluitnietlangertevertragen,tenwarehjdaarvanaldevrucht
wildeverliezen(2).W einig dagen laterbeklaagdezi
jzich opnieuw ennadrukkeli
jker,
datvlLlps haar, na alhetgeen zi
jhem in schriften bj monde 4an xzExsoen xowvlosx gemeld had, in de dringendste verlegenheid, zonder hulp en zonderbevelen

liet,zoodalzj in hetonzekereen op goed geluk af handelde.Dezaken waren thans
znaverregekomen,datindiendeKoning nietspoedig zi
jnvpornemenkenbaartaaakte,
debewegingsparti
j eindeli
jk deplannen,welkezi
jkoesterde,z0u tenuitvoerbrengen.
Bedreiging, overreding , noch vermaning konden den steeds toenenlenden voortgang

van hetkwaad stuiten. Hetwashoagnontlig,datdeKoning zi
jne leenmannen bevredigde in helgeen het geloofsonderzoek en de bloedbevelen betrof, en tevens
vergiFenis schonk aan de Zamenverbondenen en allen, die hem mogten beleedigd

hebben. Hj moest daarenbnven eene aanzienll
jke som geld zenden,opdat,wanneer
de bewuste punten waren toegestaan , men met de wapenen tegen diegenen kondehandelen , welke,naarmen vreesle,alsdan andere eischen zouden opwerpen ,aan welke men
volstrekt niet znu mogen voldoen. De Graaf 1an Egm ond en andere Grooten boden
in dit laatste geval aan, de onruststokersmetgeweld tebedwingen, ))zonder,''vnegde

(1)correspondancede'Hltlppz II,T.1.p.422. Correnpondqnco de xkRqvzxl'g d'Autric> ,
P.58-61.

(4 Correnpondaneede'Hltlp'z11,T.1.p.427.
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Eoxown er bj9))broeder,zoon,ofeigen leven zelfsvnorde dienstvan G0d en den155>
Koning te sparen.'' Voorhetopgenblik echterweigerdehjdewapenen opte vatten, 1568
:a0 a1s hem de Hertngln ter harer s'erdetliging verzocht had, wanneer, naar het ge-

ruchtliep,teBruaeelveertig ofvi
jftigduizendgewapendescheurmakersmogtenkomen,
dooreen bevelhebberaangevoerd ,wiensnaam nog nietbekendwas.Xen wist, dat in den

bop der maand te St.Trut
j-en of teMaaetrzeltteenevergadering van verbonlene
Edelen zou plaatshebben,en verhaalde,datzjzichvan delaatstgemelde stad wilden
m eester maken . om er zich in veiligheid te stellen en de hulpbentlen te ontvangen ,

welke zj uitDuztnehland verwachtten.Onderbegunstiging2erBondgenooten,zouden
vervolgens(lescheurmakersvri
jheid1angeweten en kerlken afeischen,om erongestoord
in-tepreken. DeLandvoogdesverklaarde aan Eoxowo, datzi
jten minstedebenzen
van Ordonnantie moestbjeenbrengen, om den voortgang van het preken testuiten.
De Graaf antwoordde, dathi
jdewapenen niet z0u opvatten, vôôrde Verbondenen
ofscheurmakers naar het geweer grepen.AREMBERO, BARLAYMOwT en XEGEXbetuigden ,

datzonderzoxowohetweinig z0u baten,wanneerzi
jzich wapenden;zi
jhadtlen 0ok
daartoe geqn last 4an den Koning, en de benoodigde gelden ontbralten ten eenenmale.

DeLandvoogdesverzochtnu nietalleen onmiddelli
jk een bepaaldvoorschriftvan rlLlps,
hne te handelen maar ook ,dathi
jEoxown zou bevelen hetzwaard aan tegorden,
indien men tegen de Verbondenen en de Ketters toevlugt t0t geweld m oest nemen.

Zi
jpalsle de Sladhouders en Riddersvan hetGultlen Vlies e1k afzonderljk. om te
weten,hoeveelstaat zj alsdan op hen en dekri
jgsbenden onderhun bevelmaken
konde. AARscHoT, AREMBEEG 9 MAXSFELB, BARLAYMOFT en RoEux verzekerden , dat

hunne vaandels (compagnies) getrouw en overeenkomstig hunnen last znuden han.
delen ; dezelftle verzekering gaf AAlscuov , wat het vaandel van sossv betrof. Mzozx

verklaarde,datl1l
q naarpligtdenKoning z0u dienen,uitgeznntlerd in debeidepunten: het geloofsonderzoek en de bloezbevelen. De Graaf van Iloorne betuigde, dat

zi
jnvaandelin allesdertandvoogflesz0u gehnorzamen;en mogttleze verwachting teleurgesteld worden, dan had hi
j hnnderd edellieden,welke de plaatszi
jnermannen
jn vaandel
Van M'
apenen zouden VerYangen. De Graaf van Egmond zeile,dat zt
opvolgde wat bg zou bevelen. De Prinsvan Oranjpwasnietzeker4an hetzi
jne;
hj had hetsindseen aantaljaren nietin oogenschouw genomen,doch geloofde,dat
een gedeelte der manschappen noch tegen descheurmakersdi
enen,noch hetopenli
jk
Preken beletten zou.W athem zelven betrof,hj had zi
jnen wensch naarhetantwonrd
van xoxvloxv te kennen gegeven,waarin hi
j 'sKoningsmagtiging verwachtte,van
zich aan de openbare zaken te mogen onttrekken ; dochwaarhi
jzicho0kmogtbevinden,
hj znu sleeds'sKoningsgoedeleenman zjn. NolRcARxEs,welke voerloapigin stede
van den Xarkgraafvan Bergen t0tStadhoudervan Ilenegoumen wasaangesteld ,hoxrx
en TaAzzoslssbetuigden in de krachtigste bewnnrdingen hunneverknnchtheid aan 1en
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1555- Knning , en gehechtheid aan de godsdienst. 0p raad des Graven van M egen ,zich
1568 van M aaetrg.eht, den sleutel van D uzteeltland, te verzekeren, zond de Landvoogde!

hetvaandelvan den Graafvan Jremberg derwaarts (1).
XEGEX was thans de getrouwste en i
jverigste raadsman van de Hertpgin. Hi
j
hield haarop de hoogteyan betgeen er omging, en had nnlangsverzekerd ,datdeEde.

len,welverre vanhunVerbond lebreken,geljk menvermoedde,ditveeleertrachtten
teversterken en uittebreiden. Deburgersvaneenigesteden vormden,naarzi
jnbe=
rigt, zelfs een nieuw bpndgenootschap en droegen, in navolging der anderen , op de

mnuwen zekerteeken,welk hi
jechlernietnaauwkeurig opgeeft.Metdeoverigezeven
Riddersvan hetGulden Vliesleefdehj,wegenszjnegehechtheidaan denKoning,in
onmin en had om hunnentwilBruuelverlaten (2).Zl
jhielden dageli
jksbjeenkomsten
en schenen den Koningte wantrnuwen(3).ZekerwasEzLlpshenallen nietevenzeergenegen.1andenkanteensbriefsvanMARGARZTHAvanParma,inwelkenzi
jhem vermaanze,zich nietvan zulk een goed leenman alsdePrinsvan Oranjewas,diehem zoo
vele diensten bewezen had en npg bewi
jzen konde,te berooven,maardezenveeleer
eenwelwillenden brief teschri
jven,zette hi
jeigenhandig:))datde Hertogin zelve dit
verrigte-'' OaAxzz was verwittigd , dat de Koning hem niet alleen weinig genegen-

heifl toedroeg,maar hem zelfs in persoon en goederen wilzestraFen. Hi
jklaagde
vcnrtdurend ,datmen z00weinigvertrouwen in hem steltlc,datverscheidene lieden np

zi
jn leven doelden#en hi
jgeen oogenblik buiten gevaarwas(1). Aan 'sPrinsen bez
eerle, om t0thetambteloozeleven terug tekeeren , werd doorden Koning, in weerwil
van ohxxvztrE's raad, nietvoltlaan. Erisaangemerkt, dat ))hetonstaatkundig in FlLlps

zaugeweestzi
jn,ditxerzoeltin tewilligen,dewl
jlhi
jdaardoproltAwzzvandeboei
jenzou
ontslagen hebben,die hem tenminste toteene onzekere, dubbelzinnige houding dwnnen. De hopge eerambten , met welke de Spaansche regering den Prins overlaadde,

die zi
jhem zi
jnsondanksoptlrpeg,plaatsten bem inden toestand,waarin xozzst0thet
Egyptische diensthuis, waarin ulsTzAxrstnthetH0fvan nkhlvsursTAspzsstond (5).''
zoodanig wist wxxzLzM zi
jne bedoelingen te verbergen,datAhxzwTEhos, welkehem
naauwkeurig gadesloeg , betuigde die niet te kunnen doorgronden. De oorzaak van

(1)CorrespondannederHltxpp:11, T.1.p.427,428-430. Corre8pondqnne de MARGUERIT:,
p.71-82.

(2)correnpondance de pHltlaz11,T.1.p.413.
(3)Swpplèmentclm JrcltiresdelaJfcloAld'Orange,p.26.
(4) correnpondancedepHltlppElI,T.1.p.418- 128.
(5)de Gids voor1845)D.1.bl.338;339.
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olAxzx's gedragmeende ht
qdaarin tevinden, dal de Prinsvan godsdienslveranderd1555was
1568
; dathi
jzich sterk gevnelde tlnnrde hulp, hem uitD'
uztaehland aangeboden;
doarzi
jntalri
jkenaanhangin deNehrlanden)eneindeli
jk,omdathjdenltoningendiens
raadslieden wantrouwde. Naar hethem voorkwam ,had ORAXJE sedertlang zich op ver-

dediging tegen den Koning vonrbereid(1). Ditvermoeden wasnietgeheelongegrpnd.
Graafsobxw lzK van A czzcy had zekeren regtsgeleerde,welke metvele anderen zich

verwonderde, hce hi
j,een vreemdeling,zich zoo sterk deNetlerlandschezaken aantrok,geantwnord,dathi
jzulksdeedterondersteuningzi
jnsbrnezers,opwienshnpfd,
paarhi
jbeweerze,in spanjeeenige millioenen gesteld waren. 111
j had deswegein
Duçuehland bewerkt,2at, wanneerdeKoning meteene krtjgsmagtin deNederlanden mogtkomen, hl
jdoormitldelvan onzerscheideneDuitscheYorsten,tien duizend
man tegenovereenen konde stellen;in minderdan drie weken z0u hi
jvi
jftigduizend
a
anr
ul
t
ken
9
man, en veertien dagen latern0g z0o veel laten
mits zi
j hierbeznldigd wierden. Kwam echter de Koning a1s vredelievend Yorst, dan zotlnaen zich
niet verroeren. XoRlrrox , welke dit oRAxvzxztz meldde, sloeg weinig geloof aan

deze grootspraak.))OaA>zz uitzich n0k nietap dien tpon,''voegthi
j erbi
j.))Hi
jis
dnortrapterenbedekter;htjwentltgetlurig voor,zi
jn stadhouderschap te zullen nederleggen en zichnaarDuzteeltland tebeges-en;beide z0u niet hetgrootstekwaadzi
jn,
welk ons kan trefen.'' (2) De Prins verklaarde aan AAascEoT,dat hi
j'sKojings
komstnietwilde afwachten , maar zich terugtrekken,waart
loorhj jaarli
jksdertig duizend gulden z0u besparen. De Graaf :an E gm ond kon evenmin als de Landvnogdes,

hem 4an dit plan afbrengen. Xen geloofde,dathi
j verstoord was,dewjlde Landvoogdes geen vertrouwen in hem stelde, de Staten onverwriltt (len Koning en deoude

gndsdienstaankleefden,endezakenslechtbestuurdwerden (3).H0editzi
j,buiten'slands
hield men algemeen oRAwzs en uooaxz vaor tle Hooftlen der sederlandsche oprne-

rigen (4).Beidemannenwerkten eenstemmig te zamen.ToendeStadhnudersde voorgeslageneXoderatiein hunnelantlvoogdë
jen doordri
jven,en de openbare preek verhinderen M'ilden,waren zi
jdeeenige,welkewerkeloosbleven,ena1srezenhetmistrouwen
opgaven, welk men hun deed bli
jken. Thans echter schroomden zj niel, voorhet
beginselvan hun gedragonbewimpeld uitte komen. Nietalleen vermaandcn zi
j den
Raadsheer b'Assowvzrrx, welke,op last van x.&ltoAaETu1, hun gevoelen over het

(1)Corremondancedel'
llltlppxl1,T.1.p.431.
(2)Supplémentc14g zrc/lfme:dela Jfcïdeo d'Orang6,p.30.
(3)Supplèment,p.29.
(I)Correnpondancedepxluppz11,T.1.p.435.
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1555- openli
jk preken en demaatregelen, om degevolgen daarvan tevoorkomen,mnest
1568 inwinnen, t0t zachte middelen , maar ze Prins verklaarde zonder omwegen , ))dat dit
eene gronte zaak was van 'smenschen hart en wil, die zich door geene uitwendig:

magtlieten dwingen''(1). Hooalz betuigde,dath1
j Ronmsch-Katholi
jkwasen zulks
wildebljven (2). XetoaAwzzvolhardde hi
jin hetbesluit,zich aan deopenbarezaken te onttrekken en klaaglle,dathj n0g geene belooning voorzt
jnediensten ontvangen had (3). De Prins trachtteEoxoxp en BERGEw engeraan zich teverbinden.
Er werd althans over eene verloving van zi
jn zopn met(Ienichten erfgename des
Xarkgraafs,en van zjnenutlste dochtermetden zoonvan denGraafonderhandeld(1).
Eoxoxo,altl'd weifelende, wasin dien ti
jd misnoegd 02 den Koning,die,naarzi
jne
meening, eerder den ondergang des Lands dan het verzachten der bloedbevelen z0u

gedoogen. Hl
j raadde BEROEX, welke n0g nietvertrpkken was,dereisnaarSpanje
af,daarzj toch vruchtelooszjn z0u (5)Geen der Nederlandsche Grooten en Edelen toonde eqhtermeert
jveren belangstellingin de zaak derHervprming en derbewegingsparti
j,noch oFerde meeren onbekrompenervoprhaarop dan BREoERonE. )Driemaalhonderd duizend gulden enmi
jn
laatste druppel blneds,'' schreef hi
j aan zjn bnezemvriend Loozwlzm van #c>.
çc.,
)zi
jn vooru en vonrde Geuzen, in spi
jtvan hetgeheeleronde ras(de Kardinaalsgezinzen). Het schi
jnt, datde goede God zelfGeusis.,- DeGeuzen zi
jn hier (in
Ilolland) gezaaid als het zand der zee.'' - Te gell
jken tjde zond hijhem een
brief door eenige Hollandsche Elelen onderteekend , ))alle lieden voor de ruiterdienst

geschikt,'' om dien der Landvoogdes te vertonnen, welke mcn z00 veelmogeljk
en op alle wjze moest kwellen. Het was nok ongetwi
jfeld door zijn invloed,dat
zulk een grpot aantalHollanzsche Edelen aan hetVerbond deelgenomen had (6).
lan dat Verbond had onlangs zjn neef, de jonge Graaf KAREL van Acxw/eld)
zich onttrokken. Xen vermoezt,dat hetschaken van diens zuster poLvxzwA , uit het

eerste huweli
jk zi
jnsvadersontsproten,daartoe zalbt
jgedragen hebben. Ditmeisje,
ge
hui
s
ve
s
t
,
ha
d
met PALAMEBES de Câalon ,
bj haren o0m BaxnzRonx te Fzanen
(1)nQue c'estoit une grande chose des cneurs etvoluntezdeshemmes,qnine sepovoient
forcer parnulle puissance extérieure-')

(2) Correm ondanctdepnltlppg11,T.1.p.4% k

(3)Procln de: Comte& D'ZGMOIT ef de noaw:, T.II. p. 356-358. Zie hierwnr bl.
258,259.

(4)Correnpondancede'Elupp:lI,T.1.p.423.
(5) correnpondancedepnltlppzlI,T.1.p.424.
(6)drcldve&4ela Jflï4pl d'orange,T.II.p.130.
%
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onechte zopn van wi
jlen REwi, Prins4an Oranje, in het eheim eenen minne-15155h
andel aangegaan , en zich eenige welten later des nachts in mansgewaad met hem 568

verwi
jderd. BacoERonz wasllieroveronthutst,en xAssFEtn ten hnogsteop hem verbitterd. De Spaanschgezinden slrpoiden ui@,tlathi
j zelf slrafwaardige cogmerken tegen zi
jne nichtkpesterde, en tlitnoch de eerste noch detweededaad van bloedschande z0u zi
jn, aan welke hi
jzich schuldig maakte. De Prins en Prinses van
Oranje werden tloar de beitle vnortvlugtigen van medepligtigheid betigt; doch
het bleek spoedig , dat dit slecllts een verzinsel van hen was, om zich tegen
den tnnrn 4an BREDEROBE te dekken. Zi
j traden later wettig in het huwe-

ljk (1). De outleGraafvan Man&feld,diehetdeelnemen zt
jns zonnsaan hetVerbond der Edelen alti
jd met lccde oogen gezien had,gelastte llem nu,zich daarvan
l0stemaken. Althans dejongeMAwSFEI,O verwittigdeAhxzwTzxos,datlltoen hi
j,op
aandrang van zi
jn o0m llazo>rhooz,t0thetVerbond toetrad, hl
jnietvoorzag, watnu
gebeurde. gaarhi
jin hetvervullen zi
jnerpligtenjegensden Koning wenschte te 1even en te sterven, had hi
jonlangsden Bondgenooten verzocht,hem n'
ietlangerals
deelgenoot te beschouwen, dewi
jl dc daden vaneenigehunnernietovereenkwamen
methetgeen bl
jhetoprigten van hetVerbond bepaald was;tevensherinnerdehi
jhun,
dat hj zich destl
jtlsden wilvan tlen Graaf,zjn heeren vatler,had voorbehoutlen,
die hem thansbeval, zich van hen te scheiden (2). Hetgelukte Eoxolp den verbolgen vader te stillen , door BaEositoox l0t eene schenking onder levenden van

zi
jne gnederen aan diens zoon KARBL over te halen (3). Vruchteloos daarentegen
waren de pogingen tlerVerbondenen, den jongen Graafvan besluit le dpen veranderen (1).
Ondertusschen was xoxTlowv aan het Spaansche H0f minzaam cntvangen, en den

dag nazi
jneaankomst,ten gehoorbi
jdenKoningtoegelaten(5).Hi
joverhandigdehem
een afschriftvan zi
jnen lastbrief, en betoogde de hooge noodzakeli
jkheid van eene
spoedige beslissing ten aanzien der drie punten :afschaëng :an geloofsonderzoek , ver-

zachting derbloedbevelen,en algemeene vergifenis.Fzxzlpsbeloofde,zontlramogeli
jk
(1)Arcltivesd.
0 la *cï#0> d'Orange,T.II.p.109,126,132. Covrenpondancede'pltlpa
II,T.1.p.430,431.

(2)correspondancedeI'
nltxppzII,T.1.p.421.
(3)CorremondancedepnxtlppE11,T.1.p.431.
(4)Corremondanee de plllslpp: II, T.1.p.441. Jrcltires dela Jlcï4ns d'Orange,T.II.
p.203.

(5):EhTx5'0Gt10,Nederl.Sùf.b1.47,verhaaltgeheelonjuist,datdebeidegezanten tameljk
lang in 8panjewaren geweest,zondercoitgehoprbi
jden Keningtekunnen veriri
jgen.
11 DEEt.4 STUK.
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1555- een besluit le nemen. Niet minzer tlrong de ezant aan op 'sKpnings overkomstin
1568 de Nederlanden , welke m en altlaar wenschtc en als het beste middel ter herstelling
vandegescholkte rust beschouwde. FlLlpsverzekertle, dat, of
schooninSpanjeevenzeer

zjne tegenwoorzigheid gevordertl werd, hl
j echterden wensck zi
jnerNederlandsche
ondertlanen, die hi
jbemintle,achtte,en welke hem z00 velegoedeen grootediensten bewezen hatlden, z0u trachten te bevredigen. 0p xowr
rzoyx's aanmerking, dat
men in de N ederlanden geloofde, dat de Koning over yele lieden ,zelfs over eenige

Grooten, kwali
jk tevreden en kwali
jk onderrigtwas, hetgeen in nietszi
jne dienst
bevortlertle, antwoordtlehi
j,datmen zich hierin vergisle,dewi
jlhi
jos-eral(leGrooten, wier goede en uitstekendediensten hj erkcnde, xnldaan en tevreden was; en
datniemand tehunnenadeelet0them had#gesproken,hetgeen hl
jvporeenuitstrooisel
bield van (lezooclanigen,welkezl
jne belangen tegenwerkten. Xeerdan zulkefraai
je
betuigingen kontle xox'
rlGxt, ontlanks alle moeite, den Koning niet ontloltken , wiens

bedoelingen hem onbekendbleven,en diehem metde ontwi
jkendeantwoorden;))ik
>1eroverdenken;de zaken zi
jn van grootgewigt''en dergeli
jke,afscheepte. Zclfs
verbood hem Flxzlpscenen rcnbodenaardeLantlvoogdestezenden,pm haarvan zi
jne
aankomst en verriglingen in Madrld teverwittigen;weshalve hi
j genootlzaaktwas,
zi
jne brieren over Burgos of eldersmetdcn bade derkooglieden naarBl.ttneeltc
Acrzenden (1). Ongelwi
jfeld was'sKoningsget
lrag in ditopzigteen gevolg <anxARoAhzTHA's raatl zelven. Immers kort vôôr de komsl van MoxTloxv,hatlzi
jFlLlps
aangeslloord, zoodanige maatregelen te nemen, tlat haar gczant niets naar de F ederlanden konde overbrieven, helgeen hetmisnnegen der Grooten mogt opwekken ,
z0oals onqer anderen 'sKonings nngeneigtlheid t0thettoestemmen derdriehooftlpunten

inzjnenlaslbricf;wantzullteen berigtz0u terslond derusternstigbedreigen(2).Naar
het schi
jnt, kwam BEltoEx niet vsör dehelftvan Oogstmaand in Spanje. Hi
j was
anderweg ziek geworden,en zotlnaardeNederlanden teruggekeerd zi
ln,indienniet
vltlps bi
j hem had aangedrongen, zjne reis voort te zetten (3). Beidegezantell
hadden dagell
jksen wanneerhet hun behaagde,toegang tolden Koning, op wicns
bevel hun , docl
z zeker niet m eer dan men raadzaam oordeelde, mededeeling gcdaan werd van de brieven der Landvoogdes en van 's Konings anlwoorden. In

de bl
jeenkomsten met 'sKonings Raadsheeren veroorlonftlen zi
j zich nu en dan de
vri
jheitl, dezen voortehouden, )llat de opschutltlingen in deNederlanden v00r(1)CorrespondancedepnltlppE 11,T.1.p.426,134. ïgl.p.I38,439. Procladescpwte& d'EGxtll'
r etde HORSX,T.lI.p.160.

(2)Correzpondance#ePHILIPP: 11,T.1.p.420.
(3)corremondancede:IlItIPPE11,T.1,p.439.

D E S Y I D ER LA SD S.

namell
jk ontsproten waren uit 'sKonings brieven nopens het gelopfsonderzoek cn15
156
58
de bloedbevelen; dat de kwaal niet le genezen was, ten ware men het geloofsonderzoek afschafte, en (le ontwprpene matiging nevens eene algemeene vergifenis

inwilligde. zi
j konden nietverzekeren, ofde vel'bontlene Etlelen, dieallesbj rade
en tnestemming derAlgemeene Staten wilden behanzeld hebben ,dan tevreden zouden

zl'n;maar weldit,datde Heeren,en hiermetlebednelzen zi
jhoofdzakeli
jk osAwzs,
soxosn en Hoohwz,besloten hadden, zo0 deKoningdaarin bewilligde, zich met allen

ernstt0eteleggen9om deberoeringentestillen,hetzi
jdoorontlerhandeling en behulp
vaneerli
jkelieden,diehungenegenwaren,hetzi
jzoor(leM'
apenen,diezi
jreeds2enKoning
aanbozen en bereid waren tegen dekwaadwilligen op tevatten , metvastehoopvanbpven
testaan.De Koning behoefze alsdan zich metdereisnaardeN eh rlanden niettehaasten,
welke veilig konde uitgesteld worden , t0t de rust hersteld was-'' Hierop werd geanlAvnnrd: ))dat al helgeen de Koning geschreven had op reden steunde, en z00 iemand

zi
ja misnoegen metdilscbri
jven zochtteverschoonen, zulksnietden Koning, maar
hunmoestgeweten worden , die hetbekendmaken derbrieven, buiten 'sKoningslasten
tegen het goeddunken van den Geheimen Raad hadden doorgedreven. Knnden, daarenboven,de Heeren de bewegingen etillen, wanneer de Koning in dedrievocrgestelde

puuten bewilligde,dan konden,jamoesten zi
j,a1sgetrouweleenmannenbetaamt,en
om erger kwaad te voorkomen , dit o0k nu beproeven, zontler dat cene vergadering

#

derAlgemeene Staten, waartoedeKoning in zi
jn afzi
jn nietk0n llewilligen,noodig
zcu zi
jn.'' Doorde gezanten werd hierlegen ingebragt: ))(lat, z00dedriebewuste
punten niet werden ingewilligd, de Heeren noch in staat nnch genegen waren tnt
stilling der beroerten de wapenen op te vatten, maar zich zouden terugtrekken,

ziendedatzj doordeSpaansclle Grooten z00weinig geachtoflieververdrul
ttwerden,
die alle anderen uit'sKonings raad sloten, alleen hetwoord nevens den Vorstvoerden,

en zich lieten vnorstaan,deNederlandschelleeren opgeli
jkewi
jzealstlievanMzlaan,
Napele en Sieiliè'te bevelen; en dewi
jldeze ditt)p gcenerleiwi
jzewiltlen dulden,
zoo was dit npg de eenige, of immers de voornaamste oprzaak der zwarighedcn en

opschuddingen (1).', Hetsprak van zelf,datzulk eenetaalweinig weerklank vpnd
aan het Spaansche Hof, en rxrlps mishaagde. 9e gezanten bevonden zich in eenen

zeer neteligen toestand. Zi
j waren gekomcn, om de belangen der Nederlanden
voorte staan,en dageli
jksontvingmenvan daarberigten, welkeden Koning verbitterden en bunne taak dcrbalvenog mnei
jeli
jkermaakten. Eindeli
jk alle hoop OPfevende,hettloelhunner zentling te bereiken ,enniets meerop den Koning vermogende,

Terzochten zi
jdikwerf,doch steedsvruchteloos,A'erlnfvannaardeNederlandenterug
(1)IloppEnrs,Xemorial)p.79,80. 11001.
T,Nederl.Ilint.B.111.1)1.82,63.
36 +
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1551- te keeren. Vergeefs drnng de Landvoogdes zelve op hun verlrek met nadruk aan.
1568

))Z00gjhiertae nietalUwen invlned bezigt,''schreven zi
jhaar,))zullen w1
jbilli
jke
retlen hebben, 0nsoverU en deHeeren tebeklagen,datzl
jonsherwaartszonden,
nm hoon en verdriette ondergaan,wantwi
j zien en hooren dageli
jksdingen,dieons
tptin dezielgrieven,terwi
jlde Koningzichweinig metonsbemoeit(1).,' ZI
J'werden in 'sKonings raadsvergaderingen ,ofsckoon er de Nederlandsche zaken behandeltl
werden , niellanger toegelaten en moesten zich vergenoegen met de besluiten uitden

mont
l der Raadsleden te vernemen. De meestedezerbesluiten beschouwden zi
jals
natleelig; slechls eenige, z00 als hetuitstellen van hetbl
jeenroepen derAlgemeene
Staten en het instandhouden <an het gewoneBisschoppeljltgeloofsonderzoel
t,haddenzl
jzich laten welgevallen,metbelofte,ditden Nederlandschen Grooten smakeljk
te maken. Hoppzavs, welke hen in ditopzigtwantrouwde, verzncht aan vloLlrs te

letten,ofzi
jhunnebeloftenakwamen.W elligtspraken zi
jalleen in dien toon,om te
spoedigernaard6Nederlanden tekunnen terugkeeren. Laterdrongenzi
jweder,in spi
jt
vanTlsykco en uoppzhrs,op hetbi
jeenroepen derAlgemeeneStaten melnadruk aan,
bi
jzondersindszi
j bemerkten,datontlankshun toegeven,deKoning hen in alleswantrouwde,en buiten hun medeweten naardeNederlanden lietschri
jven,wanneerhi
j
ietsdooroa&wzz: xoxowo ofandereHeeren wilde uitgevoerd hebben.HoppEavssmeekle

en vermaandenm dezenti
jdden PrinsvanOranje,zichnaar'sKoningswenschteToegen(2). Merkwaardig isxolrlowv'sbriefaanzi
jnbroeder,denGraafvanIlborne.))De
Markgraaf van Bergen en ik hebben reetls meermalen geschreven , methoeveel afkeer

ell
tcnshierzag komen. Xaarikzalin dezen brief,die vri
jmoedigerkan zi
jn,omdat
hi
jgekeimeris,vele zakenbi
jvoegen,diemetgrootevnnrzigtigkeidin deandereverZwegen werden. Onze zaken kunnen hier niet erger Opgenomen en nietengunstiger

beoordeeltlwerden.XenweigertonsgehoorbjdenKoning,ntzwi
jhierzo0velemaandengeweeslzi
jn. Onswordtzelden vergund metdeRaadsleden tehantlelen,enhunne
antwoorden zi
jn dageljltstwi
jfelachtiger,dageli
jksbli
jkbaardertegen onzebelangen.Aan
het Verbond derEdelen geeftmen den naam van zamenzwering ,aan hetSmeekschrift
dicn van volslagen zamenspanning! en aan de beroering onder (1e gemeente dien van

openli
jkentegenstand. Xen moetdusniettwi
jfelen,ofditmetdewapenen zalgewrnken worden. De Nederlanders zelve worden nu tegen Netlerlanders aangehitst; de

warebedoelingisvreemdelingen en voornameli
jkSpanjaarden tegebruiken.Degrootste
verbitteringistcgendegrootstehnofden,omdatmengelooft,datzi
jxoornameli
jkhetkwaad
(1)correspondance de pnltlppE11, T.1.p.44A,465, 4g9, 504 513, 516,518,526.
zlrcltives de la Maison d'orange,T.lI.p.359- 366.

(2)uoppEllEpi&t.ad vwtlvM,p.92,93 100)101,105,107,113.
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in hetgeheim gevoedhebben.GRASVELLEZegefiertdO0rdeberoeri
ngen,diegeYolgdzi
jn,15
156
58
en beroemt zich, dat z0o hi
jin Nederland gebleven ware,zi
jnietplaatsgehadzcu-

denhebben.Intlien hi
jeerslpntstuimigenraadgaf,nugeefthi
jereenen,diegeweldigis.
DeKoning moet,naarzi
jnoortleel,zelfmeteen heirkemen,ofeenekri
jgsmagtzenden,de Nederlanderstemmen,en zulk eene schoone gelegenheid nietlaten vnorbi
jaan , om hunne voorregten te vernietigen, en hen T0orls door geweld van wapenen

in tnom houden. Zi
jne voorslagen kunnen nietgunstigerdanhieropgenomenM'orden.
9e trotschheid van (1e Sganjaarden, en 2atzi
j veel minder voorregten genieten
dan de Nederlanders is bekentl. Zi
j beni
jden 0ns onze vri
jheid, en zoutlen die
gaarne, z0o zi
j kontlen, inkrimpen; en daar ditnietdan doormitldelvan geweld
kan geschietlen, zo0 wil men toevlugtnemen t0t geweld. 9it is tle wolk , tlie nu
onze gewesten bedreigt, en de storm zal er misschien ecrder dan men denkt uit

losbarsten. Hi
j,welke ditAoorziet,geefterberigtvan;en hi
j,die ervan ontlerrigt
'S,gahem onbeschroomd te gempet,ofnntwi
jkehem metgrooteomzigtigheitl. W at
cnsbeitlen,diehierzi
jn, betreft, G0d geve, dat gcli
jk onzekomstongelukkig is
Zeweest, onze terugkomsl niet ongelukkiger zi
j'' Het schi
jnt, als cf de schri
jver
een voorgevoel gehad heeft van het treurig uileinde,welk hcm cn zjucn ambtgenootin Spanjewachtte (1).
BEROE? waskortna zi
jne aankcmstte Segov'
la wctleringestort,z00 tlat'sKonings
eneesheeren aan zi
jneopkomstwanhoopten;en toenhi
jherstelde,waszulksvankorten
duur.Immerswerd hi
jin tentemaand desvolgentlenjaarswederongesteld,enverwittigdeHoppEltvstloorzi
jnen Hofmeester,)dathi
jop verzoek derLandvoogtlesen anderen, de zentlingnaarSpanje niet op zich genomen hatl, tlan onder uitdruklteli
jk
beding,tlatallesop kosten desKoningszi
jn zoude;da@de Landvoogdeshem hierop,
*

wel is waar, vier tluizend gultlen had gegeven , maar tlat die s0m spoedig was ver-

teerd, z0n doorden duren ti
jd, a1sdnordereiszelveen zi
jne zeerzwareziekten,
eerstnp weg,toen teSegovia,en tlaarna teMadrlkl) (lathi
j zich eindeli
jk genootlzaakt had gezien , twee en twintig tluizend realen van een Engelsch Heer op te ne-

men, dien hi
j eene aanwi
jzing van betaling op den ScàalmeeslerscuzTshad afgegeven,welke thansde voldoening daarvan ronduitweigerde; dathi
j onlangs het groot
misnoegen 4an den Engelschen Hecrdaaroververnomen had;alhetwelk zi
jnetegenwpordige ziekte had veroorzaakt,welke ongetwi
jfeld nog zouverergeren,indienhierin
niet spoedig lporzien wierd; dat vlGLlvs hem daartoe als den geschiktsten per-

soon voorkwam , weshalve hi
j noppzavsverzocht, dezen hier over te scàri
jven en
uitzl
jn naam te bidden,om bI
jdeLanzvoogdesen den Raa; derGeldmiddelen alles
(1)BzsTlvouslo,Nederl.Aidf.b1.56.,57.
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1555- aan te wenzen ter vol
dnening van zjnen geldschieter, waartoe hi
j anderste minder

1V 8 k

anszag,dewi
jldeKpning welgelasthad,hem in Spanjetweeduizend dukaten toe
tetellen, maarvan welke hi
j voora1sn0g nietshad ontvangen, en echtergeld behoefde,om televen.'' Hetantwoord van vxGrlrswasderwi
jzenngunstig, dat HoppEaushetvoorzich hield (1). BERGEw stierf kort daarna aan eenen hevigen aanval
van koorts metbloedvloejing fehamhre& dez.
czly)gepaard, den een en twintigsten
van Bloeimaand vi
jftienhonderd zeven en zestig (2). Negen dagen latermeldde uopPEarsaan vzoLlrs:))Gj zultden dood desXarkgraafsreedsvernomen hebben. Hetgeen gj nopenshetgeld geschreven hadt, waagdeik niethem medetedeelen, uit
vrees van ook daardoor zf
g'zldzçekte te verergeren. lk ontbootlechterzjn Hofmeester, die mi
j gezegd heeft, datzi
jn Heer00k dooranderelieden, brieven van
gelt
jken inhoud ontvangen had''(3). Xeer zegt uoppEhus niet, ofschoon hj meer
kan geweten hebben. Z00 de dood van den ongeluk-kigen Staatsman alniet aan ver-

gifkan worden toegeschreven, zalechterhethartzeervan in Spanjegewantrouwd,
veracht,en van genoegzaam levensonderhoudverstoken tezjn geweest,zonderhoop,
ooit het vaderland weder te zien , dien z0o niet veroorzaakt, althans verhaast heb-

ben (1). Op hetberigt van zi
jn overli
jden,wierp deLandvoogt
lesterstondbezetting
binnen Bergen op Zoom , onder voorwendsel, dat de Onroomschen aldaar eenig

kwaad voornemen knesterden (5).
Bzaoxy stamde afuithetgeslachtvan GLlxcs, en van moederszi
jde uit dat van
caov. Dnor geboorte, vermogen en de waardigheid van Xarkgraaf van Bergen

(S:r#czlop Zoom),Graafvan W aehazn,Heervan Glimee,StadhouderoverIlen.
egoumen, en Riddervan het Gulden Vlies behoorde hj onderdeaanzienljksteNederlandscheGrooten (6). Xen schetst hem afa1seen man van bekwaamheid, stout,
ontlernemend en zeergezien bi
jhetvolk fpopulazr), maarondankbaaren baatzuchtig(7). Hi
jlietgeenekinzeren na,en zi
jnegoederen vervielen lateraan zi
jne oudste
zuster xAxclA , de echtgenoote van zAx van llerode, Heer van Perweya en P e-

(1)noppEl
:xEpht,ad vmLlrx, p.100,104,105,113. Vgl. Naleez.op de Taderl.S:'
:f.
b1.264,265.

(2)Correspondance deplIII,
1l,pElI,T.1.p.540,516.
(3)u0l'
pEnlEpist.cd 5-lGI.
lrx)p.129,130.
(4)Naleez.:, de Taderl.Sùf. bl.265,266. Vgl.sTxznw, de Bello Bel
gico, Lib.571.
P. 3l6,347.

(5)sTltznA,deWe#o Bel
g.Lib.YI.p.3i7,318.
(6)D:ItmlœEwszEoin deCorremottdancedeMZXGrERITEd'lutricltejp.8,9.(2).
(7)G:0Ew v.l'
ltlssrERzR in deArchiresdela Jfcï&pzld'Orange,'
13.1.p.173.2deFudit.
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terœâem (1). Zi
jne beziltingen werzen dppr 2en Hertog vanJlba verbeurdverklaard,15
551568
op grond,dalde Xarkgraafzich aan de misdaad van gekwetsteXajesteithad schuldig
gemaaktk
/2). Flrlps stelde der Xarkgravin-weduwe XAXIA deLanhoy, Yrouw van
Molemhah ,de teruggave dezergpederen vnor, pnderbeding,datzi
j een Spanjaud
zou huwen (3). XoxTlGxtj op wien nu alleen de last des gezantschaps drukte,
verlonr allen invlned en zag zich gedrongen schriftelt
jk de bescherming van
den Koning, welke hem n0g immer niet veroorloven wilde, Spanje teverlaten,
tegen de lasteraars van zi
jn goeden naam in te roepen (1). En zopdra men aan
het H0f heî berigt der gevangenneming van EoMosp en uooltwz nntvangen had,
werd oak xowr
rlowr in het kasteel te Segovça onder hoede van den Graaf van

cldncâon gesteld. ))De Koning heeft mi
j gelastj'' schreefhem de Graaf, ))U in
(Iit verbli
jf te bewaken;hi
jheeftmi
j hierdooreene grpote gunslbewezen,dewi
jlik
alti
jd gewenscht heb,U 4an diensttc zi
jn;en zeker in geeneanderewoning zoudt
gi
jU beterbevinden,dan in die overwelkemj hetopzigtis aanbevolen. Ik vertrnuw, dat Zi
jne Xajesteit een z00aanzienli
jk HeeralsGi
jzi
jt, en diezich alti
jd
zoo wel van zi
jnen pligt gekweten heeft,uilditverbli
jfzalontslaan,om hem zoo
veelaanzien tegeven en met zopvele gunsten teoverladen,alsde getrouwe i
jververdient, welkenGijsteedsvopr zi
jne zienst betoond hebt.'' XowTxowv,wien deKoning n0g kort te voren belpofd had , met zich naardeN ederlanh n tenemen, meldde
deze treurige omstandigheid aan de Landvoogdes, betuigende t0t op dit opgenblik de

reden zjnergevangenhouzing nietteweten. Hj yoepthare tusschenkomst te zi
jnen
voordeelein bi
jden Koning,wien hi
jsteedsmetaldeschulëige trouw eensleenmans
gediend heeft(5). Hi
joverleed in zi
jnen lterker den Zevenden van W i
jnmaand vi
jftienhonderd zeventig. ))lk weet niet,'' zegt HoppEhus, welke ditaan vlotlrs meldde ,

nnp welke wi
jze. Deeen vermoedterdit,deanderietsantlersvan. Zi
j, wien de
zaak hetmeeste aangaat,zeggen,datde Slotvoogd van Simancae,eenige Latjnsqhe
brieven bj hem gevonden hebbende,welke zl
jn Tnnrnemen em te ontvlugten ontdek(1)nzRvIrrE:BvRG in de correspondancedeMARGrEItITI d'âutriche,p.9.(2). sTRznl noemt
haar de zusters dochter des Markgraafk, de Bello Belgico, Lib.VI. p.348. Dit komt meer
methetgeen hiervoor bl.280 gezegd is.

(2)sTRzox,deBello Belg.Lib.VI,p.347.
(3)tàwGvEr, Epist.decr.p.83,aangehaald in dcArcltivendela JAï
' dps dloraxge,T.111.
p.336.

(I)CorremondancedePnltlpp:11,T.1.p.553.
(5)Correspondance4cpnltlppx11,T.1.p.558,559,578,581. IloppzRlEpist.ad vmttrx,
p. 13J,138,182.
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11
556
58
- ten,hem in baejen hatlgesloten,waarop hj dnoreenehevige koortswasaangetast,
aan welke hj ltort daarna zeergodvruchtig en Roomschgezind gestorven was (1),
STRAD: verhaalt, tlat xoxTlGxv , om dezelft
le reden als de Graafvan Iloorne, ter

(100d verwezen werd(2). Naareen antlerberigt,ishi
j,Tolgenseen vonnisinSpanje
geveld,onthalsd geworden (3). Eldersdaarentegen vindtmen opgeteekend,dathem
vergifwerd toegediend,uits'rees,datdeKoninkll
jke bruid, AwwA van Opl.ldnrf
g'à,
genadevporhem bj denKoning mogtverzoeken,geli
jk zi
jdermoederen gemalinvan
xoxvloxv,op harentogtdoordeNederlanden naarSpanje,belooft
lhad(1).Avatvan
ditalleso0k zj,somberisbuiten twjfelhetuiteinde geweestvanFtoRlsvanMontmorency ,Heer :an M ontzgny ,Ridder van het Gulden Vlies en Stat
lhouder van D oor-

elfi,zoon van zozzv van Montmorency en AxxA van Egmond in Ti
jftien honderd
achten twintig geboren (5). ))Xen hield hem ,'' zegtHooF'
r, )>v00reen derwi
jsle
en bekwaamsteHeeren :an Nederland,geli
jk hetgewigtderzaken,waartoelai
j gebezigd werd, genoegzaam uitwi
jst'' (6). Xaar, weifelende in zjne godsdienstige
beginselen, nu eens met de plegtigheden der Roomsche eerdienstspottende, en dan

wederdeOnroomschen vervolgende,was hi
jweinig geschikl,den Koning vertrouwen
inteboezemen (7). Bj een vonnisvan den Raad van Beroerte in vi
jftienhonderd
eenen zeventig,werden alzjnegoederen verbeurd verklaard (8).
Terwjlde gezanten in Spanjeop afschamng van geloofsonderzoek,verzachting der
blnedbevelen,en algemeenevergifenisbjFlrlpsmetnadruk aanhielden,werdendeze
drie punten door de bewegingsparti
j in deNederlanden terzi
jtlegesteld,daarzj,
geli
jk de Prinsvan Oranje zelfgetuigde,nietmeerin aanmerking kwamen,dewi
jl
tnch e1k naarzja eigen goeddunken leefde;nu werd op hetbjeenroepen derXlge(1)Epint.ad vmurx,p.295. Vg1.50R,Ri&t.der Nederl.Oprl.D.1.B.lV.bl.255.
(2)de Bello Belg.Lib.VII. p.395. sExTxvoGrxo, Nederl.Sïdf.bl. 99. Vgl.v.lussEtm,
Stukken mpor de Faderl.S ïdl.D.1.bl.190,191. Reeds vllrden dood van MawTIGwy,vrcesde

uappsRvs,ofhl
j welonderde algemeene vergiFenisz0u begrepen worden. Epist.ad vmurx,
P.210.

(3)B0R,Hist.d.Nederl.Oorl.D.1.B.IV.b1.255.
(4)lIo0:T,Nederl.Sfdf.B.V.bl.184,185.
(5)nzREIFFENBEaG,in deCorrespondancedexlRcrzRlrgd'Autriche:p.24
(6)Nederl.Sï4l.B.V-b1.185.
j7)Vgl.GRox> v.'RIXSTERER in deârcltirende la #cïdpp d'Orange, T.1.p.172+,173.+
2de Edit.

(8):0R)Hist.derFederl.001*1.D.1.B.IV,bl.255. u00rTjNederl.#ùl.B.Y.bl.185.
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meeneStaten aangedrongen (1). BeLeden van den Raad van Statezelfbeschouwden15
155
68
dit voor het tegenwoordige, alsheteenigemidtlel,om alle moet
jeli
jkheden uitden
weg te ruimen en tlen dreigenden ondergang van den staat te vnorkomen. De Graaf

vanEgmondgingzelfsz0o:er,dathi
jderLandvoogdesverlklaarde,indiendeAlgemeene
Statennietbi
jeengeroepenwerden,zi
jopeigengezag zouden zamenkomen ,om eenigmiddeltevindentegendekwalen enhetandersonvermi
jdeli
jkeverderfdesLands.HetantwoordvanMAKGARETHA,datzi
jzulkeengewigtigbesluit,zonderuittlrukkeli
jk beveldes
Kcnings,nietnemen konde,bevretligdehem niet. Zi
j steldehem toen voor,datzi
j
den Koning debezwaren z0u s'ooroogen houden,welkeuithetnietbi
jeenroepender
Algemeene Staten konden voortvloei
jen, cn hem eerbiedig verzoeken,zi
jn gevoelen
nver ditpuntbinnen den kortstmogeli
jken ti
jdkenbaartemalten. Eoxowo en de
overigeRaatlsleden verklaarden hierop,dat zj 'sKnningsantwoord zouden afwachten,
mits het binnen vi
jfen twintig dagen kwame; eenigen beweerden zelfs, dat achttien voldoende waren, nameli
jk:veertien vopr deheen- enterugreis 4an den renbcde, en vierToor den Koning, om de zaak te overwegen (2). Ten bewi
jze, dat
@

de mannen der beweging iets anders dan schorsing :an geloofsonderzoek en verzach-

ting derbloepbevelen bedoeldcn,zond men naarSpanjeecn afdrukvaneengeschrift,
welk onderhetAolk verspreid en van dezen inhoud was: ))Gi
j Overheden, gi
jBurgemeesters, gl
j Schepenen, gi
j Bevelhebbers derlzooftlsteden s'an Bvabakld zultin
stukken gehouwen worden, indien gi
jgetlopgt,datde verzachting derblnezbevelen
ter zake Tan godsdienstdoorgaat, zonder berigt, medezeeling en toestemming van den
Ndel,wellte hetSmeekschriftheeft overgeleverd, en van de gemeenten , daar zulksin

stri
jdismethunneoude regten en vnorregten (3).'*
De toestand des Lands werd met t
len dag neteliger,onheilspellender.Alom heerschte
vrees en wantrouwen , hetgeen stremming yan handel en ophouden van werk ten gevnlge had; de schamele gemeente geraakte hierdoor t0tarmoede en iI)geweltlige gis-

ting; het kri
jgsvolk, door gebrek aan betaling,werd nproerig;debewegingsparti
j;
dnnr het vertragen van de komst des Konings en het nemen van beslissende maatre-

gelen,stouteren onhandelbaart
ler (û). In krachtige en levendigetrekken schildert
(1)lIo'l,
ERrs,Memorial,p.93.
(2)CorrespondancedeMZItGrEItITE,p.91. Correspondance depnltxpp:II,T.1.p.432.
(3)Corremondance de :sItIPpE 11, T. 1.p.425. lqupszelfvervaardigde van ditstuk eene
Spaansche vertaling. tzwzRlo, le Guerve #ï Fiandra,p.14. czxpzsz, della &.uerre diFiandra,T.1.p.14 (verso). cnzpprvs,Sïdf. Gén.de la 6verre de Flandre,Liv.1.p. 29.

(4) corremondaneedeMZ
NRGVEILITEd'Zlttriche,p.51,80. Supplémentcvz Arcltines de la
Maison d'orange,p.30,32.
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15.
5.
5- dc Landvnogdcs in eenen brief aan den Koning den staat van zaken en de aanwassende
1J
,68
,,
k.

gevaren. ))Van alle kanten, zegtzg,))neemtj
aetkwaad derwi
jzetnej datvan dag
t:t dag, ja van uurt:tuurgrcotereen gevaarljkerzwarigheden opkomen,die mi
j
alle middelen van herslel ontnemen en niels overlaten dan hel vertrouwen op G0d en

UweXajesteit. Niettegenstaandeik dagell
jksmetoverleg derHeeren en vandenRaad
van State alles aanwend , om de openbare preken te verhinleren, worden deze overal

dooreene overgroote gewapende menigte en gedurig talri
jkerbezocht. Xen dnoptin
die Tergaderingen en zegent er dehuwell
jken innaarde wi
jze derCalvinisten. De
scheurmakers verltlaren stoutweg, dat zl
j daarmede zllllen x'oortgaan,kondigen de
Preekdagen aan,en dreigen zelfs,die indestedentezulfenhnuden. De ambtenarencn

overheden zi
jnbevreesd en kunnendeslrafbevelentegendeKettersniettenuitvoerbrengen;desteden en alle goeze burgers zien met angst binnenkorteen volksopstand tege-

moel,zoowelterzakevandegotlsdienst,alsom de ri
jken te berooven en telplunderen.
Bi
jdezescheurmakersvoegen zich vele vreemdelingen,Fransche bevelhebbersen soldaten als anderen, welke de bcroeringen en burgeroorlogen in Frankrù'k verwekt
hebben; en watergeris, geli
jlt ik reellsgezegd heb, hetkwaad vermeerdertzoodanig, dat de kwaadwilligen zich dagell
jks versterken,allegehoorzaamheid uithel
o0g verliezen,en elke dag,bi
jgebrek van k-rachtigemaatregelen,onsgrootegevaren
aanbrengt.'' Zi
j spoort uit dicn hnofde den Koning ten sterkste aan t0thetnemen
van een spoetlig en bepaald besluit op hare voorstcllen, en t0t het zenden :an gelde-

Ii
jken nnderstand, om in de dringendstebehoeftevan hetoogenblik te voorzien (1).
))Alles is in devreesseli
jkstewanorde,''gaatzi
j voort;))men iszpnderwet,zonder
gelopf, zonder Koning; want er is noch eerbied meer voor de godsdienst, nnch T00r
de bevelen van Uwe Xajesteit,noch gehpnrzaamheid aan hetregten deoverheid(2).''

Het kan wel nietbetwi
jfeld worden, datde Prins<an Oranl-edeze builensporige
vnlksbewegingtenslelligsteheeftafgekeurd,endatzi
j,ofschoon a1seen gevplg van den
stap der Edelen beschouwd , buiten de bedoeling lag van hel Verbond. Door de on-

stuimigkeid des volks, het vertragen van hetantwoord uitSpanje,hetoverdrl
jven
van sommige en het veriaauwen van andere leden desVerbonds, was de toestanz der

Edelen bedenkeli
jker,en hetnoodig geworden,de banden vasteraan te treltken (3).
Den vierden van Honimaand had teLzer,metvonrkennisvan ohAxzs,eenebi
jeenkomst plaats van Loozw lzK van Aoœecu, Baznzaoos en andere hoofllen der Bondge-

(1)Correnpondance deXZRGIJERIT:d'Jutrg-ehe,p.71-82.
(2)correnpondancedexzRov:RITEd'Autrl-clte,p.91.
(3)G:0E> v. PRIwSTERER in de Arcltivesdela J:1,
-4:1 d'orange, T.Il.p.133. De 6t'
#.
x
&()9r 1815,D.1.b1.3:9,310.
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npoten, op welke eene algemeene vergadering te St.Frl:l
g
r-dzz beslaten of,meer waar-1555-

schi
jnli
jk,natlerbepaald werd,om ))aldaaroverdebestemiddelen teraadplegen,ten

1:68

einde de bestaande bezwaren uit tlen weg te ruimen en tevens, door ont
lerzoek onder
eede van degenen die daar verschenen , den Adel van de verdenking te zuiveren , dat
deze aan de volksbewegingen schultl had.'' 'Xen ontbood eenige Predikanten uitJnttrdrpezl en verzocht hun de openbare preek te staken , aangezien hunne hardnek-

kigheid slechtsscl
aaden en deBnn'
dgenooten bj de pogingen, welke zj t0t verltri
jging van godsdienstvri
jheid aanwendden, in verdenking z0u brengen. St.Trf
llfy'dzl
was met overleg tot vergaderplaats gekozen. T0t het bisdom Luik behoorende,

cn buiten het gebied der Ooatenrl
j-keehe Nederlanden liggende,wasdezealoude
stad als eene onzi
jdige plaatsaan temerken,waardeBondgenoolen 00k zontleropspraak met hunne Duitsclae en Fransche aanhangers kontlen onderhandelen. Hetverzoek

A'an xaopEwxzK van Ff
zez-cM,om aldaartemogenzamenkomen,bi
jmonde van den Heer
vanFillers,denkeli
jk zAw vanMontWzly#een derondertcekenaarsvanhetYerbontl,
aan den Bisschop van Luik ,GERARPvan Groenbeek,werd doordien Kerkvoogd afgewe-

zen,opgrondvandeKeizerli
jlteinstellingen9denvrededesDuitschcnRi
jksyzi
jnevcrpligtingenjegensdenKoningvanSpan-e,en denTretleen rustzi
jnerontlerdanen.GaoEsszEK
gafhiervan heimeli
jkkennisaandeHcrtoginvanParma,en begreep tewelzi
jnbelang,
wa
s
,
dat
me
n
vo
l
s
trektniets
om niet te bli
jven weigeren, oolknadathem verzekerd
bctloelde legen de bevelen des Keizers of de diensl des Konings, tlat de vergadering

metvoorkennisderLantlvoogdesgeschiedde,datmen ongewapendverschjnenengcene
geweltlenari
jen plegen zoude. LoozwlzK ran Alzectê,BREIIEROOE,vAx PALIZAwT en
vAx oEx BElto kwamen echter, in weerwil van 'sBisschops verbod, op den ochlend

<an den vjftienden van Hooimaand te St.Fr?zt)':zl,naareenigen gevolgd doorvi
jftien
honderdoftwee(luizendEdelen,onderwelke bi
jna allen zich bevontlen,diederLandvcagdes hetSmeekschrift hadtlen aangebotlen. Xet llame worden genoemp: zozcA van
l lr:rïptgezl,zAx van W lpiz., gezegd Trealong,, die toen eerst het Verbond teekende,
XAXIMILIAAX van WJ/I , sllasAab vlTEwzwo , RVTGER ,OTTOen FLORIS Dt'/lToetnelaar ,
welke laatsten met zAw van A:zl:z'
:': van W ulven , uit naam der Bondgenooten in
R olland herwaarts gezonden waren, w xrrzx nan Freeî/zzy en zAx van Ca&emhrood,

HeervanBaekerzele,geheimschrjvervan den Graafvan Egmond, metwiensvoorkennis hi
j vertrokken was, onder belofte, dat hj niets in stri
jd met hetVerbond
en Smeekschriftz0u helpen besluiten(1). Tweehonderd Edellieden waren te paard,
(1)srBzlu,deBetlo Belg.Lib.V.p.246,schrl
jft, datBBEOERODEdeEdelen tegea den 14de*
van Hooimaand te <%.Tr?4!
)>l beriep. OROEN v.pltlssrEqzR,ârcltiren #ela Maison d'Orange,
T.II.p. 133, xolgtditberigt. Wi
jhebben de opgavel/an den Biyschop van Luilv
.zelven gevolgd in de Correm ondance de l'
llltlppE 11,'
1'.1,p.432.
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58 de overige in wagens. Tegen de belnfte, kwamen zi
jwel gewapend, ))metijzeren
ketens nm den hals, met,graauwe kleederen en met geuzen napkens.'' De ingezeten van St.Trvz
g'en ,meer vonr het bederven van hunnen ongst en deverwoesting van
#ne

hun land dan vnor'sBisschopstonrn beducht,ontvingen hen vriendeli
jk,en zi
j vestiglen zich zeels in destad, betrnkkelldeelsdelandhoevenen boerderi
jen van den
omtrek , en legert
len zich deels in het open veld. Te vergeefs verzette zich de Luik-

scheKerkvoogd bjdeBondgenooten tegen ditinnemen eeneronzi
jdige stad,a1seene
daad van geweld; hj znnd den plaatsmajonr (legrand mayeur) zi
jner hoofdstad
derwaarts,om ergedurendehun verbli
jf,ordeen tuchtte handhaven. Ditwasgeenszins ovcrtollig ; immers wordl eenparig getuigd, da@(leze vergadering ten uiterste on-

stuimig was,dageli
jksdoorvreemdelingen, scheurmakerspeetakoeenten uitgewekenen, die hier belcherming en veiligheid kwamen zgeken, versterkt, en onder vele
buitensporighelen xoortgezet werd. Men verhaalt onder anderen , datde Heer vA>

Bazcu'
ren een paarandereBnndgenooten in tegenwoordigheid van den Bisschop,bi
j
wien zi
jten avnnzeten genoodigtlwaren,den kreetaanhieven van:LevedeGeuzen.
?
DeBisschop verznchthen te zwi
jgen oftlen zisch te verlaten.;i
jstonden op,en vAx
BRECET zich verwi
jderende yoerdehem pp bitsen tpon te gemnet: ))Indien de zaken welgaan.zullen wj
l 0nsuwerlzerinneren;'' er bjvoegende, 2at de Prins van
(lt.ana-e en de Graaf van Eam ond t0t het Yerbond behoorllen. Dit laatste verzekcrde oak een der Bondgenooten aan 2en Graaf van M egen, en datbeide Ileeren hun

ont
lersteuningbeloofden,mitszi
jden inhoud van huneersteYerzoekschriftnietovertraden. XEOEX had een voornaam reglsgeleerde te St. Fr?
:f
J':s , die dikwerf door ze
Zamengekomenen geraadpleegl werd , Moor zich gewonnen , en welke hem van hunne

bewegingen onderrigtte. Ilet wasjdenkeli
jk die raadsman, welkehem meldde, dat
in de vergazering besloten was,datelk gewestzjnen afgevaartligden magtzou ge1en ,om over al de zaken te handelen , maar niet het Verzoekschrift te buiten te
gaan; datdit wasaangenomen ,en LODEWIJK van A cé.
yc?z en BREBEKODE zelf: niets
anders begeerden ;datmen voorls niets zoude verrigten buiten raad van den Prins van

Oranje en den Graafvan Egmond,welke laatste den Bondgenooten had verzekerd,

dat ook de Graven van Iloorne,Manefeld enIloogatraten hunnezjdeaankleefzen.
Naarde getuigenisderLandvoogdesechter, raadpleegden deEdelen te 9.Trufjes
ten eerste over de middelen , ))om ziclt tegen de gevolgen te verzekeren , die het

kwaad vermoeden,welk zj vermeenden datdeKoning,deHertpgin endevoornaamste
staatsdienaarsvan hen koesterden, hebben konde; en ten tweede, ofzi
jzich alleen
bj hun verznekschriftmoesten bepalen, dan welop vri
jheid <an gndsdiensten geweten aandringen. Be meesten yerklaarden zich 400r het laatste, znntler evenweldaarom

de nieuweleerte beljden. Eenigen begeerden slechtsafschaëngvan geloofsonderzaek
en verzachting der strafbevelen ; anderen hielden ziclt aan den inhnud :an het Ver-
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Xoekschrift,en wenschten hetbjeenroepen 1erAlgemeeneStaten,maarwildendeoude11
556
58
godsdienstbehouden.'' HertogARIKTanWr?z/lzkrj'i ferwittigde denGraafvanMegen,
))datde Hertogen van Sakwen,van W urtemherg, van Kleef,en deLandgraafvan
Reu en zich metde Geuzen verbontlen en hun beloofd hadden , ))methen allesvooralles

tewagen-''Erwerdongetwi
jfeldteSt.Frzl!)'
dx overhetaannemen van kri
jgsvolk besloten ,om des noods geweld met geweld te keeren.Xet reden mag aangenomen wor-

den,datdeVerbonflenen,nuelkdenkbeeldvan'
verglfïnzeterzjdestellentle,zekerheid
eischten dat men hun geen kwaad wilde, en genegen en voorbereid genoeg waren ,
zich zelven waarborgen te verschafen, wanneer men weigerde hun die te geven. Xen

hpudtvnoronbewezen,datzi
jtoen reedseen vastbesluitnamen,zich metdezen of
genen vreemden Yorstlegen rltlpsteverbinden;en inderdaad,zi
jwezenhetaanbnd
desPrinsenvanCondgen desldmiraalsnE cuATxLtox heuscheli
jk van dehand,om op
eigene kosten,hunbinnen eenemaand vierduizendEdcllieden tepaard,iatisbi
jde
twintig duizendman,terhulptezenden,int
lienzj zichnietmetdeLandvongdeskonden
'

A

verzragen, op wie men tpch geen slaatkontle maken. Later echter verklaardcn de

Edelen metrondewoorden aan de Landvopgdes, datzi
j welnietmetdeFranschen,
deoudevi
jantlen vandeNederlanden,maar meteenige Duitsche Yorsten verbindtenissen aangegaan hadden. 0p een verzoekschrift om hulp en bescherming, hun donr

de))ltooplieden,burgersen inwonersvan denLande,die van deReligie (nieuweleer)
waren''aangebpden,werd geantwnord:)9eHeeren Afgevaardigden (1)hebben besloten, het volk te verzekeren, dathun geen leed of geweld ter zake van de gndsdienst

zalaangezaan worden,t0thieroverdoor de bi
jeengeroepeneAlgemeeneStaten anders
za1bevolen worden,ont
lervoorwaarde echter,(latde gemeentezich mitldelerwi
jlzedigljk gedrageen geheelonderwerpeaan hetbesluitdervoornoemdeAlgemeeneStaten
naar het voorbeeld van den hier vergaderden &del.''Het stuk was geteekend dnornExpalm van Brederode, rooEw xzx '
van A clz
4'cv , Fsohls van Pallant, Graaf w lxztsx

ean den Wdry, KAREL ran Ldnïzl, Heer van Famurs, welke door zi
jne staat-en
krl
jgskundige belkwaamheden den Nederlanden belangri
jke diensten bewees;o.enz.
VAN MOXTIGXY j JAN VAN ESTOURXEL, KAREL YAN REVEL, PILIPS TGït X JriJ##j Heer
#an %0TeTDGl, BERNAItT VAN XALBERGH jFILIPSVANDER XIEREN, JANVAN MARNIX,TRANS
vAx uAEFTEX , vtoals van Boetzelaar en Jeperen ,BERwART vAx xzaooE, xAhTzzx vAx
TsEacLAzs, oz uoucnzw, A.van Wdz-ép?ze', Heer van D olhazn , z.n.vAw nzx Bovltcn ,
xoawzLls vAx GUISTELLE, ALBRECUT vAx HvcllTEwBltorc, een Utrechtsch Edelman ;zAx
van Caaemhroot, Heervan Backerzele,zAx LE sArvAloz, ltzwévAx zlExzssz, zcon van

(1)Le& é'
eïglevr:députez. Xisschien wordcn hieronderdie Edelen verstaan,welke doore1k
gewestwartn afgevaardigd. GROEN v.I'
lllssTExzl:,Jrchires de la Mai&ond'Orange,T.II.p.161.
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1555- zx> vAx hzxzssE en ELIZABETU van A cdz'ctl, gewettigdednchterYan IEXBIAIK Tan Na@1568

sau)lorrow,cH.vAN DcR woo'
ryp.MARMBR,z.b.vAx sENEs3z,z.swozv (soxor)en
ErsrAr
rlrs vAw FIEwwEs.De inzenders<an het verzoekschriftwaren hierdpornietten volle

bevredigdengerustgesteld.Zl
jwenschtenderhalvevan deEdelen eenbepaald antwnord
opdevolgendepunten:1o.ofdeBondgenootenhen wilden hantllzavenbjdevri
jheidvan
tle Hervormze godsdienst, wiergeloofsbeljdenisin vi
jftienhonderd tweeen zestigden
Koning was aangeboden? 2o. of zij allen in hetgemeen en iederin hetbi
jznntler
enegen waren, 'sLands vporregten en vri
jheden, z00 terzakevan godsdienstalsin
alle andere opzigten , naar al hun vermogen te onderhouden en te doen onderhouden ?

3o.ofzi
jhetverzoekschrift,doordeHervormpenonlangsbi
jderegeringvanJntmerpen
ingediend,wilden teckenen,ondervoorwaarde evenwel, dat hetgeen zj zaarin niet
Passend ofminder voegzaam oordeelden , zou kunnen Teranderd wnrden , met verznek

echter, den wezenli
jken inhoud zpoveelmogeli
jk in zi
jn geheelte laten? 4o.ofzj
aan de afgevaardigden des volks onder eede verzekering wilden geven, nonit iets te
zullen ondernemen dan hctgeen kan strekken t0t instandhoutling van den staat van

zaken Leetatp?:5Sg'
u:)van 'sKoningsondertlanen in deNehrlanden,en voorde
vri
jheid van de openbareuitoefening dergodsdienst, zonderhoegenaamd eenig acht
te slaan op hun bi
jzonder belang? Z0oeen van hen, onderditvoorwendsel, zi
jn
eigenbelang wilde behartigen , zullen de afgevaardigden en het geheele volk van

hnnnen kantontslagen zt
jn van eenigeverpligting, die op deze tegenwoordigeovereenkomstgegrond z0u kunnen worden; hetvolk of zi
jne afgevaardigden zullen zich
wet
lerkeerig bjeede ofgeschrifteverpligten,van hunnen kantnietste zullen pnderuemen,watde openbare rustz0u kunnen storen; o0k zullen zj in alleswatde Terdediging hunnergodsdienst, van ll
jf en goed betreft, zich geheelonderwerpen aan
hetgeen de genoemde Edelen , met overleg van den hun tpe te voegen Raad , als
noozig en tlienstig zullen oordeelell. 5o. of de Heer van Breh rode enGraafLonzw zzK

pan Atzz'z'czi zesEdelen t0thunnen Raad willen benoemen, bi
j welke zesleden van
den kantdesvolks zullen gevoegd worden, hetzj kooplieden ofanderen, zooalszi
j
door die van deHervormde Kerk zullen gelastworden ? Alle zaken van gewigt zullen
de beide genoemde Heeren met overleg van dien Raad behandelen , buiten wiens

taestemming zj niets zullen ondernemen, hetgeen allen in het gemeen betreft.''
De Edelen gaven hierop dit bescheid : ))B'at het eerste punt betreft, zoo komt ons

vopr, datwi
j moeten beloven, naarhelgeen wi
jhen in 0nsvnrig antwoord verzekertl hebben, ten eerste, dat wj allemiddelen, welke G0d onsgeven zal, onze
Personen en goederen zullen bezigen , om het Nederlandsche volk te handhaven in

de vrje uitoefening derbeide godsdiensten,die van deAugsburgsche geloofsbeljzenis
en van de leervan cALvlzy (Hervormde gndsdienst),tntzoolang de Knningdaarnver,
met raad en toestemming der Algemeene Slaten , anders zal bevplen hebben ; aan
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welke beyelen de aanhangers der beide gencemde godsdiensten zich zullen onderwer- 1555-

pen, geljk wi
j gedaan hebben en nog doen bj dezen. Ten tweede willen wijgeene
der vaprregtcn van de gewesten dezer N ederlanden overtreden, verminderen of er
inbreuk op maken , maar zullen die onderhouden en doen onderhouzen , z00 Teel 0ns

mogeli
jk zal zjn, in alle en welkepunten heto0k zalmpgen zi
jn. W j zl'n, ten
tlerde , genegen het verzpekschrift, dpor die van de gozsdienlt aangebpden, te tee-

kenen, mits wi
j het kunnen xeranderen z0o alsvoegzaam zalbevonden wnrtlen bi
j
gemeen overleg s'an (le afgevaardigden der vergaderde Edelen , ontler dien verstanze,

datmen den inhpud,z0aveelmogell
jk,in zi
jn geheelza1laten.Tenviertlebegeeren
wi
j, dattlie van de gcdsdienstbi
j eede ofdoorhandteekening zullen beloven, niets
le ondernemen helgeen strekken kan ten nazeele van de dienst tles Konings, ver-

stpring van de rust en de algcmeene welvaartvan Zi
jnerXajesteits landen en onderdanen van herwaarts over (deNederlanden), en ter verhindering van de uitoefening der beidegenoemde godsdiensten, ten ware doorZi
jne Xajesteitandersbevolen wierde metgemeen overleg en tnestemming derAlgemeeneStaten , zonder cenig

achtte slaan op nnsbt
jzonderbelang;en in gevaleen van onsonderditvoorwendsel
zi
jn eigen belang wildebehartigcn, zal hetvolk ontslagen zjn van al zjneverpligtingen, welkegegrond lkpnden zi
jn op hettcgenwoordige feitofeenig verbond. Ten
vjfdenemen wi
jgenoegen,datmen zoodanigen Raad en maatregelinstelle, alsmen
bj gemeen orerleg het beste zaloortleelcn terbevortlering deropenbare zaken,zonder overleg van welkcn Raad wi
j geene zaak van belang zullen ondernemen. W i
j
willen, ten zespe,wezerkeerig van hctvolk en zjne afgevaarzigden de verzckering
erlangen,datzi
j,nnderscài
jnvanvrijeuitoefening4angodstliensl,zichnietzullenlaten
voorstaan ongehoorzaam te willen zi
jn aan hunnen natuurli
jken Koning en Vorst, nog
veelminderietste hanlelen ofyerrigten, hetgeen streklten kan t0tnadeelvan zi
jne
dienst en vermindering van zi
jn gezag,even weinig a1sdatzi
jielszullen ondernemen , waardopr de openbare rust en vrede z0u kunnen verstoord en de eerbied ver-

minperd wnrden9 welke zi
jaanhunnenverheid verschuldigd zl
jn; als o0k, dat zi
j
zich zullen onzerwerpen aan de geboden en bevelen z0oweldoorZjne Xajesteit,a1s
andcre overheidspersonen uitgevaardigd , ten ware er hun geweten in betrokken konde

zi
jn '
$molenantg?
ze ee ne œ/if choeepar di leurepxzcïdpc: pourrozte&tre Ofdrennek)) en 2atzi
jin alles, watde verdediging hunner godsdienstvri
jheid betreft,
zich zullen gedragen naar berigt en bevelvan ons en van hunne afgevaardigden ,

die ons totRaad zi
jn toegevoegd, zoo veel en z0o lang t0t door Zl
jle Xajesteit
overdezevri
jheid anderszalbevnlen worden met overleg enz., naar welk elk een
zich zal getlragen.'' Doar dit merkwaardig geschrift namen de Verbendene
Edelen alzoo het volk , de Lutherschen en de Calvinisten in hunne bescherming
en gaYen df rerzekering, dat hun ter zake van golsdiqnst geen geweld z0u ge-

1568
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1555- schieden; een stoute en zeer onbedachtzame slap. Dit openll
jk in bescherming
1568
nemen eener volkomene godsdienstvrjheid, is even a1s het bjeenbrengen van
krl
jgsvolk, bezwaarli
jk overeen te brengen met het strikte regt en der Etlelen
herhaalde betuigingen van trouw en gehoorzaamheid. Men heeftdeaantt
jging van
Spaanschgezinde schrl
jvers, tlatop de vergadering teSt.Trug
jen van (IeEtlelen de
voorslag is uitgegaan ,op éénen nacht al deRoomscheGeest
eljken in deNederlanden
te vermoortlen j en alle beeltlen in de kerken te laten wegstormen , als geheel onge-

grond verworpen. Hetis echterwaar, datde Prinsvan Oranje, eenige weken na
den aooop dier bi
jeenkomst, aan Assosvltx,
z in een gesprek van ambtswege medezeelde, dat men aan hem te danken had 9 dat niets ergers dan de beeldslorming was

voorgevallen. Hi
jbetuigze, datmen reedslang datwerk vnorgenomen, en erzelfs,
hetgeen n0g ergerwas, een aanslag bestaan had, om allePriestersen Geesteli
jken,
zno wereldljke alsmonniken,om te brengen. Dedag na Panehen wasvoordeuitvpering van dien aanslag bestem d, welke door den invloed des Prinsen te keer gegaan

en veri
jdeld was. Destukken, om dittebewi
jzen, waren onderzi
jnehanden. Het
wa!dusmeerdan eenvolksgerucht,datietsdergeli
jks,dpchreedsvôôrdevergazering
te St.FrvïJ'ezl,besloten was,dewi
jldiebi
jeenkomstmeert
lan viermaanden na het
Paaschfeestgehout
len werd.Toen Eoxoxn,bi
jzi
jn verhoor,de vraagwerd vnorgelegd,
nfhi
j,uooosThAl'zy,HooRxE,EsovzRoEsen cAsEMBhooT een voorstelinberaatlslaging
genomen badtlen,om alle monniken en Katholi
jken,die2en Koning getrouw warens
te vermoorden, wanneer men den verbondenen Edelen en Hervormden weigerde, het-

geen zi
j begeerden, gafhi
j hetbevreemdend answoord, ))dat hi
jernietsvan wist,
maar er wel van hatl hooren spreken a1s 4an een gerucht ontler llet volk.'' H0e dit

zi
j,nietonwaarschi
jnli
jk ishet,datdeplannen, op dezeonstuimige bi
jeenkomstberaamd,hoofdzakell
jk GraafKAREL van Man&feld,deIonge,bewogen hebben , zich
aan het Verbond te onltrekken , geljk meerandereEdelen, welke er alleen deelin
genomen hatlden ,omdat het geloofsonderzoek en de strenge bloedbevelen hun onregt-

vaardig toeschenen, maar overigens van harte den Koning en hetKatholjkegeloof
waren tocgedaan, en hetdenkbeeld eeneralgemeenegndsdienstvrjheid in deNederlanden niet verdragen konden. CASZMBROOT verzekerde dcn Graafvan Eam ond ,

dathj deuitvoering van eenige aanslagen, toen nntworpen, doch welkebuiten het
smeekschrifttraden , belet en zelfs zich van de Verbondenen gescheiden had. Tegen
het einde van Hooimaand , z0o niet in het begin van Oogstmaand, ging de vergade-

ring teSt.Trvï
g'es uiteen (1).
(1)Archire&dela Mahon d'prclge,T.II.p.133,152,159-168,178,192,197. Corwee psdclce de 'sltlppx 11, T.1.p.431,432,434,435,#36,4l0,4i2,413,444.GAcRzap,
Rapport,p.CXXXYII;CXXXYIII. Correspondance de xlRGl)zI:lTE d'Jutriche#p.127,128.
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YcrWi
jlde Edelen aldaar bi
jeen waren trachtte de Lantlvoogdethen tescheiden?15
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51
uit4reesdatzi
j,z00a1svùôr drie maanden, te Bruwael zouden komen,en stelde
hunvpor,z00zi
j ietste yerzoekenhadden,gemagtigdennaarJarnchot te zenpen# en
datdeoverigen huiswaartszoutlen keeren. Hetzi
j np verzoek (lerEtlelen,hetzj op
raadvan oaAxzE,tlie zich ongaarnevervan Jntmerpen verwi
jtlerde, waarzi
jnete#enwogrtligheid ten hoogste nootligwas,werdDtt
fbl,nabi
jMeehelen,t0thethouden
eener zamenkomstbepaald. Hier trazen ohAxzz en Eoxolp met de afgevaardigden der
Eedgenooten lltloEhooE, cru xzoao , EvsrAr
rlrs vA> elElwzs, Heer van E wkuerde.,
GUILAIN VAN FIENWES, lleerYan Lttmbren, CHARLES LE REYELj lleer YRn X ddplgnie',
xzaxL vAx BER looT, Ileer .an R inozr , FzLlps vAw XARBAIS, Heer :an Louverval,

de Heer van Fendevzlle, BERwARO vAx xEhooE,Heervan kFarouz,JEA>I,
E souvAloz,Heer van E acquhecgue, en zAw vA> cAsExBhooT, Heer van Backerzele, tlen

j herinnerden hun, np last
achttientlcn van Hooimaand in onderhandeling (1). 'l
der Landvoogdes, in geschrifte hunne beloften van alles aanlewenden tnt hanllha-

ving der ogenbare rust, en hunne pligten jegens Koning en Vaderlang. Zi
jverzekertlen hun,datde Hertogin onmitltlelljk (len Koning verlofznu vragen terbl
jeenlnterrogatoires #?
f Comte 4IEGXOAT,P.325.P rocèa #c.
: Comtes d'EGMOSI el de l10R5E,T.1.p.

36,37,39.Procesvan denGraaf Tan zGxosp,bi
j t:cttac, Gesclt. d. FereclkdaNederl.
D.1.bl.622,623,641. Sententiën mcn ztvz, bl. 53, 73, 74, 77, 108, 111,134,137.
,II
ERtM,p.365.
y.wEsExcEEcx,lieschr.m.d.staet,enz-,b1. 131 134. vlGtlrs, Epist. ad ROI
p.
47
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Gï
de vonr 1845, D.1.
TK W U KR y
bl.343- 3199voor 1846,D.l1.bl.619.

(1)CorrespondalîoedeMAAGVEAITEd'Autriche,p.129. lntelvogatoire' du Co-fe TEGMOS',p.
331. Ts wzTEn,Ferb. d. Edelen, D. 1. b1. 399. De naamsopgaven der af
gcvaardigden bj
vdlu
anderen, welke onder hen ook tooEwla van Fc.
tellen,wi
jken van ditberigt af Zie z: wwTEa,Ferb. d. Edelen, D.1. b1.389,390. Naar
het regtsgeding van den oraal van EGxnso,bevond zich ook- de oraal'van Iloorne, a1: gezant
derllertogin,op dcbjeenkomsttc Dufel. Orncé,
v des Comte& #'EGx05T efde II()1t5z,T.1.p.
37. Ditwordtecllter door EGxozo ten stelligste tegengesproien. Zie Prone& ran den 6?'
cV
lolixolrs en
P/ATPS HEVTEBES, Y. D. HIER, srl

$4% EGXOSD , in tECEERC,Gesch.d.rer.skderl.D.1.b1.612.
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15ss- raeping der Algemeene staten ; en 2at, inzien de Ezelen naar vermogen streefden,

1*8 0n::etopenll
jk preken tedoen ophouden,zi
jalharen invloed bj hetHofvan à
Hadrid z0u bezigen,datalhet gebeurde vergeten wierd (1). zj stelden bune4o0r,
watdnor de Landvoagdes,sinds de overgave van het smeekschrift, in het belang der

Edelenverrigtwas. zi
j had te hunnen behoeve twee VliesritldersnaarSpanjegeznnden , en bet geloofsonderzoek en de bloedbevelen waren verzacht, of werkeloos

gebleven.))NietdeHertogin,''voegden zi
jerverwi
jtendbl
j,))maardeEt
lelen waren
hun wnord nntrnuwgeweest,dewjlzi
jaan 'svolksvermetelheid,deopenbareprekeen
andere berperten voedsel gege#en hadden. Immersverklaardehetvolk openlt
jk,dat
alles met bewilliging en op bevel der Etlelen verrigtwerd. Vreemtle onderstand ,en

inzonltrheid dievan deFranscàen,'sLandsoude vi
janden,zouden staatden ondergang berokkenen. Naar het algemeen geruchl,waren zi
jaanstokersdertegenwoordige onlustcn. Hun Smeekschriftvertonndeeenen schi
jn van i
jvervoordealgemeene
rust, maar opende eene deur vonr de openli
jkepreek. lnpien zj ditnietbedoeld
hadden, moesten zi
jzich daartegen Terzetten,ten bewi
jze,dathunne verzoeken a1leen strekten t0t 'sLands welvaart en gehoorzaamheid aan denKoning. Hadden zi
j
hetgemeen opgehitsl,dan behoortlenzjte bedenlten,datditregelregtaandruischte
tegen den inhoudvan hun Verzoekschrift en plegtigebelofte (2).'' lnduistere en
dubbelzinnige bewoprdingen ontvnuwden de afgevaardigden der Etlelen de redenen van
hunne vrees en achterdocht, en waarom zi
j meer zekerheid begeerden. EGxosb
Aertrok hierop naar B ruaael, en oaAwzz naar uintmerpen. De Landvoogzes zond
andermaal Eoxoyn, maar nu met den Hertog van Jareel
tot,dewi
jl ohAxzz thans
J ntwerpen niet verlaten konde, naarDufbl, met verzoek om eene nat
lere en

schriftelt
jkeverklaring(32. Eoxoxp vermaandenadrukkeli
jk de Edelen,zich nietmet
descheurmakersin telaten,welkeeen geschriftbi
jheningediend hadden,dewi
jlzi
j
anden nietop degenade en de vergifenis desKonings, <an wien men spoedig antwoord

verwachtte,rekenen konden;maar dat zi
j veeleer de onruststokers,zoo alszi
j be-

lonfd hadden,in bedwang moesten houden (4). 00k de Prinsvan ohxxzE,diezich
(1)GAcHlRo,Rapportfn deCorremondancedepultxppE11,T.1.p.CXXXYIII.
(2)v.wEsExnzEcx,Benclt. r. d.Staet,enz-,bl.131,132. I'osTrsIIErTEnrs,Rer.z?
z:frï/c.
Bel
g.Lib.XYI.p.404. BcltGrwnlrs,Sùf. Belg.Lib.111,p. 176, 177. v. METEREX, Rist. d.
Nederl. Oorl. B. lI.p.43 verso. :0RjRist. d.Nederl.oorl.D.1.B.lI.p. 72. IIOOFT,Nederl.Sz-df.B.111.bl.97.

(3)powTrs u.rTERrs, Rer.Wv,frfcc,Belgic.Lib.XVl.p.401. 50R,Sùf.#.Nedert.0orl.
D.1.B.II.bl.79.

(4)sTR&91,defeld:Belg.Lib,V.p.217. Ittterrogatoit'
e&d. ComteTEGMQZT,p.331.
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zeerontevreden tonndeoverhetgeen hi
jvan de gezindheid van sommige Edelenver-11
55568
nomen had, schreef in dien geest zl
jnen broetlerLonzwzzm,allesaan te wenden,
dat de vergadering te St.Frvf
g'ezl zich binnen de grenzen van het Smeekschrift van
Grasmaand bepaalde, en niet dopr buitensporigheid bare eigene zaak en het behoud

des Lands op het spel zette. Hl
j beschouwt
le alsten hoogsle onvoorzigtig,datde
Edelen de Calvinisten , die zich door muilzucht en ongehoorzaamheid zeer ongunstig
van de vredelievende Lutheranen cnderscheidden , in hunne bescherming gennmen

hadden (1). Be onderhandelingen te Dufblnamen denkell
jk den vierentwintigslen
van Hooimaantleen einde (2). Er wasbesloten, datde Edelen d00reenigebevolmagtigden te Rrktnnel zelf hun antwoord zouden inleveren , en der 'Landçoogdes
van dien dag af Ti
erentwintig d@agen van beraad vergund wnrden (3). 9e voorY
an
EGMOFD
en
ORANJE , ln negen hoofdpunten te zamengevat, werden door
stellen

maznlhonz (ler vergadering te St.Tru%
jen vnorgelegd, welke,na beraad, Graaf
Lonxw zzx van F cœ#c.
M aan het hnofd van elf Edelen met een vertoog en verznek. 29v.
pim.
schriftnaarBrueselzond (4). BRzllvRonz, vertelde men len Hove, had van denll1no:

vpprrang onder de Geuzen ten behoeve van tlen Graaf afgezien , omdat deze, indiea

de zaken ten kwadekeerden,gemakkeljk konde vlugten, dewi
jl hl
jin deA:d:rlanden niets te verliezen had ; maar van daar :0k veler misnoegen # dateen vreem-

deling zich metde zaken van hun Land bemoeide (5). LonBwxa en zi
jne medeafgevaartligden ,tle Heeren van Eeguerdee, 4an W arouz , 4an Louverval, van
N oyelle.,van Rzsozr, van f zller., van E eeaubeegue, van Gldetelle., van M al-

J:rg , van Ilaeften, en ran Jndr%ngk'
., Terschenen den morgen na bunne
kemstten Hove;allehadden den baard op tle Turkschewi
jze, en droegen hun teeken (orde) aan eene roode snner om den hals. Zi
j traden hetvertrek derLandvopgdes, bj wie zich de Graaf van Egmond bevond, binnen zpnder een enkel
wpnrd te spreken , of eenig geschrift te overhandigen. De Hertogin wenschte, dat

zl
j hunnen lastaan hare gevolmagtigden znuden openleggen,hetgeen zj weigerden,
dewi
jlhun berigtschriftdporde geheele vergadering (la g:'zl:'
rclïl:'
) was nntworpen
en gnedgekeurd , znowel tpt antwncrd cp hetgeen hun donr den Prins van Oranl-e

(1)ârcltzres de la J#cf::l êorange,T.ll.p.168-170. Vgl.de Gid& voor 1845,D.1.
b1.345-347.

(2)de Gidsvoor1845,D.1.b1.347.
(3) Corremondance dexzxGrERlTx d'Jutriche,p.93.
(4)sTaznk,deBelloBel
g.Lib.V.p.247.
(5)Corremondancede'mtlp'zlI,T.1.p.444.
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1555- en den Graaf van E gmond was onder het nag gebragt, als np a
'ndere zaken, die
1568
,

zl
j tdezen Heeren) nietwilden openbaren; datzi
j de punten,2iemoesten behandeld
wortlen,nietvanelkanderkontlen scheitlen,dewjlzi
jalstlun genpodzaaktzouden zjn,
ppnieuwdeEdelen bi
jeen te roepen,om daarvan verslagte geven. Hierop verliet de
Graafvan Egm ond het vertrek , en de Edelen vnlgden hem. De Herlogin moestnu

welbesluiten,zelvehetgeschrift:anhen aan tenemen.Zi
jwerzen den volgenden daj
ten Hove ontbntlen enoverhandigden haar een antwoord bi
jwi
jzevan vertoog, waar-

van de hooft
linhoud hierpp nederkomt (1). Zl
j beluigen hunnen dank s'oor het
gezantschap van BEROEX en xow'
rxgyr naar SpalB'e, en hunne gezindheitl# om in

de dienst des Konings en derLandvoogdes te volharden. Zi
j gelooven, datHare
Hnpgheid, in het stuk van gelonfsonderzoek en de strafbevelen , na het overgevcn van
hetsmeekschrift, niets nieuws heeft vnorgesteld; de overheden en wethoulers echter

bleven steeds,in strl
jdmetharebevelen,Tcortvaren metvangen en spannen van andersdenkenden. De Bondgenooten hadden hun uiterste best getlaan, om het vplk
stilen rustig te houden en het preken te beletten ,tloch konden cr de gemeente niet
van afhoulen , naardien 'sKonings besluit zo0 lang achterbleef, de Staten van eenige
gewesten tegen de gewnne wi
jzewaren beschreven gewnrtlen, en de Geesteli
jkheid
vnprtging met bedreigingen. Indien uitheemschen zich met de Nederlandsche zaken

mogten bemoei
jen, zl
jn zi
jbereid hen af te weren; zi
j behoevcn zich echter niet
te stellen tegen 'sKonings onderzaten, dewi
jl tlaardoor den Koning ontlienst gedaan , en geheel Nederland , welk zich aan het besluit der Algemeene Staten wil
cnderwerpen , bedorven z0u wnrden. Niemand der Bondgenooten had het volk onit
tnt de npenbare preek aangezet, hoewel sommige onder hen ook van dezclfde gods-

dienstwaren,hetgeen aan 'sKonings dienstniethinderli
jk zl
jn zal. Mreetde Landvcogdeseen geschiktmiddel, om hetpreken te beletten, zi
j zljn genegen hetten
uitvoertebrengen. Yan'sKoningsgunststeltlen zi
jzich allesgoedsvpor,indien hi
j
naar hun verlangen herwaarts kwam y om partjen te hooren. W at belangt het
vergeten4an hetgebeurde,zi
j verklaren niet teweten, iets gedaan te hebben in
strjd met'sKoningsdienst,en derhalve niet noodig tehebben,dathi
j, te hunnen
opzigte ,ietsvergete. De waarschuwing ,na hun Smeekschrift gedaan , behonrde vonr

eenealleraangenaamstedienstgerekendte worden,en bleek bi
j deuitkomstvan belan; Zeweestte zl
jn.'' Naditantwoord op de negen punten,hun door de zaakgelastigden der Landçpogdeste Duf'
elvoorgcsteld, eindigen de Edelen hun gescbrift
metdezenadrukkellke woorden, ))Uw gunstig schri
jven aan den Knning,Xevrouw!
(1)Correspondancedepllltll
œElI,T.1.p.147,411.Correspondancedezzccrzalrzd'Autricke.
P.133.
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vordertonze ootmoezigste dankbaarkeid. Nogtans zj het0ns geoprloofd, nu eens1s55vrjmoedigen rondborstig tespreken en ons hartvoor U open teleggen. Hetisons 1568
Nteeds voargekomen , dat Pwe Hoogheid grootmistrouwen tegen ons gekoesterd en dit

openll
jk betnond heeft, t0tdatde Heeren te Dufel in Uwen naam 0ns<an hette.
gendeelverzekerden. Ditvorig wantrouwen heeftnnsyelevjant
len verwekt;eenigen
waren z0overbitterd,datzi
j nietontzagen,zich in hetopenbaarover onsuittelaten,
alsofwi
jtotoproeroyerhelden; zelfshebben sommigen zich laten ontvallen,datzi
j
gereed waren, 0ns van kantte helpen, indien men 't hun beval. Om 0ns n0g meer
gehaatte maken ,strooide men telkens onder het yolk uit, dat de Koning, hier te
Lande komende , nns als muiters en rustverstoorders strafen z0u ; metmeer andere
lasteringen,temenigvuldig om lzierstuksgewi
jze te melden. W i
j hebben ditalles'

welvooreenen tjd stilzwi
jgend laten doorgaan, zonder er eenige klagtoveraan te
hefen,haewelwj er billt
jke redenen t0ehadtlcn. Xaarde lengte van tl
jd en de'
geheime aanslagen tegen nns,die wi
jnntdekthebben en dageljksontdelkken,hebben
onstothetuiterste gebragt;weshalvewi
j,t0lafwending van hetgreote gevaar,welk
nnsboven hethnoft
lhangt,genoozzaakt zjn geweestnaar middelen om tezien,ten
einde nns in eenige lantlen vrienden te verwerven, die 0ns kunnen dienen en helPen, wanneer men ietsmet geweld tegen ons en 'sKonings onderzaten wil onderne-

men;antlersniet. W i
joordeelenditvooronshoogstnoadig,wegenshetltwaad vermneden,welkUweIloogkeid 4an0nsheeftopgevat. Daarpm bidden wi
jU,deze onze
betuigingnieteuvelte duiden, omdat zj nietdan tnteen goed doel strekt:de beveiligingvan ll
jfen goed. 5Yl
j hebben geen anderoogmerk dan 'sKoningsdiensten
'sLaudsbehnudenis. Ilierom wenschten wi
j wel, daterdnarandere min gevaarli
jke
middelen in voorziengeweestware. V-i
jwetennietsbelert0tonzeveiligheid en rust,
dan op het nnderdanigste te verzoeken , datUwe Hnngheid ons alle verzekering geve,

en aan alle Heeren en Ylicsriddershetzelfde gebiedeIdat tegen onsnfandere onder-

zatenvan tlen Koning op geenerleiwi
jzeietsondernomen worde Wegen: 0ns Smeekschriften Verbond. 9ePrins:an Oranje,de Graafvan Egmond, en de Graafvan
Roornezi
jn onzer zaken, na hetoverleveren van hetVerzoekschrift,bestkundig;
methen zullen M'1
j in hetvervolg over verscheidene punten moeten handelen ,die ons
vandienstkunnen zi
jn. 5Vj smeeken derhalve, dat Uwe Hoogheid dezen Heeren
gelaste, ons voortaan met hunnen raad te ondersteunen en in hunne bescherming te

nemen;enhun zooveelgezagsgeve,datzi
j op alleswat'sLandsbesclzerming betreft,
znabinnen als buiten den staat, beslissende maatregelen kunnen nemen. Dit is het

eenigemidtlelvan veiligheid voor ons en de verzereonderzaten. Zi
jstaan alom bekend alsgrontmoetlige en deugdrgkemannen,welke alleszullenleiden t0tdienstvan
zj-neXajesteiten t0tvrede yan hetLand,en die alwatzi
j nns beloven,ten uitvoer
zullen brengen. W elentle,datPweHoogheid zulks alleen bj Aoorraal kan vergun-
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- nen,bitlden wi
j U,terstond iemand naar den Koning aftevaardigen,teneindehet
hem behage,gell
jken lasten gell
jke magtaan gennemde Heeren teverleenen,oppat
wi
jhierdoar0nste vri
jmoedigeren teopenhartigerin zjnedienstgedragen,totdatHi
j,
met toestemming der Algemeene Staten, anders zal besloten hebben. W i
J- mogen

eindeli
jk vnorUweHoogheid nietverbergen,dat0nsteSt.Fr?zf
p-ezIhetnevensgaande
smeekschriftis ter hand gesteld uit naam van een grool getleelte des volks,hetwelk
ook mondeling aangeboden heeft, de wapenen neder te leggen en zich in hetstuk
van gotlsdienst aan alles te onderwerpen, wat de Algemeene Staten gebietlen zullen.

Zi
j begeeren echtertevens, datPwe Hopgheid onslastgeve, hun tebeloven, 2at
wi
j cnsbi
j hen zullenvnegen en znrgen,dathun,terwi
jlhetbesluitderAlgemeene
Staten verwacht wordt, geen geweld of overlast geschiede. Zl
j zouden gaarne zien,
dat eenigen van ons, die het Verzoekschrift overleverden , in alle steden en landschappen gesteld wierden , nm aldaar tle rust te bewaren,en in wierhanden zj

hunne wapenenltonden nvergeven. Andershebben zj onsgenoegzaam verklaard,dat
zi
j uit vreesvan onverhoeds overvallen teworden, toevlugt en tropst bi
jantleren
zpeken zullen. Endewi
jlwi
j beduchtzjn,datzi
jtleYranschen,onzeoudevi
janden,
in het Land brengen. hebbcn wi
j Pwe Hoogheid hiervan vri
jmoedig kennis willen
geven, ten einde daartegen naarti
jdsomstandighetlen,en gell
jk Zi
j hct raadzaamst
zal oordeelen, t0t 'sLantls behoud te voorzien. W j beluigen, da@ wj ons in
dit alles van onzen pligt gekweten hebben, en door dit ons verleog geheel ontlast

zi
jn, indien er in vervolg van ti
jd andere onheilen mogten ontstaan. Yerder,Xevrpuw! bieden wi
j ant
lermaal aan, onsalsgetrauwedicnaarsvan Zi
jneXajesteitte
laten gebruiken in alles,overalen zn0 dikwi
jls.men 'tonszalwillen gebieden, en
zelfs, ishetnnodig,voor'sKoningsdienstte sterven.W i
jbillden U,onshicrop een
gned en kortantwoord tewillen schenken.'' Bi
jhetpverhandigen van ditgeschrift,
verzochten de afgevaartligde Etlelcn nog mondeling, ))dat de Hertogin,indien haar
iels op het harte lag, (lit aan hen wilde openbaren ,en voortaan geen gehoor geven
aan de zoodanigen , die hen ten Hove verdacht en gehaat poogden te maken. Een

zuiver geweten geeft vri
jmoedigheid. Zj- schroomden niet te verzeeken, dat z0@
eenige aanklagers legen hen ogkwamen , de beschulfligers en de beschuldigden tegen
elkander gehoord, de scbuldigen naar verdienste gestraft, maar o0k de valsche be-

schuldigersmetdezelfde straf.welke(Ie aangeklaagden,inpien zj werkeljk schuldig
waren , verdiend hadden , mogten gestraft wortlen. Konden zj hunne beschulzigers
vinden , en werd hun daarover geen regtversckaft, dan baden zj de Landvoogdes
onlmnedig, niet euvel te nemen , wanneer zi
j zelven tothandhaxinghunnereer,401doening znchten.''

De Landvoogdes eischte nu bl
j mcnde van den Graaf4an xoxoln en de Raadsheeren nx BavxzsLxs en Asloxvzslz van de Etlelen opheldering over eenige punten'
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à hun vertppg, welke haar duister en tlubbelzinnig vaorkwamen. Hoewcl het vortle-1555-

ren :an nadere opening,geli
jk deEtlelen aanmerkten,alleen slrekken z0u,om den
ti
jdmetnnodelonsschri
jven tespillen,voltledenzi
jechteraanharebegeerte,opdathier-

1568

dnor hunne regtvaartlige opgmerken te beter begrepen en natlerhand nietverdraaid

mogten worden. ))
'Uwe Hnogheid wenschtte weten,''zeitlen zi
j,))in welkesleden
de gevangenen zi
jn benevens de redenen waarom ,en verklaart,datzulksniettot
Pwe kennis gekëmen is; wi
j antwporden, datte Doornzk, Ràpnel, Bergen in
#:w:#pl4Y:p , Jrien , Bethune, J tlt, Brueeel, Wrz/éx :,Gent en op meer andere
plaatsen zeer velen ter zake van gotlstlienst en krachtens (le bloedbevelen in hech-

tenisgesteld zi
jn,geli
jk Uwe Hoogheid bi
jontlerzpek waarzalbevintlen. WatUwe
aanmerking betreft, datwi
jmoeten aantoonen,welke pogingen wi
jaangewendhebben ,om hel volk te stillen en het prekcn te beletten ,hierop dient, dat Pwe Hoog-

heid bi
j de Kerlteraden en Kerkleeraarsin alle gewestenvernemen ltan,welkediensten wi
j bewezen hebben,zo0 in het algemeen a1selk in hetbi
jzonder,en hetza1
bli
jken, datwl
jU de waarheid gezegllhebilen. 0p devraag,))in welk ppzigtmen
de Stalen van eenigeLantlschapgen,tegen de gewone wjze,vergatlerd heeft?''antwoorien wi
j,datwi
jzulksnietbehoeven te bewi
jzen, dewjlditonderhetvolk algemeen verspreid is, welk ons berigt heeft, dat men gewoon was de Staten van

Flaanderen te vergaderen Aôlrmen die:an Jrtoh belchreef;datmen inhetbi
jeenrpepen van de meeste antlere Staten eenigen ontbnden heeft, dic niet gewoon waren altlaarte verscki
jnen,en daarentegen anderen te huis gelaten , die behoarden beschreven te worden , of hun ten minste de beschri
jvingsbrieven zeolaattoegezonden,

datde Staten reeds vergaderd waren vôôrzi
jdieontvingen. Daarenbaven heeftmen
onsverwittigd,dalden zaakgelastigden derstetlen geen ti
jd Terleend werd,om naar
gewnonte berigt aan hunne Xeesters te zenzen ,maar gedwongen werden op staande
voet te anlwnnrden , zpnder dat men hun een afschrift 4an de Xatiging tler bloedbe-

velcn,ofti
jd 4an beraad geven wiltle,voorgeventle,datUweHoogl
zeid ditalzoobevolen bad. Ergaatook spralte,datbrieven aan de bl
jzontlerestedeli
jkebevelhebbers
geschreven waren, in welke hun gelast werd , de afgevaartligden der dteden en de

Edelen,onderhun gebied, tewinnen en aanllunnezi
jdetetrekken. Ditalleskan
Uwe Hoogheid niel onbekend zi
jn;maarin onsvorig vertoog hebben wi
j,om langwj-ligheid te mi
jden, ditnietwillen inlasschen. Ophetpunt:inwelk wj onsover
het ontdekken van vele bedreigingen en beimell
jke aanslagen tegen ons beklagen,
zeggen wi
j nader, dat wi
j, onmitldelli
jk na hetoverleveren van onsSmeek-schrift,
duideli
jk genoeg bemerkt hebben, dat vele Grnnten,en onderhen eenige Ridder!
4an het Gulden Vlies, zich van ons afgezonderd hebben , ons vliedende als had-

denwg misdaad van gekwetsteopperhoofdigheitlen van oproer bedreven. Zl
j hebben
tevensvelezalten onderelkantlerin hetgeheim behandeld,hetgeen zj te yeren niet
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- gewoon waren; zelfswaarschuwden zi
jeenige 4an hunne bloedverwanten en vrienden ,
zich nietmet onsin te lalen ,maar te trachten hunne eer te bewaren , hun de VeY3rcn vooroogen stellende, die 0ns baven het hoofd hingen ,wanneer de Koning her-

waartskwam. Helzelfde hielzen zi
jsommigen voor,t
lie0nsYerbond reedsgeteekend
hatlden,metbeloftevan 'sKoningsvergifenis,indien zi
j 0nsverlaten wilden. Dewjl
nu dezeGrnotenstem en zitting in 2enRaad hebben,ishetligtte bevroeden,datzj
denKoning berigten overeenkomstig hetkwaad gevoelen,welk zi
jvan onskoesteren,
en geen anderen raad geven, dan die t0t0ns nadeel en verderf moetuitloopen. O0k

zt
jn er van tl
jtlt0tti
jtlpnsten uitSpanjeaangekomen,zondereenig besluitvan den
Koning op onze zaak mede te brengen , doch met een scherp verbod, eenige brieven

van bi
jzondere personen aan te nemen en herwaartsovertebrengen. W i
jzi
jn onderrigt,datdeKoning een vri
jen doorlogtvoordeSpaanschebenden doorFrankriik
verzncht en van 'sKonings moeder gell
jke hulp begeerd heeft, welke hj haar,
tentt
jde der binnenlandsche oorlogen,bewezen had.Verder hebben wi
jvernomen,
dat de Hertog van Savol
jen den Koning bi
jstantl en volk beloofd heeft, en op
den Ri
jksdag bI
j den Keizer getrokken is, om hem zi
jn aanslag op de Nederlandentekennentegeven.0nsisn0kbewust,datdeGeesteli
jkheid,builengewnonte,vi
jfmaalhonderd duizend guldenheeftopgebragt,hetgeen wi
jalti
jd begrepen hebben gezchiedtezl
jn,om erzich tegen ons van tebedienen, geli
jk zelfs eenigen van haar
zich daaroz beroemd hebben. O0k heeft geen der Ritlders van het Gultlen Ylies
ons tnt nu t0e willen verzekeren . dat de Koning ofUwp Hoogheid geene middelen van
geweld tegen 0ns z0u gebruiken. Deze en meer andere redenen noopten 0ns,ons

zelven te verzekerent geli
jk in 0ns ecrste vertopg gezegdis,en datt0t0nsgrnol
leedwezen. Optlat echter Uwe Hoogheid nietdenke,wanneerwj zeggen in eenige
lanzen vrienden gemaakt te hebben,datwj daaronderde Franschen zouden begrjpen,willen wi
jU welverzekeren,datzulksenkelin dezeNederlandeneninbultaehland geschied is. Begeert gi
j te weten, wie de onderdanen en leenmannen des
Koningszi
jn,van welke wi
jlpraken? 'tzi
jn deingezetenen en inwonersderNederlanden , die ons Verzoekschrift en Verbond goedkeuren en toeslemmen. W at nu ,

naar den inhoud van ons vertopg9 onze verzekerdheid aangaat, z0obevinden wj
geenszins, dat wi
j onze Bondgenooten bevredigen en 'erzekeren kunnen, ten zi
j
doordeverzekerdheid, welke het Uwer Hoogheid ,den Ridders van het Gulden Vlies,

en in hetbi
jzonderden drieHeeren,diedoor0ns zi
jn voorgeslagen,om middclaars
tusschen den Koning, Uwe Hoogheid9en 0ns te zi
jn, behagen zal 0ns te geven.
W j begeeren e'enwelniet dat de last, welken wj dezen Heeren trachten op te
leggen9hetgezag 1an Pwe Hoogheid vermindere,maardatzi
jallesverrigten op P<
bevel. svi
j gelooven wel, dateenige Stadhoutlers misnnegd zullcn zi
jn over ons
yerzoek,dal voortaan binnen en buiten 'sLantls geen krl
jgsvplk aangenomen mag
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worden dan op last der drie Heeren, en dat deze het bewind over het volk ,1555h
1568

etwelk Gi
j t0t 'sLands behoud goedvinden zult aan te nemen, aan zondanige
hoplieden mogen geven a1s zi
j, met gemeen overlcg, ten dienste des Konings
bevinden te behnoren. gien ondank derStatlhoudershadden wi
jwelwillen vermjden; doch wi
jvertrouwen,datUweHoogheid,inziendedatditmiddelvan verzekering veelmindergevaarli
jk i3,dan datwelk wi
jweleervonrgesteld hebben, nnsliever een deel van dien ondank zal helpen dragen, dan 0ns in den toestand te laten ,

in welken wi
j 0ns bevinden. En ppdatUwe Hoogheid ditte beterverstaan moge,
zno is onze begeerte niet, U of de Heeren aan de vnorschreven beloften verder dan

bj voorraadteverbinden,en t0tdeKoning zulksgoedgekeurd nfverwnrpen zalhebben. W el verstaande , dat Uwe Hoogheid en al de voorschreyen Heeren nnsbelaven ,

datwi
j, indien deKoning hieraan zi
jne toestemming weigerde, n0gdrieweken nadat0ns zjn besluitvolkomen bekend gemaaktis, onderUwe en hunne bescherming
zullen staan; opdatwi
jin dien ti
jtl,onsvan zulkemiddelen mogen vpnrzien,a1swi
j
tat nnze veiligheid noodig zullen achten. W at de verzekerzheid belangt, welke Uwe

Hcogheidvan onzeBontlgenooteneischt,wi
jbeloven, tlatwi
jvnortaan nietsverrigten
zullen dan met raad en goedvindcn der drie gemelde Heeren. Helkrijgsvplk, welk
wi
jbuilen 'slandshebben, bieden wi
jaan ten diensle4an Zi
jneXajesteitcn 'sLands
welzi
jn, z0a dikwi
jls men begeeren za1hetdaartoe te bezigen; onsinallesgedra.

gende aan hetgeen de Koning, metbewilliging der llgemeene Staten, 0ns zal gelie-

ven tebevelen. W j bidden U ootmoedig,dezeonzenadere verklaring ten bestete 2 v.
hcuden en er, bj wi
jze van kantteekening,een goed en bpndig antwonrdopte ge.OngstTen. Dan zultgi
J'Weldoen''(1).
ma
15a
6n6d
De Landvoogdes was weinig met de nadere 4erklaring der Edelen gevorderd, tlie al

haré verbolgenheid op nieuw moet verwekt hebben (2). Dittweede Yerzoekschrift
kwam haar vpor als n0g ))slechter van smaak en harder nm te verteren, dan het

eerste (3).,, Zi
jberaadde zich metEGxowo enBAhrAvxowT,dewi
jldeaverigeGrnpten
(1)v.wEsExsE:cx, Beschr.m.d.é'fccf, enz. bl. 160- 169. v.p.HZER, de Init. Tumult.
Lib.lI. P.335-342,welkemeldt,datdeEdelen ni
etdrie weken,maardriemaanden tl
jd van
beraad bedongen, nadat'sKonings besluitwas afgekondigd. svqGrsnlrs, R ist. W e/
g. Lib.111.
z pszlv, cltron.de #0//.T.lI.Livr.lX. p.107- 110, 113- 115. :t)R, H ist.
p. 177- 185. I,
d.Nederl.Oorl. D.1. B.II. b1.92- 95. v.METEREX, R i&t. d. Aeder/. Oorl. B. lI. b1. 43.
Ts wATER, kkrb.d.Edelen, D.1.bl. 399- 419 en de aldaar aangehaalde tzsorETrs, Epist.

lecrel. Lib.1.p.12,13,welke verhaalt,dat de geesteli
jkheid nietvjfmaal,maarachtmaal
llonderd duizend gulden llad opgebragt. GzcgzEp,Rapport,p.6&ïxIX.

(2)Jrchiresdelascïdpzld'Orange,T.11.p.178,179.
(3)Correspondancedex&RGrEnlTsd'Autriche,p.142.
11 DEEL, 1 S'
rrx.
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1555- zich elders bevonden , en met den Geheimen Raad , h0e te handelen. EGxoxo nnr1568 d

eelde,datergeen sprake kondezjn van geloofsonderzoek,bloedbevelen en vergifenis, punten die nu naauwell
jlts meer in aanmerkingkwamen. ))W aarhetgeweld
regeert,''zeidehi
j, ))en de misdadigersdoorhetwoedentle gemeen uitze gevange-

nissen verlost worden , is er niet veel te verwachten van wetten en'vonnissen. De
vraag is alleen ,watm en verkiest: oorlog of vrede? lndien de Algemeene Staten niet

bi
jeengeroegen worden, is cr alle vrees voor burgeronlusten en binnenlandschen
oprlog.Xi
jn raad moge gevaarli
jltschi
jnen9maarhi
jisnietteminnoodzakeli
jk.Vantwee
kwaden moet men hetminste kiezen-'' Op voorstel van vlGtlus echter, beslootmen
vonrshands den Edelen te verwittigcn , dat hun verzoek in overweging zou genom en

worden, doch datzj eenigedagen get
luld moesten hebben,terwi
jlde Hertogin aan
flen Koning schri
jven,en deRiddersvan hetGulden YliestenHove ontbiedenzoude.
Eoxowo wertl opgedragen ,hun ditbesluit m ede te deelen, hen op het zachtste neder

te zetten,en totontbindingvan hetVerbondaan te manen (1). XaarLoozwxzm van
Acz,
vcM en zi
jnemedeafgevaardigden waren doprdeLandvoogdesop eenewi
jze ont1
di
e
hun
ve
r
t
r
ouwe
n
vangen
gcen
op hare betuigingen konde inboezemen (2). XAlOARETEA haastte zich, yltlps van het gebeurde te ontlerrigten en bi
jhem np de
noadzakeli
jklzeid van hetbi
jeenroepen derAlgemeene Staten aan tedringen (3).
Ondertusschen maakten de Nederlandsclze zaken het hoofdonderwerp uitvan 'sKonings beraadslagingen op het lustslnt in hetbosch van Segovla. Daar waren tegenwoordig de Hertng 1an J lba, de Graaf van Ferza , Bon AwTowlo de Toledo,
Grnotmeester der orde van ST. zAx , D0n zuAx xawRxovzz de Lara , Groot-llofmeester der Koningin , Rrl GoxEz, Prins van E iplï en Graaf van Ih lito,90n xavls de

QM1c#@,Groot-stalmeester van nox c&ltlaosjdeRaadsheerTlswAco,'sKoningsZegelbewaarder uoppEhvs, en de Geheimsckri
jvercovh'
rzvxLlzz(1). HoppEhvsschreefom
(1)Bcllcrwolrs, Ilht.Bel
g. Lib.III, pa186- 188. TE wzTElt, Ferbond d. Edelen ,'D. 1.
bl.419- 421.

(2)Den 30 van Hooimaand had tooEwxzK Tan Ac4:c?:aan den Prinsvan Oranjegeschreven;
S. A. apres avoir faicte grande dimcultè de nous ouïr, en ast été enfln contente, que llssions
nostre rapport aa conseil tl'cstat, mais bien à son grand regrèt,etde faicts'estm ise en une
tellc colèl'e contre nous,qu,elle apensé crercr.....parefzqu'elle démonstre assez quellebonc
aflkction qu'elle nous portc..... 11faultccrtainementregarder à nous alraires,puisque la bone

dame prendt ceste pressante,je vous asseure que le dedansne vaultriens. Jrchive& de la
Jlczàpzld'Orange,T.lI.p.178,179.

(3)CorrespondancedeM,
NRGrEEITE d'Antriche,p.142-115.
t4)uoppERrs,Memorial,p.87,88.
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55dezen ti
jdaan vlcrlvs,dathi
jsedertmeerdan drieweken,om den anderen dag zicb 1515
68
naar deze vergaderingen moest begeven , welke,ondanks zjn aanzoekbi
jdenKoning,
de Nederlandsche Gezanten BERGEX en xolTlcxv nietmogten bi
jwpnen,dieh0enadrukkeli
jk zi
j hierover klaagden, zich mnesten vergenoegen met de besluiten uit
tlen mond van 'sKonings Raden te vernemen (1). Eerstvestigde mendeaandacht
op de oorzaken der kwaal, daarna op de middelen tot herstel. ))llet kwaad was,
dacht men , ontstaan uit de ontevredenheitl van een of twee Personen , die gaarne
het bewind over de Nederlanden in hunne hantlen gewenschthadden , ten einde al-

daar vri
jheid van godsdienst, hetzi
j openli
jk ofvoorelk in zi
jn huis,in teyoeren.
Zigtbaar was deze bedoeling aan de stappen , welke reedster bereiking daarvan wa-

ren gedaan; de eerste was geweest het verwi
jzeren vanden KardinaalORA/VELI,M,
(le tweede Eoxowns gezantschap naarSpanje) en daarbeide aan hetoogmerk niet
beantwoord hadden, was men t0t den derden overgegaan het overreiken van
ket Smeekschrift der Edelen , welks onderteeltenaars, grootendeelsbloedverwanten ,

vrientlen, of dienaars der misnoegde Grnoten, ligteli
jk lieten raden, wiens werktuigen zi
j waren. Na ditalleswasnu devierdestap gekomen,dezendingvan :ERoux en MowTzoxv. Hun lastbrief,watheteerstehooftlguntbetrof,kwam bi
jnaovereen
m et het Smeekschrift der Etlelen; het tweede punt had eernt:SJ': betrekk-ing op het

wantrouwcn tusschen den Koning en eenige zi
jnersederlandscl
aeleenmannen,waarYan echterZi
jne Xajesteitmeermalen schriftell
jk verklaard.had, dathem nietsbewust
was; en ten tmeede, de wi
jzigingen in den Raad van State, ofveeleer, in den
ganschen regeringsvorm der N ederlanden ) hieraan sloot zich ten derde, de
pverkomst des Konings, welke men slechts dan verlangde, als al de overige punten waren ingewilligd. D00r het aantlringen op het eerste en tweede punt toonde

men duidell
jk, datdebedoeling was, deteugelsvan hetbewind in handen tekrjgen en vri
jheid van godsdiellst teverwerven. Nam men nu daarbi
jin overweging,
2at niet alleen de misnocgde Grooten, maar ook de Etlelen,en eindeli
jk zelfsde
Ketterseenonderling verbond hadden gesloten,waaruithetopenli
jk-prekenontsproten
was, dan k0n men metgrondvermoeden,datbi
jde vieropgenoemdestappen,eerlang een vjfde zou gevoegd worden,van welken men nog meer buitensporigheden te
duchten had (2).,9Xen kan nietontkennen,datdezebeschouwingen eenenaauwkeurigebekendheid metden staatvanzakenindeNederlanden aanduidden,en datzj,
welke dezegevoelensuitbragten,juist oordeelden (3). Watnu demiddelenterge(1)HOI'I,
ERIEpist.ad VIGI,
IrM,p.92,93,107.
(2)uopllEllrs,Memorial,p.81-83.
(3)cpRylx-wlERsslrzxv,de Tccifzgj.Oorl.D.1.bl.298.
39+
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1555- nezina van hetbeslaanze kwaad betrof,deze waren, meenlemen , tweeërlei:een we1568
...
.
zenljk- en een schi
lnmiddel;hetlaatste moestals gevaarli
gk vermelen , heteersle a1leen tnegepast worden. Het schjnmildelwas reedsdonrdeNederlandsche gezanten

voorgeslagen, nameli
jk het afschaFen van helgeloofsonderzoek, hetwelk echterde
achtbaarheid van den Koning, den Paus, en van de HeiligeXnederkerk nietgedopgen
konde; de verzacbting der bloedbevelen , waardnpr alle overtredingen van verzuim ,

z:o als het niet terkerke,termisse,oftebiechtgaan,ongestraftzouden blijven;
en het verleenen eener algemeene vergifenis, in welke ook alle Leeraars en oproer-

makerszoudenbegrepen zi
jnendiealzoo evenmin alsde twee andere punten k0ningewilligd worden. Het eenige ware geneesmitldel bestond dan in 'sKnnings onmipdel-

ljkereisnaardeNederlanden,waardonrde gevreesde onheilen n0g konden verhoed
worden. De Vorst z0u bj zi
jne komst alle reedsgeslotenelerbonlen kunnen verbreken , de noodige beschikkingen op hetstuk van godsdienst maken , en dan overwegen , of eenige verandering in de bloedbevelen en in den vprm van bestuurnoozig
ware. gaar echter de zaak in zulk een naauw verband stpnd met de eere Gods en
t
ler ware Kerk , naoest naen vopraf doûr ppenbare gebeden en omgangen den zegen

tles Ilemelsafsmeeken; terwi
jldeKoning steedsmoests'
onroogen houtlen de Nederlanlersyaderll
jk tebeàandelen,en regtvaardigheid teparen metbarmhartigheid(1).''
Fxslps verklaarde: dat hj tot dit laatste volkomen genegen was, en besloottot
dereisnaardoNederlanden. Daqrhj echternietvôôrdenW inlervertrekkenkonde
en ze togtoverden Oeeaan gevaarli
jk gepordeeld werd;als0ok uitvrees,datwelligt oproerlingen zich van het eiland W alelteren,waar hl
j landen moest,meester gemaakt hadden , werd goedgevonden, dat hi
j in hetVoorjaarde reisoverde
M zddellandeche Zee en dan vert
lerteland z0u ondernemen (2). Devreesvoprhet
aanlanden in V alelteren berustte ongetwi
jfeld op xEoExsverzekering aan de Lantlxnagdes, en welke door rcxowo en AREM:ERO bevestigd werd,dat de verbondene

Edelen beslolen hadden, indien de Koning met kri
jgsbenden mogtkomen ,tien of
twaalfduizend man naarZeeland te zenden,om zich tegen zl
jne ontscheping te verzetten(3). Ondertusschen toonde Flxzlpszich gevoelig getroFen overdenl00pvanzaken
in de Nederlanden. Gemoetleljk isde tonn,op welken hjzulksaan MXROARETIIA
nan Parma tekennen geeft. ))Gj kuntligteli
jk de smartbeseFen,welke ditalles
mi
jveroorzaakt, daar 'tvan znnveelbelang isvnoronsheilig Katholi
jk gelonf,welk
ik steeds metallen i
jverteharte gennmen en omhelsl heb, overeenknmstig de ver#

(1)u0:pERvs,sleznorial,p.83--87.
(2)HoppERrs,llentorial,p.88.
(3)CorrespondannedePnltlppE11)T,1.p.120.
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pligting, dieop mi
jrust,datgeloofte onderschragen; en ten tweede om het groote 1555-1568
gevaaren de moeijeljkheden,welke uit dat alles voor zno vele goede leenmannen en
enderzanen , die ik in de N ederlanden bezit, kunnen ontspruiten ,te wier aanzien

ik niet de natuurli
jke genegenheid kan vergeten,dieik hun alti
jd toegedragen heb
en n0g toetlraag. En, inderdaad, ik kan nietbegrl
jpen,h0editgreotekwaa; in
weinig tjds z0otnegennmcn is,teminper daarik sindsmi
jnvertrek uitdeNederlanden nimmer gehoord heb, dat er eenige strenge strafuitoefening of regtshandel
van wege het geloofsonderzoelt of de bevelschriften op de golsdienst geschied is, uit

welkedergeli
jkemoejell
jkheden ontstaan zouden zjn.00kisdoorhetoudebevelschrift
de weg totverzachting, ofandersvan genade,alti
jd open geweest. Xt
jnebrieven,
welke ik U verleden jaargeschreven heb,bevatten mede geene nieuwigheden in het
punt van gcdsdienst, maar alleen ,dat metbetrekking t:t het geloofsnntlerzpek en de
bevelschriften geene nieuwiglleid wierd ingevoerd, en alles in denzelfden staat bleef

a1s het was ten tl
jde van wi
jlen den Keizer,ml
jnen vader.'' Hierop deelthjder
Landvoogdeszijn gevoelen mede overde afschaëng van hetgelonfsonderzoek,de verzachting derbloedbevelen, dealgemeenevergifenis,en zi
jnekomstnaarde#:&rlanden niet alleen wegensde noodzakeli
jkheid, welke zi
jhem daarvan had aangetoond en dieinderdaadgrootwas,maar ook uithcnfde der))natuurli
jkegenegenheid,
die hj alti
jd gehal heeft,om zi
jneleenmannen en onderdanen meerdoorlieftle en
goedertierenheid,dan doorvreesen gestrengheid teregeren.'' Hoewelht
j hethopge
nutvan hetgeloofsonderzoek erkent,ishl
j cchtcrbereid,den wenschderIleeren en
den eisclldestjdste bevredigen,en ditonderzoek in deNederlanden afteschaien,
zondra))deuitoefening van hetBisschoppeli
jk regtsgebied çlbezereoe delaJ-?
:r:>#ïction efwcppcf:)gevestigdis,gelgk van regtswegebehonrt-'' Watde verzachting der
bloedbevelen betrof,ofschoon hj zich daaruitweinig goede vruchtvoorsgelde,dewjl
de Ketters en scheurmakersbli
jkbaarop eene volstrekte vri
jheid van godsdienstdoelden , en de verbondene Etlelen in hun Smeekschrift geheel iets anders beoogden ,

stemde hi
j erechterin t0e en oordeelde zelfs, datzi
jh0e eerder h0e betermoest
de
La
ndv
oogde
s
e
n
haa
r
Ra
ad
hoo
pt
en , dat hel Bondgenootschap
geschietlen, dewi
jl
alsdan zou uiteen gaangen deHeeren beterin staatzouden zi
jn goede diensten tegen

de kwaadwilligen te bewi
jzen. Hj gaf derhalve aan XAROARETnA eenigewenken,
hoe zl
j eenedergeli
jkeverzachting ofmatigingmoestontwerpen,en daarbi
jvnoralin
het 00g houden, dat het Katholi
jke geloofen hetKoninkli
jk gezag nietaangerand
werden. Xogt hi
j zich insgeli
jks evenmin van eene algemeene vergifenis den gewenschten uitslag belpven,dewi
jl de kwaadwilligen zich daardnor niet van hunne
plannen zouden laten afbrengen, z00 veroorloofde h1
j echterderLandvopgdeseene
algemeene 4ergiTenis te verleenen , 011) dengenen , welke denken m ogten , datmen

heln ten kwade van hen onlerrigthad en hi
jhen naderhand metgestrogheid z0u
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1555- behandelen , dit vermoeden te onlnemen , hetwelk , naar de getuigenis der Hertngin,
1568
voor een gedeelte de oorzaak was der tegenwoordigerampen. ))gaarik slechtsstreef,''

zegthi
j, ))om mi
jne leenmannen en onderdanen metallemogeli
jke goedertierenheid
te behandelen, en van niets meer afgri
jzen heb dan van gestrengheid,wanneerde
zaken op eeneanderewi
jze kunnen bemiddeld worden, is het mi
j welgevallig, dat
g@
j,wanneerdaardoordemoeijeli
jkheden uitden weg geruimd kunnen worden,eene
zoodanige vergifenisverleent,i
nvorm en wi
jzealsgi
jhetbestezultoordeelen,hetzi
j
vnnr de Bondgenooten alleen of voor allen te zamen.'' Deze vergifenis z0u zich echter

nverhetverletlene alleen uitstrekken (pour le 2?c,z.J neulement) en pverdegenen,
die niet bl
j vonnis veroortleeld waren t0tde tlagteekening van tleafkondiging van
dit besluit; onder voorwaarde, dat de bewuste verbonden en eedgenontschappen op-

hielden en zj,die zich daaraan, ofaan ketterjen en hettegenwerken derstrafbevelen schuldig gemaakt hapden, zich voortaan tlaarmede niet bemoei
jen, maar
zich gedragen zouden,alsallen goeden Katholi
jken,leenmannen en onderdanen des
Konings betaamt. De drie gemelde punlen moesten op devoorgeschreven wi
jze ten
uitvner gelegd worden , maar vonraf moest de Lanpvoogdes zich verzekerd hebben ,
dattle Heeren alles zouden aanwenden , ))om de heilige godsdienst en de rult van
den slaatte handhaven , en alle verbcnden , eedgenootschappen ,zamenkomsten , mui-

teri
jen en dergeljke tegen te gaan.'' llet bjeenroepen der Algemeene Slaten moest
op geene wi
jze hoegenaamd toegestaan worden. Voortsverklaarde de Koning, dat
llijwenschtekôôr den W interindeNederlanden telkunnen komen;daardeomstandigheden dit echter niet gedopgden, en hetjaargeti
jde alsdan vopr eene zeereiste
ver gevorderd z0u zi
jn,hoopte hj in deaanstaande Lente,np hetallerlaatste,in de
Nederlanden te zullen zi
jn. Ondertusschen moesthetopenbaarpreken metgeweld
Tan Wipenen beletworden.Niet alleen zpu men hiertoeeenigebenden 4anOrdonnantie

en Toetvolk uit de bezettingen bezigen,maarerwerd00kt0tdateinde kri
jgsvolk in
D uztecltland geworven , en der Landvoogdeseerstdaags eene toezending van driemaal

honderd duizend kroonen beloofd (1). Tezelfllenti
jdekwam ereenKoninkli
jk-schri
jven
aan de Stadhouders en Ridders van het Gulden Vlies, aan deopperhoofden derbenlen
van Ordonnantie , aan de bevelhebbers der grensvestingen, en aan eenige vonrname

steden metbevel,datzt
j het openli
jk prekenen de zamenkomsten derKettersmet
allen (ver zouden te keer gaan (2). De Koning betuigde tevensaan hetH0fvan
Frleetand zjnehoogetevredenheid overtleFriescheEdelen,die,hnezeeraangezocht,
(1) corremondance de MàRGIJERIT: d'âutriclte, p. 96-105. Ygl. HoppEnrs, Memorial,
p.89.

(2)corremondancedexàaGvERlTz d'Autriçhe,p.106-116.
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overhetgeheelshandvastiggeweigerdhadtlen,inhetYerbond van eenige kwali
jk be-1555radenen deel te nemen (1). Hl
j gaf schriftell
jk aan EoMosp,MEozx,xAwsFvx.
n en 1568
andereGroaten zt
l'n welbehagen overhun gedrag tekennen;en de Lantlvoogdesmoest
den Prinsvan Oranjeverzekeren,datdeKoning overhem volpaan was,en hi
jzich
vergiste,Indien hjhettegennvergesteltle gelooftle. Hij sponrtle roMoxo aan,allesin
het werk te stellen,om de beroeringen te stillen,vôôrhetnoodzakelijk werd geweltl te bezigen, ))een middel waarvan hijafkeerhad,bnvenaltegen zijne Nederlandsche ondertlanen (2).'' OaAwzz ontving zelfs een eigenl
aantligen brief van rIxzlps, x'ervuldmetbettligingen4anTnlkomen vertrouwen op zijnen ijver<00rdedienst
Zi
jner Majesteit, qn van loftuiting voor zijn getlrag in Jntwerpen. 0m aan deze
vleijende taaltlen schi
jn van openhartigheid te geven,werd ereene ve'
rmaning bi
jgevoegd, dat dePrinsop zijnen broederLoozwlzK moestachtgeven, die zich, naar
lletgeen men den Koning had aangebragt, te diep gestoken had in het werk , welk

hiergcdreven werd (3). Teregtisaangemerkt, datzulk schrijven alleen dientle,om
dezaken hier,zooveelmogelijk,t0top 'sKoningsoverkomstin rusttehouden (12.
Immers FxtlpsVspcelde in dit alles den geveinsde. Genoegzaam op hetzelftle oogen-

blik,dathi
j deLandvoogdesmagligdeom vergiFenisteverleencn,verlklaarde lli
jden
negenzen van Oogstmaand op het slct te Segovl-a ten overstaan van 2cn Nolarispzoho
nz aovos, in tegenwoorzigheid van den llertog van J lba, den LicenciaatFaAwclsco

DE MENCUACA en (1on D0Ct0rAIAKTIN DEvElz&sco,))datlli
j'
Auithoûftledernmstandigt
heden de Hertogin vanP arm a had gemagtigd ,vergifenis te verleenen aan allen , die

zich met de beroeringen der Nederlanhn ingelaten hadden, maardallii
j(lilnoch
vri
jwillig noch ongedwongen gedaan had, en zich alzno doordeze magtiging niet
ebonden bcschouwde, maar integenzeel zich voorbehield, de schuldigen te strall'
en

en voornameli
jk diegenen, welkc de bewerkers en begunsligers der oproercn geweestwaren (5).,' FlLlpso?enbaarde zi
jne eigenli
jk-ebedoelingen,welke hi
jmeenile
voor de Landvcogdes n0g te moeten verbergen , in eenen hnpgst merkwaardigen brief

aan zi
.jnen afgezantteRome,den Commantleurvan Ka.
çtzlzè-,nox xurzsDzREQUZSENS,
nver de drie punten , welke de verbondene Ezelen van MAROARETUA van Parma @eb

eischt hadden. ))Op het eerste punt, het geloofsontlerznek namell
jk,'' zegt bi
j,
(1)Correspondanc' deMZAGIJERITEd'Autriclte,p.118,119.
(2)Correspondance#crulupl,
g 11,T.1.p.437,438.
(3)::R,Sùf.d.Nederl.Oprl.D.1.Wtif#.Stukk.bl.17.
(4)wzoxsAzR,D.VI.b1.173,174.
(5)Correnpondancedeplltlpl,s11,T.1.p.413.
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1555- ))heb ik geantwoord , dat ik, uithoofde der invoering van deniyuweBisschoppenin de
1568 N ezerlandsche geweslen , er geneegen in nam , dat dit onzerzoek gestaakt wierd.

Het ware voegzaam geweest, zt
jneHeiligheid overdilpuntte raadplegen. maar er
was geen ti
jd t0e, wegens hetaandringen in Flaanderen op een spoedig besluit;
en misschien isheto0k beter,datditz0ogeschiedis, dewi
jlde afschaëng van het
gelnofsonderzoek geene kracht kan hebben, dan in zooverre zi
jdoorden Pausis
toegestaan , welke dat nnderzoek heeftingesteld ; men moetditechtergeheim houden-''

Betrekkell
jk de verzachting der strafbevelen verklaart de Koning, dathj de hem
gezondene matiging afgekeurd en der Landvopgdes bevnlen heeft dat, zonler zekere

punten aan teroeren,diehetkrachtigste zi
jn terstraëng derkwgadwilligen, zj tl:
overige dnor de Ridders van het Gulden Ylies en de leden van den Raad van State
en den Geheimen Raad moestlaten onderzoeken, en hem daneen nieuw ontwerp zenden ,

op hetwelk hj nadereen besluitzalnemen. De afgezantmoestdienaangaandeZi
jner
Heiligheid verwittigen , dat indien de straf der kwaadwilligen door de punten , welke

men aan den Koning zalvnprleggen, hoegering 00k mogtTerzachtworden,hi
j die
punten op geenerlei wi
jze z0u goedkeuren; er bjvoegende, dathierin hetbnven
aanbevolen geheim 00k moest bewaard worlen. W at de algemeene vergifenis be-

treft,lli
jheeftderLandvoogdesgemagtigd,diein zi
jn naam teverleenen;))en W anneergi
j aan datpuntzultgekomen zi
jn,moetgj Zi
jnerHeiligheid berigten,dathi
j
er zich niet over ergere, om dat ik ,wanneer het z0o ver koml, deyergiFenisnietzal

verleenen dan in hetgeen mt
j aangaat,en voordezaken in welkeik diekan geven.
Maar dit punt moet alleen en geheeluitsluitend aan Zt
jne Heiligheidmedegedeeld
worden-'' Op devraag derLandvoogdes, nfzj deAlgemeene Staten kondebjeenrnepen,heefthi
jgeantwoord,datzulksmetvele zwarigheden verbonden was,en hj
baar de mizdelen zond , om in D uzteeltland drie duizend ruiters en tienduizend
vnetknechten teligten,ten einpe deoprperen te beteugelen;van zi
jnen kantmaakte

hj ook de noodige toebereidselen, om zoo spoedig mogeli
jk naar de Nederlanden
te vertrekken. ))Derhalve'' zegt de Koning ten slotte,))kuntgj Zi
jneHeiligheid
verzek-erenjdatik lies-eralmi
jnestaten,enzelfshonderdlevens,indienikdiehadde,
zou willen verliezen , dan het gkringste zelfs ten nazeele van de gndsdienst en de

dienst van G0d te gedoogen, want ik denk noch wilHeeroverKetterszl
jn. Gj
moet den Paus o0k verzekeren, dat ik trachten zal de zaken der godsdienst in de

Nedevlanden te regelen, indien hetmogell
jk is,znndertoevlugttotgeweld tenemen; want dat middel z0u den geheelen nndergang van het Land na zich slepen ;
maar dat ik echter besloten heb dit te bezigen , wanneer ik op geeneandere wjze
alles kan regelen, z00 als ik begeer; en in dat geval pil ik zelf de uitvcerder

mjnerbedaelingen zi
jn,zonderdat noch het gevaar,welk ik kan loppen,npch do
onzergang dezergewesten,nnch diederandere staten ,velke mi
j tnebehnoren,mj
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weerhnuden kunnen te vervullen wat een Christen Vorsl,die G0d vreest, gehouden is1555-

teverrigten xaorZl
jne heilige dienst, de handhaving van Zjn Katholjk gelopf,het
aanzien en de eer des Heiligen Stoels, en bovenalvan den Pauseljken troon,bekleed doprden tegenwoordigen Paus,dien ik z0o zeerbemin en hopgacht''(1).
ondertusschen verspreidde zich meer en meer het gerucht, datHertag ERIK van

'rvwwoï
g'k een aanzienljk getalruiters en voetknechten,bestemdtegen de oprnerigen,b#enbragt.DeLandvpogdeshechtte,misschienvnordeleus,hieraangeengeloof(2).
DeGraaf van M egen spoorde haar ten sterkste aan , metden Hertog over het ligten van

krjgsvolk te nnderhandelen. Z0ozi
j den staat van zaken door krachtvanwapenen
wildeherstellen,was het thans, naar zi
jn inzien, hoog ti
jd geworden,daartoe (le
noodige maatregelen te nemen ; de toestand des tanzs z0u anders van kwaad tol
erger vervallen , en hetontbrak niet aan lieden ,welke bereid waren den Knning te

dienen. Hi
jsteldehaarvoor,vierzuizend ruiterstewerven;dcch daar'sKnningsbednelingen nng niet bekend waren,was zi
j huiverig op eigen gezag daarloe overjks, dathi
jaan de volkswerving
tegaan (3). DePrinsvan Oranje verklaarde insgeli
desHertngsvanBrunamk
j'k tegen de Nederlanden nietgelopfde,hoeveelen stellig
daarnver ook gesprpken werd, hopende, dat er nietswaaraanmogtzi
jn (é). En
evenwelkon er metreden niet aan getwi
jfeld worden; althans niel, dat xEozx,
AazxsEho en xAxsFsLn met ERIK onderhandelden ,en er veelheen-en welrtrekken van

krjgsvolk plaatshad(5). H0e ditzj,dePrinsvanOranjeen zi
jne4riendenmaakten
(1)))Y assipndreiscertincarasu Santidad,que,antesquesufrirlamenorqniebradelmundo
en 10 de la religion y delservicit) de Dios, perderé todos mis Estados, y cien vidas que tuviesse, pprque yo nipienso niquiero ser seEor de hercges, y que, siser pudiere, ya procuraré de acomodar 10 de la religion en aquellosEstados, sin venir l 1asarmas, porque veo quc
sera la totaldestruycion dellos e tomallas, pero que,sino se puede remediar todojcomo yn lo
desseo, sin venir à ellas, cstoy determinado de tomallas,y yr yo mesmo en per:ona à hallarme
en la execucion de todp, sin que me lo pueda estarvar nipeligro, nila ruina de todt)saquello:
Payses, ni de todoslos demas que me quedan, à que no hara la que un principe christiana y
tcmeroso de Dios deve hazcr en servicio suyo, m antenimiento de su fee catholica, y autoridad y
honra dessa sede apostolica, tanto masestando en ella la persona de Sa Santidad, qne lmy la
govierna,à quien yo amo y estimo tantn-'' Correspondance #e pnltlppz 11,T.1.p.445,416.

(2)corremondance de xàRt
lcsRlr: d'Jatricke, p. 132. Vgl.de Gïd: vcor 1845, D.1.
bl.350 (1).
(3)Corremondannede'nILIP':11,T.1.p.436,438,440.
(4)Jrcâireadela #cùds d'Orange,T.II.p.183.
(5)zrc/lfre:de la Scgpp d'orqnge,T.II.p.155,173,18G 189,194-1% ,198-2* .
11 Bzlt. 1 STUK.
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1555- zich gereed ,om ,in gevalvah noot
l, geweld metgeweld te keeren ; althans ))te zor1568

gen,tlatzl
j nietonverwachtsovervallen envanvri
jheid,leven,en goetlberoofd wer2en (1).', HetwasderLandvoogdesbekend, datde verbondeneEdelenveertig vaantlelsvoetvolk en vier ofvjfduizendruitersontlerGEOROEvAxuoLL en antlerebevel.
hebbersin Dug-taeltland aangeworven hatlden. Den Keizerverzochtzjderhalve, om
naarhetvoorbeeld desKoningsvan Frankrù'k, tlen onderdanen desRi
jkste verbieden,tegen deNederlanden hetzwaard aan te gorden.(2) Hel geruchtwerd meer
algemeen , dat ondcrscheidene Builsche Yorslen met de Geuzen in verbond waren ge-

treden (3). De vurige, voortvarende LonzwlzK van AJ/JJM was geheelovertuigd
van de nondzakeljkkeid eenervolksligting in Duitnehland, welke hi
j, ontlersteund
donrzi
jn broeder Graaf zAy van Fczwcl
z, metallen i
jver t
lnorzelte, terwi
jlhi
j tevensin betrekkingston; metde aanzienli
jkste Hugenooten in Frankrç
jk, inzonderheid metden Admiraal nz çolzlowv (1). Hi
J werd (loor BhzoEhooz, die sleeds:0l
geesttlriftwass-oordezaak, wier belangen hi
jtolde zi
jne gemaakthad,daartoeten
krachtigste aangcspoord. ))Ik zal niet slapen ,'' schreef hem deze; ))ik verzcek u ,

evenzoa tehandelen.(5)'9
Bj zulk een slaat :an zaken geraakten alle gemoederen in deuiterste spanning,
cn elk weldenkentle zag met angstige bezorgdheid eene toekomst, zwanger van ontzettentle gebeurtenissen te gemoet. Gezag noch wetten werden meer geëerbiedigd ;
(la Terbont
len Atlel en het onstuimig gemeen voerden tlen bnvenloon. De stoutheid

der Onroomschen wies met den dag aan,en deLandvoogdes,nietbi
jmagtehen
te slrafen pf te beteugelen ,meende in gebeden ,optogten, vaslen , aalmoezen j prc-

ken en vermaningen, waartoe zi
jherhaalilemalen de Geesteli
jken uitnootligde,red(Iing te vinden. ))Erbli
jftnu nog maaroverig,''schreefzi
j aan denKnning, ))dat
fle Ketters met elkander vereenigd , kerken , steden , burgen en nmslreken Ter-

wnesten;waarvoorik le meerbeducht ben# dewi
jl ik geene mitldelen heb, 2itte
Terhinderen (6).'' Ilare vrees werd spoedig verwezenlt
jkt, toen de zoogenaamde
(1)ârcltire&dc la #Ji:on d'Orange,T.II.p.155,207.
(2) Cvrrenpondancede 'sltl?u 11, T.1-p.441. â rnhire' de /@ Mahon dsorange, T.II.
p.155, 176, 177,179. Correspondance deXZAGtERITE d'A utriche,p.122.

(3)CorrespondancedeplltlppE11,T.1.p.436. Ziehiervoor,bl.292.
(l)ârchivende tq #cù:p d'orange,T.lI.p.
,179,205.
(5)Arnàive.
gdela Jfcùnp d'orange,T.lI.p.201. Vgl.p.234,236,256.
(6)correspondance de MzxGllxAxT: d'Autriche, p. 121. Xen leze den geheelen brief der
Landvoogdes aan den Koning van den 31 v.Hooimaand 1566, om zich een denkbeeld te wrmen

van harea hagcheli
jken toestand in datti
jdsgcwricht.
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beeldstorming losbarstte, welke onberekenbare gevolgen Tonr deN ederlanh n gehad1555--

h
1568
eeft.
0p den veertienden van Oogstmaand trad eene bende van drie of vierhonderd

Calvinisten,mannen, Trouwen en kinderen, van het armste gespuis, met bi
jlen,
bamers, breeki
jzers en andere werktuigen van vernieling gewapend naar de abdi
j
van W evelghem ,tusschen Meenen en Kovtrfik gelegen, maakte er zich stormenderhand m eester <an , en rukte met x'ert
lelgentle woede de kerlt binnen. De kostbaarste schilderstultken werden ingetrapt of aan Earden gescheurd , de beelpen der

Heiligen en de altaren omvergehaald,hetkunstigesnjwerk en (Iebeschilderdeglasruiten aan stukken geslagen,gewi
jdevoorwerpen vertrapt,deboeken verbrand,en de
gnuden ef zilveren kerksieraden geroofd. De hollende menigte, onder weg steeds

aangroei
jende en alle dorpskerlten vernielenze,ruktenaarIperen np,en trok erbi
j
klaar lichten dag de opene poorten door. Toen hier het werk der verwoesling v01-

tnoid was, ondergingen de kerken te M eenen , Commznen en JFermlek hetzelfde lot.

De schoone abdj s'an Marguette werd geheel uitgeplunderd. Tusschen Rn
jùeet
en D ouaz echter tastten twee Edellietlen van die landstreek met hunne bedienden
en een hoop gewapende boeren (le beeldstormers aan, die ten deele in 2en pan

gehakt, ten deele in de rivier de Searpe gejaagd werden (1). Xet een weinig
goeden wil, had men ongetwt
qfeld overal in den beginnedeze razerni
jkunnen bedwingen,diezichnu metverbazendesnelheid wi
jd en zi
jd verspreidde. Xaarde nntstelteniswasz00groot,dat men bi
jnanergens,zelfsnietaan een handvolgeboefte,
weêrstand booz. )Eerwaarde Vazer in God,''schreef de Landvoogdes aan den Bis-

schop van Doornzk. ))gi
jkuntverzekerd zi
jn, datdesmart, welkeons deti
jdiug
van de verfoei
jeli
jke baldadiglaeden der oproerigen veroorzaaktheeft, zno grpot is,
dat zi
j niet groolerzi
jn kan, en zi
jwordtn0g vermeerderd door 0ns onvermpgen
om hetkwaad in de gebonrtete verstikken, en datwi
jmoeten zien, h0e nieteene
enkele ziel zelfs zich beweegt,nm het te keer te gaan ; hetgeen ten uilerste te be-

klagen is (2).'' En de Graaf van Roorneschreefeen paarmaanden lateroverdit
puntaandenKoning:))lk ben zeker,datwj zp0 weldoorUweXajesteit,alsdooral
de qyerige Vorsten der Christenheid, ten hoogste zullen gelaaktworden,dat wi
j er
ons niet tegen verzethebben;en hetza1hun,die ernietbi
jtegenwnordig geweest
(1):()5TrsMEllTEllrs, Aer.Justriaco-Bel
g. Lib.XVl.c.14.p.405. v. m IIZER, de JwïfIimwlt.We/g.Lib.lI.c.7.p.344. sTltzpz,de Bello Bel
g. Lib.Vu p.250- 253. o:I'EIFFEyvzso in de Corrospondance de MIXGrERITE d'Jutriclte, p.182 (1). Brl
ktlrsnll;
s, Ilist. Belg.
Lib.,111.p.206.

(2)Gxosw v.plllssrEEEB,Jtmltire&de la #cï4pp d'orange,T.ll.p.217.
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58
- zjn, vanrkomen,datwj ditgemakkell
jk konden gedaan hebben. Xaarwatmjbetreft,ik waszoo nntzet,datik geen raad wistte geven bi
j zulk eene groote en onverwachte baldadigheid; p0k had ik niemand om het tegen te gaan, en al de Heeren

waren in denzelfden gemoedstnestand alsik, wantwj wisten niet,op wien onste
lerlaten (1).''
09 het eerste berigt dezer beroering, riep de Landvoagdes den Raad van State
bt
jeen. Den Graaf van Egmond inzonderheid gafzj hare ,mart overhetgeen gebeurd wastekennen,en verzochtzjn bjstand terbeteugeling van zulkesckandeli
jke
buitensparigheden. Hl
j antwoordde, datmen eerstmnestzorgen voorhetbehoud:an
den staat, en dan zich bezig houden met de zaken Tan gqdsdienst,die zeer gemak-

keljk konden hersteld worden. Gramstorig hervatte de Herlogin, datmen, naar
het haar voarkwam , voor de laatste het eerst maest zorgen , vermits de endergang
4an de gotlsdienst een gronterkwaat
lznu zi
jn. dan de nndergang :an den staat;dat
dit n0k hetgevoelen van den Knning was, wien de godsdienstbaven alle wereldsche
zaken ter harte ging: Be Graaf antwoordde, dat allen , die iets in deze landen te
verliezen hadden, nietin dien topn spraken. In den Raad van State werd besloten ,

jùeelznu
dat het vaandel krjgsvolk van den Heervan Montznny hetbedreigdeRg
binnenrukken, en de Heer van Rannenghçen twee honderd man zou ligten ter bewaking dier stad. Egxoxo vond hierin weinig behagen. Hi
jbeweerde, dat het beteu-

gelen doorgeweld onuitvoerbaarwas,dewjlhettegenwoordig pproerzpnderdenzoad
van tweemaal honlerd duizend menschen niet konde gedempt wnrden. De Landvapgdes week echter niet af van haar vearnemen , beluigende, dal het beter was zulk
gespuis en schuim van volk uit helland tejagen ofmethetzwaard te vernielen,
dan te gedoogen,datdergeljkeschanddaden bedreven werden.(2)
Terwi
jl men aan hetHofberaadslaagde, ging de beeldstorming met zulk eene onbeperkte voede voprt,datin Flaanderen alleen binnen drie of vierdagen meerdan
vierhonderd kerken verwoest werden(3). TeDoornik geschieddedeze kerkplundering
onder de oogen der bezetting zelve,welke weigerde hare wapenen tegen de beeldstorm ers te gebruiken. De plunderaars, vernemende dat men de koslbare sieraden in de

kerk begraxen had, woelden den geheelen vloer om en verbrjzelden de grafstede

(1)Proclnde4 Comtesd'xGxnw: etdeHnMz,T.II.p.474.
(2)corremondance de 'IIltIpp: 11y T,1.p.419,450. sTazoà,de Bello Betg.Lib.V.p.
253.

(3)correnpondancodexàhonxltuxd'âwtricl-,p.183.gnppzRrs!MLmoriat,p.97.svaqunlc:?
Rint.Fel
g.Lib.111.p.210,
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van Hertog Anor, van Gelre, wiensli
jk opgedolvenen geschondenwerd(1).Zelfsde11
556
58
praalgraven, gedenkteekenen en stofelt
jke overbljfselenderGraven van Flaanderen

werden niet gespaard. Geestell
jken, Priestersen Xonniken stonden ten doelaan de
grofste beleedigingen en mishandelingen (3). Even alsBrugge trachtte Gent,doch
met minder geluk, de beeldstormersbuiten tehnuden. Hiertoehaddenzi
chdestedeli
jke
Regeringendeaanzienll
jksteburgersnnderlingmeteedeTerbpnden;maartoenhetvalkter
verdedigingzi
jnergewi
jdegestichten werd opgeroepen,verklaarden lelen,datmen de
beeldstormersin hun verdiensteli
jkwerk nietmpeststpren. Dekostbaarste kerksieraden
werden in hetkasteelgeborgen;alleneringen en handteringenstondenstil, ))en nietang-

stigerwordtdejnngstedagverbeid,danmendeaankomstderbeeldslormerstegemoetzago''
BeRaad :an Flaanderen zelfsschorstezi
jnezittingen,en had vruchteloûseenenpri
js
uitgeloofd aan dengenen,dieeenen derPredikanten in zi
jnemagtz0u leveren.Zekere
xlcAslvs vlRscHrEazx, een ruw, onbeschaamd man, vroeger herbergier, maar die nu

openli
jke predikatiën hield, meldde zich bl
j den voorzitterxAaTzwsaan,overlaadde
hem metscheldwoorden en zeide,))dateen Predikant,z0aals*hj we1gewenschtha4
inzjne magt te hebben, voor hem stnnd en tlat hi
j thans, indien hi
jerlustt:e
had,zelfden uilgeloofden pnjsverdienen kon.'' Niemand waagde hetz00velestoutheid te strafen;ja,delaauwheidging zelfsz0o1er,dateen derRaadsleden vanhet
geregtshpfzeide,toen mcn hem eenen aanslagderbeeldstnrmersberiglte,lldathl
jgeen
lust had, dien te keer te gaan.'' Dit een en anëer deed den overmoed dier nieuwe

W andalen nietweinig sti
jgen.Zl
jlietenden bevelhebberderstad aanzeggen,lldathun
aanvoerderhun bevnlen hal,de beelden uit delterken weg te nemen.Indien men hun
geen tegenstand bopd ,zou alles geregeld aioopen; maar in het tegennvergestelde ge-

val,geplunderd worden. Zl
j verzochten dcn bjstandder geregtsdienaars,op datde
tuchtbehoorll
jk mogtgehandhaafdwnrden.'' gebevelhebberzag zichgenppdzaaktin
dezen onbeschaamden Toprslag te bewilligen , om grooter onkeilen te voorkomen. Dit

verhinderdeechterniet,dataldekloostersen kerken in Gentvernield werden (3).
Jntgoerpen moestinzcnderheid van de beeldstnrmersveel ljden. De Prins van
Oranje, welke er metuilstekendbeleid de onruststpkersbetaomde,wasdennegen(1):rRGtsnlts,Sï4f.Belg.Lib.111.p.223j224. Ygl.Jlg.Ge4cJ.d.Faderl.D.II.S.IIl
bl.182.

(2)poppzRrs,Mémorial,p.96.Corremondancede xAxuvzlkzT: d'Autrçclte,p.183,199,200.
(3)Ternlag mcp nt ecgùfrce ran Gent, wozes:degodndienntigeberoerten aldaar ml>
Junb'1566, totWzrïl1567,uitg.te Gent1850,bl.21-40. Corremondance dexzRonulrg
d'Autriche, p. 184. sraGtholvs, Sï4l. Bel
g. Lib. 111. p. 218- 222. cnRylx-wxxxsglzzxr,de

Tcc/lf?
'
à .0or1.9.1.bl.305,
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- tienden 4an Oagstmaand doorde LandvoogdesnaarBrunaelnntboden (1). De gees.
teli
jkheidvreezende,datnu (le storm tegende beelden 00k over haar z:u losbarsten, had des middags, na een kleinen omgang (prncessie), het Xariabeeld niet
a1s naar gewonnte in het midden der kerk , maar in het koor geplaatst, om verder

alle ergernistevoorkomen,daareenige Onroomschen zich bj den optogthaddenlaten
ontvallen , ))dat de timmermansvrouw heden haar laatsten bruiloftsdag vierdeo'' Xaar
-

Juist deze T00rZ0rg maakte hetgemeen gaande. Eenigejongensstoven de kerk in
en vraagden het beeld: ))nfde angst JuFer MAhxxz z00 vroeg in haar nest dreef, en
ofzj onk i'zveleJcyx wilderoepen?''Eenvan hen beklam den preekstoel en boot-

steop eenespottendewi
jzedegebaren en woorden van denPriesterna.Eenigenzagen
dit met welgevallen aan,anderen wilden hem eraftrekken. Ht
j verweerdezich met
handen en veeten , totdat een varensgezelaan deanderezi
jde op denkanselklouterde
en hem naar beneden wierp. Eeni
ge mannen kozen departi
jvan den jongen;men
20v geraaktehandgemeen,waarbj devarensgezelgewondwerd.Bewachtscllcott0een het
oogst-geluktehaar,derustvestoorderste verjagen en de deuren tesluiten (2).Xaartegen
.

moT
ld d
d van den volgenpen dag , toen het Sal'
ve A :tjxïzla z0u worden aangeheven ,
1566 en avon

kwam op nieuw een hoop geboeftein dehopfdkerk bi
jeen: HetMariabeeldstrekte
wedert0tdoelaan spotternjen beschimping. Eene oude vrnuw, welke bi
jhet konr
waskaarsen verkocht, werd hierover verstoord en wierp den heiligschenners asch en
vuilnis in het aangezigt. Be moedwil nam toe met het getal :an volk. De schout,

welkemetzi
jne dienaren binnenrukte,konde slechtseenige dezerbaldadigenbewegen
dekerk teTerlaten;de meesten schreeuwden9datzl
jwilden bljven,om den lofzang
aan te hooren ; en wanneer dit, z0o a1smen zeide, heden geen plaatsz0u hebben ,
znuden zi
j zelve dien zingen. De schout,zientledathi
j hiernietskondeuitrigten ,
verlietdekerk,welkerdeuren bi
j, op eenena,lietsluiten. Bepoestehoop hiefnu

metluiderstemmenPsalmenaan,Ftormde in hetkoor,en verbri
jzelde hetXariabeeld,
onder het geschreeuw van: K zve f:> Getu J Dit was het teelten totverdere verwoes-

ting (3). Onderhonend gelach werden dekunstig bewerkte altaren,dekostbareschilderstukken,heerli
jk-ebeelden, en hetprachtige orgelomvergehaald en vernield,de
gewi
jde ouwelsop den grond gesmeten en vertrapt,metden gevondenwjndesnachtmaals de gezondheid der Geuzen gedronken, en met de heilige olie de schoenen

elmeerd. Er was geen stri
jd om buit onder deze plunderaars, die het werk
der4ernieling bi
j hetEaauwelichtvan eenige tocrtsen met zooveelovereenstemming
(1)Briefvan den Prinsvan Orahiein deArchinendela Jlcïdnl d'orange,T.lI.p.262.
(% v.wxssnvtcK,Bescltr.m.d.Btaet,esl.,b1.144,115.
(3)v.wEszxnEcx,Beschç.m.h J'
lcef,enz.,b1.116.
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en regel vportzetten, alsof zj er zich le yoren in geoefend hatlzen. W at n0g15
551568
vreemderis,ofschoon zi
jdeladdersom slri
jd opstegen,gronte steenklompen enzware
elukkenmetaalmetgeweldnaarbenet
len wierpen , enmet(
lebreekl
jzersin(lehanddoorde
halve duilternis voortvlogen om alles te schenden ,werd echter niemand gekwetst. Dit

kwam sommigen z0overwont
lerli
jk :00r,datzi
jditgeheelebedrjftlenhelschengeesten
toeschreven (1). Véôr middernacht en binnen den tt
jd van vieruren waseenes'an
de prachtigste kerken der wereld met hare zeventig altaren dopr een hoop gemeen

40lk,welke hetgetalvan hondertlnietteboven ging,uilgepluntlerd enlerwoest(2).
Xet verhopgtle razerni
j en doornieuwen toeloop versterkt,trokken de beeldstormers
bi
jtoortslicàtnaardeanderekerken, klnostersen kapellen,in welke zl
j de tooneelen der hooftlkerk hernieuwtlen. Be kamers en kelders der kloosters werden openge-

brnken en dporznchtr(lespl
jzen verslnnden,debier-en wjnvaten den bptlem ingeslagen,kleetleren en kostbaarhellen,z0o gewi
jd a1snngewjd,peggedragen.Xonniken
en nonnen ,dien hetnielgeluktete onlvluglen,streklen terverlustiging van hetuitgelaten

gepeupel. Niemantl kwam erechterbj om,en ))tlitmoge alseen bll
jk van denatuurli
jke goedaardigheid tlesNederlantlschen volksdienen;waren de beeltlstormersvan
dien nacht Franscken geweest,hj ware zondermoord nietvoorbt
jgegaan (3).,, Den
anderen morgen was van de twee en veertig kerken en van het groot aantal kapellen

in Jntwerpen nieteene,in welkegodsllienstkondegehoudenwortlen(4).))Eenenkele
nacht was genoeg gewcest, om het werk van vele eeuwen te yernielen.'' Een deelder

beeldstormerstrok methetppenen2erpoorten naarbuiten,en verwoesttetleabdl
jvan
St'
.VERwARB, als 0ok allekerken deromliggendedorpen (5). Deze dolàeitl duurde
driedagen voprt9 zoowel donrdewerkeloosheidderRegering ,alsomdateenigelieden van
aanzien en vermpgen# naar het scheen,met wapenen onder de kleederen , zich om-

trentde handdadigen voegden;ja,aandehoekenderstratenzamenscholende,devrees
in diegenen bragten # welke den beeldstormers poogden te welrstaan , zoodat eenige
wachten <an burgers,die het geweldwildenstuiten , overvleugeldwerden.W antrouwen
hield ze burgers a1s gebneid. DeRoomschgezinden #zich verbeeldendeydatallesdoorde

Hervnrmtlenwasbewerkt,waagden hetniet,zich tegen zulk eene magtigepartjtever-

(1)sTRzn,
k,deBelloBelg.Lib.V.p.257.
(2)Correnpondance dexlEGrEsaE d'Autriclte,p.183.
(3)cpvvlx-wlERsslTzKv,de Tccâfïà.Oorl.D.1.bl.311.
(4)Briefvan den Prinsvan oranjein deJrcltiven#eIa #cï#4> dlorange,T.II.p.263.
(5)Corremondanco de xzRqtzl
tll: d'Autricko, p.181. v.wzsxxagxcx,Beschr.v.d.Staet
b1.117.
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1555- zetten ;endeHervormden,over
tuigtldatmenhundezegeweldenari
jenzouwi
jten,waren
1568 op hunne hoede, nm niet overvallen te worden. Daarin kwamen echter beiden over-

een, datmen hetplunderend gespuisuitdehuizen en geldkisten moesthnuden (1).
De beeldslarmers, die in de stad achtergebleven waren , vernielzen ondertusschen wat
n0g nietvernield was;maartoen zi
jbj hetafrukken van een kostbaarverguld kruisbeeld, geplaatst baven het knpr der hnofdkerk , de geschilderde wapens des Konings

en derRiddersvan hetGulden Ylies,welke hetordefeestvan vjftien honderd 4(fen
vjftig aldaargevierd hadden,verbrjzelden,trok zich de Overheid de zaak terharle,
dewt
jl hel scheen, dat men nu zelfsde HoogeRegeringaanrandde. Deschoulmet
zjne dienaren en eenige burgersdreven metweinig moeitehetgemeen uitde kerk,
en namen tien of twaalf belhamels gevangen ,waarnnder drie, welke op heeter daad

betrapt waren en kort daarna opgehangen werden (2). Xen zag nu,water verzuimd was, dat men geene kracht in den beginne getnond had. De Regering kreeg
eindeljk de overhantl;maarde veronrzaakte schade,wellte van deXariakerk alleen

op viermaal honderd duizend gulden geschat werd, en het verliesderheerll
jkste
kunstgewrnchten, kostbare handschriften en belangrjke oorkpnlen waren niette herstellen. De Overheid beval, de gestolene goederen binnen vier en twintig urenteregt

tebrengen, en zich van alle verdere gewellenarijen teonthpuden, op straFe van
degalg,welke dadelijk op degrpotemarkl, diemetgewapende burgersbezetwas,
werd opgerigt. Hierdoor,en voornameli
jk doordepogingen derHervarmdeLeeraars,
werden onderscheidene geroofde gouden en zilveren kerksieraden aan eenen der Rege-

ringsleden tegen eenen kwijtbriefterhandgesteld;maareen aanzienlijk gedeelteen
van groote waardebleefevenwelachter(3).
De Prins van Oranje ontving dageli
jks te Bruweelmetsmart, maartevensten
hoogste gebelgd het berigt van aldeze buitenspprigheden. 0p het aanzoek derRegering, naar Jntmerpen terug te keeren , om er t1e r11stwederteherstellen ,antwoordde

hij9 dathi
jnietinzag, wathi
jerzoude uitrigten,daarmen nietuitvoerde,wathi
j
nnndig keurdeen geweigerd bad,twaalfhonderd burgersin soltlj tenemen,waaraan
alde ramp te wi
jten was,welke destad getroFen had. Xen begreep dit00kteJntjden Breeden Raad werd besloten,den Prinshetgeheele bewin4 over
merpen , en bi
de stad op te dragen, en hem onvoorwaardelt
jk tegehoorzamen in alleswathi
j,ingevolge den lastder Landroogdes,t0t dienst des Konings, t0t veiligheid derinwoners,

(1)Hol,
:zltts,Mèmot-lal,p.98.
(2)Jrcltiresde 1. nlahon d'Orange,T.ll.p.252,253.
(3)Brief van den Prinsvan Oranjein deârcltire.dela #c:'
#:> d'orange,T.II.p.263.
v.wgsxxsEEcK,Benckr.1,.d.llcef#enm ,bl.153.
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en totTerdediging tlerstad z0u bevelen,mitszulksnietinstrjdwaremetdestedell
jke15
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fri
jhedenen voorregten;en dathi
jzelfsz0ovelewaardgelders,uitdeburgeri
jgekozen,
konde aannemen als hi
jnoodigzou achten (1). Nadatallesbehoorljk wasbepaald,
kwam oRAwzE den zes en twintigsten van Oogstmaand te Jntmerpen ,en verzuimde

geene mitldelen, om de zaken, welke hi
j er in de uiterste verwarring xond, te
regelen (2).
Ondertusschen deelzen de meeste steden van Brahand in meer of minder mate in

hetl0tvan Jntmerpen. Terwi
jl de kerken te Gent en te Doornzk vernield werden , badden K alenezennee, Oudenaarde, M eehelen , '' Ilertogenhoneh, Breda,

Maaetrzeltt en Bergen op Zoom van de beeldstormers veel teverduren (3). Op
eenige plaalsen liet de Overheid, om de baldadigheid van het graauw te voorkomen,debeelden uitdekerken wegnemen (1). Toen eenigen naderhand roemden ,

hoezeer zi
j zich daardoor van hunnen pligtgekweten hadden, antwoordde vloLlvs,
))dat zi
j metverstand, zinnelons geweest waren (5).', VaorLzer immers hadden
zich acht beeldstormers uitJ ntmerpen vertoond, om te onderzoeken , eli
jk zi
jvoorgaven , of men aldaar de beelden had weggenomen. 9e Regering, door deze stnutheid verrasl, liet twee dezer gasten in de stad komen, door de kerken leiden, en

alleswegnemen,watzj aanwezen,datmen breken moesl.Eindeli
jk vraagdeeen der
regeringsleden,die hen vergezelde:op wienslastzi
jkwamen? ))Xi
jnheer,''washet
antwnord,))wi
jzi
jn in uwe magt;denktgi
j,datwi
jzonderlastoftnestemming handelen, dan zult gi
j haast vernemen metwien gi
jte doen hebt.'' Ditkorten stout
bescheid was genoeg. Zl
j gingen met het werk ongehinzerd vanrt; en toen zj
tekennen gaven voldaan te zi
jn, werden zi
j n0g van de teerknsten in de herberg
(1)v.wEsEllnEEcx,Besehr.w.#.Staet,enz-,b1.149,152.
(2) Zie, bellalve de aangehaalde Schri
jvers, over den beeldstorm te ântwerpen HcppERrs,
MLmorçat, p, 97. Faxrrs IlErrEnr,, Rer.Avdfrïcc-fc/
g. Lib. XVI.p.405. v.p.Ilwza, de
Init. Tl-zfll. Bel
g. Lib.Il. p.348-351. srxGrlolrs, Rist. Acf
g. Lib. 111. p, 211- 217.
a H ollande, T. 1I.P. 118. v.XETEREP, Hint. d. Nederl.O:rl. B.II.
LE 'ETI' y Chron. de l
bl.44. :0R, Sïdf.d.Ae& rl.0orl.D.1.B.lI.bl.83. H00#T, Nederl. #ï:l. B.1H. b1.99.
clxpzww, della Gverrc di Fiandra, T.1. p.15. tzwzBlo, la &'nerra 5 Fiandra, p. 15.
9;5T1V0GLI0,Nederl.Sùf.D.1.bl.49.

(3)correspondancede xzRGrzalTEd'Autriche,p.185,188,195. Jrchiren 4e la #cf:,4
d'Orange,T.lI.p.263,273. ImpyxRrs,Mémorial,p.98. :0R,Ri&t.d.Federl.Oorl.D.1.
B.ll.bl.88. vAy IlzrRl,Ri8t.r.'&Serfpgelà.D.lI.bl.23-25.

(A)v.XETZAEw,Rist.d.Nederl.oorl.B.II.bl.45.
(5)GROTIIJnnale',Lib.1.p.22.
11 Bszs.1 STUK.
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jgehouden (1). Luœemburg en Namen alleen bleven verschoond (2). gErzi
jn
verscheidene slreken,'' schreef de Landvpogdes aan den Koning, ))waar Pries-

o29%'.ters nnch mnnniken, allaren, kelken,sieratlen noch kerkboeken te vinden zjn,
og
st- zoodat de dienst geheel stil staat; de Ketters hebben niet alleen tempels loor
ma
and

1566 zich maar bezitten ook de kerken derKatholë
jken,zooalsreeds grnntendeelsdoor
geheelVlaanderen,hetDoornzkeeheen in deomstrekenvanRi
jenelhetgevalis(3).''
oaAwzE was over deze vernielende volksgisting ontzet en uitte den wensch, dat de

))llmagtige, eeuwige, goede God zi
jnegenademogtverleenen,datalleswetlertnt
de vorige rust,totliefde en eensgezindlleid terugkeerde (1).''
ondertusschvn waso0k in 'sPrinsen stadhouderljke gewesten debeeltlstorming begonnen. Het isnietonwaarschjnll
jk, dateenebende gemeen volk uitFlaanderen
naar Flheingen nverstak, er de beelden verbri
jzelde,en toen doorden aanhang,
welken zj aldaar vond, versterkt, den twee en twintigsten van Oogstmaand naar
Mzddelhurg trak (5). Hier waren verscheidene regeringsleden der Hervorming
tnegedaan, en de Burgemeester &BRIAAX KLAAszoox wordt zelfsbeschuldigd ,debeeldstorming onder de hand begunstigd te hebben. Dit wordtook eenigen uil'den Ker-

keraad derOnronmschen te laslgelegd, hetgeen echternimmerbewezen is(6). Na
(Ie LieveVrouwe-Abdl
j en de St.Pieterskerk uitgeplunderd tehebben,ondergingen
alle gewi
jdeplaatsen op W aleheren hetzelfde 101. In Feere,meentmen,werd dnor
de waakzaamheid der Regering gronte schade yoorkomen (7). Te Jrnemuzden
daarentegen, moet de Baljuw zAw fpElszooy zelf de tleuren der kerken vnorde
beeldslormers geopend hebben. Te Tholen en op andere plaalsen in Zeeland werden

de beelden insgelt
jksvcrbroken (8). De rentmeestervan Zeeland J:/pwler Seltelde,
en de Regering van Zierikzee echter wisten in diestad derusttehandkaven (9).
In het aartsbisschoppeljke Utreeht geschiedde het werk der verwoesting den vier(1)saA.
wpr,Ilist.d.Aef/r-.D,
.1.bl.353.
(2)so:yT,Nederl.Hisl.B.111.bl.104. Vgl.wzGtyzz.
R,D.YI.bl.179(5).
(3)Cotre&pondancedeXARGUERIT: d'udutriche)p.188.
(4)zlrcâire&dela Maison d'Orange,T.1I.p.263.
(5)v.wuxop KAGENZAR,St.YI.bl.56,57.
(6)Nakex.op de Fcderl.Rist.b1.261,262.
(7)v.wlzxop wzGzxzkRj St.VI.b1.57. Vgl. correspondance de orlttàvxE le Tlcïlvriler
'13.lI.p.206.

(8)TEwITER,Reform.m.Zeeland,b1.129. wzGgxàà:,D.Y1.bl.182,
(9)Correnpondance deGrlttlrx:le Tccïlvrae,X'.lI.p.20J.
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e
n vi
jfentwintigsten van Oogstmaand met de uiterste wnede. Het berigt,datacht-15
55d
15%
'

uizend gewapenze Hervermden door het land trokken en overal de kerken ver-

nielden,had derRegering vrees aangejaagd en hetoproerig graauw moed inge.
bpezemd. Beroekeloozemeniglewasreedseen geruimenti
jd methetplunderen der
&.Geertruzdekerkbezig geweest,tnen zl
j van deRegering tweekerken tengebruike
der Onroomschen afeischte. Op hetantwoprd,datde stedeli
jkeraad zich niet,sterk
genoeg gevnelde9 zulks in te willigen , hervatte een der Calvinistische afgevaardigden:

))Eetham metmpsterd,dan wordtgi
jsterk,''welkeonbeschoftheidhi
jnatlerhandmet
den hals heeftgeboet. Vpor hetoogenblik hielden hi
jen zi
jnemedeafgevaardigden
zich tevrezen met de belofte van den Raad , hen over acht dagen , na het inwinnen

van het gevoelen der Lanzvopgdesen desPrinsen van Oranjenopenshun verznek,
te antwoorden. Dpch het volk9 welk gewapend in gropten getaleop hetSt.# Jr2c'œkerkhof wachtte, steltle zich hiermede niet tevretlen, maar rukte in verscheidene

kerken, waarallesverbri
jzeld en vernield werd. ZelfshetkasteelKredenhurg werd
bedreigd, welks bezetting, op berel des Prinsen van Oranje, met eenige manschappen versterkt werd. JAx Tan A :z?eœw:, Heer van W elp , die in het begin de
rol 4an bemiddelaar tusschen den Raad en het volk gespeeld had # wees nu , naar
men wil, den beeldstormers den weg, en voorzag hen van vernielingswerktuigen.

Xen verhaalt, dat zi
jne onechte broedersyzrxps en wlLr>:nl van A:zd-œ:, s'
rEvzy
nan Zuylen ,w zsLEx van Zuylen rcn Nyeveld,coRwztxs van Fpelrpd: en andere

adelli
jke Heeren, hem daarin de behulpzamehand boden, en dateenige4an hen
het #raanw dnnr geld tnt het verwoesten van beelden en beiligdommen aansppnrden.

De Regering zag zich eindeli
jk genopdzaakt, den Ealvinisten de St. Jcàpil.à:rk

27v.
af te staan , en hun o0k het gebruik van neg eene andere, des noodig , te belo. 0pg:tm aand

ven (1).
1566
In Jmnterdam ,alwaarmen gewoonli
jk hetvparbeeld van Jntmerpen vplgtle (2)9
waren op last der Regering. welke den slorm zag naderen , de meeste kostbaarheden
uit de kerken gebprgen. Eenige der zwaarste beeltlen had men er in gelaten, welke

daardnorjuistnu het meest in bet00g vielen. Het graauw, zich hierdeorgetergd
(1)corremondance de Gtlttzrx: /e Tacih4rne, T.lI. p.200-204,209. a0R,#z'
,f. d.
Nedert. Oorl.D.1.B.lI.bl.90,91. H00#T, Nederl.#ù l.B.111.b1.105. BazypT, Ilht.d.

Reform. D.1. bl. 362- 364. wzGExAzA, D.VI. b1.181. De Landvopgde: schreef,doch niet

volkomenjuist,aan den Koning,datin Utrecht, even aIsin Zeeland, aldekerken uitgeplunderd waren. corremondance de I'
H1tI:PE 11,T.1.p.456.
*

(4 correspondannedeBollandeetZelande,T.IV.f9.217, aangehaald door GAcaz:pin de
PréfacederCorremondance deGrlttzrxEle Tanitwrne)T.II.p.LïY.
é1+
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1555- rekenentle, viel op den avond 4an den drie en twintigsten van Oogstmaand in deOule
1568 K erk. Het gelukte den schout PIETER pxEr
rEaszoow, onzersteund t
loor veertig stads-

wakers, eenigen te verdri
jven; maar de overigen stelden zich te weer en joegen
hem dekerk uit,waarna hetbeeldbreken wedervoortging.Eindeli
jkvertrok hetvolk
op vriendeljketoespraak van eenigeschutters,en dekerkwerd gesloten.9eRegering
stpnd den Hervormdel t0e, dat de beelden afgenomen en de kerken gesloten werden,
tnt op nader bevelvan de Landvoogdes en de Heeren van haren Rade. De Hertogin
vernordeelde np het scberpste de toegeventlheid der lmsterdamsche, Utrechlsche en
Xiddelburgsche regenten en gelastte,datdekerken wedergeopend,debeelzen eringe-

bragt,endekerkschendersnaardewet,onlangsuitgevaardigd,zoudengestraftworden(1).
Alaarmen zaginJmaterdam vooreerstgeenmiddel,denHervormdendeverleendevri
jheid te ontnemen; weshalvedekerken ,diemeestvan beelden ontblootwaren ,nog gesln-

ten bleven(2).Raarlem werd doordewaakzaamheid derRegering geheelverschoond
van beeldstorming (3). 9it echterisin stri
jd methetgeen men BhzozhooEberigtte,
welke desti
jdsin deabdl
j teEgmond zich ophield. Een Reguliersklooster nabj zi
jn
huiste Cleef,nietvervan Raarlem ,werd vernield (1). Te Leiden werddebeeldstarming doar twee der Edelen van hetVerbond, zAKoB van 'Fï
g'zlgclrd:zIen Aazsp
van D llïpesrpprd:, bevordertl. Men merkte 0p , dat de beeldstormers hier een geu-

zenpenning aan een rooden band, om den halsdroegen. Zi
jvernielden de St.'fe.
terskerk en andere heiligdommen. Het Minderbroederskloosler werd uitgeplunderd , en de kerk sedert ter prediking aan de Hervormden afgestaan (5). ln den
Raan waren eenige beelden uit de kerken genomen en in veiligheid gebragt ge-

worden. Hetgraauw vielin hetklonsterderPredikheeren,verbri
jzeldeerdebeelden,
verscheurde de boeken , brak de kisten open uit welke het geld geroofd werd ,
en verwoestte ten eenenmale de kapcl van wxssEyAAh. Xen beschuldigde zeke-

ren Heer vAw uoywEqzx, dat hi
j gedreigtl had, de beeltlstormers in den Eaag
met zes honderd man te ondersteunen, indien men hen in hun werk stoorde (6).

(1)Correspondance de GrlttlrxE le Tccffursc,T.Il.p.209,210.
(2)sawwpr, Rist.d.Reform.D.1.bl.356-361. wzG:wzwn,Be&ckr.r. Am&terd. St.1.
B.Vll.bl.283- 285.

(3)HoppERts,lllmorial,p.98.
(4)Jrchirendela #cùpp d'Orange,T.1I.p.252,253.
(5)oule Afpwz
li bi
j oRtERs, Be&cltr.m.Leiden, b1.551. Pitg.1641. wzoEwzàll,D.Yl.
b1.185.

(6)v.wssgxBEtcK,Bencltr.m.d.é'
lcel,enz-,bl.159.nzyn:,Hist.d.Ap/prpl.D.1.àl.361.
wzGxwzz:,D,YI.bl.186. Naleem.pz du rcderl.Ilist.bl.262.
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De@t bleef niet vrj, ofschoon men de kerlten en kloostersvan beelden gezuiverd11
556
58
had (1). Twee maanden later werd het werk (ler vernieling aan de gewi
jde gebouwen hervat, waartoe het gepeupel, naarmen getuigde9wasomgekocht(2). In
Seàoonltooen en Gorznohem hatlden, zo0 het schjnl, dergelijlte tponeelen plaats.
Te W oerden, waar veel Lutheranen woonden, liet de Overheid de beelden uit de
kerken Wegnemeny WaarOP de geringe beweging bedaarde. Hertog ERIK van
Wruzlwlnf
g'à, welke van Koning Flt.
lps die stad ten nnderpand ontvangen had, maakte

niettemin van deze gelegenheid gebruik, om het kasteel van kri
jgsvolk en kri
jgsbehoeften te voorzien. De stet
leli
jke Regering beklaagde zich hieraver bi
j de
Staten, tloch vermoedeli
jk met weinig vrucht. Te Jeperen moet wzsszL van
Boeteelaar, Heer dier stad, welke sedert eenigen tjd er de Hervormden liet
preken, da beeldslormers binnengelaten hebben , die onder aanvoering van,w ztlzxx
van Zlzyîdzlvan Nyeveld, Brost van Cttlemborg , de kerken en klopstersplunderden.

Het vervoeren '
of bergen :an kerksieraden was door vAx BOETSELASR np li
jfstraFe
verboden; en he@ vernielde houtwerk werd den armen uitgedeeld (3). Te Culemborg waren op lastvan vAx PALLAwT, die zich openljk a1sbeli
jder derHervormtle
beginselen verklaard had, de beelden, die buiten de kerken stonden, weggenomcn ,

opdat zj geene aanleiding t0t oproerof verbittering zoulen geven. Boch vruchtelaoswaren zi
jnemaatregelen, om destad voorde woedederbeeldstormerstebevri
jden. Het opgewonden graauw verwoestte niet alleen daar, maar 00k in 'sGrayen

overige heerli
jkheden,debedehuizen en beelden. Erisbeweerd, doch n0k tegengesproken, dat tleze geweldenarl
jen op bevelen gezag van vAx PALLAwT zelven gepleegd zjn (4). In de kerk teFzanen werd op last4an Bltzbxltobz hetbeeldwerk
uitTotlrzorg afgenomen, en elk verboden, nieuwigheden aan tevangen (5). Onder w lLLzx van Zuylen van N yeveld rigtten echter 00k hier de beeldstormershunne

verwoestingen aan (6). TeDordreelttgelukte hetden BurgemeesterAltzlo van der
(1)ArcltivesdelaJfcïdpp d'Orange,T.I1.p.252. w wEsExnzxcK,AedcAr.m.d.staetczlz.
bl.159.

(2)wwuxzwR,D.VI.bl.188. Vgl.v.wxssxBxtcKjB escltr.m.d.Staet enz.bl.159. BRA>DT,
Rist.d.Ae/br-.D.1.bl.361.

(3)wzGExzlR,D.V1.b1.186,187.
(4)vozTvzxovnHEvspEx,Hist.Bescltr.w.culemborg,b1.224-229. scllorzt,:Ln:IsIen11
nan Pallant, b1. 49-52. Vgl. de Gids voor 1846.D.1l.b1.618,619. lzcazxp,Pr@ace
dela corremondancedeGrxtlzcxsle Taciturne,T.lI.p.LXXXY.(1).
(5)Dagreghter,bi
jTEwzrzR;Fers.#.Edelen.D.IY.bl.325.
(6)3ententien wcp ztu )bl.151.
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15
55- Myle,en te Gouda zi
jnen zoon KoRwErlsvan der Myle,Slotrongd aldaar,dekerk1568
verwoesting te belelten (1). Laterechterwerden in Dordreeâtdoorzekeren zAKoB
FaAws RAIOT, een Antwerpenaar, twee kerken geplunderd, hetgeen de dader met

tlen hals moestboeten (2). Ditwas0ok het10tvan zekeren zAKoB EaAwssxap,die
eenige beeldschennis te Rotterdam gepleegd had (3). Veelschademoethierdoor
niet zi
jn aangerigt,zewt
jltjtlgenooten verzekeren:datdezestad van den beeldstorm
verschoond gebleven is(1). In den W'
rïelwerden debeelden en altaren in dekerken en kloosters, zo0 binnenalsbuiten destad9omvergeworpen (5). Xinderhevig
was deze razernj tnt Kolland benoorden hetIJovergeslagen. Te Enkhuzzen liet
mcn het,naarhetschi
jnt,slechtsbi
jdreigen (6). Iloorn bleefinsgeli
jksvri
j, Bazozaonz pnthaaldealtlaardikwerfdeleden derRegering,bj welke gelegenheden niet
zelden dekreetvan:Finent!:#Gueuœ.
?gehoordwerd. Hi
jhingzelfsden Burgemeester
w xrLzx PlzTzhsz.y:wxHvlzEx,die beschonken was,half met9half tegen diens wileen
ouden geuzenpenning om denhals;waaroverdeze,ontnuchterdzi
jnde,zichzeerverlegen vond,en hetgeen hem naderhand op een aanzienljk deelzjnermiddelen is te

staan gekomen (7). In Jlkmaar daarentegen werden dekerken geplunderd,kort
natlatBhzozhopz de stad verlaten had (8).
Ondanksdei
jverigepogingen desGraven van Megen,Stadhoudervan Gelderland,
werden de kcrken teJrnltem , Nt
jmegen, Roermonde, Fenlo, Kardermg
j'k en
in deomliggende kleinersteden endorpengeschonden(9).InOverI
jneelstondenZmol.
Kampen en andere plaatsen ten doelaan dezen mnedwil; doch door de Toorzorgen

(1)Htlppzavs,Mémorial, p.98. zElspr, Eist.d.Ae//rvl.D.1.bl.362. Ygl.v.wu;op
wzGzxzzR,St.YI.bl.59- 61.

(2)Sententien mczlAsu ,bl.275.
(3) Sententien mcl Atu ,b1.146,359.
(4)uopplars,Mènkorial,p.98. vlGtllEpist.ad HpppEl
ttm p.377.
(5)vAwwlzx op wuExzz:,St.VI.b1.58.
(6)gRzxnT,Sùf.m.Enkh.bl.129. Sentent.f.Atvz,bl.172.
(7)utlrs,Chrox.m.Ilootm ,b1.298,299.
(8)EIKELENBEXG en g0pxKzxpjGenclt.w.Jtkmaar,bl.149,150.

(9):0R,Hht.d.Nederl.oorl.D.1.B.II.bl.89. v.XETEREN,Rht.d.Nederl.Oorl.B.II.
bl.45. ppwTzwrs,Hht.Gelr.Lib.XlV. p.891. stlGTEwnpasr, Geld. Gedci.B.XIV. b1.508.

DeKronjken van Jrnltem en Ni
jmegen maken echter van geene beeldstorming in die steden
gewag. In N%
bnegen werden veeleer de Hervprmden,ondanks eeneoveTeeniûmst van vrede,
deer deRoomschgezindcn mishandeld. Chron.m.Ni
jmegen,b1.128- 135.

B ES V A B ER LA N BS.

327

derRegeringbleefDeventer hiervan bevrjd (1). In Frieeland ging men metongeljk15
155
68
minderwoezetewcrk tlan eltlers. ))Hetzj nmdatdeOnrnomschen,beslaande aldaar
veeluit Xennnniten ,weerlooze lielen, hunne krachten te weinig vertrouwden ,of dat

debrand derverbolgenheitlbt
j mangelvan stollez0a hpog nietwasgestegen.'' Xaar
over het algemeen wordt tIe zachtere gang van zaken in dat gewest aan de voorzigtigheid en bescheidenheidteegeschreven9 met welke deStadhouder,Graafvan J rem -

Jerg, destrengebevelschriften en den l
jvervan Ropmschen en Onroomschen wistte
matigen. Te Leeumarden echter werden op last der Regering de beeltlen uitde kerken geruimd, in ecne van welke nu de Hervormden preekten. Te Franeker bleef
alles in rust; en te Sneek werd de beeldstorming donr deRegering en andere burger,
verhinderd. Gronzngen , waar n0g niemand om het geloof was ter dond gebragt,

werd hetlaatstdoordezerazerni
j bezocht. ln (lestad zelve stelden zichechterslechts
de Hervormden in het bezit der Xinderbroeders Kerk , uit welke niet dan met verlef

van hetsledeli
jk besluur,de becltlen en allaren weggenomen werden;hetgeen evenwel aan eenige der handdadigen drie jaren laterhetleven kostte. In verscheidene
Omm elander dorpen daarentegen werd de landman door den adel aangezet, en in

weerwilderOverheden,menige kerk geplunderd (2).
Elk verwonzerde zich over de verbazende snelkeid , m et welke de beeldstorming

deNederlanden dnnrvloog.De een meendehierin,zoaalslalerdePrinsvanOranje,
den vinger Gods te bespeuren (3); de ander zag er niets in dan dewerltingen
van den Boozen Geest (1). Baarin moesten echter allen overeenkomen, dat de
kerkplundering door slecht volk was uitgevoerd. Evenzeer moest ieder overtuigd

zi
jn,dathetgemeenzelden ofnnaitt0tplunderenovergaat,tenzi
jdaartaetlporanderen
aangedreven.Niettemin zi
jner,dicbetwisten,datdebeeldstarminghetgevolgvaneen
vôôroverlegdplan geweestis(5). Naarhun gevoelen iszi
j ontstaan,z00alszulksbi
j
(1)v.XETEREy,Ilist.d.Nederl.oorl.B.lI.bl.45. :0R,Rist.d.Nederl.Oorl.D.1.B.ll.
bl. 89. aEvlrs, Daventria J/&4lr. Lb. IV. p. 31 - 362. xaoxu , Chron. m. Devenur,
bl. 107, 108.

(2)uoppsltrs,Mémorial,p.98. xr
.METERZX,Hht.d.Nederl.Oorl.B.ll.b1.45. :oR,Sïdf.
d.Nederl.Oorl.D.1.B.II.bl.89. HOOFT,Nederl.Sïdf.B.111.bl.100. scuorAwrs,Fr.Ilint.
B.XXI.bl.735- 738. wIwsExlrs,Chron.0. rriesl.B.XVI.b1.533. Chron.p. Gron.p.70.

(3)TswwTx:,R@orm.m.Zeeland,bl.133.
(4)srRzpz,deBelloBelg.Lib.V.p.257.

(5)Gtlslrs, Gench. d.f'
/lrï4l.Kerk fl deFederl.D.111.b1.354-357, wlens redenen cn:
echter niet overtuigd hebhen.
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1555- veleoproeren plaatsvindt,waarbj eeneinderdaad,ofnaarhethaartoeschi
jnt,vernn.
1568
.
geli
lkte menigte zich zelveregtzoektteverschaffen(1).Bli
jkbaareclzterlagen onk in
dezekerkschenniseen beginselen plan ten grondslag,welke menbezwaarli
jkToprontlerstellenkan,datindehonftlenderruweuitvoerdersdierbaldadighedenzjnopgekomen.
Ditplan was, zich met geweld in hetbezit te stellen van gebouwen ter uitoefening van

tleopenbaregntlsdienstderHervnrmingsgezinden,wieraanzoeken daarom reedsdikwi
jl:
waren afgewezen. En ditwas een eisck dernondzakeli
jkheid. De gewapende preek
ia hetopen veld, de graapreek, werd van dag t0t dag hagchelt
jker. Be minste
botsing met plaatseli
jke ofmilitaire overheden,kon een s'
reesseli
jk blnedbad ten geTolge hebben , dat zich , even zeker als tle beeldstorming ,nver het ganscheLand zcu
hebben uitgebreid. Hethervatten derkerk
-schennisin Wi
jnmaand,wasevenzeerhet
werk der omstandigheden. Het najaarwasguuren vochtig, de Wint
ernaderde,men
k0n niet langer in het open veld bi
jeenkomen, en de Calvinisten,ontevreden over
de onzerhandelingen , waardoor het inrigten van bepaalde vergaderplaatsen werd ver-

traagd, namen andermaal tnt een maatregel 4an geweld hunne toevlugt(2). Het
bjnageli
jktjdig uitbarsten van de beeldstorming op onderscheidene plaatsen,hetgeen
eenigen vooreen bli
jk houden,datzi
jonvnorbereid en zondervporafgaandeaanleiling
ontstànd,isvooranderen een bewi
jsvan hettegendeel(3). Helbli
jktvoorls,datde
beeldstormers,h0eongeregeldhunbetlrt
jfookuiterll
jkscheen,bepaaldebevelenvolgden;
cn datzekeregeheimeaanvnerdershun aanwezen,watzi
jtedoen oftelatenhadden,
bewi
jsthetverhaalhunnervernielingenzelf(1).9evraag,piewarendieaanvoerders?is
moei
jell
jk tebeanlwoorden. DeHervormdeLeeraarsenKerkeraden hebben getracht,de
beschuldiging van zich afte werpen,datzi
jdeaanleggersvanditwnestbedri
jfgeweest
zi
jn.zi
jbetuigenplegtig,ervoorafnietsvan gewetenenernooitbeàageningenomente
(1) vpEv en nzaxoc:, Ge&ch. d.Nederl.Serbl.Kerky D.1. bl.195. In dien geest is ook
mtoganxzxs antwoord op de vraag: wat het gemeen zulk eene stoutheid gaf? ))Evcn of dolle

dweepzuchtondereen ongeregelden hoop nietallesvermogt; ofer ietsrïleerbl
jhetgemeen behoefde,om moedwilligheden teplegen dan heteenigdcnkbeeldvan desterkstetezijn!enz.enz-ll
D.VI.b1.62. ))Peut-être en quelques endroitson excita le peuple''zegt GltnEx v. PRIXSTERER,
vmais en énéralce ffztun lnouvement spontantaet une consequencenecessaire de lasituation des
esprits. Dansdepareilsm om entsune étincelle suzt-'? Archives de la A'
Jï4ps d'Orange,T.II.
p.219.

(2)DeGïd:voor1816,D.Il.bl.618. Vg1.wzqxxzà:,D.VI.bl.181. cnRA'1x-M'IERs5ITzKy,
& Taclttigj.Oorl.D.1.b1.320.
(3)coltvxx-wlERsBlTzKv,de Tachtigj.Oorl.D.1.bl.319.
(4)De Gid&voor1816,1).II.bl.618.
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hebben. Eenigen van hen verklaarden openli
555-jk, 2atzi
j OP Verzoek der Overheid ge- 115
68

poagd hadden, (Ieschandeljke beeldstnrming te belelten; datzjniemand onderhen
kenden,diedaarin met raaden daad gewerkthad;en datzi
j gaarne zouden zien,
1atover dergeljke verstnorders 2er algemeene rust, ten vporbeetdexan anderen,
regt uilgeoefend werd (1). W ie zulk eenevri
jmoedige taalvpert, en welin tegenwcortligheid van regters, moet een zuiver geweten hebben, of een nnbeschaamde

huichelaar zi
jn (2). Onderlusschen is hetbekend,dattlebeeltlstormersteDoornzk
den schat, dien zi
j in deLieveVrpuweKerk gevnnden hadden , ter beschikking van
hunne Gpdsdienstleeraars stelden. W at meer is, de Predikant AxBhoslvs w xtl,z nam
van den Prelaat van St.uHaarten aldaar duizend Karelsguldens ten Toordeele der armen aan, 0P voorwaarde van zorg te dragen , datdit gesticht nietwerd aangeranl. Dezelfde Predikant erkende ppenli
jk,dathi
j in dedagen derkerkschending,aan versckillende herbergi
ersdesptjsendrank had laten betalen,welke (lebeeldstormersbi
j
hen genoten hadden. 9e ontkenning van vele Hervprmde teeraars yan medepligtigheid aan die builensporigheden , beperkte zich tnt de verklaring, )
)tlatzl
jonschul-

dig waren aan de geweldenari
jen,doarsommigedeugnieten onder wppro:xdz:lvan
hetafhreken der heelden gepleegd;''eeneformule,welketameli
jk dubbelzinnigis(3).
DeSpaanschgezinde Schrjvershebben deEdelen van medepligtigheidaan debeeldstorming beschuldigd (1). In de vonnissen van ALBA worzthun zulksherhaalzeli
jk
te last gelegd; dnch de aldaar opgegevene beschuldigingen zjn juistnietalle bewezen. Staatsgezinde Schri
jverszaarentegeny hebben hen van alle schuld aan de
gcncemtle ongeregeltlheden willen vri
jpleiten (5). Graaf sonzwlzm van Fczzcy
wnrdt nagegeven, de kerkschentling op den dag af vnprspeld en aangemoedigd, en

twee Edellieden van den Prins<an Oranjeopgeruid te hebben,om hetgraauw te
Rrusnel in beweging te brengen (6). LooEwlzK echter betuigpe meer dan eens
(1)Bltzsnr,Hht.dcrReform.D.1.bl.3i7,353.
(2)TEwZTER, Taderl.Sïdf. D.111.bl.224. Gtàslrs, Gench. d. f'ârùl. K erk ïs Nederl.
D.111.bl.356.

(3)de Gï#.
vvoor 1846,D.11,lal.618.
(4)Hopl,
Ellrs, Mémorial, p.98, 99, 105. vmsllfita, p.47. sTnznl,deFello Belgzno,
Lib.V.p.261. v.n.IIZEIt,delnit.Tumult.Sib.lI.p.343. ppsTrsIlErrxRrs,Aer.âl
atrg-ac.
Bel
g.Lib.XVI.p.406. n: Tzssls,de T>-v/l.Belg.Lib.1. p.135.

(5)Leren wcs wxtl-zx I,D.1.bl.496.
(6)HpppExrs,Mèmorial, 98,99. correnpondancede xzqGtzqlT:d'Jutrichet p.201, 202.
ITAZDA, de BelloBet
g.Lib.#.p.2C1.
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15
1%
55- zl
jne onlchuld ih dit npzigt, en zond zelf later de verdediging ran zi
jn gelrag
aan tle Landvopgdes (
1). Er is te minder reden, aan zjne getuigenis gelonfte
z
e
l
weigeren, daar hj fs, zoowel vnor zich a1s in naam van het geheele Bandgenootschap , aan mhzb:l
tooz, die zich toen mct zi
jne echtgenoote, twee zusters
4an den Prins 1an Oranje, en verscheidene Et
lellieden in N'ord-llolland bevnhd, dringend verzocht, alles aan te wenden , om in dat gewestdie kerkschendingen

te vonrkomen,welke elzersgepleegd waren. BREBERODE keurdeinsgeljksde beeldslorming af en was bereid, deze buitensporigheden te beletten. Hl
j verklaarde
cchter 400: Gbd en de werell, dat, indien hj nietvreesle,dathetvolk t0tiets
anders zpu overslaah, hetgeen den geheelen ondergang van het Land moest na zich

slepen,hi
j er zich niet tegen z0u verzetten,alyerbrjzelde men ook allebeelden,
dewjl de Roomschen, zelfs in de openbare preken, de Hervprmden verguisden.
Xbhlxztox bad hem zelven onlangs aan de tafel van vzlLlrs een J ntoltrh t ge-

noemd. :W i
j moeten zprg dtagen,'' schreef hi
j aan LonxwzzK, ))datwi
j onsnict
metons eigen me: de keel afsteken; ik vrees, datuit onze bereidvaarligheid, nm

dezegeweldenarjen texerhinderen,onzelasteraarsnaderhand hetgevolg zullen trekken,datallesonswerk geweestis.'' Hj beschouwle hel alshunpligt,denlaatsten
druppel ble ste storten vonrdedienstdesKonings,en de rusten helwelzi
jn des
Lantls,wanneerzt
j daartoe npgeroepen werden (2).XaarmogenBhsnzaonE,LooEwzzK
van F l#:cM , en nvtr het geheel de leden van het Verbond der Edelen , evenmin als
de Hervormde Leeraaa in het algemeen , de beeldstorming aangestpokt nf begunstigd

hebben,bezwaarljk is te ontkennen,dat zj met het plan vaorafbekend geweest
zjn,en invloed ep de heldstermers gellad hebben. Immen op eenen briefaan de
Leeraars en hoofden der Ontoomschen te Gent, door LobzwxzK nan F'
c:els en zes
andere Edelen van aanzien geteekend , hieltlen alzaar alle gewelddadigheden plotse-

ling op (3). TeBruntelbegaven zich de Bondgenooten terstond na hetsluiteneener
nieuwe overeenkomst met de Landvoogdes, van welke straks nader za1 gesproken

worden,bj hunne bekenden,om teverhoeden,datook daarde tooneelen derverwoesting herhaald werden , en zonden bnden naar onderscheidene plaatsen ,om de

beeldslormers te doen vertrekken (1). XAKGAKXTHA verklaarze ronduitj dat de

(1)ArchivendelaJfcë- d'Orange,T.11.p.374-379.
(2)Jrcltçvendela #Jù:'$d'orange,T.II.p.252-25:.
(3)s&Azn:,deBelloXel
g.Lib.#.p.242.

(4)CorrenpondancedcXàAGnERIT:d'Jutriclte,p,197.
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beeldstormersgehuurd en terxernieling uitgezonden waren (1). Xen verhaalt,dat15r5er brieven :an D oorniknelte burgers aan de Yerbondene Edelen vertlen onder- 1568

schept, waarin zi
j dezen meldtlen, dat zi
j zoutlen uitvoeren watzt
l-Toorgenomen
hadden,indien hun 'sKoningsantwonrd nietspoedig werd bekend gemaakt(3).Aan
sT.Arnzoownz wcrtlleen ppsteltnegeschreven , bevattende min of meer eene verdedi-

ging van ))(le gnede vromegemeente,welke depaapschebj-geloovighedenenafgoderi
j
nietlangerhad kunnen aanzien ofgedoogen (3).'' Later beriepen zich debeelpstormers, onderanderen te 'eSerrpyezlspwe#,zoa hetgchi
jntmetregt,pp debevelen?
die zi
j van onderscheiëene aanzienli
jke burgers ontvangen hadden (4). Het is0nk
opmerkeljk, dat kortna het einde van den bepaalden tjd,in welken, zco als
de Edelen beloofd hadden, geene nieuwigheid ingevoerd, maar het antwoord des Ko-

nings bedaard afgewachtzcu worden,de beeldstorming lnsbarsttejuiltloen men Yernam , dat dit antwoard geknmen was, doch de bekendmakingdaarvan vertraagd werd;

waaruftmen aqeidde,datheteene onverbizdeli
jkeweigering behelsde,enmenderlaalve
allehnop op inschikkeli
jkheid mnestcpgeven(5).Bztznzhooswenteltdeswegedeschuld
der beeldstorming np MAROARSTHA van Parma zelve;zj had hetgezuld deslnlks
te veelgevergd,en de menigte paardooruitzichzelvet0topstand gebragt(6). Even
alshi
j,betreurde oaAwzs de gepleegdebuitensporigheden.))M'jkunnenwelnagaan,''
zegtde Prins,)datditbezrjfdenKoning vanSpanjeten hoogste moetmishagen en
bedroeven, z0a als cns zelven dit niet minder treft en giep ter harte gaal; en

echterkunnen wtjhetnietverhelpen,wanthetvnlkisderwjzeophetSpaanschegeloafsnnderznek en de oude godsdienst verbitterd. dat daartegen geen middelte vinden is.

IndienZi
jneXajesteitin dezeLandenreedsvoorlanghetgeloohonperzoekha2afgeschaft,
zno alswl
jen eenige ant
lerevan onze mederiddersuitootmuedigetrauw Zi
jnerXajesteit aangeraden hebben,dan twi
jfelen wi
jniet,ofde lleere nnzeGnd z0u de nude
Kntholjke gûdsdienstveelbeterenderhouden,en zulkestormen en schokkennnglangen tjd verhoed hebben (:).'' Uit honfdevan dedapeljke nadeelige gevalgen der
(1)correspondanne#eMARGITE:ITEd'Jutrzelte,p.188.
(2)BtRoljwolrs,Bint.Belp Lib.111.p.205.
(3)TvI)Enzx,in de Opheld.en Al
/rnegd.van zltozapuxs Gesck.d. Taderl.D. YI.bl.233.
Vgl.T: AVZTER, Terb.d.Edelen,D.1.b1.;81- 383.

(4)de &ï#dvoor1816,D.1.b1.322,323.
(5)v.cchvlx-wlEltszuzKv,deTcc/lfïgj.0orl.9.1.b1.322j323.YgL.Iloppovs,Mémorial,I)-X .
(6)Arcltiven de la Jfcïdps d'Orange, '
1'
.lI.p.235
..
(7)ârcldres de1/ Maison d'orange,T.lI.p.263.
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1555- beeldstorming vnor de zaak der Hervorming, h4 ben eenigen haar aan geheime 0p1568
stnking der Pausgezinden en Jezuiten toegesckreven, om (laardoor de Hervormden

hateljker te maken en hetHnfregtte geven,hen metnieuwen i
jvertevervolgen.
Zoplang echter geen stelliger bewl
jshiervoorbestaat,kan degescbiedkundeditvermoeden nietcpnemen (1).
ge Landvnogdes had tegen den twintigsten van Oogstmaand den Raad van State en

de Riddersvan hetGulden Vliesbi
jeengeroepen,om met hen overden inkoud:an
'sKeningsjongste brieven te raadplegen. Er verschenen de Prinsvan Oranje,de
Graven <an Egmond, Mannfelt,Spprl:,Jremherg en Iloogntraten,de Heeren
van Barlaym ont, Raeltçcourt en Nolrearmes, en de Voorzitter vlotlvs met de
Raat
lsheeren nz Bl
tvxzLLEs en n'AssoxvzLLz; de Hertog van Jarenhot en de Graaf
van M egen waren doar ongesteldheitl verhinderd te komen. XARGARETHA verkeerde
in den uitersten angst over hetmeer en meer veldwinnend oproer. 0RAwzE ,xoxolb,
xoohxe en uooos'
rhAl'sx verklaardcn , dat binnen zes dagen alle Priesters en Geestelijken in Nederland vermoord zouden zt
jn,intlien men den Hervormden niet de

vplzpening gaf, welke zj begeerden. 00k wasreedshetvnprnemen aangekondigd,
om de kcrken te Brunnel onder de oogen der Landvoogdes te plunderen. XAROA-

XETIIA betuigdeniettemin in den Tollen Raad, datzi
jzich lieverz0u laten dnoden,
dan in hetgeen geëischt werd toestemmen, overtuigd tlat dit den ondergang der

gcdsdienstten gevolge z0u hebben. Zi
jherinnerde den Prins4an Oranje,de Graven van Egmond, Spprzl. en Ilooaatraten hunne z00 dikwerf herhaalde beloften
van de wapenen np te vatten ynor de dienst van G0(l en den Koning , zoopra het
geloafsonderzpek afgeschaft, de strafbevelen verzacht en eene algemeene vergifenis

verleend zouden zl
jn;maarhun antwoord was,datdetjdenveranderd en debesluiten
desKoningstelaatgekomen waren. ))DezeHeeren,''schreefzi
jaan rzlzlps,))zullen
nanitvan gevoelen veranderen,wantin woorden cn daden Yerklaren zi
j zich tegen
God en den Koning (2).'3 0m dezen tjd is vermoedeljk in Bruaeelditonbeschofte
schimpschrift op MARGARMTHA uitgestrooid: ))Ontwaakt, o Brabanders! Een basterd
mag in Brahand geen amblje,h0egering o0k, bekleeden;en gl
j dult
lt,dateene

basterd, de 4rouw van een bedrieger,een kenneljk vi
jand desLands,dezoon van
een schandeljken echavuiten omleugenden PIERRE Lovxs(1),erLandvoogdesoveris!
(1)vpEven IIERMCUT,GedcA.d.Serr.Ilevk,D.1.bl.194. sltnERolzx.,D.VI.b1.233.
(2) E'
orrespondance dc pllltlvpE II.T. 1.p.452, 453. Correspondance de xzqqrznlTs
dblutriclte,p.188- 190,194. srRànA,de Bello Bel
g.Lib.V.p.265,266.

(3)ZinspelingopPIETERI,
ooEwlzKrzllxtss,zoonvaa Paus'znsrs111,ea vadervanQTTAVIOFzllsss:?
den echtgennot van xzltGzRErnz.
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Zietgj niet,datzl
j,doordetegenwoordige beroeringen desLanzsniet te willen ver- 1555helpen naar den raad des Adels, reetls den Koning en hetLand verraden heeft? Xen 1568

jagededeugniete weg, en leverehaarmetden schelm vloLlvsaan den duivel(1).''
Be Hertogin, in Bru.
g&el zelfbedreigd en zonder hoop op genoegzame ondersteuning

bj deGrooten, welkehaaromringden,beslootveiligheidshalve naarBeraen in S,negouwen te wi
jken, eenesterke stad en in welkedeOnroomschen geen noemenswaardigen aanhang hadden (2). Laatin den nachten reedsop hetpuntvan te vertrekken, ontbond zj de Leden van den Raad van State,om hun ditplan mede te
deelen. Vruchtelons verzetten de P rins #an Oranje de Graven Tan Egm ond ,
Ilnorne en antleren zich tegen dezen stap, welke slechts dienen kon , om de 0prnerigen aan te moetligen. OaAxzz Aerklaarde rnnduit, dat m en terstond de

Algemeene Staten z0u bi
jeenroepen9 om gcpaste maatregelen te nemen, intlien
de Heztogin Tertrok en alles vilde verlaten, daar men 'sLands ondergang niet be-

geerde. EoMowospzak in denzelfzentoon en vnegde erbi
j,datmen veertigduizentl
man zou ligten , om Bergen te belegeren. Op het berigt van vlolalvs, datde burgers
de pnorten bezet en voorgenomen hadden , de Landvoogdes niette laten xertrekken,

mnestzi
jwelbesluiten,vooreerstnogtebljven,terwi
jldeHeeren verzekerden,z0oeen
oprnermogt uitbarsten, baar onverlet uitBrunnel te voeren, ot zelçein depoging

om teknmen.Zi
jversterltte hareli
jfwacht,en benoemdeden Graafvan Manefeldt0t
bevelhebbervan Bru&ael. XxxsFElzn begaf zich dadeli
jk metden Prins4an Oranje,
tle Graven van Egm ond, Sp/rp:en Iloogntraten naar het raadhuis, en konzigde

den bi
jeengekomen burgers aan, dat de Landvnogdes de stad niet znu verlaten,
onder voorwaarde, dat er alle epenlt
qke predikatiën en lterkplunderingen achterbleven,en deburgeri
jden Graaf van Man&feld in zi
jne nieuwebetrekking gehoorzaamde. Dit werd terstond ingewilligd, waarzopr de Hertogin voor het oogenblik een
weinig was gerust gesteld. Xaar legen den avond werd haar angstlevendiger, en het
kcstte nietweinig moeite, haar demeening uithet hnnftl te brengen ,datin dien nacht
de beeldstorming in Brue&el beginnen , dat men zich van haren persnnn en dien
des Graven <an E gm ond A'erzekeren , en vlGLlrs,BAItSAYMO>T en AItEM:ERG rer-

(1)Corremondance de 'nltlppElI,T.1.p.450,451.

(2)Correspondance de 'nltlppE II,T. 1.p.453. poppElrs, Mèmovial,p.99. vIGtlrsad
uopl'
zldvx, Epîst.p.373,verhaalt,datzkqscuo: deLandvoogdesaanraadde,Brusseltcverlaten;

maar àkasclo: was op dien tjd niet aan hetllof. ZieCorrespondancedepllltlppEll,T.1.
p.453. Geheelbezi
jlen de waarheid geeftzrlwli
zolvstekennen,datoazwpshaartetvlugten z0u
aangtsponrd hebben. Sùf.Belg.Lib.111.p.233.
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556
58
- mnorden zou (1). Daarechtervanalle kanten onrustbarendergeruchten aankwamen.
beslontzi
jdenvolgendendag,metoverlegharerRaadslieden,zichnaardeomstandighetlen te rigten en hetvolkJtebelnven )datniemandterzakevanhetopenljkpreken,op
plaatsen daar dit tegenwnordig was ingevoerd, gemneid zou worden, mitsmen zichvan
ongeregeldheid en ergernis nnthield , de wapenen aqegde, en de Ronmschgezinden in

tle uitoefening hunner gndsdienst ongestnord liet(2).'' DePrinsvan Oranjeen de
Graven van Egmond en Koorne werden met uAcslcnvav en Assoxvzrrz gemagtigd , dit besluit aan LobzwxzK van #c#é'
cu en de overige afgevaardigden der Edelen metle te deelen. Maar eene blpote belofte boezemde den Yerbnndenen geen Yer-

trouwen in. zi
j begeerden zekerheid, en pp tlie voprwaarde alleen belonfden zj
hunne hulp tegen de kerkschenners. XAROAKETHA, a1s het ware,in Brunnel gevangen gehoulen , bezucht vnpr grnnter pnheilen en aangetlrnngen donr de haar cmringende Grooten, gaf den Edelen den vplgenden hnogstmerkwaardigen openen brief.
$)XARGAItETIIA ,door Gnds genade, Hertogin van Parm a en Piaeenza,Landvopgdesse

vnnr den Knning mi
jnen Heer in deLantlen van herwaartsover,allen,die dezen
legenwnordigen zien zullen, heil!Een groot aantalEdellieden dezer Landen heeftnnsin

Gralmaand laatstleden zeker verzoekschrift overgegeven,ten eindehetZi
jnerXajesteit mogt behagen het gelonfsonderzoek en de strafbevelen ,zno oude als nieuwe ,

welkemen zeidetegestreng en daardooronuitvperbaarte zjn,afteschafen,eninde
plaats daarvan, met taestemming der AlgemeeneStaten dezer Landen , anderetestellen.

Alzoo zi
j ons verznchten ditgeschriftaan denKoningte zenden,om daarin te voorzien, hebben wj hierover dikwi
jls en langdurig met de Stadhouders, Ridders,
den Raad van State en den Geheimen Raad gesproken , en daarna alles met ons
berigtschrift den Kpning gezpntlen en vertonnd. En bevindende, dat de Edelen
eenige vrees en argwaan voedt
len, dat Zjne Xajesteit het verzpekschrift, als
mede het Verbnnd, welk zj met elkandcrtotdatei
ndehatlden aangegaan,en het

(1)Procès dedcomteadlxGxox:efdexna,x,T.11.p.477-479.Corre&pondancede'nlup'E11,
T.1.p.453)454,457. corremondancede Màltorxau: d'Antriclte, p. 188, 196. v.wxsxMvxscK,Bescltr.m.d.é'
fcef,enz.bl.147- 149. vmul Fita, p.47, 48. Epi&t.ad HOP'ERtTM,
p.373. uoyl
>zltvs,Mémorial,p.99.powxvsxvvTvavs, Rer. lltdfrïcc.Bel
g.Lib. XYI. p.406.
sTaào:, de Bello Bel
g. Lib. V. p. 266. v. p. SAER, de Init. Tl-vdf.Lib. lI. p. 354.
BrRGcxnlvs,Ilht.Belg.Lib.111.p.233- 235. v.METEA>:N,Hist.d.Aederl.Oorl.B.II.bl.45.
IltloFT,Nederl.#1-.
s1.B.111.b1.107. BEyTlvcGtI0,Nederl.Sïdf.bl.50.

(2)Correspondante deMznGrExlTz d'Jutriche, p. 190-197. corremondannedeGtlttàllxE
le Tcck
-fxrse,T.lI.p.458- 160. utlppzltvs, Mémorial, p. 102, 103. v. wEsExBucK, Beac/lr. m.d.Staet, e'lz. bl.169. v. METERzx, Sùf. d. Federl. oort. B. lI. bl. 45. I!:q,
Hizt. d. Nederl. @pr/.D.1.B.II.bl.95,96.
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geen daarna gevalgd is euvel opnemen zoude, welke argwaan oorzaak 4an grooter15551568

kwaad en anruslzjn konde,zeohadden wj den Koning ook vcrzocht,datllj hen
gchrifteli
jk wilde verzekeren, dat hun ter zake van het bpvenvermelde namaals
niet: te laste gelegd zou worlen. Hierop heeft Zjne XajelteitonsZl
jne meening
te kennen gegeven. Daar wj de welvaart, rust en eenlgezindheid dezerLanden
bex gen , en trachtèn de gennemde Edelen zno veel te gewilliger te houtlen en te

maken tergehnorzaamheid en dienst van Zi
jneXajesteit, z0a a1s zj uitdenatuur
en krachtenshunnen eed verpligt zi
jn, en gell
jk zj zich o0k altjd daartoehebben aangebof
len, hebben wi
j op hun verzoek, naar demagt, die wj hiertoe van
den Koning ontvingen,en nok als Algemeene Landvoogdes der Nederlanden, W
radevan de Statlhouders,Riddersvan het Gulden Ylies en den Raad 4an Stute bi
j
onszjnde,tnrhunne zekerheid gegeven dezen tegenwonrdigen metonze hand geteekenden brief als volgt: Ilare Hopgheid heeft de Edelen den twintigsten van Oogst-

maand bi
jzich terug ontboden,nm antwoard op hunVerzoekschrifttegeven. Xiddelerwjlheeftzi
jteregten ti
jdebrieven van Zt
jneXajesteitontvangen,en daarzoorbeter middel gekregen,om hun een zeker en bepaald antwoord te geven. Fooreeret

verklaart zi
j hun,datdeKnning,in aanmerking nemende helgten HareHoogheid9
onder geedkeuring der Heeren, hem heeftvoorgelegd, genoegen neem t, d&t hetge-

lopfso:derzoek,waarpver zj zich beklaagd hebben,ophoude. Ten tmeedeheeftZjne
Xajesteiltaegestaan,dateen nieuw strafbevel emaakt wprde, maar nog niet bepaald, of ditdpor de Algemeene Staten of anderzins zal geschieden. Hare Hoogheid
hx pt echter ':Konings besluit daarcmtrent Apoedig te ontvangen , en zal gaarne
alles aanwenden, om hem hiertpe te bewegen. Ten derde watde verzekering betreft, in hun Iaatste Verzpekschrift gemeld , de Hertpgin was niet ongenegen ,

bun die te geven, z0o veel dit in hare magt stond; nu k0n zj zulksyplkamen
doen '
op bewilliging des Konings# die haar daartoe gemagtigd had. W eshalve zj
hen verklaart, d&t de Koning , nm alle kwaad vermaeden, mistrpuwen en verbitte-

Hng weg te nemen, naar Zi
jne gewpne gpedertierenheid tevreden was, dat hun
znndanige brieven geleverd wierden, alszi
j tathunne meeste verzekering wegen:
verledene zaken noodig zoudenoordeelen,ondervoorwaarde,datzj zich gedroegen
a1: goede en getrouwe onderzaten, en naarhetgeen zj den Koning verscbulpigd wa.
ren. Ten rferde, dewjlzj nu hierin genoegzame voldoening hebben, wi1Hare
Hoogheid hetaanbnd , meermaals doar hen gedaan, niet'erwerpen # om hen te gebxuiken t0t Hare dienst en die des Knnings, v0nr 'sLanls welvaart,rusl en eensge-

zindheid, waartoe zj allezins verbanden zi
jn. Derhalve verlangdezi
j,ten pf
g/d:,
van hen de gelofte, niels te zullen bestaan tegen den Koning, diens stalen , landen

bfonderzaten,maarzi/ 4an hunnen pligttekwdlen,de tegenwnordigebcratrtemet
All: ma# te helpe'
n dqmpen,pe gemeenteIQ beleugelen,helplunleren en vtr- g-
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1555- ten van kerken , kloosters en godshuizcn overal te doen ophouden , de hand te bieden
1568 ta: hetstraFen van hen, tlie zich aan kerkschcnnis schuldig maakten, en te zorgen ,

dataan geene Geestelt
jken,geregtsdienaars.Edelen efandere onderzaten eenigongeli
jk wierd aangezaan. Ten zdz#: moeten de Et
lelen alle pogingen aanwenden,dat
de wapenen , door de gemeente opgenomen en waaruit reeds z0o veel kwaads ont-

xzroten en nog te duchten was, terstond nedergelegd worden. O0k moeten zi
j,tzevende, geene moeite ontzien , om te znrgcn , dat hetpreken op plaatsen, waar het
ncg niet begonnen was, achterwege bleef,en daar,waar het reeds geschiedde,niet

gepaard ging metwapenen)ergernis,en openbarewanorde. Ten ce/tfz'l: zouden zj
overeenkomstig hunneverpligting en den eed van getrouwheid aan den Koning gedaan ,

allebuitenlandschevl
janden en wederspannigen helpenweren.Eindeljkmoeten deEdelen , ten neaende, naar hun vermngen allen ,die thans ter zake van godsdienst of
anderzins misnoegd waren, t0t onderwerping brengen aan hetgeen de Koning en
ze llgemeene Staten t0t bevordering van de rust. en eensgezindheid der gotlsdiensten
besluiten zullen.''
DeEdelen waren hiermede niet len yolle bevredigd en eischten meerdereverzekering. Althans op ditstuk , den drie en twintigsten van Oogstmaand gedagteekend en

donrdeLandvoogdesonderteekend,volgdetweedagenlaternog dezeschrifteljkeverzekering. pDoen te weten,datwj,aldeToorschrevenezaken in aanmerking nemende,
op 'sKonings bewilliging en last, in zi
jnen naam belpnfd hebben en bj dezen belnven, datden Etlelen ter zake van het bewuste Smeekschrift en Verbond en helgeen
tlaaruit gevolgd is, niets door den Koning of dnor ons zal tnegerekend worden ,na den

ecd en hetwonrd, die zj Toorzich en hunnebondgenooten onsgcdaan hebben oyercenkomstig de punten hierboven genoemd,en waarvan zjonsdeverzekering geven
zullen. Mreshalvewi
jbegeeren,en op 'sKoningsnaam aan alleStadhouders,Ridders
van hetGulden Ylies,Ledcn vandcn Raad van State, van denGeheimen Raad,en alleandere Overheidspersonen bevelen,datzj dezetegenwoordigeverzekering onverbrekeli
jk
onderhouden en altjd doen onderhouden,en datzi
jdenEdelen hetgenoten gebruik
van al hetgeen hierboven omschreven is, vnlkomen, vreedzaam en eeuwig vergunnen ,

zonder hen nu of in hettoekomende, regtstreeltsofvan ter zi
jde,eenig hinderof
beletten tegendeelaan tedoen ofzulkste gedoogen;en op geenewi
jzehoegenaamd,
metde daad ietstegen hen ondernemen ter zakebovengemeld. Dit is 'sKoningsen 0ns
welbehagen. Ten get
uigenis hiervan, hebben wi
jdezen tegenwnordigen eigenhanlig
cteekend en ons zegel daaraan gehangen.'' Op bevelderLandvoogdes was dit :tuk

onk donrharen Geheimschrjverb'ovEhLoopzgeteekend.
Nu beloofden de afgevaardigden derVerbondeneEdelenwederkeerigschrifteljk,zoa
vanrzich alsin naam van aldeoverigen,))(latzi
jdebovengemelde puntendesYerv
drags onderhoupen, en hun Yerlpnd als vernietigl en van onwaarze znuden ber
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schouwen, zoolang de verzekering, door de Hertogin uit naam des Konings toege-15551568

zegd, nntlerkouden werd-'' Ii
j bekrachtigden deze verklaring donr eenen pleg-

tigen eed in banden van oRAwzz, xgxoxn, HooRxE, HAcnlcorRT en AssoxvlrLz,
*

.

enintegenwoordigheidvan den Gekeimschrjvern'ovERroopE.Vermoedeli
lk zullendeze
Heeren innaam der Landvoogzesde overeenkomstinsgeli
jksbezworen hebben. XAxGARSTHA gafterstond hiervan kennis aan tle bi
jzondereStadhouders,de geregtshoven
en sledeli
jke Overheden met last, zich z0o veelte meers'an hunnen pligttekwi
jten en ziclztegen alle oprnermakers te verzetten. Zi
j verzekerde levens, dat de
Koning gezind bleef, de Roomsche godsdienst te handàaven (1). Op haar bevel
werd doorden Geheimschri
jver van Slaat BERTX een geschrift opgesteld over al
belgeen van den twintigsten tptden vi
jf en twintigsten van Oogstmaantl gebeurd
was,om der nakomelingechap totaandenken teetrekken (2).
Hoezeer M&RGARETHA ondanks zich zelve hanqelde, getuigt zi
j aan 2en Bis:chop
van Luik. ))Ik twi
jfel niet,'' schreef zi
j ))ofgi
j zultTreemd vinden, datik z0o
veeltoegegeven heb ; maar ik kan U verzekeren ,dat ik er t0e gedwongcn ben gewor-

den; men hieltlmi
jvoar,tlatde zaken hierz00vergeltomen waren,datmen toclz
ter preke gewapend en ongeregeld z0u gegaan zjn (3).'' 9en Koning gafzjhetzelfze te kennen. ))Haar toch was verzekerd , dat eenc weigering het vermoorden

van allePriesters,Geesteljken en Rocmscbgezinden in Bruneelen vervolgens dnor
het geheele Land z0u na zich slepen. XAwSFELB,AREMBEEG , BARLAVMO>T, wolRcAx-

xEs,vzcrzrsen allen,diedewaarheidzeggen wilden,riepzi
jtntgetuigen.VoprGo(l
en voorhen hadzj beletlen,datzj voorhetgeweld zwichtte. Daarhetboven hare
magt was den Koning verpligtingen op te leggen, zp0 stond het aan hem ,in tetrek-

ken,watzl
jhad toegeslaan,z00 drahem ditgoeddacht. Hj zelfimmershad erzich
niet t0e verbonden, en behoeftle zich niette houden aan haar gegeven wcord, waar-

tpehi
j,geli
jk zi
jhnopte,00k nietgezindz0u zi
jn (1).,, Zi
jwasalzna even trouwe(1)CorrespondancedexzllGrzl
klrEd'Jutriche p. 189- 197. v. wzszMzzzcx, Be&chr. r. d.
é'
lcefenz.bl.169- 177. x,
x x'
srzr,cltron. de # 01/. T. lI. p. 120- 122. v. n. XIAEI, de lnit.
df.Bel
g.laib.111.p.237- 210. v.xuEaEx,H ist.d.
Tamult. Lib.II.p.357. srltGrxnlrs, SzSùl
.
d.
Ae
der/.Oorl.D. 1.B.k
ll. bl. 96-98. IIOOFT,
N ederl.Oorl.B.lI.b1.45,46. B0R,
Nederl.Sïdf.B.111.bl.109- 111.

(2)nPourservirdemémoireàlaptl
stél'
ité.'' Gzculln,Rapport,p.6KLYII,
(3)czculRo, Jnalect.Belg.p.179) aangehaald doorGn0EN vzN pRI:sT:R:R in de u4echçren
de la A cïd/zld'Orange,T.lI.p.241.

(4)Correspondance de 'nltlppz lI)T.1.p.451. Hovl'
zxrs,MLmoriql,p.106. srazoz,de
felld Bel
g.Lib.V.p.267.
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1555- lnosalstle Koning. Hetberigt, datm en buiteù hare vnnrkennistle Algemeene Staten
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wildebjeenroepen,en wanneer dezein hetpaleis vergaderd waren,zj daorden
prinsvan Oranje en den Graafvan Egmond bj hen z0u gevperd worden, om

hnnne voorstellen aan te heoren en te bepalen, wat men gepasl z0u onrdeelen ,bevestigden baar in het vnnrnemen,zich in hetgeheim naar Bergen in Renegoumen te

begeven (1).
Uiteenloopend is ever ditVerdrag genordeeld geworden. De een heeft het hnng ver-

hevenen alseen bewù-sbeschouwd, ))t0twelke uitersten een Yorst,dieeen vri
jyolk
op eenetergendeenhonende wjzebehandelde,ten laatste k0n gebragtwarden;terwjl'sKoningsgezagin deNederlanden eraanmerlkell
jk doer daalde: enhetzo:al
eenregtmatigen grond,ten minsteduideljke aanleizing gaf,0111eerlang de wapenen
openljk op te vatten,en daardoorden weg tebanen totdeonschatbare4rjheid de:
Yaderlands (2).'' Beanderdaarentegen heefter niets in gezien dan *eene dwaasheid en zwakheid zonwelaan den kantderLandvoogdes, alsaan dezi
jde derEdelen(3).',Een derde heeftaangemerkt,datheteerste,gevoelen overdreven is,en hèt
laatste op onnaauwkeurige gegevens berust, gelt
jk onder anderen,dat de Edelcn
ncch eigen magt,noch buitenlandschebondgenoolen hadden. Hj beschouwlditverdrag als eene voorloopige schikking, welke de verwikkelde omstandigheden vnrdcr-

den, en dathetalleen wasaangegaan onder de goedkeuring fleJpzIplaozr) de#
Kenings, in de hoop, dat door m iddel der Zamenverbondenen het vplk de wapenen
zou nederleggen , en men zich t0t mecr krachtige maatregelen konle vnorbereiden.

Men verweetnaderhand de Landvoogles,datzi
jdnorditVerdragslechtsbedoeldhatl,
de Edelen in slaap te wiegen en zich van hen tegen de beeldstormers te bedienen.De

uitslag bewees,datdilnictkwalijkberekend was,))DeEdelen,''gaathi
js'oort,))stelden voarzeker geen onbepaald vertrouwen in de belofte der Landvoogdes; maar deKo-

ning had reedsveeltoegegeven#en deHertogin nog meer;o0kvreesden zi
jdebuilensporigheden derbeeldstormers;zj gevoelden,datbi
jdergelt
qke verregaande ongeregeldhezen het gevaar algemeen werd ,en hadden geen voorwendsel, de goede diensten

te weigeren,welkezi
jmeerdan eensaangeboden hadden (1).9'
zoodra het Verdrag algemeen bekend was geworden j hielden de beroerten op , de
wapenen werden afgelegd, ende Onroomschen begonnen hunne godsdienstop verschei-

(1)correspondancede'HltlppE11,T.1.p.451.
(2)TswàTEa,Ferb.d.Edel.D.1.bl.135,436.
(3)BlsoEltnlz:,D.5/1.b1.64,65.
(4)Gltosx v.pl
tlzsTzllzl
tin deJrcltlve,
sdela Jfcfyp?ld'orange,T.lI.p.2I1t212.
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deneplaatlen openli
jkuitteoefenen.))Xen zagterstond,''zcgteen tjdgenoot,))eene11
556
58
z0o groote verandering, eene z00 goede vrede en rust, een zoowonzerljk vergenoegen bi
j elk, dat heteene ongeloofeljke zaak scheen tèztjn vppr degenen,die
z0a weinig ti
jds te vnren gezien hadden de beroerten der harten,de herlcnlnoze
hoofden , de ontstellle gemoederen ,de ontstoken raazslagen , en de gewapende handen

:an de geheele gemeente alom. Hetscheen een wonderwerk tezi
jn,datzulk eene
groote verandering in zoo korten tjd door zulk een Verdrag gemaakten ingevoerd
was (1).',De Landvoogdes weifelde,'sKoningsbevelen metbetrekking tnthetligten
van kri
jgsvolk in Duzteeltland en eldersuitte voeren,om nietop nieuw wantrouwen in de Bondgenooten te verwekken,welkedan terstond delietlen,diez1
jreeds
lang inwaardgeldhielden,zoudenoprcepen,waaruiteenburgerkrggontstaankonde (2).
De gnedeverslandhpuzing echterwas4an korten duur,waarloe4an weerszl
jden aanleiding gegeven werd. Te Bruanel verhinderde men9 legen het Yerdrag aan , de
onroomschen naar F zltoorden ter preke te gaan, welke hierop dreigden de stad te

belegeren en de Landvopgdesin hechtenis tenemen (3). Tegen dekerkschenners
werd een bevelschrift uitgevaardigd,waarbi
j ))ieder veroorloofd werd hen dood te
slaan,nietalleen vri
jeli
jk en zpnderstraf,maarzelfsmetlof,pri
jsen eer;''terwi
jl
tevensverbnden werd, ))in eenige vergadering# 't zl
j buiten nfbinnen desteden,
metwapenen teverschjnen (4)Xaarn0k hetkwaad vermoeden derHertogin wasopgewektdonrhetberiglvanMzozw: datoRAxzz enEoxolb den Hertog :anKlee
f verzekerd hadden,datzj nietandersbedoelden dan de kuglburglche geloofsbeljdenisin
de Nederlanden in te voeren (5).Menmoetechtererkennen,datditonwâarschtjnltjk
zi
jn zou in den i
jverigRpomschgezinzenzoxoxn,indien nietbekend was,dathi
jzich
vaak geheel door oRAwzE liet leiden , wiens gndszienltige gevoelen:, althan! in dien

tjd,naarzi
jne slaatkundigeinzigten gewi
jzigd werden,ennunaardezi
jdederLutherschen overhelden. Daarenboven vernam de Landvoogdes,dat in buçtecltland zes duizend ruiters vnor deBondgennnten geworven werden. Zeker is, datLobzw xzx van Fc#- 30v.
&au in naam van ))llet verbond der Ridderschap en eenige steden der Neder-Boa'- Oogstmaand
gnndische landen ,'' eene overeenkomst slontm et den hôpman w ssTzanorT oxer eene 1566

(1)v.wsszxBzzcx,Benchr.r.d.é'
fcef,enz.,bl.177,178.
(2)sol'
pEllrs,Mémorial,p.103.

(3)Correspondance de'nltfppE11,T.1.p.458. Brl
tGtTxolrs,I1'
l
&t.Belg.Lib.111.p.21,
5.
(4)sRzxoT,Hi&t.d..
!t@/r-.,D.1.bl.367.
(5)Correspondance de l'I
lll
-lppE11,T.1.p.452.
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1555- liatinz van duizend ruiters r1). Zi1 zelve bevond zich zonderraad,znnzer hulp,en
1568 - t-

*'

-

.

z00weldaorbinnen-alsbaitenlandschevlanden bedreigd.Hare getrouwe aanhangers
xAxspzLo,AanxsERo en s.
talaAvxoxT ontmoetten zo0 vele hinderpalen,datzi
jhunne
goede bedoelingen niet konden verwezenli
jken. De tegenwoordigheid der beide
eersten werd in hunne gewesten gevorderd, om deze voor opstand te bewaren , en
den toegang dopr het Luxemburgsche open te houden. De Heeren , zeide men open-

ljk,begeerdenvolstrekteene bjeenkomstderAlgemeeneStaten,enopdatmenhundit
nietkonde te lastleggen,trachtten zj de gewesteljke Staten tebewegen,bi
jwi
jze
van verzoekschrift aan de Hertogin, den nootllottigenstaat desLands, en als heleenige

redmiddeleenealgemeene vereeniging derStaten,voortestellen. Daardoorzouden zj
tat hun doel geraken, zonder zich op dcn voorgrond te stellen ; en : in geval de

Landvoogdes zulk eene bi
jeenroeping weigertle,zouden de Staten op eigen gezag te
zamen komen en de reeds lang ontworpene plannen ten uitvper brengen. In de eerlte

plaatswilden zj dewapenen aan hetvolltontnemen en den Bondgenooten in handen
geven,metdenPrin!van Oranjeen den GraafvanEamond aan hethoofd;hiertoe
had men getracht daar middelvan he@ verzoeksclzriftaan de Landvoogdes te geraken ;

maar dewl
jl ditniet naar wensch gelukt was, zocht men thans een meer zekeren weg. Ten tweede was men reeds, naar hetscheen , mel eenige Duitsche Vorsten

overeengekomen,om de Augsburgsche geloofsbell
jdenisin tevoeren. Ten derdewil(
1e
men geheelden geest en vorm van bestuur veranderen , om dit in handen van ohàlzn,

xoxown en HooRwEte stellen. Tenvierde eindeljk9bedoelde men dewi
jzete veranderentotn0gt0ein heto0g gehouden in hetgeen de stedeli
jke Overheden,hetregt,
en anderepunten betreft; zoo(latdeKoning inderdaaz buitell dezeslaten,zi
jn oud
vaderli
jk erfgoed,zou gesloten worden. Xen trachtteXAwSFELOin zi
jnetrouw aanden
Kpning te doen wankelen ,schertste methem en nnemdehem een goeden knecht,maar

welkezichzeerz0ubedriegen,indien hjgeloofde,erooitvoorbeloondtezullenworden.
Ditalles bewoog deLandvpogdesop nieuw ,op de komstdes Konings en tothet nemen

van krachtige maatregelenaantedringen(2).W einig dagentevorenhad zjFzx-lpsvermaand,zich vanHertogERIK van Wrl
zzldmt
)'k tebedienen;en indien hem hetbehou;
des Lands en derRoomsche godsdiensl terharte gingen,zoo spoedig mogell
jk gewaPenderhand tekomen ,ten ei
nde zi
jne lantlen te heroveren,ofhaar eene genoegzame
kri
jgsmagttezenden,omditin zjneafwezigheid teverrigten,wantdePrinsvan Oranje
had het plan, zich van den staat m eester te maken en de steden m et de andere

(1)JrchivendelaScï#pp d'Orange,T.II.p.257.
(2)Zie den brief van de Landvoogdes aan dea Koning vaa dea 30 v.oogstmaand in de
Correspondance de MISIPP: 11,T.1.p.455,456.
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Heeren tedeelen(1). 00k xxxsrEl.o verzekerde den ltoning , dat zonderde wapenen 1J55de opstand niette dempcn was, waarloe BARLAVXOwT inzonzerheill 'sVorsten tegen- 1568

woordigheidnnot
lig keurde (2).Reeflsvroeger washetgeruchtverspreid,datde Hertpg vanSavok
j'e metspaansche benden in aantogtwas; tlitschi
jntwel uitdelucht
wc
l
ke
l
at
e
r
onde
r Baxozztopl en
gegrepen te zi
jn,maar de Heer vAw Mxxzsvao,
oltAwzz diende, vermaande echter LooEwlzK van N aesau en ))alle goede geuzen''

ernstig op hunnehnedete zi
jn (3). Yan Herlog zltlKs wervingen werd thansminder
gehoord; maar men sprak nu , dat de Prins Tan Conde' m et eenige duizend man te

voeten lepaard langsde grenzen van de eene plaatsnaarde andere trok (1).
Terwi
jl(leLantlvoogdeshare klagten tot den Koning rigtte,wasoltAwzEin JntK:rp:zlonverpoosd bezig, de geschokte rust te herstellen. Terstond na zi
jneaankomslhatlhi
j derHertogingemeld,alhetmogeli
jketezullen beproeven,om de geschonden en geplundertle kerken te herstellen ))t0t eer van Gnd en oyereenkomstig

de heilige betloeling van den Koning,deLandvoogtlesen zi
jneeigene-'' lli
j lietin
zi
jne tegenwoordigheid drie beeldstormersmettle galg straFen;drie anderen werden
gebannen. Denzelfden dag vaardigde het stedeli
jk bestuureen beveluit,waarbjelk
op strafe des dands verbaden werd, de uitoefening vande Kathollkegntlsdienstte
verstnren,deGeesteli
jken te beleetligen,oproertestichten en dergell
jke. Dehoofdkerk werd weder geopend en er eene plegtige mis, vporafgegaan door eene preek ,

inaangeheven. Erwaseen talri
jk gehoor,waarvan de geheeleregering een gedeelle
uitmaakte, en alles liep rustig af.De godsdienstoefeningen werden 0ok in eenigekl00sters hersteltl. ORAwzu had onmiddellt
jk na zi
jne aankcmstde Hervormden fdegeal-

tereerden v-zlder r:jïg:-4 uitgenoodigd, zaakgclastigden tebenoemen,om middelen
Deuitslag derbi
jeenkomsten
waseen verdrag, waarbl
j den Hervormden drieplaatsen in de stadwerden aangewe- 2
te beramen , ten einde verdere onlusten te vporkomen.

zen , om

er desZondags cn

v.

op feestdagen hunnegndsdienstoefeningen tehouden, onderXeplitmaan:

Taorwaarde, dat zi
j de kerken en kloosterszouden eerbietligen,en erde cerezienst 1566'
niet belemmeren. In elk hunner kerlten mogten zi
jslechtseenen Leeraarhebben,
inbonrling der N ederlanden j of ten minste Poorter van eene der goetle steden dier
gewesten , en welke voorafin handen van den Prins of der Ovcrheid den eed 4an ge-

hoorzaamheid en trouw moestaieggen. Zi
jmogten nietgewapendop hunnebjeen-

(1)CorrespondancedepsltlppxlI.T.1.p.453.
(2) CorremondancedepHltïpl,z11,T.1.p.451.
(3)Arcltivendela #cùdAId'Orange,T.lI.p.228.
(4)ârchives4ela x
llcùpp d'orange,T.lI.p.265.
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1555- komsten verschi
jncn,maar moesten de bevelen der Overheid inalleburgerlt
jkezaken
1568
,,
opvolgen,en destedeli
jkebelastingen,even alsdeandere inwoners,betalen.(1).
'
Deze overeenkomstbetrpfuitsluitend de Calvinisten. DePrinsvan Oranjebeminde
hen niet en verklaarde zich, bj elkegelegenheid, tegen hunneleer(2). Hoewel
degevoelensvan cAsvxzw langenti
jdnadievanxurTuzRindeNederlandenwarendoorgezrongen , telden zi
j erechterveelmeerbeli
jdersdan deze. Een ti
jtlgenontverklaart
tlit daaruit; dat)de leervan LvTH>
:R en cALvzzx,welkezi
j Godswoordnoemen,aan4ankeljk doorleerbereiders,verwersen dergell
jkeambachtslieden gepreektwerd,die
geen woard Latjn verstonden. Deze verlorea alleaanzien bi
jdekomltderFranlche
calvinistischePredlkanten,diein hetLati
jn endeletteren vri
jwelbedreven waren en,
watdegodgeleerdheid betrof,daarvan z0oveelwisten alszi
juitdewerkenvan cALvzzw,
xzlzAwcETox,LUTIIER , en dat voorbeeld van kuischheid TuzonoRrs BEzx geput had-

den (3).,5DitgrootaantalCalvinisten,hunne stoutheid,hetdeel,welkzi
jindelaatste
bewegingen genomen hadden, toonden den Prinsdenoodzakeljkheillaan9hun valzoening te geven , om de rull der stad te verzekeren. De Lutherschen eischten op
hunne beurt het genot van dezelfde verdraagzaamheid, welke men den Calvinisten

bewees. Eenige dagen te voren hadden zj reedsbi
jden Prinsvan Oranjeen de
Overheid een verznekschrift ingediend, ogdat 00k hun eene kerk of eenige andere

vnegzame plaats in de stad ter gpdsdienstoefening wierd aangewezen. Zi
j drongen
hierop metnadruk aan;eene weigering z0u nietteregtvaardigen geweestzi
jn;men
stpnd hun derhalve, op genoegzaam dezelfde voarwaarden, in het midden der stad
drie plaatsen af, om te zamen te komen. Eene afkondiging derRegering maakte de
vnprnaamste punten van deze dubbele overeenkomst bekend, en npodigle alle inwo-

nersuit,zich daarnaarte gezragen.BePrinsvanOranjeontbaod de4reemdekooplieden bi
jzich en gaferhun kennisvan.Allen juichten hethoogeli
jk toe;zelfsverklaarzen zi
j,dathetverdrag metdeOnropmschen aangegaan ))heteenigemiddelwas,
nm de vreemde handelaars in J ntwerpen te houden en de stad tpt rust te brengen ,

wantzonderdit konde mener zich niet veilig achten.'' Zl
j voegden er bi
j, dat
pzt
j de verdragsgunten weloverwogen hadden,en elk zi
jne bcdienden met hunne
koopwaren weder herwaarls zoude ontbieden.'' OaA>zE zond aan de Landvoog-

(1)Correspondance de GrlttwrxE le Fccïfvrwe,13. Il.p.196,197,21,
5 218. Preface,
p.LYI- LYIII.

(2)Zie 'sPrinsen getuigenis aan tooEwlzK van Acddcv,Arcltives de la J/cùol d'Orange,
T.ll.p.158.

(3)Ièelatt-on wlcllvdcrïzfc in de boekeriivan Jrra.
nbewaard, en aangehaald doorGzcluRo irt
zi
jne Préfaceder Correnpondance deGrlttzvME le rcc?'
fvrsc, T.II.p.LYlII.(2).
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des de beide overeenkpmsten, welke hj had onderteekend, en herinnerde haar1555deredenen yôôrzi
jn vertrek doorhem ontwikkeld, waarom h1
j de Yoorkeurgaf,dat 1568
de Onroomschen in de slad en niet daar buiten preekten. Daarenboven over-

schredcn, naar zi
jn inzien, de punten door hem toegestaan, nietde verbindtenis
deorhaarzelve metdeVerbondene Etlelen aangegaan (1).
>Z0aheeft men dan nu,''schreefdePrinsvan Oranjeaan eenigeDuitsche Vnrsten , ))boven en behalve den smaad en de schant
le, niet alleen hetgeloofsonderzoek

moeten afschaFen,maarook dernieuwe godsdiensteene vrije, openeplaatsz0pbinnena1sbuilen dezestad ingeruiml en vergundjalwaarzi
jnaarhunnewi
jzebi
jelkander
ltunnen komen enpreken, waardoormen grootergevaaren moeijcli
jkheden heeftwilw
len voorkomen. Evenwel slechts zoolang t0t de Algemeene Staten dezer Landen ver-

gaderen en middelen beramen enbevelen9door welkedergelt
jkebewegingenen be.
roeringen ophouden en een duurzame godsdienst- en landvrede bewerkt worde, waar-

toedeKoning endeLandvopgdeshunneloestemming mogen geven (2).'9
XARGARETSA van Parma cchterdachthierovergeheelanzers. Had zi
jweinig uren
vôôrzi
j'sPrinsen briefontving,hem nadrukkcli
jk aanbevnlen,))op geeneM'
i
jzehoegenaamd hetprekcn binnen destad te yernnrloven,''thansbeluigdezj hem haarhoogste misnoegen over het gesloten verdrag. Zj begreep zeerjui
st,datdeandere sleden zich naar J ntmerpen zoutlen regelen, hetgcen de nadeeligste gevolgen voor de

Roomsch-ltatholi
jke godsdienstmoesthebben. Zi
jweigerdederhalve 'sprinsen bewilligingen goed te keuren, welke,naar haremeening, ))teboyen ging,watzi
j den
D ndgenooten,metsmart,z0a alshi
jwist, had toegestaan. En om u n0geensduidell
jk mi
jn gevoelen te openbaren,$'voegze zjerbj,))z0oweet,datgjmnetzorg
dragen , dat er in de stad niet gepreekt worde en daar buiten geene andere gnds-

dienstigeplegtigheidplaatshebàe,danalleen depreek-''ORAwzEverbprgnietzjngevnel
over hetverwi
jtderLandvnogdes. Hi
j drong bi
jhaaraan,om de redenen le overwegen,welke zi
jngedraggeleidhadden. lIj bragthaaronderhet0og,dathetpreken
en zelfs het uitoefenen van de nieuwe godsdiensl in J ntmerpen had plaat, gehad
vôôr de overeenkomstmet de VerbondeneEdelen , niet alleen in de stad , maar o0k in
de kerken ; dût het hem met moeite gelukt was, de Onropmschen te bewegen de gcwi
jde plaatsen te eerbiedigen; dat znnder hun de bewuste bewilliging te verleenen,
.

.

.a

(1)CotvemondancedeGrztLzrxEleTccfflrsd,T.lI.p.198,213,214,222,223.ûlcllzqb's
Prefqne,P.LV1ll, LlX. Corremondance dexzRGrzalTEdlâutriche,P.198. v.wESEXBEEEK,
Bencltr.m.d.Staet#enz.,b1.155,157,158.Vgl.B0R,Ilht.d. Nederl. 001-1.D.l.B.1l.b1.

98-100. sl
tzsn:,Sùf.d.Re
form.,D.1.b1:368,369 en dealdaaraangehaaldeschri
jvers.
(2)Jrchirende la #c,#:> d'ot-ange)'r.lI.p.264.
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1555- destadaan grootegevaren blootgesteld z0u geweestzi
jn;dat,terwi
jlmen bi
jdepre1568 ken buiten de stad, meer dan twintig duizend toehoorders geteld had , daar binnen

slecktstwaalfofveertien duizendbjeenkwamen;en datzjne tegenwoordigheid en die
derRegering waarborgen warentegenelkewanorde. Hi
j voegdeerbi
j,datdeandere
steden geene aanspraak op dezelfze vrt
jheid alsJntmerpen konden maken,dewi
jl
))nergens zo0 velen dernieuwe Leer waren toegellaan als hier, zoo welvreemdelingen

van alle standen, als landloopers en lui
jaards, geneigd om teplunzeren'
.'' Hierbi
j
haalde hi
j de bevelenaan,doarkem in zjnestadhouderljkegewestenuitgevaardigd.
En daardeLant
lvoogdcs hem verwittig; had,dat zi
j den Koning berigttehetgeenin
Jntwerpengeschietlwas,antwoorddehi
j:))datverheugtmi
j,wanlikwilnietsverrigten , of de geheele wereld mag 't weten. Moge de Koning en Uwe Hoogheid aan-

vankell
jk mjnehandelwjze afkeuren, ik hoop, dat men het vnor eene dienstzal
beschouwen, eene stad als J ntmerpen bewaard te hebben ,:an welke grootendeels

hatwelzi
jn van ditgeheeleLand afhangt(1).''
DePrinsvernam nndertusschen,datde Raadslieden derHerlogin en zi
jzelve,zich
over hem ongunstiguitlietenen debevelen, welkebi
j te Jntwerpen haduilgevaardigtl, veroordeeldcn alsstrl
qt
ligmetde dienstvan G0d en desKonings,zoo wela1s
methetgeen deVerbondene Et
lelen beloofd hadt
len. Hj beklaagde ziclzhieraverlevent
ligbjdeLandvoogdesen herinnerde haarhetverdrag,welkzi
j,integenwoorligheid derRidders van het Gulden Ylies en der Stadhouders, met de Bontlgenopten had

aangegaan. Hi
j verzncht haar daarenbnven, dewi
jl zt
jne dadenop zulk eenewi
jze
uitgelegd werden, hem eenen opvolger te geven , d1e haar beterkonde voldoen. XAh-

OARETIIA ontkende,datzi
j overhem op den vermeenllen tpon gesprokenhad.))Zulke
berigten,'' zeille zl
j, ))ontspruiten uit eenige kwali
jk gezindegeesten,die slechts
trachten de openbare rust te verstoren en in u wantrouwen te verwekken.'' 00k ver-

dedigde zi
jin ditopzigtdeleden van haren Raad en verklaarde,datzi
j hetvcrdrag
metde Yerbondene Edelen , ))dewt
jlhet nu eenmaal wasaangegaan,stipteljk zou
nakomen, zonder er in eenpuntvan aftewi
jken, zoo a1szi
j totnu tne getoon;
bad; slechts begeerdezl
j,datde Edelen hctevenzeeropvolgden alszi
j-'' De Prins
hervatte, datht
j nietzoo ligtzinnig was. ))nnch door iemand als zondanig konde beschouwd worden,''van hetfeit,waaroverhi
j zichbeklaagde,vooruittezetten ,indien
hijernietverzeker; van was(2).Hierbj bleefde woordewisseling,maarzl
j'had tusschen deLandvoogdesen den Prinseen onoverkomell
jken slagboom geworpen.ORA>JZ
hield ziclz vonr het slagtoFer van een gebrek aan vertrouwen , en verlonr alle gene-

(1)Correqpondancedecrlttlcx: le Tacituvne,T.lI.p.211,212,220,221,223-225.
(2)CorromondancodeGvlstlvx:le Tacitwrne,T.II.p.231-235,239.
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genheid voor de Hertogin, hj weigerde aan hetHofteverschi
jnen,ofschoon meer15
156
58dan eenmaaldaartoe doorhaaruitgenoodigd.XAIGAXZTUA van hare zi
jde spaarde00k
nu geenszinsden Prinsin bare geheimebrieven aan den Kening (1).
Hetis een punt, waardig onderzocht te worden, aan wiens zi
jde het regt in
(Iit geschil tusschen den Prins van Oranje en de Hertogin van Parma geweest
13. Ov
eret
enknmstig het Verdrag 1an den vi
jf en twintigsten van Oogstmaand wa*

ren de ferbnnzene Edelen gehouden te zorgen, tlat niet gepreekt werd dan op
dd plaatnen , maar J?
z!:.
v tot wu toe ge:c#ï:d man. De Landvoogdes had van haren
kant beloofd, dat, indien het volk de wapenen nederlegde op de plaatwen , m aar

f/tcszgepreektmerd en zich ordeljk gedroeg,men tegen hen geen geweld op gezegdeplaatsen znu plegen,noch bj hetgaan,noch bj hetterugkeeren (2).
Hetisbekend, dat vôôr hel bovengenoemde Verdrag met de Bnndgenooten, de Onronmschen teJ ntmerpen en zelfs in de kerken gepreekt hadden. DePri
nsvan Oranje

beweerdedusmetgrond, datllj geenszinsde overeenkomsttusschen deLandvoogdes
en de Edelen overschreden had, tloor aan de Onroomschen plaatsen in de stad aan

te wi
jzen om te preken, mitszi
j de kerken afstonden,van welke zi
j zich mees.

ter hadden gemaakt. W at nu ))de uitoefening der nieuwe godsdienst,''dat is, het
trouwen , doopen en begraven naar de kerkgewonnte der Calvinisten of tuther-

schen betrpf, het is waar, dat de wederzi
jdsche verbindtenissen van den dri:
en twintigsten en vi
jf en twintigsten van Oogstmaand er nietvan spreken; maar
dezegodsdienstigeplegtighedenwerdenalsenafscheideljkvandeprekenzelvebeschouwd.
Ditbevestigtde Prinsvan Oranjezelf,wanneerhi
j zegt,))datmen Dergen: zal vinden, dat de Onroomschen hunne preken gehnuden hebben zonder de genoemde plegtigheden er bi
juitte oefenen,zoozatbeide aan elkander verbonden ZI
<
J*n.jj Niet znnder reden echter had de Landvopgdes thans berauw nver de bewilliging,welke de

drang derpmstandigheden haarhad afgeperst, en zi
j verzuimde geene gelegenheid,
om (le uitwerkselen daarvan tegen tegaan (3).
XAROARETHA wantrouwde over het geheel de Stadhauders, en niet dan metde

uiterste omzigtigheid steldezj hun hetbevelover(le kri
jgsbenden in handen,welke
bestemd w aren , om tegen de Onroomschen te handelen. Schoorvoetend inzonderheid

waszi
jhiertoetenaanzienvanEcxowoovergegaanenalleen om hem nietteveelmistrou(1)GzcnlRo,Pre
facedela ColwemondancedeGrxttlrxzle Taciturne,T.Il.p.LXlV. Ygl.
over 'sPrinsen handelingen te A ntterpen, sTRlnA, de Bello Bel
g.Lib.V.p.268. san pr,
Ilint.d.Ae/.D.1.p.368.GROENv.plllxsrEREqindeJrcltive&dela#lù:zId'orange,T.II.p.310.
(2)Ziehiervoor,b1.334-337.
(3)Gzcplnn,Prefacedela f'prreens#cwcedectlttztx: le Tccfflme,T.ll.p.LXlI(1).
11 9sEL. 1 S'
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15
5515
68 wen te

toonen, docN had hem slechtsz0oveelkrl
jgsvolka1shoognoodig wastoegestaan,dewjl zj vreesde, dat))aldesoldaten,die onderzjnebevelen waren,even
z0a vele vi
janden 4an den Koning zouden worden.'' Hj had zich openli
jk tergunste
der Geuzen verklaard; en men beweerde zelfs, dat zjne oudste dochter Calvinist
geworden was. Eoxoxo beklaagdezichbi
jdeLandvoogdes,datzi
jhem niethetzelfde
vertrouwen als vonrheen bewees;en ondanks hare betuigingen van het tegendeel,* ver-

trnk hp
'-ten hongste misnoegd metzi
jn gezin naar Flaanderen9verklarendeechter;
niets te zullen verzuimen, om aldaar t1e oude gpdsdienstte onderschragen. ge Her-

tpgin k0n evenwel haar vermoetlen nictonderdrukken,dathi
jzich derwaarlsbegaf,
om er eenigen aanslag te smeden tegen de dienstvan G0d en desKonings. ))Xenkan

nietsgoedsvan hem verwachten,'' zeidezi
j9))naz0o velebli
jken van hettegendeel,
en nahetgeen gebeurdissindszi
jn vorigen tpgtnaarFlaanderen,alwaareendag na
zjn vertrek van daar,de kerken geschonden werden (1).', Evenminkonde haarbehagen , dat Eoxown, op hetvoetspoor van ohAxzE,te Gent en op meerandere plaat-

sen een gelt
jk verdrag met deOnroomschen aanging. Zi
j stemdeniettoein zi
jn
vcnrslel,om algemeene vergifenis te schenken aan hen, die de wapenen opgevat, de
kerken geplunderd, en heiligschennis gepleegd hadden ;maar wilde die alleen verleenen aan de zoodanigen, welke zich hadden laten verleiden , berousv toanden en

vergifenis verzochten,waarbi
j dan nog op jaren en kunne moestgeletworden (2).
ondertusschen liethl
j schier door geheel Flaanderen de beeldstormers vervolgen
en gestreng strafen. Zi
jn geheimschri
jver,zAx van Jle:-irppr,overvielbl
jGeert'hergen een hoop dezer plunderaars, waarbi
j twaalf hunner sneuvelden en vjftig
gevangen genomen werden, van welke terstond twee en twintig opgehangen en de

overige gegeeseld werden (3). Xet dezelfde gestrengheid handelde Mzozx in Gelderland (1). Hoohwz was tloor de Landvnogdes naar Doornzk gezonden. Xet
levensgevaar drong hj midden dnordeoproerigeCalvinisten heen,welke debezetting
op het kasteel belegerd hielden, en elaagde er in, hen niet alleen te bewegen het
beleg op te breken , maar n0k de wapenen neder te leggen en zich tevreden te stel-

(1)CorremondancedeplltïppzII,T.1.p.453,459.Vgl.ârclzirendelaJfcïdppdborange,
T.II.p.279.

(2)CorremondancedepsltlppE lI,T.1.p.467.
(3)v. n. Hzz:, de lnit. Tamult.Lib.lI.p.366. srqGn,oltls,Rht.Belg.Lib.111.p.241.
v.MUEAEN, #zdf. #. Nederl. Oorl. B. II.b1.46 verso. unorr,Nederl.Sidl.B.111.bl.113.

sqzln',Hi&t.d.Reh D.1.bl.372-377.
(
%4)v.n.a&:l!,delnit.Tt4-ull.Lib.II.p.367.
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len met eenige geschikte plaatsen buiten hetregtsgebied der stad ,om aldaar hunne 1555-

bt
jeenkpmsten te houden (1). Slechten dank behaaldehi
jdaarvoorbi
jdeLantlvoogdes; 1568
wantnfschoonzjhem doorden Raadsheero'AssoxvzsLE hare tevredenheid overzl
jngedrag betuigde (2), verwittigde zjden Knning,datdeGraafgeheeltegen hare betloelingen gehandeld, en slechtskwade diensten bewezen had (3). Driemaalhad zj
hem ,doch te vergeefs, terugontbnden. Hi
j was gedurig omringd dnorEsvrzRozs,
vlLLzhs en drie cf vier andereOnrnomschen , ))de cnrustigste en bnnsaardigste geesten

onderhen-''EsouzRnEsinzonderheid trachttenietsanders)dan den geestvan muiteri
j
en opstand aan te wakkeren.'' Hoohwz zelf was bezig met het zoeken naar een
verborgen schat in de hoofdkerk ,ofschnon de Landvpogdes hem bevolen had, dit na

te laten,dewjlzi
jvreesde,dathi
j zich dien z0u toeëigenen. 00k knesterdezl
jsterken argwaan, dat hj en de Bondgenooten zich van hetlkasteelte Doornik wilden
meester maken (4).
Xet tegenzin en alleen uit gebrek aaq een ander, had xAaoAR:TnA den Graaf

van Koog&traten naar Meehelen gezonden, niettegenstaandehi
j verklaard had een
veel gronter getal plaatsen tezullen aanwi
jzen,waardeKettershunne leerverkondigden. Hj wierp de kerkschenners in de gevangenis, en herstelde de openbare
uitoefening van de Roomsche got
lsdienst,die eenige dagen gestremd geweestwas.(5)
der
beeldstormers en het vervolgen der Ketters toonden
Veeli
jverinhet opsporen
soszlt'
r van M elun, Burggraaf van Gent,zA> van Croy , Graaf van Roeulz , Flrlps
nan St. J ldegonde, Heer van Noirearm ee en waarnemend Stadhauder <an Ilenegpuzrezl, tle Graaf Tan Raaezngltien , en de Heer van M orheegue, Stadhnuder van

Aire. IIARGARETHA bevond zich ondertusschen in zeermoei
jeljke omstandigheden.
In den Raad van State regelden drie of vier van de meest invloedhebbende ledenalles
naar hunnen zin en naar begeerte der verbondene Edelen; de andere leden,de minderheid uitmakende, waagtlen het niet, hen tegen te spreken; en vlotlvs,welke

levensgevaar liep, was ongeloolli
jk bevreesd gewnrden. XAwsrzsp, Bz
khsAxxolT,

(1)Brieven '
rczlden Graaf wczlspnrweinhetProcès#e#ComtenTZGXOhTetdeIIOR:Z,T.II.
p.370- 450.I'tlwTl)sHErTzars,Rer.Hll.
sfrïccp-Ae/g.Lib.XYlI.p.414.Sentent.w.lts'z,b1.83.

Terantm.m.1I0pItxE,bi
jBoR,Rist.d.Ae#er/.oorl.D.1. Zuthentieke Stukk.bl.72.BRàwOT,
Hist.d.Ae/.D.1.bl.370.
(2)Procls#edcomtend'EGMOhT etdeHORwE,T.II.p.450.
(3)CorrespondancedepulzlppE11,T.1.p.458.
(4)corremondancedepulslppx11,T.1.p.467,468.
(5)Zrcltire& de la Jl
'cïdplld'Orange,T.lI.p.313. :Rzxn:,Rint.d.Ae/.D.1.b1.370.
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lruk de
1555- xolaczaxEs en de Hertog van Jarnehot waren (le eenigen , welke met nat
1568 belangen des Konings behartigden. Be Landvoagdes spnorde wolhcAaxss aan , met
den Graaf van R oeulz en den Burggraaf van Gent eene lerbindtenis aan te gaan , om
elkander te cndersteuncn en zich ,in vereeniging met de steden en den Adelvan E een Jrtozs,te verzetten tegen alles, wat ten nadeele der godsdienstkonde
n:#04*:A

rz0u trachten hetzelfdein Namen tebcwerken.0pbi
jna
slrekken,terwi
jls&hsxvxow'
den geheelen Adel van J rtoze, Ilenegouwen , N am en en Luœem burg k0ndeKoning

rekenen. Dit bljkt uitde beideljsten doorMAROARETHA aan vlLlpsgezonden,4an
welke de eene tle namen van KoningFgezinde Etlelen , de andere die van leden dcs
Verbpnzs bevat.De eerste afdeeling was zamengesteld uitdenHertogvan J arseltot,de

Graven van Manefeld,Megen enJremberg,denHeervanBarlaymonten zi
J'n zoon
den Heer van Ilierges, den Graaf van Roeulx ,den Heer van Noirearme., den Heer
van M orbeegue, den Graaf van Boseu , den Heer van Raeaêngkzen, den Burggrahf
van Gent. de Heeren Tan Trazzgnl:e& , den Heer van Ilaelticourt en van het groatste
gedeelte des Adels van J rtoo en Henegoumen. De tweede afdeeling behelsde:in Ar-

rdf' den HeervanEnguerde.en zi
jnetweebrpeders,vE>nEvILLE,zi
jnschoonbrneder,
o'otHAlx , LOIGASTRE en HAwNART ; in Ihnegoumen : ANDREGNIES en NOYELLES,

elk metzi
jn broeder. Te Rl
jùnelkendemen geen anderen Geusdan den Heers'an
Eneauheegue. In Luxemhurg warenMAI,BERGEEenzi
jnneefGulsTErrEs,en inNamen
deHeervanBrandenhurg,zeHeervanDltuy(#/e ?),LovvERvAt,TzrtvenxAR:AIs.
BavenallentleeldeMkwsFElzninhetvertrouwenderLandvoogdes.Hjmelddehaar,)datde
bewegingspartjbedoelde,allegnedeKatkoli
jken uitdeNederlanden tejagen,endeze
gewesten aan den Koning te ontrooven, t0twelk einde kri
jgsbenden in Sakwen en
E eneen aangeworven werden ; datalle Prolestantsche Yorsten in D uzt&eltland zich 2en
verbondenen Edelen aangesloten hadden ,en niet alleen uit hunne landen de Neder-

landsche Katholi
jken wilden 4erdri
jven, maar eene algemeene omwenteling verwekken. de Koningen onttroonen, hethuisvan Ooatenrç
jk verderven en eindeljk bewerken,datdeKettersin Frankrù'k enelders,waarzi
jdesterkstenwaren,opgeljke
wijze handelden. Hi
jvnegde erbi
j, datdeZwitsersden Bondgenonten beloofdhadden, den Koning den togt door Savoç
jelebetwisten; o0k sprak men, datuitde
N ederlanden tien hervormde Lceraars en dertig duizend boekdeelen van cALvlzl'swer-

ken naarSpanjezouden gezonden worden.'' DeAdmiraalDE coLlolv had eenen zi
jner
Edellieden naar Brun&el afgevaardigd,om met GraaftooEw lzK teraadplegenovereenen

aanslag tegen )de dienstvan God en desKonings,''gell
jkzich de Landvoogdesuitdrukte.Op nieuw vermaanzeXARO&REI'UA den Koning onverwi
jltlovertekomcn;))z00
hi
jnog tweemaanden daarmezewachtte,z0u allesverloren zi
jni'' debewegingsparti
j
w0ndag pp dag meer veld en hatl beslpten,de zaken in volslagen verwarring tebrengen

en de Nlgemeene Staten bi
jeenteroepen. Pitdien laoofdcstcldc zl
j llem voor,eene
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qlgemeeneStatenvergadering te veroorloven onder voorwaarde, dat deze geene besluiten 1555-z0u
1568

nemen vdôr'sKonings komst(1). 0ôk xAwsFELb zag geen anderredmiddelvoor

tlen steeds verergerenden toestand des Lands, (lan in 'sVorsten overkomst, of in

bet Weenroepen der Staten (2). Hetwas hem geluktden driftigen BEaAxzsuit
Jntmerpen te verwjderen,wienstegenwenrdigheid aldaarverderfeli
jk was. DE uAusbegafzich naarDuitwchland. DeLandvoogdesverklaarde,dathj nietnaarverdiemte was gestraft geworden, dewjlhj W apenkoning der Ordevan het Gulden
Ylies was,en deswege ))alleen vcnr den Koning en het Kapittelvan de Orde kon te

regtstaan (3).''
Om de volksligtingen der Bontlgenooten doorvAx uotr en MvwcaArszx in D uitaehland te verhinderen , traclltte de Landvoogdes, door tusschenknmst :an 'sKonings

gezant te W eenen, tlen Keizer te bewegen, zich daartegen te verzetten (4). De
ohperbevelhebber van het vaantlel des Prinsen van Oranje vas insgeljks naar
D witwchland vertrokken, om , naar men zeide, OP naam des Graven van Egmond aldaar paardevolk te werven (5). Eoxowp zelf was echter hiervan geheel

onbewust. Hj gelooftle zelfsniet, dat de Bondgenooten zich van krjgsvolk voor.
zagen, )want,'' zeide hi
j, ))datz0u in stri
jd zi
jn metlzetgeen zi
j 0nsverzekerd
hebben (6);''een bewi
js, dathjvolstrektnietin hunnegeheimen deelde,en ï0enSzins stond 0I)dehoogtederzaken. De Pri
nsvan Oranjewasdaarentegen te naauwkeuriger van alles onderrigt. Hetbli
jktzelfs,datdeBondgenooten nietzontlerzi
jne
teestemming, althans niet zonder zi
jne voorkennis, zich t0tgewapenden tegenstand
geyeetlmaakten,indien deKoning maatregelen 4an geweld mogtnemen (:).9itlaatste was naauweli
jks te betwi
jfelen, sintls deLantlvcogdesnu reedszelve deverbondene Edelen vervolgde en hen metgalg ofballingschap bedreigde. ))Xi
jnheermjn
Broeder,''schreefsltznEhol)z desti
jdsuitIlblland aan LonEwzzK van Ac#'c?
z,))daar 2 v.
al de Heeren llier ten uiterste Aerbaasd zi
l.n dat de zaken op eene geheel andere ma
Her
stalnd
,

wjze gedreven worden (lan zi
jverwachthatlden,en nietweten,watervantedenken, 1500
hcbben zj mj A'erzncht,u den brengerdezes,den Heervan llelpendan%(flp:ad.v:)
(1)Corremondance del'
11ltlpPs 11,T.1.p.457-462.
(2)Corremondancedepnltlpp:11,T.1.p.462.
(3)Corremondancedeplll
alppz11,T.1.p.461,463.
(4)Correspondancede'mtlppE11,T.1.p.463.
(5)Cotwe&pondancedel'
nltll
'pE11,T.1.p.453.
(6)Arcltiresde la Maison #'orange,1'.1I.p.280.
(7)Areltives#dla Mai&on dzorange,T.lI.p.272.
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1555- terug te zenden , wellte u zal verwittigen van hetgeen hier gebeurt. De bevelschrif1568

ten, welke men hier (lageli
jks uitvaardigt, de bedreigingen, die men ons allen
doet, stellen ons elk uur bloot aan den strop,zoodateen monnik openli
jk gezegd
heeft: ))Ziet gi
j dien fraai
jen Heervan Brederode,binnen achtdagen zalbi
jopgeknoopten gewurgdzi
jn;''en eenewereld 4an andere bonsaardigheden meerli
jdendeze
Heeren elk oogenblik. Be Voorzitter(van hetHofvan Holland)heeftin den Sclg
eene galg laten oprigten,waaraan hj hen allen willaten ophangen.Hi
jhad bevolen,
datmen haarruim genoeg zou maken,(lewi
jlzi
jmeteen grooten schnon gezelschap
znu versierd worden;en :an daar,dat zi
j driemaal grnoter isdan eenegewonea''
Het Yerbontl der Edelen was, naar de getuigenis van BltEoEltonz, geheel uit elkan-

der geraakt. ))l1t heb altjd gedacht,'' zegt hj, ))dat de dpod alleeu de leden
daarvan konde scheideh

en z0o ik er anders over gedacht had,zou ik er zeker

mi
j nooit in begeven hebben.'' Hl
j verzocht GraafLooEwlzK orq opheldering over
het onlangs gesloten Verdrag metdeLandvoogdes,))wantop mi
jneeer,''zegth1
j,
nniemand onzerkan hetbegri
jgen,en ik zie,indien de zaken op dien voetbljven,
grnot onheilte gemoet; want e1k zal trachten zich buiten het gevaar van denstrop te

stellen;ervertrekken erreeds,openli
jk zeggende,datmenhenterslagtbankleidt,en
erzien zich o0k dageljksderwaartsgevoerd,hetgeenzi
jmeenenvplstrektnietverdiend
te hebben, donr zich aan onsbeiden teverbinden,wien zj totden dond toe wenschen te dienen (1).:' Werden de verdragen door oaAxzz, Eoxoxo, uooawzen
uooosrl
tA'
rzx te J ntwerpen , Gent, lloornzk en Aleehelen met de Onroomschen gesloten , door de Landvoogdes euvel opgenomen,nietmi
nderkeurdezi
j af,watmen
te Utreeltt en te J mnterdam had ingewilligll. In beide steden waren de gemoederen steeds in hevige gisting, en schier dageli
jksontstnnden ernieuweopschuddingen (2). DeStaten 4an Ilolland, met reden hiervoor bezorgtl, verzochten de Her-

togin vanParma,hun den Stadhouderte zenzen. DePrinsvan Oranjewashiertoe
genegen , en de Landvoogdes weigerde hem geenszins hare toeslemming, betuigende,
))niemand te kunnen xinden, die meer gezag of schranderheid bezat,om te verrigten
hetgeen aldaar gevorderd werd ,dan hemzelven.''Xaar de toestand van Jntwerpen ,

hoe schi
jnbaarltalm o0k,vorderde steedszi
jnetegenwoordigheid,en hctstedeli
jk bestuurverklaarde, dat))zoohj vertrok geen Geesteli
jke in de stad zou willen bli
jven, en de voornaamste konplieden , die er methunne koopwaren en goederen waren
teruggekeerd , zouden vertrekken, waardnor alle handel mnest ophoudeno'' XAaoA-

(1)Jrchire' de la Jfcùpl êorange,T.lI.p.275-277.
(2)::R,Hist.d.Nederl.Oorl.D.1.B.lI.b1.105.:RAwB.,Hint.d.Reform.D.1.bl,377379.wàuzsllx,Be&chr.r.Zmst.St.1.B.$711.bl. 285,286.
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MITHA gaf gehpor aan de wenschen der Regering van Jntmerpen , en verzocht de1555St
aten van Kolland ,die metnadruk hun Stadhouder van haar eischten , n0g een wei- 1568

nig geduldte hebben (1).
Ondertusschen geraaktein Jmiterdam hetgemeenwezerinbeweging. Terwjlde
Hervormden een ll
jk indeNieuweKerk teraardewilden bestellen,drong eenemenigte volks naar binnen , ondanks de hier gestelde wacht. welke metachterlating van

hetgeweerde wi
jk moest nemen. Hetgraauw bedreef geen moedwilenlietzich
door eenige burgers bewegen , de kerk te verlaten, die nu gesloten werd. Xaar de 26v.
woeste hoop , eens gaande geworden,lietzich nietgeheelbeteugelen ; dien dag werden llerfst
maand
het Xinderbroeders klonster binnen de stad ,en den volgenden hetKarthuizer kloosler 1566

even daarbuiten,vernield en demonniken verjaagd,ondanksdepogingenvaneenige
aanzienli
jke Onroomschen, z0o als LAURESS zlKoBszoox REAAL, ABRIAAN pArw en
Tazxs voLKAARTszooy coohwnzhT, om het gewelt
l zelfs met gevaar van hun leven

te weren. Het bleek later, dateenigedoldriflige i
jveraarshctgemeen doorgeltlof
belnften t0t beeldbreking hadden omgekocht. Het gevolg dezer beweging was, dat
ten overstaan van noxlxzcrs Bo()T en REIXIER van der D '
dzO , gcmagtigden van het
H0f van Ilolland, een nieuw verdrag, enoegzaam overeenkomende m et datvan J ntverpen , met de Calvinisten gesloten werd,en waarbi
jhun de Xinderbroezerskerk en

hetkerkhnfwerden ingeruimd (2).
De Landvoogdes zond den Raadsheer b'Assoxvxtx,E naar J ntmerpen, om den Prins

van Oranje over de middelen ter beperking dezer ongeregeldheden,en oververscheidenc andere zaken , de dienst des Konings betrefende, te raadplegen. Punlen
van het hoogsle belang werden hier behandeld. Onder anderen werd van den Prins

inlichling gevraagdoverhetvnlk werven van BREDERODEte Kianen. Hi
janlwoordde,
dat sltzoEaooz daarmede niets anders beoogtle dan deveiligheidzi
jnerstad en zi
jns
persoans. ))Z00de Bondgenooten nng.
kri
jgsvolk indiensthadtlen,''voegdehi
jerbi
j,
))wasditdaaraan t0e te schri
jven,datdezebenden zichverbondenhaddenontlervonrwaarde,datmen zeeenigen tl
jdin maardgeld hield;dieti
jt
lverstreek eerstmethet
begin vanSlagtmaand. Warehetmogeli
jk geweest,zich vanditvnlk vroegerte ont(2)correspondance de Grlttztxs le Taciturne, 1'.II.p.215,236,237,238,241-243,
241,246,247,385. Pre
face,p.LKVI-LXIX.
(2)wlGEwlA:) Bescltr.m.Jmsterd.St.1.B.VII.bl.286-290,en dealdaaraangehaaldegcli
jkti
jdige Schri
jvers. Hierbi
j voegemen dea briel-derLandvoogdesaan den Koningin de Corree nndczlce deGrlttlrxz le Taciturne,T.II.p.387,in welken tevens verhaald wordt,datde

vernieling der Sef/zge Ntede (?e St. é'
ccrewelf de mirack) door devrouwen metgeweld
verhinderd werd,
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155> slaan, men zoudehetgedaan hebben-''
1568 dat de

0aAxzE beklaagtlezich tevensnadrukkeli
jk,
Landvoogdes, zonder zjne voorkennis als Stadhoudervan Holland,aan de

Regering van Gouda had toegestaan , drie honderd man in dienstte nemen ter bewaking der stadj in welker slot de charters van Ilolland bewaard werden ; en bovenal,

dat zi
j den Herlog van Brun&mn
j-k gemagtigd had, tweehonderd man te ligten
totbeveiliging van W oerden. Daarhi
j metdien Yorstop geenen goeden voetstond,
pilde hj zich niet naar Rolland begeven zonder insgeli
jks gewapend tezi
jn,en
zes ofzeven vaandels voetvolk te zi
jnerbeschikking tehebben. XARGAKETEA veroorloofde hem twee honderd busschieters in dienst te nemen (1). Naardien zj
uit den Graaf van Egmond had vernomen, dat de Prins van Oranje aan den
Koning en aan haar zelven het plan toeschreef van hem te laten vermoorden, moest
n'AssoxvlLLz hem hiervan beter onderrigten en verklaren, dat alles wat dienaangaande verteld werd ))uitvindsels waren van boosaardige lieden , die hem slechts

wantrouwen tegen den Koning trachtten in te boezemen; hj toch moestden Ka.
ning kennen als een regtvaardig, goedertieren en liefderi
jk Vorst, die nnoitiets
door dwingelandi
j, geweld of monrd verrigl had; evenmin konde hi
j vergeten h0e
zeer Zl
jne Xajesteithem bemind en harteli
jk geliefd.had;en wathaarzelvebetrnf,
zj had helllaltjd a1shaareigen broederen zoon beschouwd,weshalve zj hem verzncht, zich dergell
jke denkbeelden uithet hooftl te zetten.'' OztAxzzverzekerde,
dat hi
j te zeer overtuigtl was van hetgevaarwaaraan hjwasblootgestell;dathi
j
niet de eenigewas,dewi
jlo0k deGraven van Egmond en Koornezl
jn lotmoesten
deelen, en dit in Spanje algemeen bekend was. b'AssowvlLxaz poogde ditalseen
blopt gerucàtaf teschilderen, ontsproten uit de kwade vermoedens, welke het gedrag

van ronzwxzK Tan #cœœlM tegen 2en Prins verwekte. B-ILLzx hervatte,dathi
j
honpte, den Koning van al zjne daden rekenschap te geven en van dediensten,
welke hi
j hem bewezen had, door de scheurmakers, z0a als hl
j metde stukken
zou bewi
jzen,weérhouden tehebben,alle Priestersen Geestelt
jken te dooden,hetgeen zj besloten hadden,den dag na Paschen laatstleden uittevoeren (2);dathj
de goedheid en zachtmoedigheid desKoningskende, maarzi
jnen Raad vreesde,in
welken hij slechts vi
janden telde; datuitdien hooftle,4ndien defozlflg met::x:
kvç
jgamagtkmam ,hi
j zlïe,mot,of #f
J-ltem zou ajmachten. Overigens))en om
aan de woordenwisseling een einde temaken,bood hi
j aan meteen goed gelaat,
in de dienst, M'elke hi
jden Koning verschuldigd was,te volharden,en te ehoerza(1)Correspondance de Grlttzrx: le ikcïflrwe, T.II. p.461-467. PrefacedeGzcszap,
p.LXX- LXXII. Zrchires de la Jlcùpzl d'Orange,T.1I.p.321,322.

(2)Vgl.hiervoor,b1.296.
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men hetgeen de Landroogpes hem zeu bevelen, in weerwil derni
jdige en geheel15
156
58
valsche beriglen nver zl
jn persoon, en der4erkeerde gevnelens,pelke verscheidene
lieden van hem koesterden (1).''
MaarvôôrdePrinszich uitJntmerpen verwi
jderde,begeerde hj eenezamenkpmst
nletde Graven van E am ond en E oorne. Gewigtige omstandigheden hadden ditnood-

zakeljk gemaakt. Koning Flslps lag ziek aan dekoortsin zjn lustslotte Segovza
tpen hi
j detjding 4an de beeldstorming ontving (2). Xen kan zich gemakkeli
jk
vpnrstellen, welken indruk zj bp den geestvan den Vorst maakte, die meende,
de maat der toegevendheid geheel gevuld te hebben. Ilverig Roomschgezind beefde

hj van afgrjzen, op het verhaal der gepleegde kerkschennis. Hi
j trpk aan z(n
baard, geli
jk hj bi
j hevige gemoedsaanloeningen gewoon was, en zwoer bi
j ze
ziel :an zi
jn Yader, dat dit den oproerlingen (Iuurz0u te staan komen (3). Z0o
hevig washi
j geschokt, datzi
jne ziekteverergerde. Niettemin riep hj terstond den
Staatsraad bi
jeen, die nordeelde, dathetgraauw, welk de kerken geplunderd had,
tle Ketters, die hetgraauw hiertoe hadden omgekocht, de Edelen, welke de Ketters
beschermden , en de Heeren ,wier bloedverwanten en dienaars de Edelen waren , a1s
schakels van ééne keten aan elkander hingen. Be slotspm der veelvuldige beraadsla-

gingen was, dathetspoedige vertrek desKoningsheteenigemiddelz0u zi
jn,om de
rust in de Nederlanden te herstellen. ))Hieraan echler was,''naar het gevoelen van

TlswAco en nopplhrs, ))niettedenken,indien deKoning nietdadell
jk vertrok. Immershad deLandvoogdesinharen laatsten briefstellig verklaard,datzj dealgemeene
uitbarstingdesoproersboogstenst0tWjnmaand n0g dachtte kunnentegenhnuden. De
Koningmoestnu allemenscheli
jkebezwaren terzjdestellen,zi
jneni
jvervoprdedienst
van Gn(I aan den dag leggen,en toonen,dat hethem ernstwas,tpen hj uitriep
nliever bonderd duizend levens ten ofer te willen brengen dan eenige verande-

ring in hetKatholl
jke gelppfte dulden.'' Eens hadKeizerxAaxtV, nm een enkel
oprper in Gent uitgebarsten te dempen ,alle staatszaken laten rusten en was, mid-

den doorhetvjandige Frankrk
j'k heen,naardeNederlanden gesneld (4),',
Fztlps,ofschoon n0g niel geheelhersteld,begafzich uithetbnschvanSegovza naar

(1)CorremondancedeGtlttlrx:le Tccïflrle,T.II.p.395,396.
(2)lpppzRrs,Mèmorial,p.104. Epht.ad vxctlrx,p.103.
(3)Supplément cv? Jrcltires dela Acïdpp d'Orange,p.36. Vgl.den briefvan MnsTloyy
aan de Landvoogdes, in de Correnpondance de 'axtlp'z IIyT.1.p.46é,465,en dien aan den

Prinsvan oranje,in deârcltiren de la AcùdAld'Orange,T.II.p.361-364.
(4)IloppERrs,Mèmorial,p.106,107. svxGtsnlrs,Sùf.Belg.Lib.111.p.258-261.sraznz
t,
de Bello We/g.Lib.Y.p.271. EOOFT,Sederl.#,-4f.B.111.bl.121.
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15
15œ
5- Madrzd, om zich tntdereisnaar'd:Nederlanden vocrtebereiden. Ht
jerkende,
datzj van hetuiterstebelang wasvoordedienstvanGod en derKerk en verzekerde
OItAwVEI,LE, ))niets op de wereld vuriger te begeeren dan de N ederlanden in den

ouden toestand terug te brengen. Om datdoeltebereiken,z0u bijnietalleen volgaarnezi
jneanderestaten opoferen, maarzelfszi
jn eigen leven,daardeze alle niets
waren,in vergeli
jking metde zaken,welkede diensten deeer:an G0d betrpfen.''
Lzn arm wasechterdebeheerschervanPeru en Meœieo,dathj zich t0tden Paus
wendde om geldeli
jken pnderstand, en daarvan de volvoering zi
jner reisafhankeli
jk
maakte. XaarZi
jneHeiligheidgafslechtsgoedewoorden,en hield zich c0k nietoveYtuigd,dathetden Koningernstwas,zich op wegte begcven (1). De vraag is opgeworpen, maar onbevredigend beantwonrd, ofFlLIPsnoitwezenljk plan gehadheeft,
naardeNederlanden te vertrekken,en welke eigenljk denorzaken waren,diehem
er van terughielden (2)? Hetkomtonsvoor,datheteerstebezwaarli
jk geheelkan
betwt
jfeld worden, en dathetnietvolvoeren daarvan eensdeelsaan 'sKonings aangebaren besluiteloosheid , traagheid en vreesachtigheid, anderdeels aan geldgebrek moet

tnegeschreven worden. Doch wat hiervan zi
j,men acht,datFltlpseen onherstelbaren misslag beging, door nietin deNederlanden teTerschjnen. zi
jnetegenwnprdigheid , meent men, zou de binnenlandsche rust aldaar hersteld , en hetgezag der

Regering en wetten bevestigd hebben.)llocreen sluë
jertewerpen overhetverledene
cn over demisgri
jpen, die slechtsuiteen verschilvan staatkundige of godsdienstiga
gevnelens waren voortgesproten;door metonrdeel goedertierenheid aan gestrengheid te
paren in het strafen der miszaden , welke de rust van den slaatin gevaar gebragt
hadden ; door de kracht der wetlen t0e te passen op de bewerkers der aanslagen

tegen bi
jzondere persnnen en eigendommen; door eindeltjk hct geloofsonzerzoek af
te schafen, en de bloedbevelen naarden tjd en de ondervinding te wt
jzigen,z0u
ylslps11 gezien hebben, datde geheeleAt
lelzich meti
jverom zl
jn trnon schaarde;
hi
j zou door hetvolk geëerbiedigd en gehoorzaamd zi
jn geworden;hi
j zou zelfs,begunstigd door de omstandigheden, zi
jn gezag kunnen uitgebreid hebben,wantgewnonli
jk slrekken de ogstanden,wanneer zj gedemptzi
jngeworden, om de vonrregten der Vnrsten te versterken. De geschiedenis z0u thans niet die reeks van
wreedheden en daden van willekeur behoeven op te teekenen ,welke de nagedachte-

nis des Hertogs van u4lba toteen voorwerpvan afgri
jzen bi
jhetnageslachtgenaaakt
hebben ; en de afstammelingen van KAREL V zoulen niet zeven van hunne schponste

gewesten verloren hebben,.na eenen ool
'log <an tachtigjaren,diehetbloed en de
(1)covrenpondancodeynltlpl,:11,T.1.p.463,464,465.
(2)Gzcllàltn,Ilapportin deCorrospondance#epnltlpl,
:lJ,T,1.p.CLVI.
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schattenvanSpanje verzwplg (1).''Xen mogeeensaannemen,datditbetgevolg van15
155
68
dergeljke maatregelen znu geweest zjn,moejeli
jk isechtertevooronperstellen,dat
een man a1sFlslps11zulke maatregelen z0u genomen hebben;en zpnderdatz0u zi
jne
komstnuttelpos,z00nietzelfsnadeelig vnprzl
jne belangengeweestzi
jn.
ln een open (oëci
ëlen)briefaan tle Landvoogdes,lietde Knning,overeenkpmstig
hetgevoelenzi
jnerRaadslieden,zich nietuitoverdeverdragen metdeVerbondenen
en Onroomschen gelloten,pm geene aanleizing t0tnieuweonlulten te geven. Hj
verklaarde zich nogmaalsten stelligstetegen de bjeenraeping derAlgemeene Slaten,
bovenalin zi
jneafwezigheid; zi
j zou verre van ietsgoetlsuit te rigten,integendeel
verderfeli
jk zi
jn, daar zi
j ongetwi
jfeld vri
jheid in de godsdiensten verwarring in den
slaatz0u brengen,hetgeen hj nietop zi
jne verantwoorzing wilzenemen.Ingevalvan
nood moeslMIRGARETUAgeweld metgeweldkeeren,enhierin,vertrouwdehi
j,konzi
j
rekenen op den bl
jstand zi
jnertalri
jke welgezinde onderdanen,die gaarnevnorde eer
van God en hetwelzl-n van den staatzouden strl-t
len (2). In eenen bi
jzonderen brief
aandeHertoginherhaaltlehi
j,datzi
jharetneslemmingt0thetbl
jeenkomenderAlgemeene
Staten niet mogtgeven. Indien echtertle onbeschaamdheid z00 verging,dat de Staten

opeigen gezagvergaderden,geli
jk zl
jdreigden,2an moestzi
jhun de brieven terhand
stellen,welkehi
j hiernevenszond, nm ditteverhinderen. Ten aanzien zierbrievcn
maestzi
jde grpotste geheimhouding in acàtnemen;wantmogtzi
j genoodzaaktWorden vnor den drang derpmstandigheden te zwichten,dan wille hi
jnietweten,dat
iets, helzi
j mipdelljk of onmidpellt
jk, d00r hem in deze zaak verrigtwas. Tevens beluigde h1
j zi
jn nnvermogen,voor het tegenwoortlige den verznchten geldeljken onderstand te zenden, dewi
jl hetgeld, welk men in Spanjebjeenbragt,
dienen moest vnor zl
jnereisnaardeNederlanden (3). Hj gelastte haarbt
j een afwonderli
jk schri
jven,zi
jnebevelenten uitvoertebrengen metbetrekking tnldevolksligtingenin Dttzteeltland (1). Reedstweemaanden tevoren wasde Koningaver dit
punt met eenige Duitsche Yprslen in pnderhandeling getreden, bpvenal melHertog

xzwo1tIK van Wryz/woï
jk, wien hij verzcchl deLandvoogdes, in gevalvan nond,
met raaden daadteondersteunen. Hi
jhadtegeljken ti
jdeToorznrgen gennmen om
(1)ozcnzxo,Acyp/rfin de Correspondance depsxtla:I1,T.1.p.CLVII.

(2)Zie den briefvan Fxtlpsvan den 3den van Wjnmaand 1566,in Procln de# Comtes
#'zGxnwT ef de Hpxwz,T.lI.p.456- 459. lloppzRvs,Mèmorial,p.107,108.

(3)zie den brief van zltlps,in Procln#e:Comfen#'zGM0wT ef de HoRwg,T.lI.p.459
460. corremondanne de 1'Hu,
1PI,x 11,T.1.p.464,465. Hopl
>zats,Mémorial,p.108.

(4)Proclnde: Comten d'sGxnw:etde3lnxwz,T.II.p.461.
45+
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58
- te verhinderen,datdeverbondeneEdelen hulpuitDuztaeltland ontvingen (1). Xen
ZietllierllitjdatFILIPSgeheelietsandersbedoelde,tlan de zaken in deN ederlanden

minneli
jk te schikken, z00 a1s hi
j steedsvonrwendde. Zi
jne neiging,om gestreng
met deze gewesten te handelen, bleek 00k uit het afslaan :an hetaanbod des Kei-

zers xAxIxILIAAx 11, om door zi
jne tusschenkpmst detwisten en geschillen alllaar,
inwelke verscheidene DuitscheVorsten betrokken waren,bjteleggen (2).
Inmiddelshad deLandvoogdesden Knningberigt,datde Prinsvan Oranje, diens
broeder xonzwlzm , twee guitsche Graven en de Antwerpsche Btlrgemeester vAx

STRAELEN eene bi
jeenkomstgehouden halden, opwelke, naarmenzeide, overhet
bjeenbrengen #an krjgsvolk in Dult&cltland gehandeld was. Op een maaltjd bj
eenen zaakgelastigde der Koningin van E ngeland te J ntmerpen , gaven de gasten ,

onderwelkemen den PrinsvanOranjetelde,hun lerendigmisnoegen tekennen,dat
deKeizer!allen onderzanen desRjksverbadenhad,in deNederlanden tegen den Knning:tedienen. ))BeideVorsten,''pogchten zi
j,))bedrogen zich,indien zi
jdachten,
datde Bontlgennoten nu geenen steun zoutlen 4'inden.'' Graaf LonEw lzK hatl zich on-

langsnaarden Hertogvan Kle@ begeven,en deLandvoqgdesmeentle reden tehebben van te gelooven , dat de Prins hem derwaarts had gezonden , voorzeker niet

om 'sKonings belangen te behartigen. Zi
j vaardigde raAws vAx uArswzzx,Heer
<an Zmeveghem , naar dien Hertog af, welke allen i
jver betuigde voor de
dienst des Konings, maar evenwel het antwoord sçhuldig bleef op de vraag: ofhj
dentogtdoorzi
jngebiedaanhetkrtjgsvolk wilde beletten,hetwelk deOgroerigengewnrven hapden? Hj'klaagde, datmen teBru&nelhem verdachthield van deKetterste begunstigen, en liet zich ontvallen:))Gave G0d,datdePrinsvan Orakje
zich zn0 vele moeite getroastte, nm de onlusten te dempen,alshi
j en 00k antlere
Grooten aanwendden, om die op te wckken (3).,' Geruchten van eene nieuwe
bi
jeenknmst der Edelen te St. Fr/
?
zg
?
:'es, en eener andere Tan ORANJE, EGMOFD
en HOOKNE tusschen ufntwerpen en T '
rugge veront- stten de Landvoogdes, welke de
bewegingen der drie Heeren , die nu meer dan ooit aan elkander verbonden schenen, inzonderheid naauwkeurig liet gadeslaan. Niet minder bezorgdheid baarde haar

lletvoorstelderRoomsch-Katholi
jken van Jntmerpen en'eSerf/gdnspzci aan dievan
B run.el en van B raband , om zich met elkander te verbinden tegen de Oproerigen

van Jntmerpen, 'J.Kertogenhoeelt en Lzer. Zt
j immersbeschouwde ditslechtsals
ten voorwendsel, en dat het wezenli
jk doeldesvonrstelswas,zich van den eed van
(1)CorremondancedeMzRGtzalTsd'Zutrichejp.171-173,177,178,179,181.
(2)Ilol'pEl
trs,Mèmorial,p.109. Corremondancedel'llupp:11,T.1.p.472.
(3)Cort'
enpondancedel'
nltlpp:11,T.1.p.496-469.
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leenmanschap aan den Koning te ontslaan,en zich vri
j teverklaren,onderde be-1555Kherming desguitschen Ri
jks(1). GraafroozwxzK zond bi
jdenRaad van Stateeen 1568
geschrift in , om dit door de Ridders van het Gulden Vlies te laten onderteekenen ,

welke, naar het schi
jnt, zich daarbi
j moesten verpligten, het gelopfspnderzoek le
wcren. De tandvopgdes ten minste keurde het af op grond, dat de Koning het gelpafsonderzoek reeds had afgeschaft en m en alzoo van zelf gehouden was, zich er tegen te verzetten ;hiertoe verklaarde zich 0ok de Graaf Tan Egmond bereid, zno goed

alsofhj hetgeschrifthonderdmaalgeteekend had (22. ln dien tjd vaardigtle oRAlzx
den Graaf van W ztgenetezn naar den Landgraafvan Ileaeen en den Keurvorstvan
Saknen af, om hen van den toestand , in welken de N ederlanden ter zake van de

godsdienstverkeerdcn,naauwkeurigin telichten,hunnen raad enbi
jstandinteroegen
en hen aan te sporen, 0ok de overige Protestantsche Vorsten in D uzt&ehland daartoe

op te wekken (3). Deuitslag dezerzending was,datdeLandgraafvan Ileeaen,de
Paltsgraafaan den RL
jn, en de Keurvorstvan Sak&en zich met de Zamenverbonflenen in de N ederlanden vereenigden. In D uiteeltland werden zn0 vele plannen ont-

worpen,en zo0 veleverbindtenissen aangegaan ten nadeeledesKoningsvan Spanje,
dat Hertog ERIK vnnr hetbehoud der Nederlanden vreesde, ten ware FlLlps er zich

onmiddelljk henenspoedde (é). Yierdervoornaamsle NederlandscheGrpoten hadtlen
elk eene aftleeling Duitschers in dienst, en de Prins van Conde'trad in verbond met
de Geuzen. Daarentegen staakten , op bevel des Keizers, vAx Hox,r en vAw MvxcH-

uArszx de volkwervingen ten behoevederverbpndene Edelen (5).
De toestand dier Edelen was ten uiterstehagcheli
jk geworden. 9e beeldstorming
had het onderling vertrouwen tusschen Raomschen en Onroomschen vernietigl; genen
verontwaardigd, dezen voor regeringloosheid beducht gemaakt. Yele letlen van het
Verbond waren afgevallen en traclztten zich met de Landvoogdes, en door haar met

4en Knning te verzaenen. Be overige wekten hetmistrouwen desvolksop,dewjlzi
j
in het opsporen en strafen der beellstormers nietalleen i
jverig werkzaam waren,
maar 00k ljdeljk die daden van geweld en willekeurtegen de Hervormtlen in het
algemeen aanzagen , welke de Landvoagdes, tegen het verdrag aan, zich verporlnofde.
Xen leidde hieruitaf, dat de Edelen de goede zaak verloochend hadden en door de

(1)Correspondancedel'slslpl'
z11,T.1.p.466,468.
(2)Zrcltkrendela Jfcïwdp dborange)T.lI.p.279-281.
(3)Wrciïre:dela Jfcïdpp d'Orange,T.lI.p.288-293,209-306.
(4)Corremondancedepultlppz11,T.1.p.470.
(J)Corremoadqncede'gltl:p:11,T.1.p.I7ê,l71,472.
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1555- Hertogin gewonnen waren (1). Xaarde Bonflgenooten zelve wisten niet,watzi
jvan
1568
k
dccr ter neêr geslade handelwjze van M&ROARETHA moesten den en, en waren er
gen (2). LooEwlzm van Atdeelti,die bj hen in grootaanzien slond, moestop
begeerte derHerlogin, die zich overzi
jn gedrag bi
j den Prinsvan Oranjebeklaagd
had,Bruaaelverlaten. Hj had nameli
jk bj monde van den RidderxxxlxltlAAxvan
Al,9 , gezegd cocK van F eerïjzlezl, een Edelman desGraven van Egmond en,
gell
jk men weet. een der eerste onderteekenaarsvan hetVerbpnd derEdelen,op
dreigenden tnon deRegering dierstad afgevraagd, waarom zi
j,in slri
jd methetverdrag, tle Hervprmden aldaar verhinderde naar Filvoorden ter preke te gaan (3).
-

Eoxosp, die niets verzuimde om MARGARZTHA'S gunst te verwerven, begon te wan-

trouwen aan de opregtheid harer betuigingen (1). Hare en 'sKoningsongmerken
waren echter vpor ohAwzz geen raadselmeer. Den Prins,welke openli
jk bekende,
dat Fxrlps, zco min in hetgeheim als in het openbaar zich een wpord kcn laten ont-

vallen, hetwelk niet te zjner kennisse kwam , werd in ditti
jdperk van algemeene
spanning berigt, datde Koning, verbitterd over de gebeurtenissen van Oogstmaand ,
zich gereed maakte, om met Spaansche en Italiaansche benden naar de N ederlanden
te treklten, met het vpornemen , niel alleen diegenen te straFen, welke zich aan
kerkschennis hadtlen schuldig gemaakt, maar otllt hen , die er zich niet tegen verzet

hadden (5). Een brief van xowrlowt aan zt
jn broederden Graaf 4an lloorne bevesligdc 'sKonings misnoegen , en vermaande tevens de Heeren, den Vorslvpltloening

(1)Jrchirendela #cï::s d'orange,T.II.p.,
281,282,295.
(2)Archiresdela Scïdpl d'Orange,T.II.p.275.
(3)JrcltivesdelaAcùdp d'Orange,T.lI.p.315-321. srxGrzmrs,Ri&t.Welg.Lib.111.
p.245,285.

(4)Jrcltives de la Acïdds d'orange,T.II.p.279.
(5)Corremondance de pnltlpu I1, T.1.p.474, 475. Correnpondance de GrltLzrxE de
Taciturne,%.lI.p.392. Pré
face,p.LXXIII,LXXIK DePrinsvanOranjeverklaarde,dat
hethem jaarli
jiseenegrootesom geldskostte,om achter'sKoningsgeheimen te geraken.Fxtlps
verzekerde echteraan de Landvoogdes,welke hem ditmededeelde,datniemand de brievenkonde

zien, welkehtieigenhandig aan haarschreef,dewi
jl hi
jdezeachterslnthield en den sleutelbi
j
zich dreeg. De opene ofomciEle brieven in hetFransch werden 00k zergvuldig bewaard. Iets
uit hemzelven te vernemen, was niet te vreezen, want LI
J' sprak nietover de Nederlandsche
zaken ,dan wanneer en metwien hetvoegde. correnpondance de 'sltlppz 11,T.1.p.491.De
Kening schreef dikwerf dubbele brieven aan de Landvoogdes; de ecn om aan e1k tc iunnen
tnonen,de ander alleen vonr haarzelve. Arcltirea d
g Maiaon d'Orqnge,T.II.p.280.
,el
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te geven, cpt
lat hi
j niet zt
ë-ne toevlugtt0tgeweldige maatregelen mogtnemen (1).15
155
68
Xen verhaalt, dat oawwzz om dien ti
jtltwee brieven van nox yaAwclsco bzAIZAVA,
'sKoningsgezantin Frankrljk,aan de Hertogin van Parma,ofafschriften daarvan
onderschepte. Hi
j,Elxoxp en nooltwE wprden daarin de corzaken 4an alle kwaad
in de N ederlanden genoemd; de Landvnogdes mael bun echtereengoed gelaattoonen ;

de Knning, die van alles onderrigt is,zalhen, zjkan ervanverzekerd zjn,cp
zjnen tt
qd naar verdienste strafen (2). De gevpelens zjn zeerverdeeld nopensde
echtheid dezer brieven , op welke tle Prins, de beille Graven ,en uooGsTaATzx zich

z0o dikwerf en onbeschroomd beroepen hebben (3). Eenigen meenen,datzj (loor
den Prinsvan Oranjezelven, of op zi
jn lastdoorMAhxlx van St.Jldegondeverdicht waren, om den Edelen alle hnpp op 'sKonings genade te cntnemen, en 'hen

t0thetopvatten derwapencn aan te sporen (1). lntleren laten de zaaltin hetmidden (5). Yelen hechten eronvoorwaardeli
jk geloofaan (6). Zekeris,datdeIuandvppgdes aan Flslps een afschriftzond van den eersten en kortsten dezer brieven , met

de verzekcring, dat ASAVA haarnimmerdergeljke zaken geschreven had,en datde

(1)Procèsde:Comte'#'EGg05retde=0RxE, T.1.p.73. La #J#lcfi:p dez'ïsxncapcade
Aeddïrc pnltlpl,E,Baron deMontmorency, Comte de lloltwEs,p.115,247,2i8,aangehaald dnor

oz
kcuzRn,Préfaceder CorremondancedeGrlttkvx:le Taciturne,T.ll.p.LXXIV (2).

(2)CorremondancedepnltlppE11,T.1.p.455. tE IITIT,Chron.de#p!l.T.II.p.126-129.
::A,Ilist.d.Nederl.Oorl.D.1.B.lI.b1.109- 111.

(3)Eerantm.fl.wlttEplI, bi
j:0R,Ili&t.d.Nederl.oorl.D.1.13
4th.é'
f/i-â.b1.11. Defensedu ComtedeIIIIOGSTRITEN, bi
j:t
)q,t.a.p.b1.31.-Interrogatoiresdu comted'EGMn::,
p.327.Procesrcl ZGMawT,bi
jI-EctEac,Ilht.d.Nederl.D.1.bl.648. Jrchiveadela#cï&on d'orange,%.lI.p.400.

(4)ppxrrsHErrEl'rs,Aer.AwstroBelg.Lib.XYlI.p.421. BzxTl3%Gtla,Nederl.Sïdf.B.111.
b1.58- In de Gidsvoor1815,D.1.bl.320 (1)isaangetoond,datvan detweebewustebrieveu
van Atzvz, de twecde of de uitvoerigste althansonechtis. ))lletongunstig vermoeden,,1zegt

deschrl
jver,nwelk iktegen den eenen bl'
ieflleb opgevat,werkt,ik lnoetheterkennen,ookop
den anderen terug.- Maarwatook van den vorm en de echtheid dierbrieven zi
j,dewaarlaeid
van hunnen inhoud wordt daarmede niet geheelontkend-''

(5)sThknà,de Bello Belgico, Lil).Y. p.277. clxplwl,della Gverrc diFïcldrc,T.1.
p.19 (verso). I,l>àRI(),le Gverre diFiandra,p.17.

(6)t:PETIT,chron.deHoll.T.lI.p.126. :na)#ïdl.der Nederl.Oorl.D.1.B.ll.b1.108.
upnv'
r, Nederl. Sïdf. B.111.bl.114. wzoExkàlt,D.YI.bl.196. TE wzTElt,y'
erb.d.Edelen,
st.lI.bl.7,8. CROEX v.'RISSTERER,Archiren de la #c?
:pl d'orange,T.lI.p.399.cnRvlwwlxl
lsslzzxv,de TachtiD-.pprl.D.1,bl.313.
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15551568 brief, hem aangewreven, dcnr de kwaazwilligen verdichtwas(1). Xen vintlt n0g
Tan eenen derzen brief van Axzxvx gewag gemaakt,in welken over de aanslaande

komst des Konings met eene krjgsmagt, om vier der vpornaamste sederlandsche
Grooten , en onder hen zelfs den getrouwen MAISFELD yheù hoofd voor de voeten te
leggen , gesprpken wordl, ge Lanzvpogdes hield ook dit slechts vonr een vond van

dc bewegingspartl
j,om den lopp &an zaken te verhaasten en xAwsvELn,zc0mogeli
jk,
te bewegen, zich met de Bondgenaoten te vereenigen (2). Niettemin vroeg zi
j
ALAVA af, watervan deze brieven ware (3). Hetantwoord isonbekend;maarkprt
daarnq zond de ezanteen zi
jnergeheimschri
jversnaarSpanje,welke op 'sKonings
lasl, navoprafgaand onderzpek, onthalsd werd (1). Was dit terzake van de genoemde brieven,dan mag men besluiten,datzj nietten eenenmaleverdichtgeweest
zi
jn (5).
Het was in deze nmstanzighezen , dat de Heer vAx vAltlcu door den Prins van

Oranje aan Eoxowo gezonden werd,om hem den staalvan zaken open teleggen,
en de noodwendigheid eener zamenkomstaan tetoonen (6). Xeteenigen schroom ,
en nietzpndervnnrkennisvan deLandvoogdes, maartegen haren zin ,begafzich Eoxowo,
pp herhaald verzoek van oRAwzz en Hooawz, naar D enderm onde, de plaats tct een

a v.mandgesprekbepaald(7). Laterverklaardehi
j:dalwanneerhi
jgewetenhad,datGraaf
Wa
dnd
n-sonswlzKvanAlyzclz en deGraafvanIlbogatraten zichero0k mpesten bevinden, hj
ma

1566 niet verschehen z0u zjn, ))om npspraak te vnorkomen, en onk dewl
jlhi
jweinig
behagen vond ingrontegezellchappen (8).'' 00k de Graafvan Roornehad ernooo(1)Correnpondancedelmxtlpp:11,T.1.p.476. DeGraafvan Egmond beschouwdeinsgeljks
a1szoodanig dezen brief. Interrogatoires #s comte d'Eox05T,p.327, Z00 0ok xltlps, Correspondance de l'Hltlp'x 11,T.1.p.491.

(2)Correspondancedepnztlpp:11,T.1.p.462.
(3) correspondancede'sltopz11,T.1.p.476.
(4)ptysTrsIlErTEhvs,Rer.Wvsfrfccmfel
p Lib.XVII,p.421.
(5)Vgl.T: wzTzn,Terb.d.Edelen,D.II.b1.8.
(6)ârnltiresdela fcùpl d'Orange,T.II.p.323-327.
(7)Procèsde: comtesd'EGMO:TetdeHORwE,T.1.p.73.lnterrogatoiren#>Comte#'>Mo5z,
P. 301. CorremondancedepnltlppE11,T.1.p.474. GzcnAnn,Preface van deCorremondance
de Grlttàvx: le Taciturne,T.ll.p.LXXIV,LIXV. Ten onregtebepaaltuol
ypEars,M émorial,

P. 112,debi
jeenkomstte Dendermondeop den 4;en zrRt
irwplrs,Rist.Bel
g.Li
b.111.p.285,
op den 2denxan Wijnmaand. :p5TI1sIlErrzltrs, Rer.Belg.Lib.XYII.p.421,vergist zich eezt
geheeljaar,doorhaarin 1567 tebrengen.
(8)Procln #ed Comte&d'EGx:5T efde Hnqs's,T.1.p.74.
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sThATzx nietverwacht /
t1). Het is nietzeer waarschi
jnll
jk tlathier,geli
jk eenigen15
15>
68
willen ,npg andere der voornaamste Bondgennoten ,onder welke zAx van X /nlfgny ,

HeervanFzller.,uitt
lrukkeli
jk gemeld wordt, tegenwoorzig geweestzi
jn (2). W at
op dezegeruchtmakent
le bl
jeenkomstvan weinige urenbesproken en beslnten werd,
is niet volknmen zeker. De echtheid der redevoeringen , door sommigen den Prins

vanOranjeen den GraafvanEatnond bi
jdezegelegenheid in den mon'
d gelegd (3),
worden, znoalszi
j daar liggen,metreden in twi
jfelgetrokken (1);deinhoutlbehoeftechterdaarom nietin strjd te zi
jn metde waarheid.Yolgensde antwoorden des
Grayen van Egmond bi
j zi
jn verhonrvoordeRaadsheeren vAltoAs en nELaIo,en
oI) de beschultligingen door den Procureur-Generaal tegen hem ingebragt, w as m en

bi
jeengekomen,om overde brieven van xoxvlowvenAtAvA teraadplegen.Hetlaatstgenoezntle sluk inzonderheitl gaf aanleitling tot vele vnorstellen ; de een beweerde,

tlatmcn op zjne hoede moestzl
jn; deander,dathetbeterwarehetLand teverlaten,dan in gedurige vreesteleven;een derde meent
le9dathi
j die zichgeenkwaatl
bewust was, niets behoefëe te vreezen. Graaf tonsw xzK '
van F czvcu gaf te kennen,

dater middelen bestonden, om den Spanjaarden welrstand tebieden,wanneerzj
hetvolk wilden mishandelen;ja, hun zelfs te belctten herwaarls te komen. Dit
werd echterxerworpen en gezegd, dat men geene kbvade gedachten mnest koesleren

van den Koning, welke nog nimmer iets kwaads of dat er naar geleek zi
jnen
entlerdanen of anëeren aangezaan had; hj, welke dit vreesde, mngt het Land
Aerlaten (
5). In de Ferantmoordlng 4an den Graaf van Iloovne wordt verhaaltl, dat men na het lezen der brieven 4an MosTllht en ALAVA vonr 0n-

(1)La ddducfïdp de J'ïzlxpcdzlcedeJ.
/eddïrapaltlppg,Bat-on de#plfzzlprewcy,etc-,p.250)
aangchaald in GzcuzRnsPréface,p.LïX#I.
(2)v. n. IIIER,de Init. Ttfzzlv/l.Lib.II.p.313. grRGrsolts,Rist.Bel
g.Lib.111.p.285.
Vgl. GRO:N v. I'
EIXSTERER in de Arcltive. de 1. Mahon d'orange,T.lI,p.314. M&RGARETSA

noemt ook in haren briefvan den 12 Man svi
jnmaand aan den Koning slechtsdebekendevl
jf
Heeren. correapondance de ovlttzuxs le Tccïflzwe, T. lI.p. 392. V olgens een lateren brief,

zouden erzick meerEdellieden bevouden hebben,wiernamenzi
jevenwelnietopneemt,Prélace,
p.LXXIX. Zie o0k Correspondancu depnltlpps 11,T.1.p.474.

(3)BrllGrxolvs, #ïdl.Belg. Lib.111.p.285-290. :s:TIv0GtI0, Aederl. Rht.bl.59-61.
cnzvptvs,Hist. GJI.de la Gverre de Ftandres,Liv. 1.p.37- 39. czxpzwl,della Glerrl di
Fiandra,T.1.p.20. Zie ook T: wzTEll,Ferb. d.Edekn,D.lI.b1.14-25.

(4)GROEX v.pltlssTEllxRin de Arcltiresde la #Jï4:l d'orange,13.ll.p.344.
(5)lnterrogatoires dlf Comte #'sGxo;T,p.327. Pronlsde&Cpmfe:#'EGX:AT etdel
I0A5E
T.1.p.73- 75.
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jeen15
156
,8
5
- mogeljk hield, zebestaande wanort
lete verhelpen,ten ware tIeKoning hetbl
roepen 'derllgemceneSlaten veroorloofde,ofzelfnaar #4N ederlanden kwam ,zonwel
wegens t1e verzekeringen , die men aan de verbont
leneEdelenhad gegeven , als om de
pvereenkpmsten , welke metverscheidenesteden waren aangegaan ;dat niettemin e1k z0u
trachten ,debewegingen van hetvolk endenldelt0tbezarentebrengen ; datdePrins<an

Oranjeaan deLandvoogtlesz0u verzoeken,den GraafvanHoorneofdien van Roog-.
œfrll:zl in zi
jne plaals teJntwerpen aan te stellen,zoolang hi
jzich in Ihlland,
waarmen hem wenschte, z0u ophoqtlen;datHoohwz ditafslpeg,daarhi
jbesloten
had9 zich aan de openbare zaken te pnttrekken , verbitterd over de brieven der

Landvnogdes betrekkeli
jk zl
jn gedrag te Doornik,van welke eenige zi
jn naam en
eeraanrandden (1).De Ferantmoordzng van den Prinsvan Oranje,en de Ferde#véyïwg desGraven vanIloogetraten invl
jftien honderdachten zestig uitgegeven,bevatten weinig overdezamenkomstteDendermonde (2). Beiden drukken zich daarin
@

uit met de grootste omzigtigheid , uit vrees 4an EGMO>D en HooRlE 1l1geYaar te
brengen ,welke toen doorden Herlpg van J tba op hel slot te Gent gevangen ge-

houden werden (3). 0ax>JE nntkentdan 00k, dathi
jmethen besloten z0u hebben
(len Kpning, wanneer deze met eene legermagt aanrukte, den toegang in de Jf:-

derlanden te beletten (4). Eenige brieven van de Hertogin <an Parma bevatten bl
jzanderheden, die niet van belang ontblootzi
jn en ontleend waren aan den
Graafvan Mannfeld,welke n0gin hetvertrouwen van EGxolo deelde, die hem ,
na het onderhoud te D enderm onde, geschreven en tevens getracht had t0t de

j zonder eenige beweegreden verlaten had (5).,'
zi
jdeterug tebrengen,))welke hl
di
e
b
e
r
i
g
t
e
n
d
a
n
,
o
nt
v
o
uwden de vi
jfHeeren hunne grieven tegen den
Yolgens
Koning en deLandvoogdes,vergeleken (
leti
jdingen,dieelk van hen ontvangen had,
en kwamen t0t het besluit, dat 'sKonings xoprnemen was, den Prins van Oranl-e
en tle Graven 4an Egm ond en Roorne het hoofd voor de voeten te leggen. Voorts

werd geraadpleegd,hoe men rzLxps weêrstand zou kunnen bieden, wanneer hj met
een leger naar de X ederlanden mogt knmen , en Terklaard, dat de zaken te ver

(1)Ferantw.r.UOORZE,bl
1:oR,Ilist.d.Federl.Oort.D.1.Authent.Stukk.bl.67,68.
(2)B:R,Hint.d.Nederl.Oorl.D.1.Zutltent.A$'
l?
,
Iââ.b1.11,31.
(3)Glcuànn,Pre
facein de CorrenpondancedeGrlttzrxEle Tccflurwc,T.l1.p.LXXVIII.
(4)t: 'ETIT, Chron.de f.
/:/1.T. II.p.186. B0R,Ihst. d. Nederl. Oorl. D. 1. dutltent.
ffllââ.b1.11.

(5)oicszAo,Préface in de Correspondance #e Gvlttzrx: le Tccïf,frwe,T.II.p.LXXVIII.
Correspondance de PnILII'PE 11,T.1.p.475.
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gekomen waren, om oait weder op den Koning te kunnen vertrouwen ; men 1J551568

moest derhalve van heerschappi
j veranzeren cn behendig enderhandelqn,.om het
Land nnder het gebied desKeizers tebrengen (1). Deslui
jer,welke hetverhandelde te D enderm onde bedekt, zal welligt nimmer geheel wortlen opgeheven ; maar
wanneer men het welbekende karakter der alzaar zamengekomenen , en hunne vol-

gende daden in heto0g houdt,kan men bezwaarljk in twi
jfeltrekken,datde v00relag van gewapenden tegensland aan #ILI'
ps op den voorgrond gesteld, en donr den
#

Prinsvan Oranje,GraafronxwxzxvanF'
cwwc?
z,nooawEenuooGsTllATgwondersteund,
doch door den Graaf van Egm ond , zonder wien men in dit opzigtniets konde uit-

rigten,bestreden isgeworden (2).
Den twaalfden van W jnmaand vertrok oltAlzz uit Jntwerpen,nalatdeBreede
Raad den Graafvan Iloogatraten alszjn plaatsbekleeder erkend had. Gaarne z0u
bj gezién hebben,datde Landvcogdeszi
jnen voorslag aangenomen,en Bhxn:honxin
stede Tan hem naar Ilolland gezonden had , alwaar deze yeel invloed bezat9 naardien

de Calvinisten, diezichnietgelzeelop den Prinsvan Oranjedurfzen verlaten, hem
alshun beschermerbeschouwden (3). Dnch MARGARETHA wasdaartoe niet tebewegen, zoowel dewi
jl zltEnzltonz 400r hethoofd der verbondeneEdelen dnorging, als
omdathi
j in een onlangsalgemcen verspreid vlugschrift: Erfgenaam en Opvolger
fl ltet grcc/wc/tc, Ilolland genoemd was(1). Om 'sPrinsen besluitt0tden togt
naar Rolland te bespnedigen , had men hem te kennen gegeven, dat de Staten, om

zi
jn aanzien en gezag teverhoogen,voornemenswaren,drietluizend man in goldi
j te
nemen en in versterkte Plaatsen te legeren; hoewelJ mnterdam en Gouda daarin n0g

nietbewilligd hadt
len (5).
De Landvoogdes had de Staten en t
le stedeljkebesturo van Ilolland en Utreeât
aangeschreven, dat oRAwzz gemagtigd was, altlie maatregelen tenemen, welke hj

(1)Corl'emondance deGrjttzrplEle Tccïfvrle,1'.l1.p.392-394. Pteface,p.LXXYIII,
LXXIX. Correspondance de pultlppx lIjTo1.p.474,475.

(2)Gzcluao, Preface der covvemondanee de GrlttzrxE le Tlcffvrse, T-lI.p.LXXIX ,
LXXX. Yg1.srnAow, de Bello Belgico, Lib. V.p.277- 280. DE Tlssls) de Tamult.B elg.
Lib.1. p.135. srlGrwolrs, Ilist. Belg. Lib. 111. p. 285- 290. :zsTlveotlo, Nederl. #f4f.
b1.59,60,61. czxpwxw, della 6'4e'.
rc diFïclldrc, T.1. p.20,21. tzxzRlo,le 6yerre di

Fiandra,p.17,18,welke gewoonli
jk czMpzwxnaschri
jft.
(3)GnoEwvàxFRIXSTERER in deJrchiren de la Jicùpl d'Orange,T.IL p.414.
(4)Hopp>mrs,Mémorial,)).111.
(5) Resolîlt.m.Ilolland,pnngehaald doorwzGEpzàR,D.VI-b1.199,200.
46 '
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11
556
58
- nnpzzakell
jk zou achten (1). De gemoezeren in Ilolland waren reedstezjnergunste
doorBltzllERonz voorbereid (2). De Prinshield zich heteerstte Gorkum op, waar
alles in hevige gisting en het graauw op hetpunt was, de beeltlen en altaren te
breken. Xet veel beleid gelukte het hem te bewerken, 2at de Hervormden zich
vergenoegden, buiten ze stad te preken en den Roomschgezinden hunne kerken en

kloosterste lalen (3). Van hierbegafhj zich naarUtreeltt,vcrzelt
l doorLonzwlzK
w18v.van AczecM en zq
lne bende 4an Ordonnantie, twee honderd zestig ruiterssterk (é).
i
j
n
-Ond
e
r
we
g
b
e
z
o
c
ht
hj BhznEhonz te Fzanen, en gaf hem (len wensch 2er Landlnaand
1566 vcngzes te kennen , dat de manschappen , dopr hem geligt, ontslagen, dc Hervormde Leeraars uit F zanen gebannen, en de kerken hersteld en aan de Roomsch-

gezinden leruggegeven wierden.Hi
jsteldezich echtermetderedenen vanBhznzltobz
op deze punten tevreden;ja, vpnd hem zelfs, ))zeergenegen, om den Koning
cn derLandvoogdcszi
jne zeer onderdanige diensten te bewi
jzen (5).''Te Utreeh'
t
steeg de Prins af bi
j zAx vAw azwzssz,Heervan W zlp,cen derverbondene Edelen (6). Terstpnd vernam hi
j, dat er Tolksligtingen in tlat gewest btliten zi
jne
voprkennis geschiedden t0t grootcn overlast der ingezetenen. Aanvankelt
jk dacht
hj, dat 2it op last des Graven van Megen gebeurde, maarvernam later, datzj
plaats hadden ten behoeve van Hertpg raIK van Wrlzzldlpf
g'k, en zond daarover

zjneklagten in bi
jde Landvoogdes. Door deberoeringenderHervnrlningsgezindcn,
had de Regering van Utrenht zich genoodzaakt gezien, een vaandel vnetvolk in
dienst te nemen , om nieuwe opschuzdingen te voorkomen. De Prins sloot na vele

mpei
l'eli
g'kheden eeneovereenkomstmetdeOnroomschen,waarbi
j zi
jzichverbonden,
sleckts op ééne plaats en buiten de stad te preken, er ongewapend te knmen en

zich ))zedigljk''te gedragen. Nietalleen in destad, maar doorhetgeheele gewest
Utreeht werden nu de lkerken en kloostersaan de Katholi
jke eerdienstteruggegeven (:). T0t meer verzekering wenschte olAwzz, datdityerzrag dnorde haafzen

(1)Corremondancede#pl/.efZeelande,aangehaald doorGzclultp in dePr@aceder()orremondancedeGtlttzru le Tacitutme,T.lI.p.LXXXIII.(1).
(2)Jrcltinende la Maison d'Orange,T.lI.p.415.
(3)corrtnpondancedeGrlltztx:le Tccïfurwe,T.ll.p.255.

(4)wzGxsllR,D.Yl.bl.200. TEwzrzR,Terb.d.Edelen,D.IV.bl.325.
(5) corremondance deGrlttàrx: le Taciturne,T.Il.p.256-2.
58,398,329.
(6)wzGvxzàh,D.YI.bl.2û0.
(7)correnpondanced:Gvlttzvxz le Fcczfurwe,T.II.p.264-266.
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derOnroomschen en de stedeli
jkeOverheid wederzi
jds geteekend wierd. Deze laat-15
156
58
ste was hiertoe gereed, mits de Staten medewerkten , die op hunne beurt aan-

drongen, dathetH0fvan Utrenbt zich erbi
jvoegde. Ditechter weigerze, ))niet
willendedienen,''geli
jk hetzich aan deHerlogin van Parma uitdru te,))om zaken
te verontschuldigen, die ongetwi
jfeld den Koning onaangenaam moesten zi
jn, cn in
stri
jd waren metalleopregte, Ckristeli
jke en Katholi
jke conscienlie (1).'' DePrins,
gebruik makende van zl
jn gezaga1sStadl
aouder en van t
1ehem verleendc volmagt,
vormde nu, op verzoek der Staten, uit de overeengekomene punten met de Bondge-

nooten den vt
jfen twintigsten 4an Oogstmaand hetontwerp eensbevelschriftsfordonezlxffel,welk hi
j aan de goedkeuring der Landvoogdes onderwierp (2). ofschonn
XARGARETUA elke bewilliging tergunste derOnroomschen mishaagde, en zj wilde,
datallepreken zo0 buiten alsbinnen de steden eghield, keurdezj echter'sPrinsen
bevelschriftnietaf. ttBaardepunten,welke gi
jmi
jgezondenhebt,''schreefzi
jhem ,
))de grenzen van hetverdrag metdeBondgenooten niet overschri
jden, en gi
j geen
ander middel ziet, om de zaken te herstellen , mogen de genoemde punten hunnen

weg gaan.'' De woorden:mogen h'
unnen Y:# gaan (rpxl leur e/l:rlfzl)jkwamen
den Prins dubbelzinnig,often minste duister vnor, en hi
jMroeg er de beteekenis
van. DeLandvongdesverwonderdezichoverzi
jnen twi
jfel. ))Dezewnordenbeteekenen
duideli
jk en klâar (ouvertement),'' antwoorddezi
j, ))dat men de genoemdepunten
mnetlaten doorgaan en toelaten,naardien zj degrenzen van het verzrag nietoverschri
jden, en gi
j geen andermitlzelziet, om de zaken te herstellen of den lopp
davvan tebeletten-'' 9: Prins liethierop zi
jn bevelschriftafkondigen, waarbi
j de
preek buiten de stad bepaald werd,en de beli
jders:andeoudeennieuwegodsdienst
vermaand werden,elkanzergeen overlastmetwoorden oftladen aan te doen (3).
Het vaanlel van oaAwzz was ondertusschen, op last der Landvoogdes,ter bezetting

in Utreehtgekomen,en hanzhaafde methetvaandelvoetvnlk derstedeli
jkeRegering
de rust in de stal. De Prins oordeelze raadzaam , dat er nog een tweede vaandel

voetvolk W gevoegd werd, en degewestell
jke Staten belastten zich,op zjn verzoek,
metde belalïng ervan. Maar alleen de :jf Kapittels 4an Etreoht, tle Adel en
dehnofdstadhadden hierin bewilligd;Jmerœfoort,W %
j'
k Jz
l'Duurstede,A/lezlexen
Mont
foort,die onk stemregthadden in deStatenvergalering,weigerdensteedshunne
(1)Corremondanne #e Iloll. e/deZelande)T.lV.p.277,278,aangehaald doorGzcuzxp,
Pré
/cce)p.LXXXII.
(2)L'orremondancedeutlstznx:le Tccïfurle,T.lI.p.273-279.
(3)correspondance de qrlttzrxE le Tdcif?frle T.lI,p.280,281,287,288,20J. :û:,
IIi&t.d.Federl.oorl.D.1.B.II.bl.105.
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15
55- toestemming, aanvoerende9datzi
jt0tnu t0e het preken en kerksqhenden geweer;
1568 h
atlden, en dit o0k in het vervolg zouden beletten. Het gesckil duurde nng , tnen

dePrins naar Ilotland vertrnk (1). Yôôr hi
j zich derwaarts begaf, wenschten de
Staten van Utrcltt,dathi
jhun een plaatsbekleeder fLzeutenant)achterliet,om de
goedetuchtte handhaven,welkehj in hun gewest weder had ingevoerd; doch de
Landvoogdesachtteditoverbndig,cfschcon zl
j den Prinseersthad uitgennndigd,haar
eene ll
jst4'
an geschikte personen voor die betrek-king aan tebieden (t).
lnmiddels maakte ohAwz: van eene jagtpartj naar den lkant van Zmerongen
gebruilk t0t een mondgesprek met vLohls van Pallant, welke der Landvoogdes

ernstige reden tnt klagte gegeven had. Immers waxn niet alleen op zi
jnbevelin
Culemborg debeelden verbraken,maarmen had gezien,dathi
jmeteen gezelschap
in de kerk hetmiddagmaal hield, terwjl de pluMeraarshun werk van vernieling
xerrigtten. Xen verhaaltzelfs, dat hi
j de heiligschennis zo0 ver dreefj dathi
j de
gewt
jde hostie aan zi
jn papegaai te eten gaf. Er wordtbi
jgevoegd, dathierop een
naburigPriester, ))dietntop ditnogenblik een verborgen duivel was fgueera de-pzlïpencuhçerto),'' degewi
jde hpltieuiteeneanderekerk haalde en liet bakken,
nm tetoonen, welk wonderzi
j z0u verrigten. Tnen eenigezi
jnerkennissen bi
jeenroepende,zeidehi
j: ))Gi
jziet, datdeGnd 4an brnpd,overwelken menu z00 veel
gepreek-theeft,noch vleesch,noch blned heeft,dathj nietsis.'' Een anderPriester
deed hetzelfde,en insgeli
jksonderdebescherming 4an PAtLAIT. Opraatlvan oaAwzx,
EGMOIB en uoohwz had de Landvopgdes den Graaf van M egen, Stadhouder van
Gelderland, gelast, PALLAXT te berispen en hem te noodzaken, de kerken en klnos-

ters aan de Roamschgezinden terug te geven (3). Dit laatstebe
lloafde thans vAx
X'ALI,
A>T aan den Prinsvan Oranje,welke in hetgeen dezeterverontschuldiging van
zt
jn gedrag bi
jbragt,genoegen nam. MAROA:ZTSA echter hield niet,geljk hj,zich
zca geheelvan 'sGraven onschuld en goeden wilovertuigd (4).
Terwi
jl ohz
kwzx zich nog met de Utrecl
ztsche zaken bezig hield,beschreefhj de
Staten van Ilolland teSehoonltooen , en kwam aldaar den tweeden van Slagtmaand met

GraafLoozwlzK en BaEllzltobz (5). Hi
jriephun raadin overde middelen,om vrede
(1)Corremondance de orxttzrx: le Tccïfvzwe,T.ll.p.265,267,272,273,280,287,
289,295.

(2)corremondance de GrlttlvxE le Tccilvrzle, T.II.p.265) 266,267,275,281,282,
283,284,285,288.

(3) CorremondancedeI-tlpp:11,T.1.p.471-480.
(4)CorrespondancedeGvzturx:le Taciturne,T.lI.p.2C9,281.
(5)TEwàTER,Tet'h.d.fdf/cl)D.lV.bl.326.
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en tuchtin datgeWestteherstellen,en rerklaardetevens, tlatnaar(1euitdrukkeli
jke15156
58
begeerte der Landvoagdes,het preken niet mogttoegelaten worden, dan op de plaat-

gen. waar ditopenljk vôôr hetverdrag metdeEdelen van Oogstmaand laatslleden
geschied was, en alleen buiten de steden (1). XAROAItETUA wistniets tegen dit
voorslel in te brengen, ofschpon het niet aan haar oogmerk beantwoordde. ))lndien

hetmogeli
jk ware,''schreefzj 2en Prinsj))een betermiddeltevinden, en datdoor
gcedevermaningen,raadgevingen,wenken en dergeli
jke.deze preken ophielden,dan
verzekeriku,datgi
j,behalvededienst,welke gi
jdaardppr aanGo(l,aan deKathnli
jke gndsdiensten aan hetvaderland zoutltbewi
jzen, gi
jden Koning eene zeerbijzandereen hoogstaangenamedienstzoudtbetnnnen (2).',
De Etlelen en de afgevaardigden der steden Dev
,t en Lelden oorzeelden op t1e
f

Statenvergadering, kort (laarnate '#Ilage gehouden om over 'sPrinsen voorstelteraatlplegen , )dat oaAwzz zelf nrde behoorde te stellen op het onderhputlen der oude en
het uitoefenen der nieuwe godsdienst,en m en t0t handhaving van het regt en
ter wering van uitheemschen en landloopers, die de meeste geweldtladigheden ge-

pleegdhatlden, een zekergelalkri
jgsvolk in eigenli
jke dienst,oftegen een tameli
jk
waardgeld, behnorde aan te nemen, alles echter naar goedvinden van den Prins-''
D ordreeht begreep, ))(lat het behoutl van het gezag der W ethoùlers in de steden,
welk OP 'ele plaatsen in kleinachting geraakt was, het eenige middel znu zi
J-n, om
de rust te herstellen.'' Kaarlem meende, ))dat men het gelnefsnnderzoek afsckaFen,

deblpedbevelen maligen,en den beeldstormers 4ergifenis beloven moest; erbtivoegende, dat de pprnerigkeid van eenigen vooral geenen geheelen genoptschapgen of
steden te last gelegd moestworden.'' Jmeterdam gedroeg zich, ))omtrentderustvan
het Land in het algemeen , aan de middelen dnnr de Hertpgin vnorgeslagen en door
den Prins nazer te beramen; doch dacht, dat ohAxzz, als Stadhouder, in de
steden, naar hare bi
jznndere gesteldheid, orde zou kunnen stellen,'' De statl

Gouda verklaarde, datzi
j))vnoralsnog vri
jvan oproergeweestwas,en derhalve (1e
haop koestert
le, hare gemeente vaorts in vreëe te houden. T0t herstelling der rust in
andereplaatsen,had zi
jnietsbjznnlersvoortettellen. De overeenkomsttusschen de
tandvoogdes en de Bondgenooten behoorde men in alles optevolgen , en niemand

om het gelooftedooden dan oproerstichters: allest0tzoolang deKoning,bj rade
der Algemeene Staten , hiernmtrent anders znu bevelen.'' De Advokaat vxx ozx

(1)Resolutiën rc> Holland,aangeàaald doarwzGzxzz:,P.VI.b1.201.

(2)Corremondqnco decslstltx: le Taciturne,T.II.p.268,270-272,281,288,295,lû0.
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1555- zlsnz en (1e Pensionaris van Lelden , Xr. PwuLvs Bvls, kregen last, om over de
1568

meening derStaten metden Prinsin onderhandeling te trepen (1).
ondertusschen wasoaAxzz den vi
jftienzen,naaranderen,den twintigsten vanW intermaand te Jmeterdam gekomen (2). 9eLandvoogdeshad hem nadrukkell
jk bevolen, het verwoeste Xinderbroederskloolter te laten herstellen en den monniken

terug te geven;hetprekenderOnroomschen binnen tlestad mogthi
jnietveronrlooven;
zelfs had zj hem uitgennotlkp teonzerzoeken,ofhetpreken ernietten eenenmale
konde verboden wprden, dewi
jlna het laatste verbond metdeEdelen gesloten,de
Onrnomschen , door het schenden der kerken , regelregtdeze nvereenkomstovertreden

hallden (3). OaAxzzstemde toe,datzj geli
jk had;maaruithnoftle van demenigte
valks in J m&terdam , ))het grootste gedeelte vreemdelingen , die uit de koopsteden aan de Ooatzee kwamen, niet :an de cude godsdienst waren , maar
meestal zeelieden , onwetende m enschen en barbaren , die naar geene reden luis-

terden,'' dacht hi
j niet,dat het mogeli
jk zou zi
jn, hen te dwingen,buiten de
stad te preken en n0g veel minder, hun geheel het prelten te beletten ; want in
tlen W inter was er om de stad geen plek, welke niet nntler water stond; en er op

aan tedringen,datzijin vaartuigen hunne godsdienstverrigten,kwam hem onuitvoerbaarvoor(4). MAROARETUA evenwel verklaarde onbewimpeld,niettezullen gedopgen, daterop eenige wjze binnen de stad gepreekt wierd,en zno buiten de
stad daarloe geene geschikte plaatswas,hetbeterz0uzjn,ditmaargeheeltestaken.
Hetverbli
jfvan z0a Tele vreemlelingen te Jmnterdam ,welke de nieuwe leerstellingen omhelsden,kwam ,naarhaarinzien,hierbi
jnietinaanmerking:))want,''zeitle
zi
j, ))het is niet verstandig, ten wille dezer vreemdelingen,de regeling van 0nzen staat te lerantleren, er eene wi
jziging nfnieuwheid van godsdienstin tevneren y en

tle gemeene rust te verstoren , even z00 min a1smen dit voarheen gedaan
heeft. - Het mnethun genoeg zi
jn, dat men hen vri
jeli
jk laal handeldri
jven,

zonder dat zt
j nog onze godsdienst komen bederven (5).9, Zi
j bcriep zich tevens
daarnp, dat men 4öôr het verdrag met de Edelen , niet binncn het gebied der stad

(1)Rqsolntiën mc> Rolland, aangehaald dnor wàoExAl:, D. YI. bl. 201, 202,cn in de
Naleez.e de Fcderl. Uist.b1.262.

(2)wzGzzlzR,D.YI.bl.202.
(3)CorrespondancedeGrlttlrxgJe Tacitnrne,T.II.p.267.
(4) correspondance deGrlttkrx:le Tccïf?
4rle,T.II.p.283,284.
(5) cotvemondantedeGvlttzcxz le 7hcifvrz?e,T.II.g.285,286.
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epreekthad. gePrins hervatte, dat zi
j zich rergiste; dat erlang Tôôrdien ti
jd11
556
58
door de Onrpomschen op de Laataadje(l), en den vier-ofvjfentwintigsten van
Oogstmaand,toen men niet konde weten ,wat te Brueael overeengekomen was, zelfs

ineenederkerkengepreek-twerd.Hi
jvoorzag,dateenverbodvan te preken,onlusten,
jamisschien den geheelen ondergang derstad z0unazich slepen;en verzpchtuitdien
hopfde,dat een antler derwaarts gezonden wierd. De Landvopgdes was echter te zeer

overtuigd, tlat hi
j alleen in Jmnterdam zou gehoorzaamd worden, om hierin te
bewilligen. Zi
j vcrpprlpofde hem derhalve hetpreken op deLaetaadje te gedoor
gen;maardrong ernatlrukkeli
jk op aan,datzulisindeslad geschorstwierd,en men
de kerken en kloostersaan de Roomschgezinden teruggaf(2).
'sPrinsen taak wastemoeijell
jker,dewi
jldeburgerj en de RegeringvanJm&terdam zich nietmetelkanderverstonden (3). Hi
jbragter00k-meerdan eenemaand
door, om de gemoederen te stillen en de uiteenloppentle gevoelens te verzoenen.

Eindell
jkbepaaldehi
jvonrloopigden achttientlen van Louwmaand 2esvolgendenjaars,
tlat de overeenkomst van de Amsterdamsche Regering met de Calvinisten onlangs aan-

gegaan (1) in haargeheelzou bli
jven,uitgezcnderd eenige wi
jzigingen. Onderanderen zoupen ))tlie van de nieuwe gndsdienst voortaan niet meer in de Xinderbroe-

ders- en Leprozenkerken prelten, maar hun daartoe, bi
j voorraad, zekere plaatsen
binnen de statlaangewezen wortlen,totzl
j een gebnuw buiten de stad,t0tdateinde
beltemd , hatltlen opgetrokken. Yoorts zouden twee hnnderd burgers t0t verzekering der openbare veiligheid aangenomen , de slcutelx der stad op het raadhuis bewaartl, en de poorten niet dan met bewilliging van Burgemeesteren geopend wor-

den (5).', W atde eindbeslissing zelve betrof, deze liet de Prins geheelaan de
Landçoogdesover(6). Hj wilde hetvergunnen t0t hetuitoefenen der nieuwe gnds.
dienstnietop zich nemen, sintls zi
j dit aan Deyt geweigerd had, zpnder eenig
achtteslaan op de ernstigegcvolgen,welke eruitkonden voortvloejen (7).RzI>IEh

(1)De Lastaadje noemde men desti
jds deoverzi
jdevan deGelderscheKaai. wzGswzzx,Beschr.m.A msterd.St.1.D.1.bl.18.

(2) covremondancedeorxttzrxEle Tccïfvrwe,T.lI.p.289-291,296.
(3) CorremondancedeGtxttzrxzle Tccifvrse,T.lI.p.319.
(4)Ziehiervoor,b1.351.
(5)Corremondance de Grlttzrx: le Taciturne, T.lI.p.345-348. wzGg,wzR,Bescltr.r.
.

Amsterd.St.1.D.II.bl.293.

(6)correspondancedeGrlstwrxsle Tccïlvrwe,T.lI.p.312.
(7)cotwemondancedeGrlttztx:le Tccïlvrwe,T.lI.p.302,311.
lI.DnB:, I STrK.
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1555-- Tan der D uzn , Raadsheer in den Hove van Ilolland , werd met twee W ethouders
1568 en twee afgevaarligden der Hervormden naar Brunnelgezonden ,0m de Landvoogdes
van den waren staat van zaken in Jmaterdam te onderrigten , en haar goeddun-

ken deswege te vernemen (1). XAROAEETUA,gelt
qk men konde verwachten, tnonde
zich even weinig genegen , om de uitnefening der nieuwe godsdienstaan de Her-

vormden van Jmeterdam , a1s aan dievanDelftteveroorloven; en wildenietgednogen, in weerwil der schikking van den Prins,tlatzi
jin de stadznuden preken.
Zj gelastte zelfs vAx DzR nvlxhen uittennodigena ditgeheeltestaken,))om den
Koninggèen misnoegen ofreden t0tbilljkeverontwaardiging te geven (2).'' YAxozlt
nvlx begaf zich den zeventientlen van Sprokkelmaand wedernaar Ilolland, metbevel

op zi
jnen togtdoor Jntmerpen ditverlangen den Prins mede te deelen; dnch hi
j
en debeitle W ethouderstrokken door die slad,zonderhem te spreken (3).
Toen oRAwzz naauweli
jksin Jmeterdam was gekomen, hadhem deLandvnpgdes
schrifteljk verzocht,de manschapzen 4an zl
jnvaandelen de Edelen van Kolland te
polsen,ofzi
jdenKoningin allesen overalwildendienen.DePrinswenschteteweten,
cfhi
jc0k deEdelen vanEtreehtmoestbi
jeenroepen,en verzochttevenseen llberigtschriften naauwkeurige aanwl
jzing, wat hl
j hun moest voorstellen, nm niet te
veelof te weinig te zeggen.'' 9e Hertpgin antwoordde, dat hi
j niet alleen de
Ezelen uit Rolland , maar o0k uit Zeeland en Utreeht moest ontbieden en hun
mededeelen , dat des Konings bedoeling was te weten , ))wie hem een goez en

getrouw dienaaren nnderdaan wilde blt
jven,en wie niet;dat hetderhalvenontlzakeli
jk was, datzi
j plegtig zwoeren,hem tegen allen, zonder eenig onderscheid of
bepaling, te dienen, en van alle bondgenontschappen , verpligtingen en eeden af

te zien, welke zi
j, in strl
jd daarmede, met anderen mogten aangegaan hebben.'' 0aAwzE, welke op het puntstond Holland te verlaten , droeg aan coltwErls
srvs, Heer 4an Rùswl
j'k,Vnorzitter,en Ahwovo sAsBorT,Raadsheerin hetH0fvan
Eolland , de taak op ,de bevelen der Landvoogdesin dat gewest ten uitvoer te leggen. Helvaantlel van den Prins, en bovenal z. oe uohwzs,Heer vanBoœtel, welke

(1)corremondance da Grlttlvxg le Taniturne, T.II.p.342,343. wzsExAzn,Bezchr.t,.
Amnt.St.1.D.11,b1.294.

(2)Correspondannodecrlttzrxz le Taciturne,T.lI.p.351-353.
(3)wzGEwzzR,Benchr. m. Jmnterd.St.1.D.lI.b1.294. Devergadering.welkedeverbondeneEdelen in 5V1
jn-ofSlagtmaand teAmsterdam zoudengehoudenhebben,enwaarvansTaznA,
do fel/a Belg.Lib.V.p.281-283.Lib.YII.p.380,xerhaalt,werd metreden in twi
jfelgetrokken doorTE wzTER, Ferb. d.Edel.St. lI.b1.29-37. Datzi
jia hetgeheelgeeneplaats
had,gttuigt oRzwzu zelL Correm ondance de GtlttztMxle Fccïflrzle,T.II.p.338.
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in zjneafwezigheid crhetberelorervoerde,waren nielbi
jzonpervoorden Koning11
556
58
gezind. Trnuwens men betaalze hen n0k zeer slecht, cntlanks al lle verloogen van

den Prins,en hun misnoegen ernverwasbuitengemeen gropt. Zi
jantwnordden,dat
zi
j gereed waren den Koning tedienen,geli
jk zi
jdittothcdenalti
jdgedaanhadden,
maar zich ten lapogste verwonderden over het t0t hen gerigteverzoek,daarzi
jnooit
hun pligten eed verzaakthadden. De Hertogin van P arma verwachtte misschien dit
antwoord, want denzelftlen dag, op wclken de Heer van Boxtel haar dit te lkennen

gaf, had zj tlen Prinsbevolen, zjn vaandelnaarBrueselop te zenden. Zi
jdrong
niettemin aan op het aicggen <an den eed, en gelastte denPrins, aldemanschappen ,
welke onder hem zienden , tlen een na den ander, daartoe aan te Sporen; maar ZJ
)@

svaren reeds op weg toen ohz
kwzE deze tweedebeschikking ontving,van wellkeht
j
een afschriftzondaan den Heervan Boxtel,om crzich naartegedragen (1).
Om dezen tijd werd dePrins(Ioorde LantlvoogdespverdezakenmethetNoorden
geraadpleegd. FREDERIK 11,Kcning van Denemarken, had reeds in vijftien honderd een en zestig den Sondschen t0laanmerkeli
jk verhnogd, maarzicheerlang t0t
matiging laten bewegen door een gezantschap der Staten van Kolland , waarvan

Jmnterdam de kostenhad voorgeschoten. DoclzTierjaren daarnawasdoorlaem,in
den oorlog met Zmeden , wetler de Sond gesloten geworden voor elk , welke,boven
den gewonen t0l, geen daalder van ieder last, welk de scàepen voeren konzen ,

npbragt(2). Op dcklagten derStatenvan Ilolland hadtle Hertogin van Parma in
Opgstma'
and zzouzR v-kxohoEsBxEK ,broederdesBisschops <an Luïà en onperbevelhebber
dcrbende :an OrtlcnnantiedesGraven vanJ rem berg ,den Raalsheer RATTALLER,en den

geheimschri
jvcr van Jmaterdam ,PIETER vLol'
rsofvLoTxwvs,naarKoppenltagen gezonden. Bi
*
i
#hunneterugkomstbragten zi
jeen briefmede van Koning Faxnshlx.aan
denPrinsvan Oranl,'e,inwelkenlli
jwenscllte,dat de Knning van Spanje alsmiddelaarogtrad inzi
jne geschillen met Ztceden. ORA>JE oordeeltle, dat rlslps,door
eene verzoeningtusschen tle stri
jdenze Xogendheden te bewerl
ten,hun eeneuitstekendezienstzou bewi
jzennictalleen,maarooltgrooteli
jks#pllc??
,
d bevnordeelen,van
hetwelk reezsmeerdan zestig ofzevcntig groote koopvaardl
jschepen dnordezweden
waren opgebragt. Mz
ksoaaza'nx scbreef in dien zin naar M adrzd. Alen wil, dat eerst

laterdoordepogingen desHertogsvan Jlha denieuwe tolwerd afgeschaft(3).
(1) Correspondance de Grll-tArxE le Tcck-fzfrle, T. lI.p.288,295,302,303,305,311,
313- 316,318- 321,324,325,332,333,336)337,344.

(2)wwoExlàR,Besohe.m.A'
mst.St.1.D.lI.b1.294.
(3)Correvondance de MARGIJERITE d'Autriche, p.48,68. CorrespondanceffeGvlstzvx:Ic
Tacituvlte,T.1I.p.292- 294,306- 308)332. wzoExzlR,Bencltr.m.-4mst.st.1.D.lI.b1.294.
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'sPrinsen aandachtwer; insgeljksin dittl
jdstip doorMAROARETUA opdejaarli
jksche
vernieuwing derstedell
jke Regenten gevestigd. Nadrukkeli
jk bevalzj hem aan daart0eslechtsgaede Katholjken te benaemen en lielen,welkedenKoning welgenegen
waren. Zi
j magtigde hem , om deRegenten,welke zich doordeze hoedanigheden
onderscheidden,in hunne ambten te bevestigen, ofschoon dit 0nk in stri
jd mogt
zi
jn metkeurenj voorregten ofgebruiken. Zi
jn antwoord was, pdathi
jerin z0u
vearzien (1)''.
Bentweeofdrieentwintigsten vanLnuwmaandli
jftienhnnderd zeven en zestigverliet ohAxzz de stad Jmaterdam. Hl
jbegafziclznaarKaarlem ,waarde Hervorm-

den , die der Regering alle ontzag betponden, buiten de muren preekten. Thans

echterverznchten zj van den Prins devrl
jeuitoefening hunnergodsdienst binnen de
stafl;doch hj verweeshen naar de Landvoogdes(2). Te Lezden bekrachtigdehj
)bi
j voorraad en zoolang het Preken toegestaan werd,'' een vcrllrag, welk
eenige bepalingen betrekkeli
jk dit punt bevatte, en waarbj de W ethouders en
die Lutherschen , welke de gevoelens van xzLlxcuTox aankleefden , elkanler be-

lnofden, alle andere gezindheden uit de stad tezullen weren (3). In den Sccg
vond de PrinsdeSlaten van Ilblland bi
jeen,om hem hun antwoard op zi
jn vooretel, gedaan ter vergadering van Seltoonhoven,mede te deelen. Erkenteli
jk vnor
zi
jnepogingen,om de rustin hun gewestte herstellen,bolen zi
j hem een geschenk
van vi
jftigduizend gultlen aan. Hi
jweigerde,dezes0m , ))welke hem anders,'' naar
zi
jneeigene getuigenis aan den Koning, ))teraiassing zi
jnerschulden, niet te onpasz0u gekomenzi
jn,''om twee redenen aantenemen:))ten eereld,om tebewi
jzen,
datzjnedienstennoch hebzucht,nochzi
jn bjzonderbelang ten doelhadden;en ten
zw::#:,dewjlhetgeruchtliep,datde Koning een nieuwen eed van de Stadhouders
zou vnrderen, welken zi
jn geweten hem verbood afteleggen,enhj derhalve zl
jne
amblen moest nederleggen (é).'' Naarluid der Renolutiè'
n Tan #pllczld echter,
hadden de Staten besloten,bem een geschenk van vi
jfen vt
jftigduizend gulden aantebieden,doch toen zj vernamen,dat, naarzi
jn oordeel, deze gelden in dit kommervnltjdsgewrichtbeterkenden besteedwnrden,hem slechtstienduizendgullen,ter
bestrjding zi
jnerreisknsten,tnegelegd en dien0ginminderingzauden strekkenxan de

(1)Correspondancede Grlttzrx: le Tccïlp
zrzle)T.lI.p.3û9,335,402.
(2)CorrespondancedeGrlttlrx: le Tacitarne,T.lI.p.313.
(3)5nlt,Ilist.d.Fedcrl.Oort.D.1.B.lI.bl.107.
(4)correspondancedeGrlttzrx:le Taciturne,T.II.p.367.
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gelden,hem bj staatsbesluittoegekend (1). Ht
j begafzich nu op pegnaarJntwer-1555-

pen , en vertoefde eenige dagen te Breda , alwaar de Graven van Iloorne, N zeume- 1568
naar, Iloogatraten , Brederode en versckeidene andereBondgennoten hena bezochten.
De Landvpogdes trachtle deze bi
jeenknmstteveri
jdelen,maarhaar schri
jven deswege
aan den Prins kwam te laat. Zi
jvoorzag,dathiernietstntvnordcelvan 'sKonings

dienstz0u beraadslaagd worden;en deuitkomstheefthare vreezegewettigd (2).
Ondertusschen wasde toestand (IerNederlanden &an dag totdag'bedenkeljkcrgeworden. ge Koningsgezinden hieven moedig hethoofd op,zaarzi
j uitSpanjehet
zekere bcrigtontvangen hadden, d4tdeKpning in hetaanstaande voorjaarmeteene
grnote krjgsmagt herwaarts z0u komen. XoxTxowr spoordeuitdien hnofdeoaAwzE,
welke aan het llofvan Aladrid voor den hoofdbewerker der onlusten gehouden 3verd ,

ernstig aan,zi
jnen Heergelrouw teblt
jven,wiensverbeurtlegunsthi
jvôôrzien tjd
moesttrachten te herwinnen (39. FzLlpshad derLandvoogdeslastgegeven, vnlk te
werven, wanneer de nppd hetvorderde (1). In Duitnehland geschiedden werkeljk
doorde Rnomschgezinde Vnrsten ligtingen te zi
jnen behoeve (5). Hertog Eazm Tan
'rlznestlf
g'k en de Graafvan Megen bragten in hetgewest Utreelttkri
jgsvolk bi
jeen (6). XARGAXETHA was, cm der gevolgen wil, aanvanltelt
jk huiverig geweest,
tot ditmiddel haretoevlugttenemen, ofschoon zi
jvan den anderen kantzichovertuigd hield , dat indien tle Koning zich niet wapende, de Edelen alles zouëen uitvoe- 15v.

ren,wathungoeddacht(1),Thansbi
jden m
Wai
J-de veranderdeomstandigheden,raatllezi
aR
nd
Koning .zelfs aan, zich van het leger des Keizers ter bedwinging der Nederlandsche 1566
oprperigen te bedienen. Tienduizend man voetvolk met drieduizend ruitcrs waren uit

Duçtaeltland reedsin aantogt, wier komslzi
j 4an het uiterste gewigt achtte (8).
Immers meende zi
j :an goeder hand te weten, dat er nntwerpen bestonden, nm

(1)tE I'
ZTIT,Chron.deSnl/.T.lI.p.133. wzGzxzz:,D.Y1.bl.200.
(2)CorrenpondancedeGrlttzrxEle Taciturne,T.Il.p.401.
(3)Arcltivesde la Maison d'Orange,T.II.p.299,309,364. Correspondance deI'IIILIFPE
11,T.1.p.474.

(4)CorrespondancedeI'nïtlypx11,T.1.p.471. sTAznz,deBello Bel
g.Lib.V.p.272.
(5)Arcltiresde la J.
fcùozld'Orange,T.lI.p.367-388, 421,422, 425. vAx llxssxtT,
Btukken <.d.Fcder/.Ilist.,D.1.bl.73- 79. sTRzoA,de Bello Bel
g.Lib.V.p.277.

(6)correspondence deGlilttzrx: le Taziturne,T.II.p.254,259,261.
(7) corïem ondance4axzxGllzl
tlxs d'Autrice,p.202,233.
(8)CorremondancedepnltlppxII.T.1.p.475,476.
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- de Nederlanden te verzeelen. Xen had haar verzekerd, cfschopn zj het naauweljks gelonven konle, dat Frzenland en Overk
jenelden Hertogvan Saksen,en
Rolland aan Bltzllzltonztendeelzouden vallen;Gelderland wasgedeeltell
jkvoorden
Hertogvan Kleef,gedeelteli
jk voordenHertog van Lotharlngenbestemd;Braband,
gistcmen, zou vnor den Prins van OranjeJ Flaanderen, Jrtoz.
ven Ilenegou'
lndzlvoor den Koning van Frankrqj
.'k zjn, onderwien,naarmen vermoedde,de
'

.

Graaf van E gmond er levenslang het bewind over zou 4oeren. De zaakgelastigden

derBondgenooten bragten in alde Netlerlanlsche gewestenbenden bjeen,2iehunne
plannen moesten verwezenljken.Naardegetuigenis desGraven van M egen,had de
Prinsvan Oranjezich laten ontvallen,datz00 deKoning meteene kri
jgsmagtmogt
komen ,men hem niet dan onder zekere, naauwkeurig omschrevene voorwaarden den

toegang z0u verleenen. Het gerucht liep insgeli
jks, (lat ëe Fransche Hugenpoten
vierduizend ruiters en dertig vaandels voetvnlk ter beschikking der Nederlanzsche On-

rnomschen zouden stellen (1). W atxan ditallesnok zj,zeker is, datdeBondgenooten,vooral doorden i
jvervan LoozwxzK vanNa&nau,zichthansernstigtoteenen
gewapentlentegenstandvoorbereidden(2).DeLandvoogzesverzochtdenHertogvanW urtenberg ,om de vnlksligtingen des Konings in buztsehland te bevorderen , en die der

Bondgenooten teveri
jdelen;maarhetantwoorddaaropwasevenweiniggunstig,alsdat
van den Lanlgraaf van Kee&en en den Paltzgraaf>'REBERIK op hetzelfde ytlprstel(3).
Graaf zAx van Acdzcl
zvermaanlewe1deverbondeneEdelen ,eenevrientlschapsbreuk met

den Koning tevermi
jden,doch ondersteunt
leniettemin hunne wervingen in Duitneàland (4). Als i
jverig Lutheraan, z0u hi
j gaarnegezien hebben,datzj zich tegen
de leer van cAlavlzx verklaard hadden; en de Landgraaf van Resnen oordeelpe het

nuttig, ja zelfsvolstrektnoozzakeljk,datze NederlandscheHervormden degelonfsleervan Jugnburg omhelsden (5). T0topenljke beli
jt
lenisdierleertrachttehjook
olAxzz te bewegen,wiens weigerend antwoord zi
jne gewone behoedzaamheid en
sehranderheid kenmerkt. ))W i
j danken u vriendeli
jk,'' zegt hl
j, )>voor uwen getrouwen raad, dat wi
j ten opzigte der godsdienst ons verklaren en openli
jltvoor
deAugsburgsche gelnofsbeli
jdenis uitknmen zouden. W i
j waren welgcnegenuwen

(1)Correnpondancede'llltlppE11,T.1.p.473.
(2) Jrckire& de la Mai&on d'orange, T.II. p.388,393,402,464. Correspondance de
ovzttzvxx le Tccïfffrwc,T.lI.p.207,211,230.

(3)ZrchiresdelaJfcïd/,ld'Orange,T.lI.p.379.sTRlol,deBello Belg.Lib.V.p.275.
(4)Avchiresdela Maison dlorange,T.II.p.315,402.

(5)Wrcifresdela Jlcïdpl d'orqnge,T.lI.p.315,300-303,481,489.
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wenk in dezcntevolgen, wantreedsvpdrlang hebben wi
jbi
j0nszelve hieraan ge-11
556
58
dacht, maar (letegenwoprdige cmstanzigheden staan ons in den weg,dewi
jlwi
jin
het Heilige Roomsche Rl
jk en overal beschuldigd worden, dat vi
j aan de leer
derCalvinisten verbonden zi
jn, en de beroeringen en beeldstorming heimeljk met
raad en daad ondersteund hebben. Ofschoon wl
j 0nsnucok-voordeAugsburgsche
gelnofsbeli
jdenisverklaarden,znumen onsnietgelnnvcn,maarden naam van Calvinist
laten behouzen en te onverzetteli
jker beweren, 2at vi
j tle oorzaak en bewerker
dezer beroeringen geweest zi
jn; en alzoo waretevreezen,datzoorzulk eeneogenli
jke lerklaring voor 0ns en deze Lanzen meer pnheil en gevaar,dan heil en
gpeds nntstaan mngt. W ees verzekerd, dat wi
j (le Calvinistische leer genegen
zi
jn ncch aanhangen; maar om , wegens het pnderscheid tusschen de Augsburgsche gelccfsbeli
jdenis en de lcer van cxxz
vlzw, te verlangen, dat (le Calvinisten hier te lande overvallen en een bloezbad onder hen aangerigt wierde, zou

nnch regt, noch Ckristelijk zi
jn. Daarom zagen wi
j liever, dat dit onderscheid
dnor tusschenkcmst <an goede Heeren en vredelievende mannen uit den weg ge-

ruimd, en alle kri
jg en bloetlvergieten voorkomen werd. Vnorts zollden wt
j o0k
mneten vreezen , dat gcen Heer in deze Landen , zich met betreltking t0t de
gotlsdienst mecr verklaren, maar achter de schermen zou houden ; gebeurze dit,

dan zautlen wi
jalleen staan, en bi
jRnpmschen zoowelalsCalvinisten in wantrouwen
geraken. En ofschoon wi
j zulks wel mogen bedenken, z0u ditons echter niet
van onze ngenli
jke Terklaring wederhouden, indien wi
j niet veel meer Treesden, datalsdan deCalvinisten de hulp en den bi
jstand van andere buitenlandsche
Heeren zoeken en verwerven zouden ; en 00k voor zichzelve op ongepaste mid-

delen denken, lloe zi
j hunne godsdienst bewaren, of wel iets anders mogten
uitvneren,waardopr den Knning billi
jke reden gegeven werd, deze Landen en
de algemeene godsdienst met geweld aan te vallen en te dempen; waarbi
j
dan wi
j, die ons altjd aan de âugsbuTgsche bell
jdenis gehouden hebben, niet
minderdan deanderen,dnch onschuldig,zouden te ljden hebben. W are hetanders metde zaak gelegen,wi
j zouzen niets liever wenschen dan uwen goeden en
getrnuwen raad te volgen, wat cns o0k , tegen de waarheid aan , mogt verweten

worden (1).,, Op aansporing van den Landgraafvan Ileuen, gaven echler de Prins
en zl
jn broeder LooEwxzK zich alle bedenkeli
jke moeite,om deCalvinisten metde
tutherschen in de Aew rlcwd:s te vereenigen. Te Fianen werd een geschrift uitge-

geven,vaarin men deovereenstemming vandeAugsburgsche geloofsbeli
jdenismetdie
derCalvinisten trachtteaan tetannen. De eerstgenoemdebeli
jdenisen eenige werken
(1)Zrchiçes4: la #cf4pp d'orange,T.II.p.454-456.
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lsss- van scvszh werden te J ntmerpen gedrukt, dnch door den Prins in beslag geno-

1568 men (1). xen zond uit Duzteeltland Luthersche Predikanten, nm de Calvinisten
van dwaling te overtuigen, ))hetgeen in een ti
jd van woeling,in welken bedaard
enderzoek nietmogeli
jk was,de geesten meermoestverhitten,dan totbedaren brengen.'' Vruchteloos werd dan 00k, in naam der aanzienli
jkste Bondgennoten,door
GraafLonzw lzK den Calvinisten 4an Jntmerpen, J meterdam ,F cl:zlcf:xne' en
D oornik eene vereeniging met de Lutherschen vporgesteld. De pngingen t0teene
toenadering te Breda aangewend, beantwpprdden niet alleen geenszins aan het doel,

maarverwt
jderden zelfsde gemoederen nogmeervan elk-ander (2). Lutherschen en
Galvinisten vereenigden zich echter t:t het aanbieden van een hoogstm erkwaardig

smeekschriftaan den Koning, waarin zy
'- hem bctuigden, ))datzi
jte allen ti
jdeli
jf
en goetlxoorZi
jnedienstveilgehad,en zich nnnitaan debetaling vantollen,sckattingen en andere lasten onttrokken hadden. Zi
jwaren n0g gezind,bi
jdezegevoelenstevolharden en daarin dageli
jks t0e te nemen, in de hoop,'sKonings gunst,
van welke zi
j voorheen z00 vele bewi
jzen ontvangen hadden, o0k in hetvervolg
te zullen ondervinden. De Koning had , wel is waar, bevolen , degenen met een
wreeden dnnd en verbeurdverklarlng van goederen te straFen , welke de leer der

Roomsche kerk, z00 a1s zi
j onlangs doorde Trentsche kerkvergadering nader bePaald was,nietin allepunten aannamen; o0k had Hi
jgelast,hetgeloofsonderzoek
totdat einde daar te handhaven , waar het te voren in gebruik was, en elders in te

vceren, tegen de vri
jheden en voorregten derNederlanders; dnch uithetvertoog
derEdelen met tlentoestand dezerLanden bekend geworden,had Ht
jhetgelonfsonderzoek opgeschorst, tle bevelen op het punt van godsdienst verzaclat, en daardoor
het volk in rust gebragt. 9it gaf hun reden , om den goeden G0d te loven en op
'sKnnings gunst te hopen. Het volk was door de handhaving 2er bloedbevelen a1s

in slaverni
j gestort, maar niettemin onmerkbaar in de ware kennis2er zaligheid
zeer toegcnomen, zoo door lletlezen der Goddeli
jke schriften, a1s doorhetopderwi
jsvan sommige Lceraren, lieden van eeren wel onderleidin Goddeli
jke en menscheljke wetenschappen. De valschebeschuldigingen enlasteringenvaneenigekwaadwilligen , die hunne godsdienst poogden verdacht te maken, spoorden de Hervormden

aan,zich nietlangerte verbergen,maarhunnegodsdienstoefeningen openli
jk teverriglen, opdatden achterklappersde mond gestopt,en aan elk kenueljk wierd,llpedanig degndsdienstwas,welkezi
jtevoren in hetgeheim geoefendhadden.Sedertdien
(1) Correspondance de Grlttàrxz le Tccïfvrlte,T.lI.p.243,241,248.

(2)Archiresdela Jfcùps d'orange,T.1I.p.391,473-477. :0R,llist.d.Aeder/.oorl.
:.lI.b1.124. T: wàTxlt;Fers.d.Edel.D.lI.bl.35- 37.
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jdkwam eeneontelbare,bi
jnaongelopil
jkemenigtevan eerljkeenA-portrefeljkelieden11
556
58
in hunneyergaderingen, en datgetal vermcertlertlen0gdagell
jks. DeLeeraarshadden in hunne prelten alles aangewend, om hetvolk bestenzig te vermanen t0trust,

eerbied en onderdanigkeid, welke men der Overheidschuldigi!.Overdeafgoderi
j
opzetteljk handelende,hadden zjhetvolkopgewekt,zich bjhun beroep tebepalen,
niet in het ambt der Overheid te treden , en geene beeltlen nfantlere kerksieratlen af

tewerpen;;tpthun graoten onuitszrekeli
jk vertlriet,hatltlen evenwelsommigen:an
hetgemeen,doareen onmatigen i
jvergedreven en doareenigen,die stelenen rpoven bedoelden, aangehitst, zich aan beeldbreking en dergeli
jke ongeregeldkeden
schultlig gemaakt. Dit had alle Overheden met schrik vervuld, die, zwaarder onheil
duchtende, niet alleen het breken der beelden niet Terhinderd, maar zelfs op verscheidene plaatscn bevolen hadden, de beelden en altaarversierselen uit de kerken
weg fe nemen. Hierna hadden 0ok anderen de handen aan ditwerk geslagen , denkende,dathet nu geparloofd en als door de Overhezen gebaden was, de kerken te
ruimen , waartne zi
j nimmer donr de Predikanten aangezetwaren, die metalle
kracht getracht hadden hen daarvan af te brengen ; z00 verre was het er van af# dat

'
deLeeraars#
rzulksbevolen,tevorengeweten,nfnazerhandgnedgekeurd zoulenhebben ;
helgeen mede ten duideli
jkste bleek uit de getuigenissen van een groot aanlalgevangenen,dieterzakevan debeeldstprmingjammerli
jkgepi
jnigdzjngeworden.Echter
vernam men,datdeopenljke preek ende kerkschennis,die nietsgemeensmetelkander hadden , den Koning meest vergramzen , zoadat hj vastelt
jk besloten had, herzn
nde
r
o
nde
rscheid, te strafen.
waarts met eene kri
jgsmagtte komen en allen,

zt
jbaden den Koning cotmoedigll
jk,we1in aanmerking tewillen nemen,datdegadsdienst,eenmaalin hetharten verstanddermenschen geplant, nietgemakkell
jk met
geweld uitgeroeid kan worden,dewjlhetdaarbi
j aankomtop de eeuwigezaligheidof
verdoemenis der ziel. Xen z0u slechts eenige zwakken in den gelnove lceren vein.

zen,welke ten laatste,a1svrjgeesten engodlnochenaars,zonzergodst
lienstzouden leven ,en van welketrnuw nûch opregtheid van geweten tewachtcnwaren. Bovenlien mnest

men OAMALIëLS raad in achtnemen en bedenken,dathetgevaarljk istegen Godte
villen strt
jden. En indien deKoning zi
jn voprnemen al eenskondevolbrengen,was
niets anders te wachten dan een onherstelbaar verderf der Nederlanden , waargan

hem zopveelgelegen lag. W eshalve zi
j,begeerende onder'sKoningsgehnorzaamheid
te leven en te sterven, en zjne grootheid metli
jfen goed tebevorderen,inden
naam van den Heere zEzvs clhlsTvsbaden en verzochten, dat dengenen, welke gewetenshalve de leer en kerllplegtigheden der Roomscàgezinden nietkonzen goedkeuren ,
doch zich pverigens a1s getrouwe onzerdanen des Konings gezroegen , volkpmene

vrjheid verleend wierd, nm openli
jk in zoodanige plaatsen te vergaleren, a1s de
9verheden tptuitnefeningyan hunnegndsdienstzouzen aanwi
jzen. zj betuigden in
11 DE:L,1 STvx.
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55- waarheid vnprGnt
l,datzj wilden gelnoven,leven en sterven naarde leerderPrnfe.
ten en Apnstelen,vervat in de bneken des Ouden en Nieuwcn Testaments en beknop-

teli
jk lgrepen in depunten van hetApostpliscN geloofen in de kerkvergatleringen,
ûçeretnknmende metGctlsW oord. In alle andere stukken wilden zl
jzich onderwerpen aan de besluiten eener vri
je en algemeene kerkvergadering. Zi
j verznchten
den Koning, deze vri
jbeid van gntlsdienstoefcning mettoestemming derâlgemetne
Staten, tnt dat einle bl
jeengeroepen, voor alljtl te pillen vzststellen,opllat de
knophandel, van welken 'sLands welvaart afhing, te vri
jer lpop mogt erlangen.
Voorts bestnnd bj hen in het minste niet hel plan, den burgerltjken staat te
veraudeeen# <an Heerteverwisselen,cfscbattingen cn lasten teweigercn;zi
jwaren
gezind in ':Konings dienst te volharden en den eed van trouw te bevcstigen. Ten

bli
jke# dat het vnorregtvan.vri
je godst
lienstcefening,hetwelk zi
jbegeerden en'verwacbtten , hen z0u aanmoetligen, om alles te dienste des Konings ûp te zetlen, ver-

bpnden zi
j zich,zoodrahun dezegunstwerd toegestaan,tothetstellen van behparli
jktn brgtngtvnor de s0m :an driemillioen guldenn,welke zi
j,behalvealle gewouelasten,opbrengeû en binnen eenbehonrlj'kentl
jlluitkeeren wilden,totontlasting
4an 'sKoningsIandsheerli
jkegoederen(tlomeinen)indezegewesten.N0g belnoftlen zi
j,
geenekerkenderRoomscàgezinden te zullen innemen ,'of hen in de uitoefening van hunn:

gotlsdienstmelgeweldofanderzinstebelcmmeren. Zj
l hopptcn,datdeKoninghendit
aanbo; in dank zou afnemen,dewi
jlzj nietsanders begeerden,dan de bevestiging
van dedienq vanG2 en Zi
jne Xajesteit,metderust,welvaarten voarspoed van dit
Land. De Koning, daehten zi
j, zoa hetnietvreemd vinden,tlatontlerzaten,eenô
aanmerkelt
jke gunst:an hunnen natuarli
jkenYorstontvangende,hunnedankbaarheid
tlaarvoormetdedaad betnonden.Hetzounnkgtenenieuwigheid zl
jn)intliendeKnning
zulk eeneweldaad zi
jntn ondertlanen vergunde; devoorbeelllen 4an ALExA5oEhsz#:xvs en xoxsvAs'
rlzx den Groote bevestigden hun zeggen. W ilde men den Knning

inb-temen, dathet ietsanders ware, Ckristenen Tri
je godstlicnstoefening toe te
laten ,dan Ketters, waarvoor sommigen hen hielden ; hunne preken , gebeden en

Merêere golsdienstige plegtigheden toonden,datzi
jChrislenen,en geenszîns Kettem
ofafgodendienaarswaren,hetgeen zi
juitvoerigerzouden aantnonen,intlien deKoning
hungehoarwiltleverleenen.Doch a'
lwaren zi
jzulkegrooteKettersalsdeJoden,Ariantn en Npvatianen,men kon hun echter de verzochte vri
jheitl toestaan. De Paus,
die zich het Honfd der Kerk en onfeilbaar noemt, dultltle zelfs de Joden, gezwo-

rene vi
janden van den Heere zzzvscnhlsa'cs,en vergunde hun Slrnagogen en uitoefening van hunne godsdienst binnen Rome. Hetvoorbeeld der regtzinnigeKeizers,welko
den Arianen en Nos'atianen tempelen tnestonden, kon 'sKonings gew elen gerust stellen.

w

.

Daarenbnven had Keizer KARELV (lezalfdevri
jheidaan de Protestanten in Daitnoltland geschonken, nfschonn hi
j hen vnorKctters hieltl. DeKnning van FrankrYjk

B E S Y I D ER LA N D S.

319

had , nu kortgeleden , denzelftlen pegbewandeld. Dil alles behnprde (Ien Koninggerust155*
t
1568

e stellenenin hun verzoek doen bewilligen. HierdoorzQu hi
j,metdegcLanden,
&llen zegcn envporspoed ontvangen,eenjammerll
jk bloedbadvporkpmen,en hetLand
in rust en vrede brengen ;dekooplieden en inwoners,vnorheen van hivrgevlqgt, znutleq

herwaarts terugl
keeren,het Landz0u meerbloejen dan ooit te yoren9en elk zick
Iterker verpligt reltenen , den Heere zontler ophquden te billtlen vnor de grpntheid

en den voarspoed desKonings(1).'' 9itvcrloog, onrsprenkeli
jk in helFransch ge>
tchreven, werd opgesleld ten huize van xAacvspzasz, een zeer ri
jkkoapman te
Jntmerpen,Spanjaard :an geboorle, doch de vrtjheid fn gntlstlienst en hurgerptaat
xterk toegcdaan. Deschri
jver is nnbekend, dnch men meent, tlatgoxozp aanleiding tat dit verzoekschrift en het aanbod der dertig tonnen goutls gegeven heeft.

Het stuk wasnnderteekend: ))PwerXajesteil:ootmnetlige ondertlanen,deburgcrsen
inwonersderstadJntzwrpen,bell
jtlentle hetEvangelie,enz.''Op tleafdrultkener#an
vnegden vele der vpornaamsteBontlgenooten bi
jhunnen naam 00k de snm,totwelker
bi
jdrage zi
j zich lerpligtten;lltznEltonx,onderanzeren,voortienduizend ltrponen,2/v.

enGraafLooEwzzKvanAr
cez'
ll
zTpprtiendui
zendBrabandscàeguldens(2).9ilsmeek-m
la
dixchriftwerd tlen Graafvan Iloog&traten aangeboden,en de Lanllveogdeszont
lhetnp 1560

aan*denKoning,welke,evcnmina1szi
j,zich verwaartligfle,erop teantwnorzen.Ia
Ss njehield men hetvaoreenekunstgreepvan sommigeli,
eden,nm ,ondersclll.n van
geld bjeente zaielen,metminderachlerdochther-en(Ierwaarlstetrekken,teneinda
qlzoadenSpanjaard temisleiden, welken zi
j meentlen.'
datnaardilaanbpd van geld
luislercn z0u,geli
jltoolteenigevan hunnebntlgennoten,diczi
jaisten,dRIveelge.
reederwaren,om vaorhelverkri
jgenvanvri
jheid van gotlsdienst,dan tothetvaeren vaa
aerlog geldep tebrengen;tenparezi
jmisschien m:tpitaanbotlbedoelden,derwereld
een grnotdenkbeeld van hunnen ri
jkdom enmagtte geven(3).))Iletkan nietnntkend
wprden, dat dit aanbod, deze Poging , a1: 'tware, om het gewelen desKonings om

tekoppen,ietszonderlingsin zich bevat;'detoanvan ditvertoog issomti
jt
lsvri
jongepast,enhetisnietonmogeli
jk,datmenerinderdaadeenbi
joogmerkmedegehadheeft;
zonder twi
jfel Toorondersteltlen en wenschten ditTerscheitlenennderteekenaars(1).',
Menigeen van hen werd althans telastgelegd,datzi
j de bewuste gcldenbestemd
badden, om krjgsvolk tegen den Koning tewerven,wanneerhi
jhun geene vrjheid
(1):0R, Sùf. d. Aeder/. Oorl.D.1. 3.111. bl.122- 124. rg wzrx:, Ferz. d.E delen ,
.

D.II.bl.37- 46.

(2)TzwzTER,Fcri.d.Edelen,D.II.bl.48-49.D.lY.bl.134.
(3)sTazol,deBello Bel
gico,Lib.#.p.287.
(4)GnoE>v.I,
RI,sTst:R in deAt-cldva de lq #Jï,np êorang.)T.II.p.416,417.
48 *
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- 4an geweten verporloofde (1). In boeverre deingeschrevene sommen zt
jn opgehaald,
en waartoe zt
jgebruiktzjn, is nergensopgeteekend (2). De Landvopgdesklaagde
ten sterkste, dat men de stoutheid gehad had )inzamelingen te doen, en van de
onderdanen des Konings onderstandgelden te innen , t0t eenige millioenen zelfs, zoo

alsmen zich beroemde (3).,,
lllerneteligst wa! de toestand der Landvoogdes. Ondank! al hare pogingen ,mneiten

en znrgen,gingen de zaken van kwaadtaterger. Zj rreesdedengeheelenondergang
des Lands, het vermoprden van alle Roomschgezinden door de Hervormden , en het

plunleren van deri
jken.Ernslig drnng zi
jaan ppdespoedigekomstdesKonings,het
bjeenroepen derAlgemeeneStaten,enhetzenden:an eeneaanzienljkes0m gelds,om
inhetonderhnuddernaderendehulpbendenuibDaltecltland tevpprzien (é).Hetberigt
van 'sKoningskomstmeteen legerverwektedaarentegen grpoten schrik bi
j de landzaten, en de Prins van Oranje zelf zag die metbezorgdheid te gemoet. 'sLands
verderfwas, naarhetgevnelen :an uooawz, onverml
jdeli
jk. ))Ea zulke gewesten,''
schreef hl
j, ))mpestde Koning nietgeheelen vooraltjd in den grond helpen pm
hetgeen er in gepleegd is, zonder de bron te kennen , uit welke hetkwaad vnort-

vloeit. W at mj betreft,'' laathj cr op volgen, ))ik gelopf, 1at het nprigten
der nieuwe bisdommen al deze ongeregeldheden heeft verporzaakt, want de G:ez-

telt
j'ken zelve zI
j'n àvpxles het volk dp fe œlpàdn, z0o als gi
j (MowTIG>t)
hebtkunnen weten, tnen gj hierwaart. W atden Adelaangaat, deze is niet in
groot aanzien bjhetvolk, en zalweldra geheel tegrontle gerigtzi
jn, wanthi
jis
vrj arm (5).'' Een grpot aantalhandelaarsverliethetLand, en vestigde zich in de
zeesteden van Frankr%
j-k en Engeland, waardoor eene menigte arbeizslieden tnt
den bedelstafgebragtwerd (6). Alom waren deburgersin de wapenen,de zaken,
(le godsdienstbttrefende,in de uiterste verwarring,en zj, welke er orde op mnes(1)Sententiën ran ztvà,bl.78,89,94.
(2)T>:wzTsR,Yerb.d.Wdefen,D.Il.b1.50.
(3)Jrcldre& dela Jfcidpl d'Orange, T.1I. p.417. De Graaivan Megen stelde aan dc
Landvoogdes voor,om de inzamelaars der Ketters metde gelden, die in hunne handen waren,

te laten vatten,waardoorllj geloofde, datde Koningten minsteeen millioen guldenszou bekomen. correspondancede'Illuvpx11,T.1.p.485 (2).
(4)Briefvan deLandvoogdesaan :xnGExen XOSTIGwY van den 16 v.svl
jnmaand 1566 in de
Correspondance de l'
uluppE 11,T.1.p.476. Vgl.p.4s0.

(5)Procl& de# comtend'xGxoz:etdenaR5g,T.lI.p.497.
(6)Jrnhine&44 la #@ï#4p d'Orange T.II,p.48I,l86,187.
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54en stellen ,wilden er zich nietmedebempei
jen. De Grnoten waren ten einde raad,151556
8
h0e den moedwil desvolkstebeteugelen; gebruikten zi
jgeweld,tlan wasallesver-

loren; zagen zi
jwerkelaos t0e, om tl
jd tewinnen, dan werden zi
j den Koning a1s
Kelters en a1s de oorzaak van al het kwaad voorgest
eld (1). 0m de rustteherutellen , sloeg oltAwzz in een merkwaardig vertoog eenige mizdelen voor, uit welke
men de meest gepaste z0u kunnen kiezen: 1o. de nnodige magt, 0n1 het preken

en de uitoefening der (nieuwe) godsdienst te beletten. 2o.allen9 welke overde
Roomsche gotlsdienstkwali
jk denken, bannen en hunnegoezeren verbeurd verklaren.
3o. gewetensvri
jheid tpestaan, en datzi
j, die zich daarmedenietvergenoegen, binnen zekeren bepaalden tjd kunnen vertrekken, onderbehoud van hetvruchtgebruik
bunner goederen. 4o. elke uitpefening van gpdsdienst veroorloven, en daartoe in elk

gewestzelkereplaatsen aanwi
jzen.5o.aan dekeuze van elke stad,HeerofEdelman,
halsregt hebbende, het al of niet uitpefenen der (nieuwe) godsdienst nverlaten.
60.alleen deAugsburgsche bell
jdenisgedoogen, alleandere godsdienst verbiedende,
doch de Katholjkein haar geheellatende, zontlerdiegenen teverontrusten, welke
haar beljden wilden. 1o.behalve ze oudeen Katholl
jke godsdienst, 001t ze beide
anderevcroorloyen,llatiste zeggen,dievan deAugsburgsche belt
jdenisen<an cArvlzx, geli
jk men t0tn0g t0e gedaan heeft, z00 veel en zn0 lang tothetverschil
onderhaar verefend is.- 0RAxzE zelfwas van gevoelen, dathetvierde pf vi
jfde
punthet bestt0t helgewenschtedoel z0u leiden. De Koning kon een daarvan kiezen

metzoodanigebepalingen,a1shë
jzcugoedvinden;))want,''zegtdePrins,))naerlang
over gedacht, gcsproken , gewikt cn gewogen te hebben , weetik in waarheid geen
ander midtlel, om een einde aan al deze ellende te maken en de zaken tot eenige
rust te brengen , dan een van d.
e genoemtle punten aan te nemen, hierin zooveel

magelt
jkhetguitscheRjk volgenle,onzertlien verstanze,datmen zich nietvergri
jpe
aan de goederen,personen ofkerken derKathnll
jken, maardiein hun geheellate.
znnder er eenige verandering in te brengen; het komt mi
j vnnr, dat men hier
door veel meer zal winnen, dan door geweld of gestrengheid. Xen kan niet aanvneren , dat niemand den Koning zulke middelen z0u kunnen voarstellen zonder

zi
jn geweten te kwetsen, of dat de Koning die zou kunnen dulden zonder regtztreekstegen zi
jn geweten tehandelen;maarmoetbedenken,dathetgeenszinsvnegt
t

zulk een Land in het verderf te storten , en dat dit zwaar zou drukken 0P het ge-

weten,zoowel van Zl
jne Xajesteit, onder wiens gehoorzaamheid Gad nns gesteld
heeft, alsvan hen, die verpligtzi
jn aan Zi
jne Xajesteittevertoanen, wat.dientt0t
(1)Zieden briefvan pocaxzvan dcn zfzte*v.Slagtmaand 1566 in het Procè'de, comtes
z zcxcxr elde BOIt:B,T.lI.p.494.
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K - behoud tles Lands, en te zorgen, dat het niet in gevaar geraakt van verloren te
1.
a
gaxn. Immers, hetis zeker, zo0 het Land eenmaalvertlorven is, zal de oude gotls-

'

dienstih groot gcvaar komen, zontler hoop,dat zj zich spoetlig wederherslelle.
Nur '
mjn oortleel, zal hetmindertotbezwaar van het geweten strekken eenigt
ult:bfening vAn godszienst, beperkt zcp als gezegd is, toe te staan , dan tot die
u'
ittrbten en .onzekere hulpmiddelen tocvlugt te nemen , cn daardoor de oorzaak te

*oMen vûn yroott bloedstorting, zoowel van de eene altvan de andere zijde, en
xn '
oattlbareramgen. llet komt mi
j vonr, datmen in ditonstuimig tjdsgewricht
geete gronte zwarigheid moet maken , eenigzins de uitoefening van eene andere

godsdienstdan deonze tedulden, dewjlhet zeker is,dat geene dWalende sectt
ef meeniug lang kan duren. W 1
j Ninden daarvan het voorbeeld in de secte van
wxxo ea a,
ndere afgcdwaalden , die, ofscheon veroordeeld en a1s slecht verwôry n,

etblcr em grooter kwaad te vermi
jtlen, nictdoor geweld zi
jn bedwpngen. Xaa.
zi
jwareh hietuitGn4, en daArom zi
jn zi
j, na vri
j lang bestaan te hebben, ein.
44ljk ten nudeeen t0t niet gebragt door den i
jver, de znrg, pligtsbetrachting en
e leerlng van geleerde en in d: Gewjtle Schriften ervaren mannen, zonder
e ge Andèremagt, eh tot groôte versletking van de wareCkristell
jke gndsdienst.
.

1*thde derhalte, tlal een grbôt gedeelte van nng vnlk z0o overgegeven is aan

Andeï-e geveelen!, (laû 'tjne Xajcsteil hier wil veroorlomen, en deze derwi
jzeter
Ilâtte neemt, dat zi
j veelett totaan heteindederwereld zouden gaan,ja, zclh
khh lèveh'wagen, dan zich laten dwingen,iets te verrigten hetgeen zj in stri
jd
..:1th '
met h:une gevoelen!, zoû het beterzi
jn van dezelfde midt
lelen a1s toen
gebm ik t,
e m aken en het zbo aan te leggen, dat men de afgedwaalden me1

dth ti
jd op den rejten weg terugbragt. Dit zaI ongetwi
jfeld gemalkkeli
jk zi
jn4
il4'
ieh zi
j, welke daatmede belasl worden, al datgeen verrigten, waartoe zi
j
vetpligt zi
jn. zi
jue Majesteit zal daartloor eenen envergeli
jkeli
jken l0f en eer
#erwel
rven, en den goeden naam en faam van een goedertieren Vorst, dien hj
alli
'' gedyagzn heeft, vermeerderea; hi
j zal lzet hart zjner opderdanen winnen,
'
:i
p
:: '
stateh t0t rust brèbgen . en zeker mter geëerbiedigd en gehoprzaamd worden 9

4:n obil '
te 4oren. Xegt Zjne Xajesleit anders villen handelen, dan zullen wj'
v- G:d*u '
de wereldt
oltlast,
zi
juj depi
jl wi
j, naar geweten, de zaken, zoo als
wj ï
die G vinllen, opengelegd eh R sen pligt vervul; hebben (1).': Dit vertoog

'

l - t jyheet die veytlraagzaam'
heid , welke de Prins op het punt van godsdienjt

s

vbnschteen.
deteesu,
ndêestaadtvprderde;hj trachttederhalve deStaten aan te sp>
(1)Arcltives '
da lq Jlcïznx dtorange, T.II. p.429-450. xl, Sïdt d. Nederl.Oorl.
D.1.B.111.bl.131- 133. unppERts,Mémorial,p,111.
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ren,bi
jtlen Knning daarop aan tcdringen. Naarzi
jnemeening, zoutlen (le sefler-1555landers zich rustig houden, wanneer men hun vri
l'keitlvan gndstlienstyerleende. Xinde: 1Y 8

juistvaegthi
jer echterbi
j,tlat))zi
j geen oproerig volk waren (1).'' 9italth&nskQp
.an de Ylamingershet minste getuirlworden; terwi
jlde vrecsseli
jkebqrgertwistvn,
welke de meeste overige Nederlanden zulk eene langereeksvan jaren geleisterd
hadden,geheelietsandersbewtjzen dan den vreetlzamen aartlkerberolking.
'sPrinsen verdraagzame gevoelensvonden weerklank nnch bi
jdenKening,npch bj
de undvoogdes, nnch bi
j de bewegingsparti
j. LoozwllK van Acelct:hatlvan da
Hertogin van P arm a in naam des Konings bevel nntvangen ,de Aederlczldesl te ver-

laten; doch AxoltzowlEsen IZrMBREStoontlen hem aan,datzi
jne verpligtingcnjegens
zeBontlgenocten,hem verbotlen daaraan tegehporzamen.Ili
jverlietechterB'
rtuael,en
zondkorldaarop eeneuitvoerigeverdediging van zl
jn gctlrag aan de Landvoogdes(2).
XARGARETIIA tracàtte zoo veel mogelj
lk in te trekken helgeen zi
jin de ureAde:
gevaars had bewilligd, en ginds en elflcrs hetopenli
jk preken tebelelten. meesl
cntler voorwendsel, dat zulks altlaar vJér de overeenkomst van Oogslmaand niet hatl

plaals gehall. DeHervormden zonden hierpverhunne klagten in bl
jdeBondgenooten , als Kiddelaars tusschen hen en het Hoog bewind , en op wie alzx de dcbbele taak rustte, de regten 2erOnroomschen te verdedigen,en hun tevens d.
e pligtea
:an gehoorzaamheid en onderwerping te herinneren. Xen beweert, dat tle voornaam-

ste Bontlgenpnlen te goetlertrouw zich hi
jverden,om de rusttebewaren efteherslellen; maar dal zi
j, gewantrouwd en bedreigtl, zich ep elks gebeurtenisvoorGreidden (3). BazoERooE versterkte Fzanen, waartoe vele stetlen van Ilolland
hem de behulpzame hand botlen, en waaraan mel kraekt en i
jvergewerktwerd.
Fzanen was de vergaderplaats der misnnegde Grxten. Op ondencheitlene tj
-den
raadpleegden met Bxtznzllonz altlaar de Prinsvan Oranje,zl
jnebroedersdeGraven
Loozw lzK en z&> nan A czecu , de Graven van sol- en V ittgenntein ,de Heer
van Toulouse en andere Etlellietlen , zelfs uit Jrtol-e en Ilenegoutnen , benexens afgeraardigden ui
tJmeterdam enanlere Hollandschesteden (1). BaxnEaopxhadree/
vier hpnderd man aangewol
'ven, en er zoutlen tnt acht vaantlels voetvplk op zi
jn
naam en dien der Heeren en Ridders 4an het Gultlen Ylies worden geligt, ))om het

wnord Gnds in deNederlanden tehandkaxen (5).'' Kortdaarnabegon n0k ohAwzx
(1)Jrcltire& de la J'
Jcï4oz&d'Orange,T.II.p.484,488.
(2)Arcltiresda laJfcïdpn d'Orange,T.lI.p.368-379. HoppEltrs,Mémorial,p.111.
(3)GROZX ux PltlssrERER in dezrc/llre: dela Maison d'orange,T.lI.p.411,412.
(4)Dagreghterbi
j T:wzTEq,Fe,':.#.Edelen,D.lV.bl,325-327.
(5)Correspondqnce de'I
lItI:1
,E 11.T.1.p.476)486,
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jnestad Buren te versterken (1). HjTerzochtden Lantlgraafvan Ileeeen,deSten1W 8 den 4an den W estfaalschen kreits te bewegen, zich tegen den doortogt der benden,

voor den Koning van Spanje bestemd, naardeNederlanden teverzetten (2). Tevens trachtte hi
j deProtestantsche DuitscheVersten t0t eene bemidtleling bj FxLlps
over te halen (3). Om dit doel te bereiken, moesten tle Onroomschen in de
N ederlanden , naar hetgevoelen van den Landgraaf, zich voor de Augsburgsche ge-

loofsbeljdenis yerklaren. Als geloofsgenooten znuden dan t1e Lutherschgezinde Duitsche Varsten hunne zaak met te meer ernst, en waarscài
jnli
jk metbeteren uitslag
bj den Koning van Spanje bepleiten, vopr wien de leer van cALvxzw inzonderheid een gruwel was (1). OaAxzz sckeen alzoo vruchtelnos dezen Vorsten het
l0tvan Duztneltland geschetstte hebben, wanneerzt
j,om eenig verschilin geloaf,
li
jdeli
jkaanzagen,datdeNederlanden,welke ))genegenwaren denKoningvanSpanje,
alshun aangeboren Heer, allegehoorzaamheid, trouw en diensttebewi
jzen,indien
hi
j slechtsvri
jheid van godsflienstveroorlnofde,''verwoesten in slaverni
j gebragtwierden (5). Wathem zelven betrof,hj hield hetnog steetlsvnnronraadzaam,openljk
vppr zl
jne gevoelensin het gndsdienstige uit te komen. En inllerdaad,t
lopreene
bepaaldebeslissing in ditpunt,z0u hi
jofdeCalvinisten,welkeverrewegindeNederlanden de meerderheid onder deHervormden uitmaakten ,of de Duitsche Vorsten van
zich vervreemd hebben. W el 4n hetgeltelm wildehi
jden Koning nederig verzoeken, dat hem en zi
jnen onderdanen de vri
je uitoefening derAuglburgsche gelonfs-

leerwerd toegestaan,in welke hi
j opgevoed wasen diehi
j alti
jd in hethartgedragen en beleden had. Daarentegen zputlen hj en de zjnen zich verpligten,niemand
metgeweld t0thunne godszienstoverte halen9enGeestell
jken noch hunnegpederen
in iets te benadeelen, maar hen ongestoord in hunnen staaten stand te laten bli
jven(6).Onlangshadhjop nieuw en ernstig eraan gedachthetLand teverlaten,want
de ommezwaais'an zaken, dehandelwjze Tan verscheidene Grooten,en deberigten
uit Spanje waren genoegzaam , om hem te overtuigen, dater voor betoogenblik
veelte vreezen, en bjna niets te hopen was(7). Eenige DuitscheVorsten hadden
(1)CorrenpondancedeFIILII
'PE 11,T.1.p.486.
(2)ArthivesdeJ@ Maison d'orange,T.1l.p.478.
(3)Jrcltives dela JJcz-4:Ald'Orange,T.ll.p.482,489.
(4)zlrcltive.dela Maison d'orcwge,T.lI.p.489-495. gna,Ilint.d.Aederl.Oort.D.1.
b1.119.

(5)Archirendela Xcùpl d'Orange,T.lI.p.453.
(6)Jrcltives de laScùdl d'Orangn,T.lI.g.497.
(7)Gltnzw v.l'ItlwsTgRE:in deZrcltive&#: tq #lùp> d'orange,T.II.p.(57 (1).
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zich met Fltlpsingelaten en wilden hem tegen de N ederlanden dienen , onder v00r- 15551568
wendsel,tlat aldaar oproer en veelvuldige secten heerschten. ))Het kpmt ons der-

halve,''scbreefOaAwzx toen, ))alshet beste en raadzaamste voor, om wanneer wi
j
vrede en rustin onze gewesten hersteld en er (1e zaken geregeld hebben, ons daar-

metle verder niette moei
jen, maar ons naarhuiste begeven, om onze bi
jzondere
zaken te behartigen,en overigensallestelaten dri
jven,waarde Almagtige wil.svi
j
tochzoutlenongaarnezien,oferbi
jtegenwoordig willen zi
jn,dattlezegehnorzameen
heerljke landen buiten hunne schuld en onverdiend, overheerd en ellendig bedorven wierden (1).,, Thansechterbesloot dePrins, op raad van den Landgraaf
van Ileeeen , eenige Heeren in gezanlschap naar (len Keurvorst-paltsgraaf, den llertog van W urtemburg , den Xarkgraaf van Baden , en den Herlog van I'
meehruggen

afte vaardigen.Degeloofsbrieven en hetberigtschrift(instructie),door2enPrinsonderteekend, voeren de dagteekening van den eersten van W intermaand , en wertlen aan
Graaf zAx van F J/Z'CM ter hand gesteld ; xzonxw xzK , Graaf van König&tein , 'sPrin-

sen com van mnederszi
jde, Flxzlps,Graaf van Ilanau-Lichtenherg,en ronxwzzK,
Graafvan lfzttgennteln,moesten tleandere afgevaardigden zjn. In ditberigtscbrift
betreurt w ILLEM de buitensporighetlen der beeldstormers,en bovenal wat er aanlei-

zing t0e gegeven had, nameljk tle gestrengheid van rztlps. Hi
j beluigt, datde
Hervormdengezindzl
jn,cm de regten van den Vnrstte eerbiedigen,indien bi
jslechts
hun de gozsdienstwilvrtjlaten en hen metgeene godsdienstbevelen nf anzere nieuwigheden,diein stri
jd zi
jn methunnevri
jheden envoorregten,wildebezwaren. ))De
Knning,''voegthi
jer bl
tj,))heeftnntlankszi
jne brieven,evenmin hetvoarnemen om
ze gelopfsleer van J ugeburg te zulden ,alsdie der Calvinisten, en maakt zich gereed, een ontzagwekkend leger naar de N ederlanden te zenden. De tusschenkomst

dcrDuitschevorsten zaleen Godeaabgenaam werk zi
jn-''gezaak betreftook-bi
jzonder bemzelven,dewi
jl hem devoornaamste schuld dezer verandering a1, een in t1e
Augsburgsche belt
jdenis opgevpede Duitscher zpu toegerekend wnrden. Tevens
verzoekt hi
j hunnen raad, boe te handelen, wanneer deKoning in zi
jn voprnemen volhardt (2).
Inmiddels werden de Hervormden in hetopenli
jk uitoefenen hunner godsdienstbelemmerd, waarbl
q zich deHeeren van Ra.
çeingltzen en van Baekerzeleinzonderheid
.

onderscheidden. De Graaf van Hoogntraten handhaafde met kracht de orde in J ntmerpen , alwaar het gemeen weder met het plunderen der kerken begonnen was. Van
den kant des Hofs werd niets verzuimd, om het Verbond der Edele'
n geheel te ont-

(1)Arcltiresdela Mai&on d'Orange,T.lI.p.457.
(2)oaozyv.'I'I>ST:RERin deJrehiresdela J/cïdnl d'orange,T.lI.p.498.
11 9EEb,4 STUK.
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1555- binden , en velen, welke er toe behnorden , uit hunne betrekkingen te nntslaan. ge
15œ G

raafvanManwfeld beweerde zelfs,datelk lid van dat Verbnnd zich er aan kon-

de onttrekken, nu de Koning het geloofspnderzoelt opgeschort en de bloedbevelen

gematigd had (1). Hl
j veroordeelde ten hnogste het gedragvan ohAwzz, xoxoxp
en uoohxz ten opzigte des Konings, als geheel ongepast van leenmannen tegen

hun leenkeer. Ilierdonr steeg hi
j in grnolaanzien bi
j de Landvopgdes,welke in
zjn gevoelendeelde,en zich bj voprkeurvan zjnenraad in zaken van staatbediende (2). Op naam van den Prins en de beide Graven, werd eene verdediging
hunner handelingen te Jntwerpen. in F laanderen en te D oornzk opgesteld, en

daarin plegtigverklaard,datgeen eigenbelang,maari
jvervoorde dienstvan God en
hetbehpuddesLands,de brpnhunnerdaden geweestwas,en dat zi
jwenschten den
Kcning met bloed engoedte bli
jvendienen (3). Xen achthetnietvoorwaarschi
jnljk, dat de GraafvanIloornedeze verltlaring,althanswathetlaatstepuntbetreft,
heeftgoedgekeurd (1). Hjimmerswaspnlangsop zi
jn verzoek, uitzi
jnebetrekking
te Doornzk ontslagen, en had zich op zi
jnhuisteW eertteruggetrok-ken.hetwelk
hj niet hpnpte, spoedig te verlaten (5). In een briefaan den Koning,in welken
hi
j zi
jn gedrag te D oornzk verdedigt, zich over de Lantlvopgdesbeklaagt, en de redenen opgeeft, welke hem bewogen, zich aan de openbare zaken te onttrekken , zegt

hi
jechter'sKoningsantwoprdte zullen afwachten,om te zien.welkediensthi
jhem
n0g zou kunnen bewi
jzen. Ili
jvoegterbi
j,tlathi
jnazi
jneterugkomstvanDoornzk
in geene woordwisseling met de Hertpgin van Parma over het gebeurde wilde treden,

))daarhethem vporkwam ,datmengeenezakenvaneerfafazrea #'/zpxx:?
zr)metvrnuwen moestbehandelen.'' Hj herinnerde den Koning ten slotte,h0egetrouw bj hem
sindstwintigjaren en zondergrpotvpordeelvoorzichzelven gediendheeft,wanthi
jhad
vonrtaeerdan driemaalhonderd duizend kroonen van zi
jne goederen verknchtofverPRnd ,en onlangsn0g te Brunieleen gedeeltevan zi
jn zilverwerk verlkocht. W ashi
j
somtt
jdste hevig geweestin zjneverloogen,z0o was ditvoortgevloeid uitzi
jne vurige

(1)Jrchinesde1/ Maison d'Orange, T.II.p.426,427. Corremondance de pllxtlppz 11,
T.1.p.478.

(4 correspondancede'nlslpp:11,T.1.p,484,485,491,495.
(3)Jrcltirezdelq Jfcidazlêorange,T.lI.p.468-472.
(4)oxogxv.pnlxsTzRERin deuêrchlresdela#cïdps d'Orange,T.lI.p.468.

(5)z(ezi
ju briefvan den 4deav.slagtmaand aan xowrlGwvin deProch de: comte.d/gGxpiv
et dcuaasg,T.II.p.196. Ygl.p.366,470,472,482,194.Correm ondance de psltxppg II,
T.1.p.483. correnpondance de Gtlttàcxx le Tqciturne,T.ll.p.393.
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begeerte, om de grootheiz (le.hauteure) des Koningsteverhoogen (1). E'-enals15
15
O8
5uoohwz,meende xzoozw xzK van A czwl?
z en uoolsTRATEx reden te hebben, zichover

deLandvoegdestebeklagen (2). Hetisderhalvegeenszinsteverwonderen,datxARGAaETHA vergeefsbeproefde,den Graafvan Iloog&traten &an dezjde yan ORA>JBte
cnttrekken (3). Even vruchteloos waren harepogingen, om den Prins en EGxolb
<an 'sKoningsgoede gezindkeid jegensben te overtuigen (1). EGxowp wasmetzi
jn
gezin in Brue&el teruggekeerd , naar men giste, om oawxzz en Hoohwx op dehQogte
A'an zaken te hnuden. ln den Raad van State Aoegde de Landvoogdes hem eens

op bitscn topntae: ))Gave G0d, dat gi
jbi
jden aanvang, den ongehonrzamen en
kwaadwilligen de tanden getoond hat
lt.'' Niet wetende wat te antwoorden ,reddehem

deVnprzitter uit deverlegenheid doorte zeggen:))Indien wj,Xevrpuw,detauden
getpond hadtlen, zpuden deantleren 0:k dehunnegetoond hebben (5).', geHertngin,gesteunddoorhetberigt,datFlLlpszichwerkeljk t0tdereisnaardeNederlanden voorbereidde, besloot der bewegingsparti
j met nadruk het htlofd te bieden.
Bru&eet werd van kri
jgsvolk voorzien. Tweevan de Aier vaandels door xAwsysLo in
Luxemhurg geworven, werden in Lier gelegd,bi
j wi
jze van voorznrg tegen hetgeen
de onrustigen teJ ntwerpen mogten ondernemen ,welke eene menigte spotprenten en
scholschriften verspreidden , en onlangs geweigerd lladden, honderd busschieters te

Paard te laten verlrekken,welkedeLandvcogdesvoorhare li
jfwachthad aangeworw>:î,waareenigebeweging ter zake van de godsdienslwasontstaan,
ven (6). Rjj'
het kasteel van D oornzk, en Beraen in E enegoumen waren gennegzaam bezet; de
Landvoogdes beschouwde steeds de laatslgenpemde stad als het beste gescàikt, om in
den uitersten nood haar en dengenen , welke ))G0d en den Koning getrouw gebleven waren,,' eene schuilglaatste verschaFen. Te gneder uurwas de bezetting alzaar

gekomen, om hetplan derOnroomschen :anFaleneienne. en Doornik te veri
jtlelen,
welke acht duizend man derwaartswilde zenden , en er zich met hulp hunner gelnofsgenpnten meestervan maken ,hctgeennaardegetuigenisvan lolltcAhxEs,hetverderf der

cwesten na zich gesleeptz0uhebben.Maaetrlclttwerda1soprnerig beschnuwd9dewjl
(1) Correspondance de x'HIsIpI,E11,T.1.p. 486. Vgl. Procèn de& f'ovzlfel d'EG:oxT elde
snnxt,T.lI.p.508,519.

(2) Correspondance de qrII,
Ja&tME le Taciturne,'11
.lI.p.393.
(3) Correspondattce de :HItIPI'E 11,T.1.p.483.

(4) correspondance de pnltlpl,
E 11, T.1. p.474,477,478 (1). Correm ondance de GrlstzrxE le Tccïfvrne,T.lI.p.395.

(5)Corremondance deI'HII,
II'P:11,T.1.p.481.
(6) Corremondance deqvlstzvx:& Taciturne,'
1'
.ll.p.215,247.
49 +
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1555- men ergeweigerdhad , debezettingin te nenaen ,welkedeBbschop 1an Lulk , op verznek
15% d

erLandvoogdes,derwaartshadgezonden,nm deHervormden,dieerbuitengewoontalrjk
waren,in tonm te houden. ln hetgeheim nnderhandelde MIRGARETHA nm krt
jgsvolk
in Jntmerpen, M eeltelen en '&JprldgdzllpzcA te werven;o0k trachttezijzich van
tle Zeeuwsche steden door bezettingen te verzekeren , uit vrees, dat de Hervormden

zichvanZeelandmogtenmeestermaken,om den Koningdentoegangaan dezeezi
jde te
beletlen (1). Zi
jachttehettevenshoog noodzakeli
jk n0gtwaalfnieuwevaandelsvoetvolk op te rigten , om deze tegen de aanslagen ,met welke het Land bedreigd

werd,te bezigen. Hoezeer zi
j vroegerde komstderDuitsche hulpbenden metverlangen had te gemoetgezien,thansbeslootzi
j,zich vooreerstdaarvan niettebedienen, nm den Bontlrennoten en Hervormden geen voorwendsel te geven,insgeli
jk:
hunne benden in beweging tebrengen. Zt
j wenschte alzoo doorinboorlingen de rust
te handhaven, en verzochtvan den Koning geldeljken onderltand t0tonderhoud van
waardgelders uit de burgeri
jen. Hertog ZRIK Tan Wrl
zn:mf
g-k spoorde haar daarentegen aan , de wapenen op te vatten , en de Graven van Jremherg en M egen

verznchten elk Ti
jftien Taandelsvoetvolk en duizend ruiters,doorwelke zj ongetwi
jfeld de gewesten onder hun gebied in toom zouden houden en op schatting stellen.

XEGE> z0u langs dien weg de millioen guldensbl
jeenbrengen, welke hj hadaangeboden. XAROAMSTHA echterbegreep, datditzoowelbj de gned- a1s kwaljk gezinden slechtsmisnoegen zou verwekken (2).
Hoewel ohAxzz, Eoxowb en uooawz zich pver het wantrouwen der Landvoogdeste

hunnen opzigte beklaagden, en dat men hen te onregte bi
j den Koning metde
zwartstekleuren schilderde (3),gaven zt
jevenweldaartoemeerdan teveelaanleiding.
De Prins weigerde, zich naar hare bevelen ,aan de Stadhoudersuitgevaardigd , te gedragen 9 cm de goedgezinden te leeren kennen , OP welke men ,in geval :an nond ,

in de steden konderekenen. Zi
jn onderbevelhebber,de Heervan Boxtel,getuigde
aan xoxacAaxzs,dat hj oawxzz beloofd had,methem de wapenen te zullen voeren tegen wien het 00k ware, zelfs tegen den Koning. De Heer van E eguerde.

antwoordde op de voorstellen zjnermoeder,van zich aan het Bondgenootschap te
onttrekken,datde verbondene Edefen volkomen gewaarborgd waren, sindsz1
jden
Prinsvan Oranje en de Graven van Egmond,Roorneen Iloogœtraten vonr zich
(1)Correspondancede'J
fltlpp: 11,T.1.p.480,482,484,486,487,488,489. Jrcltires
4e IJ Maison d'Orange, T. ll. p. 514, 515. corremondance de XàItGrARIT: d'Mutrieke,
p.201- 217.

(2)Correspondance depHltlppz 11,T.1.p.471,482,183,485.
(3)Procèn #e# Comtend'Kxosretdenpxzs)T.II.p.165,l67,471,481,491.
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hadden. Zoot
lradeKoningzichhad ingescheept,znuden zl
j alde Priesters,Geeste-15
156
58
lt
jken,en dienaren desKonings dooden. EGxowo verklaarde in een briefaan den
Prins, welken hi
j wolacAhxEstoontle,datmen tegen zi
jnen raad enwilbezetting in
Lgs
er gelegd had; en dat,indien Flrlps toestemde, in helgeen docr hem was voorge-

slagen, hl
jniet kont
le nalaten te handelen overeenkomstig hetgeen zjneeer en getrnuwheid jegens den Vorst vorzerden. Ht
j had nameli
jk onlangsin den Raad van
State drie punten voorgesteltl, op welke men 'sKonings goedkeuring moest verzoe-

ken;1*.vri
jheid vangeweten voorelk;2Q.bepalingvan denti
jd,op welken deAlgemeene Staten zoutlen vergaderen , onder beding, dat indien de Koning zich er in

persoonniet bi
j kontlebevinden,de Staten evenwelmogten bi
jeenkomen;en 3Q.dat
de Koning vopreerst niet gewapend z0u komen. De Landvoogtleshad zich tegen het

opzenden dezerpuntenaandenKoning verzet,dewi
jlzj ,naarhaaroordeel,strekten
t0t nadeelvan de dienst van God en tevens t0t verkleining van hetkoni
nkljk gezag.
de
Eoxowokeurde00k demaatregelen af,welke zj genomenhad,opdat Hervormden
zichalleentotpreken bepalenzoutlenopdieplaatsen,waarzj ditvôôrdelaatste overeenkomstverrigthadden.Hi
jgingzelfszo0:ervan te zeggen,datwanneerdezemaatregelen ten uitvoer werden gelegd, (le Hervormden in zijn gebied terstond dewapenen
zoudenopvatten,en hi
jdeLandvnogdesvoorde gevolgen verantwoordeli
jk slelde.Ondersteund door den Raad van State,vnlharddeevenwelMAROAIETHAbjhaarbesluit.
Insgeli
jks werd den Prins van Oranje nagegeyen, dat hj deStaten van Braband
vermaande,te zorgen dathetpreken nietbeletwerd,dewjlditden handelmetde
vreemdelingen vernietigen, bloedtooneelen verwekken , en den geheelen ondergang
des Lands z0u na zich slepen. Ofschpon de Hertogin yan Parm a het berigt schier

nngelcoii
jk achtte, dat zoxowp haar door zjdelingsche middelen trachtte te
beletten, hetonrustige Falenezennea in te sluiten,en ht
j in het geheim werkte,
dat de Bondgenonten die stad te hulp schoten , is het echter zeer ligt te xerklaren ,

dat zi
j huiverig was,dien Graafde gewapende magt in handen te geven, z0o als
haar,naarhetschjnt,lolhcAztxzshad aangeraden,om langsdien weg EGxoxn van
ohAwzz te scheiden , die nu elkander wederkeerig mededeelden ,wat in 2en Raad

van Statebhandeldwerd,.tntgrontnadeelvan 'sKoningsdiensl(1).
Debewegingspartj drong steedsop hetbjeenroepen derAlgemeeneStaten metden
meesten ernst aan. De Landvoogdes was van gevoelen , dat de Knning zqlks z0u

kunnen bewilligen,mitshetnietvôlrzjnekomstin deNederlandengeschiedde (2).
GRAXVZLLZ verklaarde erzich, geljk altjd, ten sterkste tegen. Hj spoorde veeleer
(1)Correspondance depaltlpp: 11,T.1.p.484,l85,486,49l,495.
(2)correqpondancedepultlppz11,T.1.p.485.
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155:- den Kcning aan , al de bepalingen van het Smeekschrift der Etlelen te verbreken ,
1568 di
e niet strookten metde trouw en de gehoorzaamheid,well
te zi
jneleenmannen hem
verKhuldigd waren. Ten hongste kantte hi
j zich tegen hetdullen van beide godsdiensten en stelde voor, dat de Stadkouders en de bevelhebbers zoo van het kul-gsvelk a1s vandeversterkte plaatsen , op nieuw een eed m aesten aieggen , om te weten ,
ep wien m en z@u kunnen rekenen. De afschaëng van geloofsonderzoelt en der bloeE-

bevelen,welkeio deNederlanden,z00alshj beweertle,geenenieuwigheden wareny
drôeg teenszins zjne goedkeuring weg, maarhj'achtte hetevenwel raadzaam ,dat
d: Landveagdes de bevoegdheid had, de strafen te verzachten ter gunste van dege-

nenjlelke hunne dwalingen erkenden en herriepen.Daarbj echterraadde bi
j#ILIPs
tgt goezerlierenheid aan , en om hel gebeurtle te vergeten. )9e Aveg der gaedertierenheid j'' zeide hg
--, ))is de veiligste, en wat langs dezen t0t stand gebragt wnrdt,

zal duurzamer zjn. Ik ben van gevnelen, dat men veel van hetgeen isveorgevallen ,niet m oet gedenken, en dat een groot aantal dergencn , welke zich berispe-

ljk hebben gedrageo,misleidisgeworden;de diensten,welke zj en hunne vonrzaten bewezen hebben ,mneten zwaarzer wegen dan hunne afdwalingen ; daarenbnven

hetbloed zjner onlerdanen te storten,iszich zelven te verzwakken.'' DeKoning
mcelt zich op zi
jn togtnaardeNederlanden (loorSpaansche noch Builschespldaten
laten verzellen , maae de bende van Ordonnantie van zcxowo en AAhscuoT naar Ge-

wv. ontbieden. Inzonderheitlmoesthj ten opzigtevan oRAwzx,diezl
jne vreesvonr
den loap van zaken aan het Hof te M adrid niet ontveinsde, het verledene verge-

ten, denPrins moed en vertrouwen inboezemen, hem aan hethpofd zjnsvaandels
insgeli
jksnaarGenua roepen,en mcthem overdemiddelen raadplegen , om de rust
en tuchtin deNederlanden te herltellen. 98 wijze op wclke oR-kwvEI,I,s zich over
ohxwzz uitliet, die hem z00 vele pnaangenaamheden had berokkend , en o0k later in

zi
jneverweerlchriften nietspaarde,zalvelen verwonderen.pXen strooituit,''schrjft
hi
j den Koning, ))dat ik door m iddel van het geloofsonderzoek , ohAwzz hethopfd
vonr de Aoeten willeggen. Nimmer isietsvan dien aard in mi
j opgekomen;en nog
veelminder,om de NederlandscheGrooten metde komstUwerXajesteitte betlreigen,
ge1t
jk zj vnorwentlen. lntegendeel, geli
jk ik altjd gekegd heb, zoowelvôôrals na
mi
jn vertrek uitdeNederlanden,ik koestervolstrekt geene wraakzucht over hetgeen zi
jtegen mi
jgelaan hebben, daariltditniethun,maarkwaad'
willigen en lagen lieden toeschri
jf, die zich meenden te verheFen, wanneerzj doprhunne verdichtselen tusschen ons oneenigheid zaailen. Ik vpeg er bi
j# dat ik hun geen
kwaad harttoedraag,ofschoon zj mi
jook kwaad mogten toewenschen,maarveeleer
ben
,
hun
,
z
e
l
f
s
i
n
wee
r
wi
l
van henzelven , genoegen cn di
genegen
enstte bewi
jzen,
wanneer dit gescbicden kan zonder de belangen UwerMajesteittekrenken. Uwc
Myjesteitweet,wellte moeite ik mi
jgetroostheb, om vöôrmt
jn vertrek uitdeF:e
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dirlanden ,Paus prus IY te bewegen , hetprinsdom van Oran -e niet aan den Con-1555-

'
netable van Frankrù'k te geven (1).''
GRAsvEtLz's vermaningen en raadgevingen waren vruchtelaos. llet berigt der

beelddarming had hetbesluitvan ylLlp:onverzetteljk bepaald. ))Ik kan P nietzeggen,''schreefhi
jaanORAXVEIZLE,))hoe diepoi
j hetlchenden derkerken in Flaanderen getrnFen heeft; geen verlies, datmi
jin persnon betref,zoumg
-'meersmad
kunnen vernorzaken ,dan de minste beleediging en oneerbiedigheid tegen onzen Heer

en zi
jne afbeeldsels,daarzl
jne(Iiensten eermi
jboven allesterharte gaan.- Het
antwcnrd der Hertogin van Parma aan de Geuzen , hetwelk den Pqus zoozeer mishaagd heeft, heb ik niet goedgekeurtl.'' Er was geen sprake meer van verzachting
van bloedbevelen , afschaëng van gelonfsonderznek , of vergiFe.
cis veer de .
verbondene

Edelen; het geweld derwapenen mneslhetpleittusschen hem en zi
jneonderdanen
beslissen. Terwi
jlnm en in de Nederlanden tezjnen behoevekrggsvolk werd bjeengebragt (2), gelastte hj nox GAhclx nzToszno, den Groot-Admiraal, al het
nule Spaansche vnetvolk uit Napele, Jïeïlïl en Sardznzè' naar Lombardùk
over tevoeren; zi
jne ligte ruiteri
j in dat gewest werd geregeld en vermeerderd;
een gezantschap aan Hertog zxklrzxz EISIBEKT moest den tpgt tlezer benden doar

Sanoù-e vonrbereitlen, en de Zwitsersche Cantons daarpmtrent geruslstellen. Xet
betzelfde opgmerlt zonz hi
j 5ox ultwxRnlso DM xEwpozA, een zi
jner Edellieden,
naar den Hertog van L otltarzngen. Zulk eene nntzagwekkende wapening baarde
algemeene verbazing. 9e kosten daaraan verbonden , schrikten Azsxps niet af, die

zich even weinig bekreunde over de achterdocht, welke dit bi
j Franschen en
Buitschers knnde opwekken; hj wilde, t0t elken prl
js,deoprperigen doarschrik
treFen, en hun zelfs het denkbeeld van tegenstand onlnemen. ))Het ontwikkelen

eenergeduchtekrl
jgsmagt,'$schreefhj-aan zi
jn gezantte Rome,((komtmi
jnoodzakeli
jk vnor, om deNederlanden vonr de rampen van eenen oorlog te vri
jwaren;
want de kwali
jkgezinden,ziendedat mi
jne slri
jdkrachten dehunne pverlreFen, zullen hetnietwagen,mi
jtegenstandtebieden (32.''
Ondertusschen bleef hi
jnietin gebreken deLandvcogdes, denRaad vanState en
oaAsvxrxzz te verzekeren , dat elk denkbeeld van wraak op de Nederlanders 4er van

hem verwt
jderd was,dathjhun liefde en achting toedroeg,en zi
jnekri
jgslnerustingen alleen bedoelden , om de algemeene rust en het gezag der wet te herstellen.

pHetismi
jn voornemen,'' getuigdehi
jaanXAXOAXETXA,))de Nederlanden,mjne
(1)GzcnzRn,Rapportin deCorrenpondance4e pmtlpvz11jT.ll.p.L-Ll#.
(2)Ziehiervnor,bl.373.
(3)correspondanczdepaltlpp:11,T.1.p.487-190.
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155
68
- leenmannen en onderdanen,nietanderste behandelen dangeljk een goeden goedertierenVnrstbetaamt; ik wilhen noch tenverderfnoch totslaverni
jbrengen,zoaa1s
eenigen uitslrnoi
jen,om hen afteleiden vandie genegenheid,liefde en trouw ,welke
W1intve.rzj hunnen natuurljken Vorlten verschuldigtlzi
jn en o0k altjdgetoondhebben:maar
maznd.hen metmenscheljkheid,zachtmoedigheid en genadebehandelen en zooveelmpgelijk
1566 is alle strafheid vermi
jden (19.', Xaardeopregtheidvan aldezefraajebetuigingen
werd gelogenstraft door de benoeming van den Hertog van J lha tot opperbevel-

hebber van het leger,naar de Nederlanden beslemd (2). Immershad deze sinds
het begin der onlulten , op het nemen van gestrenge en geweldige maatregelen aange-

drongen (3). Ligteljk wasderhalveteveorzien,welk gebruik hj van hetgezag,aan
hem opgedragen,maken zpude. Zi
jne benceming werd langen tjd voordeNederlandscheleden van den Raadvan State teMadrg'
d geheim gchouden (1). Xen vreesde het welslagen van 'sKonings plannen in de waagschaalte stellen,indien zi
j te
spoedig bekend wcrden (5). Later hadden Bnozx,xoxrlowt en anderen vergeefs
getrachtden Koning te bewegen , veeleer den Prins van Evol,lnaar de N ederlanden

tezenden, die er evenzeer bemind en geacht wasa1sAtsz
t er gehaatwerd (6).
GltAxvzttz voorzag metzi
jne gewoncscàerpzinnigheid, denoodloltigegevolgen van
het toevlugt nemen tot geweld. Toen hl
jdekrjgstoerustingen vernam ,schreefhi
j
aan zi
jnen stedekouder(vicaris)xohltLox: >Hetzou mi
j ten hoogste leed zi
jn,indien dezegeheelekri
jgsmagthetLand binnenruktewegens de grooteonheilen,wel'

ke er uit zullen voortkomen , en ik wenschie er niet zno vele vreemdelingen in te
zien. Xen bewandelt niet den regten weg, welke ter herstelling van het kwaad ge-

leidt. Hoedikwi
jls hebtgij mi
j niet hooren zeggen, datwanneerzij (de Nederlandsclle Heeren)zich metmi
jwilden verstaan, om 'sLandsvrijheid envoorregten te
handhaven, ik daarvoor, en gewilligerdan een van hen,mi
jn leven zou gewaag4
(1)CorremondancedeMZILGrERITEd'Antriclte,p.2X.
(2)CorremondancedepHltlppe11,T.Il.p.600-002.
(3)Ziehiervoor,bl.140,141. Vgl.b1.133.
(4)v.p.:ERGH,Gedenkst.fofopheld.d.Nederi.Gesch.D.1.l
a1.317.
(5):ORGwET,pllltlppz11etla Welgïg?
ze,p.56,57.
(6)Correspondance dcFHltxpp:11,T. 1. p.519 (2), 556. HOPFERI Epist.ad vlGtlrx, p.
115. Dejuistheid van hetgeenSpaansche,en naar hen,sederlandsche Scllri
jversvan deplegtige beraadslaging Terhalcn, welke onder het voorzitterschap van Iqtlvs zelvcn den 29sten van

Wi
jnmaand 1566 in den Raad van State te Madrid zou gehouden ztin, wprdt dcarGzcszRn op
nietonwaarschi
jnli
jken grond in twi
jfelgetrokken. Acppprl,p.CLI,in deCorrespondance&
vllltlpp: 11,T.1.
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hebben. Hetkpmtmi
j YO0r,datZi
J* DiethetWaroPad hebben iDge8lagenj0m de15
156
56
Spanjaartlen buitendeZaken te sluiten (1).33
FlLlyswachttezich wel,taen hijderLandvppgdeszebenoeming1an ALBAaanltondigde,zelfseenigen schi
jn te geven,datde magt,metwelkedeze4eldheerzou bekleed worden , haar gezag t0t niets z0u terug brengen. Geveinsdgafi
ll
j derHertpgin alleen le kennen, datdewi
jlzi
jn oogmerk was, zich naar deNederlanden te
begeven, hj den Hertog van AL:A vnoruit zond,om den tngt derkri
jgslieden te
leiden,hen aan degrenzen bi
jeen te brengen,en dan zendanig teverdeelen,datzlj
den lantlzaten z0a min mpgeljk t0t lastverstrekten; vnorts te waken, datde tucht
stipteli
jk door hen in acht genpmen werd, tot hi
j zelfin deze gewesten gckomen
was; en pm eindeljk, naaromstandigheden, een meerofminderaanzienll
jk getal
krjgsvolk teligten (2). DeKoningscheen tlan inderdaad beslotente hebhen,de zoo
veelvultlig gewenschteen znndikwerfbelnoftlereisnaardeNederlanden,tliehijsinds
vi
jftienhonderd negen en vi
jftig nietwederbezochthad,ten uitvperte brengen. W el
mag daartoede stoute en vrjmoedige taal van FRAX Loltzszo veelbl
jgedragen hebben (3). 0m den n0g immerweifelendenVprstaan te sporen, in eigen persoon den
(1)Supplémentaux Archivende la Scïdps d'Orange,p.43.
(2)GzcnzRp,Rapportin de Corremondanced6FHltlppz11,T.1.p.CLII,6LllI.
(3)razv (broeder)sozsszoOE vltkzvxczsclostamde afuiteen adelli
jk geslachtin Andalolaië.
Hi
j trad in de orde van den H.zrursTlivs en kwam , waarschijnli
jk omstreeks 1558,ia de
Nederlanden; althans in dat jaarwerd hi
j doctpr ia de godgeleerdheid aan dehoogeschoolte
Leuven. Grooten i
jver toonde hi
j tercn de volgelingen van I.I;THZR en cztvu:, zcewel iu
Duitscltland a1sin deNederlanden,welke lzj metzon vele hevigheid door daden,woorden en
geschriften vervolgde,datzi
j hem ,naar zl
jne getuigenis,meer dan eens den dnod zwoeren,
terwijldeKatholijken,welkehj alom metvuur verdedigde,hem vaderdesvaderlandsnoemden.
In 1561 en de volgende jaren nam hi
j bl
j de Spaansche kooplieden te Brugge de lleilige
Dienst waar, en stond in betrekking met den geheimschri
jver van staat xazsso, wien hi
j
op de hoogtehield van hetgeen in het godsdienstige in de Nederlanden voorvlel. In hetbegin

Tatl 1565 vertrok hi
j naar g%panje, werd door 'Itlpsmet onderscheidint;ontvangen, en eerlang weder naar de Nederlanden gezonden, m et last, dcn Koning van den staat van zaken

aldaarsteeds te onderrigten. 'sKonings gunst,zi
ja buitensporige geloofsi
jver, en bovenaldat
lzj totoppergeloolàonderzeeker wasaangesteld,maaktenhem gehaatbi
j deGrooten en het volk.
zj'nleven liep meerdan eensgevaar,en toenin 1566 debeeldstormerj lpsbrak,moegthj ziclt
verborgen houden,em zi
jn hopld te redden. Hi
j trok in hetzelfde jaar weder naar Bpap'
e
terug. Laterwas ersprake,llem op nieuw naar deNederlandqn tezenden,hetgeen htj vurig
verlangde; naaar noch àLB:,nech os azwEszxs begeerden hem in l
lunne nabijheid. oAclultw,
Aapportin de correspondqnce de 'altlpp: Il,T,II.p.XVI- XXII,

II. 9EEs. 1 STUK.
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5568 opstanz in de N ederlanden te dempen ,voertle lli
j hem tegemoet:))W anneerGotl
aan eenen Vorstz0o vele en zulke grooteri
jken geeft,alslli
jaanUwe Xajesteitlleeft

gegeven,isditnietalleen,optlatdeze rl'ken aan den Vorstzouden bchooren,maar
00k, ogdatdeVorstaan zl'ne ri
jken en alzi
jne lcenmannen znu behooren. Eçen
a1sdeze laalslen verpligtzi
jn bunnen Yorstteondersteunen en teverdedigen,zi
jn de
Vorsten verpligt llunne onperdanen en leenmannen le besclaermen en te verdedigen ;

en dcze wcderzi
jtlsche verpligting iszoogestreng, datterwi
jlzi
jden onderzanen en
leenmannen alspligtcplegt,levcn en goed voorhunneYorstenop teollkren,zi
jhet
oolt den Vorsten tot pligt maakt, onbescl
aroomd hun lcven s-oor hen le wagen.....

Xetdiewaardigheden, aanUwe Xajesteitgeschonken, heeftGodo0k de schouderen
vanUwe Xajesteitmethetgewigt cn tle moei
jell
jkhezen bclazen, aan zulkeuitstekentle betrekl
tingen verbonden, cn Uwe Xajesteit kan niet, zonderonrejtvaardig
tegen G0dtezi
jn, zich daarvan ontslaan. Gndheeftaan tlellronn moeiten enwerkzaamhcden verbonden , opclat, indien dc grootheid cn magt de Yorsten overtuigen ,dat

zi
j goddeli
jlt zi
jn, de werkzaamheden, welke de kroon oplegt, laun leeren,datzi
j
menschen zi
jn; en daI,indien t1e luisler der ltroon hun zegt,datzi
j nietaande
menscheli
jlte welten zi
jn onderwnrpen,de pligtTan zich methetbestuuren debescherming Lunner ont
lerdanen bezig te houden,hun leere,datUwe Xajesteiten al
ze ltoningen aan tle goddcll
jke wetten en aan hetoortleelGodsonderworpcn zi
jn.
Indien Uwe Xajesteit,slecllts de zorgvoorPwerustraadplegentle,dczereisnictwil0ndernemen,welke z0o zeerde eereGotls,van Zt
jne HeiligeXoederenvanalleHeiligen
betreft,en dievoprdegeheeleChristenheidz()0noodwcnzig is,zultGi
jdaarzoortconen, dat Gi
j tle koninklt
jke waardigheid, welke God P gegeven heeft, wel aanneemt, maar de werkzaamhcden, daaraan yerknocht, aan God overlaat. God zal

diteven euvel opnemen, als Pwe Xajesteit z0u doen, wanneerde lleeren, donr
V meteervolle ambten bekleed,de eer en hetvonrdeelervan genolen, maar aan
U de werkzaamheden overlieten. En God te vertoornen is vermetel; is de dood
van ziel en ligchaam beide!'' Om vlLlps nog sterker aan te sporen , stelt hem
vaxx IzoaExzo het voorbeeld van Keizer MAXIMILIAAX 11, van MARIX ST:ART, van

deKpningen 4an F'
rankrù'k yaAxs 11 en Kxltzs IX,van MARIA Tvnoh, van de
HertogenvanBeç
jerenwILLEM den kçfczldrlwfk: en ALBERT hn Grootmoedzge vnor
opgen; eindeli
jk komt hi
jaan KARELY. ))HerinnerU , o Koning1''zegthi
j,))de
heldhaftige bçdrl
jven van den Keizer, Pwen Vader,tervertlediging van hetgeloof
en derKerk van cuRlsTvs;herinnerU , dathi
j,onzankszi
jnekwalen,dertien ma)en de zee overtrnk, en Telekoningri
jken metspoed zoorreisde, ofschoon hi
jt
loor
talrjke en magtige xi
janden omringd was, diehetop zl
jn leven en eertoelegdent
Uwe Majesteit is in den bloei de! levens, geniet eene voortreFelt
jke gezondheid,
bezit geld, en heeftgeent Tjanden, integendeel, Teleen zeer genegen vrienden.
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Geene bentle is tegen U gewapentl, dan die #an deze oprperlingen. Italiê, uit15551568

YVPOS Y00r t10Ylll
*kel1y 55'enschtZich Onderdebescherming PwerXajesteit te begeV0Z* Wi0lSPztbroolttzel'llalve aan UweXajesteit,om deze reisteondernemen,nocll
jeugd,nnch gezondheitl,nochregt,noch geld,noch Ri
jksgrocten,nnch veldheeren,
nach krtjgslieden. G0dzelfroept P, om IJ deoverwinning in eene onderneming te
schenken, welke veel etleler en heiliger is dan die Uwervoorouders,toen zi
jhet
Ileilige Zczlff en het graf van cllhlsl'rs veroverden. Niets ontbreekt U dan de wil,

en mogtdezeovereenknmstig zi
jnmetden wilvan G0d!(1).',
sietalleen verwittigde Flxzlpstle ItaliaanscheVorsten 4an zi
jneaanltaandereisnaar
de Nederlanden, en gelastte zi
jne staalstlienaarsden Treemt
len gezanten tegHadrçd
daarvan kenniste geven, maarbevalzelfszi
jn geheelehofgezin,zich vnorte bereiden, om hem le vnlgen. Hjverzochtvan KAREI,IX 2en docrtogtdeorFrankrl
jk
voor tle lieden en paarden van zi
jnhuis, en zond o0x nlEgo 5z MEwnozA naar de
Corunlta ter uilrusting van de Tloot, welke hem moest overvceren. Hi
j riep de
Cortesvan Kantiliè.bi
jeen, om verschillentle punten van bestuurgetlurende zi
jne
afwezigheid te regelen,en antwoorddetlen Nuntius,op tle Traag,ofhi
j hem naar
de Nederlanden volgen,cfte Madrzd bljven moest, dat hethem aangenaam zi
jn
z0u,hem in Flaanderen te zien, terwi
jl hl
j een schip tezjner beschikking zou
stellen,intlien l1j den togtter zeeboven dien te lande verkoos. aï1zjne kleederen
werden ingepakt, en bevelen naar f
1e verschillendegewesten gezonden, welke hj
moest doortrekken

(2). Ten uiterste toonde hi
j zich gebelgd op den Paus over
de zentling van den Bisschpp van J noolz naar M adrzd, daarzj strekte,om degeheele Ckristenheid in den waan te brengen als of het nootlig ware,hem tol den togt

naardezfddcr/lwddl aan tesporen, ofschoon hi
j den Heiligen Vader dit als zi
jn
vaste voornemen verwittigd had. 0p 'sBisschops vermaning,veeleer den weg van nn-

derhantleling dan dien van geweldmetde Nederlanderste betreden, had hl
jgeantwoord: ))Indien ik, die erhetmeeslbelang bj heb,de voorkeurgeef,mj aan de
kansen eens oorlogs bloot te stellen , geschiezt dit uit de overluiging , dat eene

overeenkomst onmogell
jk is,zontler dat het gezag van den Heiligen Stoel er bj
li
jdt(3).'' Fzsxps eehterverliet spanje niet; en toen men in het midden desvolgenden jaars te Madl-id begon te bespeuren, datalzi
jnetoebereidselen voorde reis,
welke tweemaal honderd duizend dukaten gekost hadden , in rook zoutlen opgaan ,

bleefhjevenwelsteedsbeweren,datzjne tegenwonrdigheid indeNederlandennnod(1)Gzclzvo,Acyyprlin de Corremondance de'Illtlvl'x1l,T.lI,p.XLYI-XLIX.
(2)ozcsàRo,Rapportin de Correspondancede'nltlpl'
z lI,'
11.1.p.CLIV.
(3)corremondance de l'
ultll'ps11,T.1.p.(88.Vgl.p.463.
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1555- zakeli
jk was. Eerstna hetberigtdergevangenneming van xoxoxnen uoohwzveran1568 d .
erde hi
j van toon, maar wilde nogtansdeen gelonven, datzi
jn vertrek slechtst0t
hetaanstaande voorjaarwasuitgesteld (1).
DeIuandvoogdeswasondertusschen vnlt
jverig werkzaam , om de rust teherstellen,
waartoe zi
jde Stadhnudersnadrukkeljk uitnooligde (2). ))lk weetniet''schreefARnlExl'zl
tos, haar Geheimschri
jver, ))hoe hetmogeljk is, datdeHertngin nng leeft.
Elk vraagt haar hulp, en niemand is tevreden met die, welke zj hem verleenen kan; allen beklagen zich; allen willen, dat de zaken naar hunnen zin get
lreven
worden. De overtuiging van 'sKonings spoetlige komst alleen kan haar tnt geduld en

xolharding aansgoren. lk vreesj 2atzj in ee% zwareziektezal storten ten gevolge
dermoei
jeljkheden, welke men haar nnophoudeljk berokkent. Sinds meer dan
tlrie maanden, staat zi
j vôôrden dag op, en houdtmeestal des morgensen des
avontlsraadsvergadering;alhetoverigevan den dag en nachtisgewt
jdaan hetgeven
vangehoor,hetlezenvan brievcn en berigten,dievan alle zi
jden ingezondenworzen.
en hetoverleggen,hoe dietebeantwoorden(3).',lnzonderheid drong zi
j op nieuw en
ernstig bi
j denK
,pning ophetbjeenrnepen2erllgemeene Staten en zi
jne overkomst
aan.))gestaatvanzakenisderwjzeverergerd,''schreefzi
j.))daterveelmindergoeden
dan bedorvenen in den Lande gevnnden wnrden. Nnch ik ,nnch de Stadhouders,nnch

deledenvandenRaadvanState zl
jnbjmagte,de zaken tweemaanlen meergaandete
llcupendoordewoelingen eenerpartj,dieik zelfsnietvermag testrafen(4).',Teregt
begreep zj,2athetkwadevnorbeelddaprdeRoomschegeesteli
jkheidgegeven,nadeeligop
debewegingeninhetgndsdienstigehadgewerkt;althansdeHoogeGeesteljkheid,deStadhcudersen deHpven derbi
jzonderegewesten werdenaangeschreven, opdeleeren het
gczragderlageregeestelt
jkennaauwkeurigteletten.BeAartsbisschoppenen Bisschoppen
mcesten zorgen , dat bekwamePrieslers en Pastonrs werden aangesteld , nm het Katho-

ljkegelopftegendeafvalligenteverdetligen,dievanden prediksloelden volkeopenljk
verklaarden, ttdatzi
j totde nieuwe leerbehoorden,welkedewaarachtigeen bestewa!;
datzjdegodsdienstTporheenkwaljk onderwezen en gepreekthadden,vnoralwatde
sacramentenbetrof;datzi
jvoprtaananderszoudenhandelenenhetvolksmeekten,Gpdvoor

henomvergevingtebidden,datzjdemenigtezoalangbedrogqnenmisleid hadden (5).,:
(1)GlclzRo,Rappottin decorremondancedepEltlppg11,T.1.p.CLY.
(2)CorremondancedeI'
sltlp': 11,T.lI.p.586.
(1)Q'orre&pondance de'nltxp':11,T.1.p.496.
(4)correnpondancedepuluppz lI,T.II.p.587)588.
(5)Correapondancedepnltlppg11, T.II.p.595. v.nssur, fllââ.w. d. FJ&rl.Sf#f.
D.1.bl,93.
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In naam desKonings, nntvingen de goede stezen last, de nngeregeldheden , welke de 1555Onronmschen mogten plegen ,met geweld tegen te gaan ,en het preken noch eenige 1568
andere uitoefening der nieuwe godsdienst te gedoogen, dan in de plaatsen ,waar zulks
s'ôôr hetlaatste verdrag met de Bondgenooten geschiez was. Dit werd daarna insge-

li
jks de kmade stezen bevolen, metbjvpeging,datpntlerhetverlof4an tepreken
niet begrepen was het uitoefenen der godsdienstige plegtigheden , hetgeen 00k nu de
goede steden werd aangeschreven ; dat geen vrecmd , gebannen ,ofafvallig Leeraar,

eeneavnndmaalsviering naarde wi
jze derCalvinisten, en geene helng van eenige
schattinj van hetvolk doorde scheurmakers, mpgten geduld wnrden (1). DeLandvoagdes trachtte een verbond 4an degoedeofKatholi
jkestezen metelkandertebewerken (2). Hetverzceltvan tleafgevaardigden derBaanlerheeren, Ridtlerschappen
en graote en kleine steden van Gelderland enZutpâen om bi
jeen tekomen,ten
einde V0PRsl0 middelen te beramen , om den voortgang der nieuwe leeringen te stui-

ten,weeszi
jvan dehand,dewi
jldergeli
jke zamenkomsten instri
jd warenmet'sK0ningswilen bedoelingen (3).
De verbonden Elelen aclztten hetom dezen ti
jdraadzaam ,hun gezrag en dat der
Onrcomschen inhetalgemeenteverdedigen in een geschrift,welk hetvolgendejaarin
het Fransch werd uitgegeven. Na eene korte schels van den tnestand dezer Landen

wnrdt aangemerkt,dat))een Koning verpligtisdeklagten zi
jneronderdanen aante
hnnren. Had KZHABEZM dit gedaan , de tien stammen zouden zich zi
jnerheerschappt
j
nopit onttrokken hebben. De Nederlanders maakten zich nimmer schuldig aan wederspannigheid of afval; het aanbieden van smeekschriften kon niet metdien naam gebrandmerktworden. Het allerminste was er reden, om hetinleveren van hetverzoek-

schriftderEdelen bj deHertogin vopr een bljk van oproertehouden. Zi
jkwamen
ten getale van vier-ofvl
yhonderdteBrueael(1);doch niemand van hen deed der
j hetoverleveren van hun Smeekschriftverschenen
burgerj eenigen overlastaan. Bl
zjten Hove zonder oorlogswapenen, watmen o0k van hettegendeeltevoren der
Hertngin gezegd had. De uitkomst bewee, de pngegrendheid van het gerucht, dat

(1)Corremondanee#epmslppz11,T.II.p.596,603,605. onder,
degoede steden werden
snderandercn verstaa'
n:Brunsel,Zelmel,Brugge, A/rfrg'
â, Arran, St.Ozaer,Aire, Befâvwe,Bergen ïs Renegoumen,2lJ,Namen,Lumemburg)?b'
&&el,bouai,Dendermonde,
Dordrechten Jalnt,'onderdekmade steden behoorden: Gent,pe/f,Amsterdam,Asâ/lxïzen,':Hertogenbosck,M aastrçcltt, Ffrecif,Lier.

(2)Correspondance A pnltlppg11jT.1.p.497.
(3)v.lzssztT,Btukk.m.d.FW erl.Sfdf.D.1.bl.118,122.
(4)Laterwerdtin deze VerantwonrdinI,van drie-ofvierhonderdgopmkem
1

398

I L G EX E E N E G ESCH IED E S IS

11
55
5-56
8 zi
jbetlaeldhatlden,Braaseltoteen bloetlbadenwoesteni
jtemaken.Hun gedrag.we1

vervannaaroproertegeli
jken,leverdeeen onwraakbaarbewi
jsopvanhunnenederigheid,ontlerwerping en trouw aan denKoningen (IeLandvoog/es. Datzi
jin zulk een
grootaantal ten Have verschenen ,gaf geenszinseen oproerig voprnemen te kennen ,

geli
jkeenigen voorwent
lden.znueen smeekschriftdoorvelen geteekenden overhandigd,
juistdaarom berisgeli
jl
ker zi
ja, dan een antler? Alsz0o vele Etlelen te geli
jk hunne
ontlert
lanighcid aan den ltaning ea zucllt voar 'sLantls welvaart betonnden ,knn erte
naeer acht op geslagea worden. Daarenboven had de Knning zelfbi
jzi
jne hljide
Inkomnte met cetle bcloofd ,nooiteuvelte zullen duiden, als de Etlelen en anderen,
'tzj gezamenli
jl
t ofe1k in hetbi
jzontler,hunne bezwaren aan hem le kennen gaven.
0ok ontbrak het in vroegerejaarboeken niet aansoortgeli
jkevoorbeelden. Nvas het
getal der vereenigde Edelen geringer geweest, dan zouden zi
j minder gelegenheii

gehad hebben, om de nnverzadeli
jke gierigheid en wreedheid der geloofsonderzoeke
rs te wederstaan, of hetvolk tot bedaren te brengen. 9e groote menigte en de
#
censgtzindl
zeitlderBondgenooten joeg tlen geloofsonderzoekeren vreeze gan, enwekte
in het ontrocrde volk lzoop oI)verantlering. N0g meer, Avanneer de bloem <an den
Nelerlandscken 1(lcl, van welken eenigen in de vorige oorlogen tegen de Franschen
li
jfen gned vonrden Koning gewaagd hadden , zich dus vereenigtle t0t het inleveren
van dat smeekschrift,was hetkenneli
jk,dat de afschaëng van het geloofsonderzoek

nielalleen,geli
jk lnen uilstrooide,doar een hoop gemeen volk begeerl 3verd. Xen
Zegge niet, dat de Etlelen htlnne overeenstem ming in dezen genoegZaam door
onderteekening vanhetYerzoel
tschriftkont
len betoond hebben,zonderdatjuistalleter
overhandiging daarvan ten Hove kwamen; daarloeimmers waremeerti
jtlgevnrdertl

qk waren
enhun plau zou teeerdernntdekten veri
jdeld zi
jn geworden. Aanvankell
deEdelen werlteljk van voornemen geweest, het Smeeksehrift ter ontlerteekening
rond te zenden,dochzl
j hadden naderhand besloten,allen in persoon te verschjnen,
hetgeen hun de gevoegelt
jkste en lkortste weg scheen te zijn,.om alle gevreesde on-

heilen tevoorkomen,vonraldewi
jldegemoederen der lantlzaten in zulk eene gisting
Avaren. De Landvoogdes had het Verzoekschrift goedgunstig aangenomen en schoone
belnften gedaan, maar deze niet naar behooren vervuld, zelfs niet door het ontwerp
van de matiging der bloedbevelen ,waarovereenige welgegrontleaanmerkingen gemaakt

worden.Hadmenhetverzoek derEdelenmeerin achtgenomen en hunnen wt
lzenraad'
gevolgd , de rust in N ederland ware hersteld Zeweest, en graoter onheil voorgekcmen.- T0the@vergaderen en openbaar preken der Onroomschen , waartoe op som-

mige plaatsen daor destadhpuders en Overhedea vrjheid vergund was,hadden tlô
onkuntle,schraapzuchten gewetensdwang derGeesteli
jken aanleiding gegeven,hetgeen in het breede betoogd worzt. De nzenbare xergaderingen streden nietmeer

tegen 'sKnningsbevelcn dan de geheime,die zelfsgevaarli
jkerkonllen schi
jnen. 5u
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immersk0n bll
jken,dattleOnronmschen nietsleerden in stri
jd met'sKoningsopper-1J551568
magtnf'sLantlswelvaarl.Van wapenenhaddendeOnrpomschen,alszi
jterpreke gingen, zich niet bediend, dan t0t eene genorloofde zelfvertleziging tegen mnedwilligen

aanval.Deschuld tlerbeeldstnrming washun aangell
qgd,docllnooitbewczen.svieer
deeerstehandin gehad had bleefn0g een geheim.Naar llun gevoelen, had hetomwer-

pen der beelden van geene bi
jznndere personen afgchangen. En kan men welmet
reden vermoeden,datzjdeaanstokersen uilvoertlers4an denbeeldstorm geweestzi
jn,
daarzi
jom dien ti
jd ecn besluitnamen,hunne gcmagtigden naarBrun&eltezent
len
metverzoek aan deLandvnogdes,dat hun eenige kerken nf andere plaatsen,in welke

zi
jhunne godsdienstongestoord kcnzen uitoefenen,mogten toegestaan wnrden? Onderde beeldenbrekers waren we1 eenigen ,die zich Hervormden noempen, doch de
meesten behoorden t0tdeRnamschgezintlen. ln sommige stezen had de Overheid zelve
bevel gegeven t0t het wegnemen 2er beelden. Elders was dilwerk , naar alle ver-

mneden, tlnor de Ropmsche Geestelt
jkheid zelve aan den gang heholpen, om de
onrpomschen in den haat te brengen. Zcker althansis het, dat onzer de zespersonen
te Jntmerpen , wegens kerkschennis gebangen , vier Roomschgezinden waren en een
van hen'een welbekend Edelman. W at hiervan zi
j,men onrdeeldein tlitbedri
jfde

Goddeli
jke Voorzienigheid te mogen opmerken, welke dushaarongenoegen overde
afgpdischebeeldendienstbetonntle.Dekorte ti
jtlvanvierofTjfdagen,in welken z0n
velebeelden en allaren (loorhetgeheele Landverbrl
jzell waren,wekteelks verwondering. Hoe kwam 't, dat de hanzen der Overheden op 2atpas a1sgebonden waren ?
Hierin onttlekte zich Gods vinger en magt.'' Vnorts wcrdtin dit verdedigingscàrift de
blaam van ongehnprzaamheid en opstand tcgen dcn Koning ,met grooten nadruk afge-

keerd. ))Yerkleefdheid aan de gezuiverdegodstlienst,wasgeen bewi
js4an oproerigheid.Doorlistofgeweld z0umenhier#zo0minalselders,dieni
jverkunncnvertlooven,
maar dezen veeleer aanvuren. Indien de Koning met magtTan wapencn herwaarts

kwam ,z0u hi
jsterkentegenstand ontmoeten z00M,elvan dezi
jdeder Rnomschen,als
van den kant der Hervormden. De kans des oorlogs is onzelker. Xoest de Koning

wi
jken vopr de magtzi
jner tegenstanders, dan z0u lli
jnietswinnen;bellieldhi
jde
overhand, dan zou naen buitenlandsche hulp zoeken,maarNederland middelerwjl
verloren gaan. Zl
j verklaarden voor Gpd en menschen,nooitin den zingehad te
hebben,tegen 2en Koning op testaan,wien zjo0k nuallegehoorzaamheid bewi
jxn
wilden. Zi
jbadenalleKoningen,Yorsten en volken,voorhen bj rltlpste spreken,
terverkri
jging van vrj-e godsdienstoefening,zonderwelke zi
jdachten nietbehouden te
kunnen worden,ofs'oorde Hemelsche Vierschaarteverscài
jncn.Onttrokzich iemand
derHervormt
len aan 'slkpning! gehoprzaamheid,ofstoordehj degemeenerust,dan
knndezulk een, ten afschrik van anzeren,gestraflworzen, waartoe zj zelve, z0o
veelmogell
jk,dehandleenenwilzenx'' Ten :lottebeklagen zj zich everhunnelaster-

l00
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1555- aarsen wenschen , dat de regtvaardigheid hunncr zaak openbaar mogt wnrden , ter be1568 schaming van zulke kwaadsprekers en rustverstoorders, ter ontdekking van de waar-

heitl,en terverbreiding van Godseer(1)''
Ondanks al de betuigingen en verzekeringen van trouw , onderdanigheid, en zuchl
naar vrede en rust, duurden de bewegingen niet alleen vnort,maar kregen zelfs met
elken dag een ernstiger aanzien. Eolland, waar zich eene overgroote menigte Doops-

gezindenenCalvinislenbevond,en dageli
jksmeeru
-danvi
jftigduizendmenschenterpreke
gingen (2), wasvo1onrusten gisting. Zekerehopman MEXwI>K trolkaldaar van stad
totstad, daclz hield zich hetmeestteDeytop,om hetvolk totoproerte bewerken (3). Ofschoon in Gelderland,overhetgeheel,door den Graafvan JHegen wet
en tucht gehandhaafd werden, en deyoverheden in tle meeste steden en ten platlen lande, vrede en eendragt poogden
' te bewaren , werd er echter ginds en e1-

ders,in weerwilvan 'sGraven i
jver,openljk doorde Hervormtlen gepreekt,en#ï
g'
megen weigerde'zi
jne krr
qgsbende in tenemen. 0p de Felumeen in Ilarderwi
jk
hield men zelfs verstandkoutling metden Graafvan den Werg/z(1). 0m hetgezag
(les Knnings in hunne gewesten te onflerschragen , stelzen MEOEX en AREMBZRG, die

op hetLoobi
jeengeltomenwaren,derLandvoogdesvoor,elk van hen temagtigen,bi
j
derectlsverzochte vi
jftien vaandelsvoelvolken duizend ruiters,n0g vi
jfhpnderdruiters
te ligten;of wel de twaalf honlerd ruiters :an Hertog ERIK , en hunne twee benden
van Ordonnantie te hunner beschikking te stellen. Zoo de Hertogin hierin toestemde,
*
moest zi
J. den Raal van State geheel hct tegenovergestelde tekennengeven , ))want,9j

voegdenzi
jerbi
j,))daarwordenweinigzakengeheim gelzoutlen.Tevensvermaanden zlj
haar,zich naardeeene ofandereplaatsterug te trekken,waar zl
jvri
jelt
jk en onbewimpeld k0n spreken, en pogingen in hetwerk te stellen,om oEoltoz vAx uolzs vopr
de dienst desKonings te winnen. Het wasechter XAROARZTUA uil gelzgebrek onmo-

geli
jk,,
deze voorslagen in werking te brengen;o0k hieltlzi
jzich overtuigd,datde
uitvoering van ditplan inGelderland en Frle&land,dadeli
jk geheelE laanderen ea
(1)Ditlezenswaardig verdedigingschriftwordt in zl
jn geheelgevonden bi
jtE'ETIT,chron.de
S:l/.T.lI.p.140- 161. Uittrek:els daarvan leveren s0l, Ilist.d.Nederl. Oorl.D.1. B.111.
bl.174,175. BRàSI)T,Hist.derA e./.1).1.bl.462,463. TEwzTER,Ferb.d.Edel
en,D.ll.
bl,58- 64. Faderl.Sï#f.rerk.D.111.bl.240- 243.

(2)Correspondance de Grlttzrx: le Taciturne,T.II. p.402. Arcltires de la Maison
d'Orange,T.lI.p.235.

(3)CorrenpondancedeGrlttzrxz le Taniturne,T.I1.p.296,319.
(4)v.IlzssEt:,Stukk.m.d.Eaderl.Sïdf. D.1.b1.79,89,94,95,103,108-112. Corrqspondattce de Gvlttzrxq le Taciturne, T.lI.p.460,471.
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overal, waar beroering heerschle, in vollen opstand z0u brengen. Zi
jzag erweinig11
556
58
voordeel in, em t0t behoud <an een klein gedeelte, het geheel in de waagschaalte
stellen , en vermaande beide Stadhpuders te trachten door vertoogen ,yermaningen en

verzoeken de gemeenle in rustte hnuden , en zich daartne van de hulp ëer welgezin-

den onderldelen burgeri
jte bedienen (1).
Xaar de gemoederen van Edelen en burgers waren te opgewonden ,dan datmen
hppen konde zonder doprtastende maatregelen, of tne te geven aan den wensch der

bewegingspartl
j,den staatvan zaken te zullen berstellen. Xogteneenige2erverbondene Eëelen, hetzi
j uitvrees,lletzi
juitmisncegenoyerden beeldstorm ,ofwe1cm
de gunstde:Kpningsen der Lanzvcogdesteverwerven,in tjververiaauwen en zelfs
betbondgennotschap verlalen ; waren (le ppgingen tler Hertogin , om verdeeldheid

onder hen tezaai
jen nielgeheelvruchteloos,de meestenechter,en inzontlerheid de
Hervormingsgezlndeburgers,bleven 2erzaak,welkezija1s de ware beschouwden,
enverwrikt toegedaan. ln Frg-enland zelfs, waar AltExBslto niets verzuimde,qm het
gezag des Knnings te steunen, nntstonden hevige bewegi
ngen.ln hetbegin vanWijnmaand xerbood,op zi
jn be4elaan deFriesche steden , de regering Tan Leewwarden
ten strengste, eenige nieuwigheden in de godsdienst aan te langen en van de oude
kerkgebruiken afte wi
jken. gochdei
jver van sommige Leeralrs en de velsprekende redevnerïng van slxTvs asvz
kEvs bewerkten , datniet alleen tle meeste burgers

zichopenljk bi
jdeHervormden voegden,maar zelfs (le overheid tleuitoefening der 17v.
Ronmsche gctlsdienst sckorste, en den Hervormden de kerken toewees. ln eene Slaptm.
1566
vergadering der Staten van het gewest,wertl pver deze gewigtige zaak, en niet
znnder gropte gemoedsbewegingen, geraadpleegd tcen men vernam , dat 'sKonings
Raad in Frleeland door AxsvB>iao een brief van de Landvpngdes had pntvangen,

in welken zi
j te kennen gaf, )dat de Knning niet ze minste verantlering in de
godsdienst of in de uitoefening daarvan wilpe gedoogen ; dat de strafbevelen afgekondigd , en de verzoeken der verbondene Edelen niet moeslen bewilligd worden; de

Raad behoordevooralznrg te zragen,gathetYerbonz,alle verbindtenissen en bi
jeenkomsten geheel ophielden.'' De Slaten zpnden nu drie hunnèr leden , xAR1'z>A ,
znzAhnA en noTTzxoA naar de Landvoogdes en Aasxs>rlto , met eeneu aanbevelingsbrief aan vxGrxvs, ))a1s ingeboren eigenerfde, en zonderlingen Liefhebber van Fries))land ,'' om uitstel van de afkondiging der bloedbevelen te verzoeken, t0t dat daarin

naderbj 'sKoningskomst,metvoorkennisderllgemeene Staten, zcu vonrzien zi
jn.
9il liep vruchtelons af. Ondanks het misnoegen van AKZM:EItG over het gebeurde

te Leeumarden,enzi
jnebedreigingen,beslnntmen aldaar'sKnningsbevelschriftniet
(1)corremondancedeGtlttztz:te Tccïlvrle,T.lI.p.468-470.
lI, Ds;s. é STrx.

51
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5> aftekondigen.,waartped
eindruk-wekkenderdedevanden stadsschri
jver blowlslvswlwoxA
1568
.
nietweinig bùbrayt.Hi
Jschetste zjnen me eburgers,hoehunnegelukkige voorvaderen, nazichaan de slavernjonttrokken lehebben,allerustgenoten lladden,zelfs
onderKeizerKAhErV ;'hnehunneafstammelingen nu gekweld werden doorKoning Fxrlps,

tlie nm eene onbepaaldeheerschappi
jtevoeren en hen van alle vri
jheid te berooven,
getracht had , hun geweten aan eenen vreemden en wreeden Kettermeester te onder-

werpen.))Onzenaburen enbondgenooten,''zeide hl
j,))ongezind,zoo schandellk en
vreessell
jkbehandeldtewort
len,hebben een Yerbond aangegaan,welbeseFende,dat
eenzragtmagtmaakten twcedragtallesvernietigt. Zj,metonzeellendebewpgen,
verguntlen ons een afschrilt van datVerbond, cpdat tle dapperheid ,die als begraven

lag,bi
j0ns herleven zoude,en wi
j,op de beschnuwing van hetwankelende Vatlerland,alle ladzigevreezeuitonzeharten zout
len bannen.W i
jhebben,zooveelinons
vermogen was,tlatYerbond goedgelteurd en hetSmeckschriftdonr usxoltlK van Wre-

deroh aan de Landvoogdes overgeleverd, zeer billl
jk geacht. 0p dien grond hebben wjhetvolk wettig vergaderd,dekerken gezuiverd,en eene betameljke gotlsdienstnefening ingevoerd, om niet langerslaven van bi
jgeloovigheden te bli
jven.
Knrtom ,wi
j hebben (le vrl
jheid,ten minste een schaluwbeeld daarvan, vcorcns
verwprven, in weerwil van al de woelingen dergenen ,die ons in de akeligste sla-

verni
j wilden stnrten. Hierloestreklen AREMBERGSbrief,metbedreigingen opgevuld,
en het bevelschriftvanAlLlps,gisteren bi
jonsontvangen. 0nswordtdaarin bevolen
telaten Taren. wat met groote moeite verkregen is; aan onze vi
janden:kerken,
raadkamers,regering,ambten,ri
jkdnmmen,metéén woord,alleswederaftestaan,
watwi
j metgoedregtbezitten;vnoronsmnetnictsoverbli
jven dan smaad,schande,
armnede,ballingschap,dedood,en watn0gerger is,eeuwige slaverni
j. Noodzakeli
jkmoethetztloverkomen,alswijditbevelschriftafkondigen,hetwelk mj,behoulens
beter nordeel, voorkomt vertluisterd te mneten wprt
len.lk raad liever, medeburgers,

datwt
jygedachtig aan hetVerbond en onze onderlinge verbindtenis,onbeweegli
jkpal
bli
jven staanen onsbereidvaardigertoonen,goed en bloed voordevri
jheidop tenfferen , dan weder te keeren tot een l0t,dat voor mannen van moed en eer niet te

dulden is.'' Zulkeenetaal,in zulk eenen ti
jd en totzulketoehoorders,dooreenman
van aanzien gerigt, moest natuurll
jk toegejuichtwortlen,en allegaven doorhet0pôteken van de regterhand hunne gnedkeuring te kennen. 'sKonings bevelschriftwerd

nietafgeltondigd,ondanksdepogingen van eenigen,om dittloortedri
jven (1).
In geen der Nederlandsche gewesten waren tle ongeregeldheden tol zulk eenehoogte

(1)wlssxxlvs, Ili&toriarum Lib.1.p.66-75, bi
j TE AUTEI,kkrb.d.Edelen, D.ll,bl.
51- 57.scllarzzvs,Fr.#ï4f.B.XXI.bl.737.vzw wllx op wzqsszz:,StvYI.b1.63- 66.
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geltegen a1s in F laanderen. De Landvoogzes gelastte derhalve den Graaf Tan E g-1555-

1568

mond,om in zjngebied debewegingen 2erIlervprmden metltrachten geweld te be- 14v
teugelen, en de Overheden te ondersteunen, aan welke zi
jharemeeningoverhetWi
nter
maand.
openbaarpreken medegedeeld en daarbj verklaard had,dathetnimmerhaarvoorne- 1566
.

men geweest was, eenige uitoefening van de nieuwe gndsdienst te zulden. Niet al-

leen in het gotlsëienstige, maar 00k in hetburgerli
jk bestuurheerschtein Flaanderen de grootste verwarring. ))zekere lieden,'' schri
jftXAROARETHA aan zoxown,
))hebben buiten roorkennis of toestemming des Konings, zoo veel gezag en aanzien ,

datde bevelen door Zl
jne Xajesteit en mi
jtotwelzi
jn desvolksuitgevaardigd,niet
verderoggevnlgdworzendanhungoetltlunkt.Zelfsverstoutenzl
jzichregtsdwang nverhet
volk , en dengenen, die hen niet gehoorzamen , strafen en geldboeten op te leggen ,

waardoorzj inbreuk maken ophetgezag,welk naargodtlell
jke en menscheli
jkewetten , tlen Koning en tle Overheden , door hem t0t dateinde aangesteld , tnebehoort,

hetgeen als hoogverraad kan beschouwd worden. Voeghierbi
j,datzulkstevensin
stri
jt
l is met de voorregten derstetlen,welkergewnneOverheden doorden Koning
zjn ingesteld en aan welkehetvolltallegehnorzaamheid zweerl,maarhetgeen(loor
dekerkeraden verhinderd wordt. Zi
j hefl'
en daarenbovcn gelden en leggen zware
#

bclastingen o2j t0tonderhoud, z0ohetheetjvan hunneLeeraars, en zamelen aalmoezen in ,cm bunne aanhangen en otlsdienstin sland te hpuden, waardoor een gepeelte
van hetvolk totgrcotearmoedeen behnefligheid vervalt,terwi
jlneringen en hante-

ringen, handel en fabrjken etilstaan. N0g meer,zi
j beschikken overde openbare
aalmoezen,wi
jken geheel afvan (lebepalingen daarop dcnr2en Koning nf(leOverheidgemaakt, en deelcn die naar goedvinden uit,zondererden Kaning ofzi
jnen
ambtenaar rekenschap van te geven, helgeen echter behoorde,wanneer anders zulke

inzamelingen reroorloofd zi
jn;:an dezealmpezen sluiten zi
jdebehoeftigeKatholi
jken
uit, en verlekken bierdpor het eenvoutlige vollt tnthet omhelzen hunner dwalingen.

Daarenbpven hebben dezeLeeraaars zich dezerdagen verstout, in eenige steden bi
jeen tekomen,en er verscheidene gevaarli
jkeen oprnerigestellingen tellehandelen,,
waarvan zich spoetlig de uitwerkselen geopenbaard hebben. Onder anderen werd dacr

hen besloten, het avondmaal op de Calvinislische wi
jze te vicren,waarloe zi
jandere
scheurmakersuitverschillenfle oorden bi
jeenriepen,dieingrooten gelaleverschenen,
en waarbi
jzich eenigen metverbodene wapenenbevonden.'ulk eeneopenli
jkeavnndmaalsviering was in deze Landen ,waar mcn de Roomsche Kerk verlaten en de leer
van cAxavlzx aangennmen heeft,nognietgezien. Dezebi
jeenknmsten zi
jn eenesoort
van zamcnzweringen en te meer verzacht, (laar de Leeraars grnotendeels uit handea

van het geregtontsnaptevreemdclingen, ballingen ofafvalligen zj'n, en gewnonll
jk
oproerzuchtig. Eenigemistlazige geesten hebben insgelqksscàolenopgerigt,om jange
kinzeren te bederven en le besmetten ; ook worden eronbeschroomd en ongestncrd
r1+
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55- npenljk kettersche,schandeljke,beleedigende, gnzslasterljke, schadeljkeen oproe1568
rige boeken , gelchriften , prenten en blalen verknckt; hetgeen den ambtenaren en

overheden, welke toelaten, dat zj op de straten uitgeventworden,t0tschande en
oneer sterkt. Eintleljlt hebben ern0g verscheideneandere misbruiken,ongeregeldheden, verwarringen en onbeschnftheden plaats, die op geene wjze o0k tedulden
zi
jn (1).''
Xiddelerwi
jl wenlden xzonzwzzK van FC#,JM en anleren , beduchlvoor 'sKonings
plannen en kri
jgltoerustingen, zich met hetvnlgendeverzoekschrifttnt Keizer Mu lxlslAAy Il.

))SirelW p
'-twi
jfelcn niet,ofuwe Xajetteitisten vplle pnperrigtvan hetgeensint
l:
eenigemaanden indeNederlandenisvonrgevallen,enzullenperhalveUweXajesteitmet
eeneherhalingdaarvannietlastigvallen.Een ti
jdlang,Sire.!warenwi
jingrcoteonrust,
niet wetendewaarheende plotselinge oymezwaaivan zakenslrekte,loendemeestenvan
ons door de Landvoogdes van velerlei ongeregeldhetlen, beroeringen en opstanden verwittigd werden , door eenige onruststokers en gemeen volk gepleegd en verwekt, alles

pnpervporwendselvan godstlienst,zooa1s zi
jdit heeten, waaroverM'i
j zeerontstelden,temeerdaarwi
j dpnrden algemeenen vi
jand derChristenbeid zoobedrpefdwnrden,en hettnteen kwaad voorbeeld strelktvoorant
lere onlertlanen,dewi
jlwi
jnabu.
ren en leden zi
jn van hetHeilige Roomsche Rijk. Daarom hebben wi
jnietalleen
deligtingen en tnebereidselen des Knnings4an Spanjeslilzwi
jgenl laten doorgaan,
maar n0k als regt en billjk beschouwd,dat de Yorsten,welke rust, vrede en
al wat goed is beminnen , met alle krachtde een den ander ondersteunen , om de

muiteri
j en ongehoorzaamheid der onderdanen te verhinperen; zooveel te meer
nng den Koning van Spanje, den zoon 4an een onzer Keizers en z0n naverwant aan Uwe Xajesteit, en wiensNederlanden leden ziju van hetDuitscheRi
jk.
Daar wi
jnu, Sire! z00 gaarne de dienst en het welzi
jn4an nn, Yalerland bevnrderen, en bepaaldeli
jk dievan UweMajesteit, hebben wj,wegensde nabjheid
derNederlanden, wel in het bl
jzonderwillen vernemen,hoede zaken aldaarzt
jn
ebeurd,en totwelk doelzj strekten,om erUweMajesteit4an teverwittigen,opdat
Gj dnordewapenen, ofop eene anderewjze,tjdig Ml
jnheerUwen brnederknndetondersteunen,om kwade gevolgen te voorkomen. Hierin heeftUwe Xajesteitondervnnden,en zalalti
jd ondervinden,hoezeerwj bereid zjn,Uwebevelentegehcnrzamen. Alzoo, Sire! hebben wi
j inderdaad bevonden, datereenigeonregeldheden
hebben plaats gehad door het omverwerpen der beelden , het vernielen deraltaren en

hetinbezitnemen derkerktn,hetgeenwt
j geenszinsgcelkeuren;terwi
jlwjdenKc(1)correnpondancede'gltlvp:11,T.l1.p.606-210,
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ningvanSpanjenieteuvelduilen,alshj zulksten hoogsteopneemt,geli
jk wi
j Ter- jggg.w
nemen ,dat inderdaad het gevalis. Van den anderen kant echter,Sire!deafgri
jsse- 1568
ljke teregtstellingen en vervolgingenvan zoo vele duizenden en duizenden , die ter
doozgebragtzi
jn sinds Gpd, doprIi
jne genade, de zuivereleerin hetKeizerri
jk
heeftinhetlichtgesteld,entleblpedbevelen enverbndswetten9die tegendebeljders
Tan onze got
lsdienst, niettegenstaande deze istoegeslaan en veroorloofd,zi
jn uitgevaardigd,geven ons#reden,hen eenigzinsteyerontschuldigen en medeli
jden methen
te hebben. Daarenboven is dit alles gebeurd vôôr men hun eenige preek ofuitoefe-

ning van got
llt
lienst had lnegestaan; en men zietalti
jd,dateene zaak:metgeweld
en gestrengheid gehantlhaafd 9nietdan met eenig groot gevaar en wanorde verbrnken

wordt,vaornameli
jk wanneerheteenezaak van hetgeweten betreft,welkdnorgeene
menscheli
jkekracht ltan bedwongen worden. Bovendien, dit is zondereen bepaald
plan begonnen en zonder eenigen aanvoerder, die zich in den aanvang ypor hen ver-

klaren wilde, uit vreeze van in ongenadebi
jden Koning te geraken,hetgeen de
oorzaak geweest is van n0g veel grootere ongeregeldheid. Zondra echter de Landvoogdes eenige vergunni
nggafvan te mogen preken,zi
jn aldezebewegingenterstond
opgehouden; waaruit men gemakkel
l
jk kan ontwaren,dat zj geenszins muiteri
j
of ongehoprzaamheid bedoelden , maar alleen om hunne godsdiensttemogen uitpefenen
en hun geweten te bevredigen. Ilet is tevens waar, datwi
j van goederhand onder-

rigtzi
jn,h0e erzich,nndervnorwendselvan ditverlof,eenige kwadeeecten enPredikatien tusschen mengen , hetgeen ons ten uiterste mishaagt, en lletzal ncodig en

zeer goed zi
jn, daartegen ti
jtlig te voorzien. Thans bemerkende, Sirel en zno
alsmenonsstelligverzekerd heeft,datdeKoning van Spanje,op aansporingvanden
Paus en anleren, besloten heeft, geenszins eenige andere gnzsdienst te dulden dan
de Rnomlche, en 2at, nnder4x rwendsel van de ongehoorzaamheid te tuchtigen en

de kwade secten teverjagen, die in het Keizerrjk niet gedoogdworden, ht
j zich
nietalleen in Spanje en in ltalzè',maar00k in Dulteehland gereed maakt,zooals
elkeen bekend is, mag men vreezen , dat behalve zn0 Tele zwarigheden , die daaruit

onvermi
jdeli
jk voor de geheele Christenheid zullen voortvloejen, nu deTurk z0o
vele vnordeelen op ons behaald heeft, hi
j ook onze godsdienstwil uitroejen , aan
welke,wi
jzl
jn ervanverzekerd,een grpotgedeelte en devoornaamsten (van ons)gehecht zl
jn. En dewi
jl,> arhetschijnt, de taak UwerXajesteitis,alle gevaren te
vnnrknmen,W zonder voprdelandschappen, welke van hetRjk afhangen,en geen
gewest,inhetwelkUwe Xajesteitkan opvolgen,donrburgeronrlogen telaten verleren
gaan ofverderven,hebben wj nietkunnennalaten9U zeereerbiedigll
jkteverzoeken,
deze zaken terhartetenemen, en een gezantschap naarden Knning van Spaniete
zenden,em hem :an zi
jneplannenaftebrengen,en opdien weg tevoeren,welken
men in dergell
jke zaken :angolsdienstgewnoniste bewanlelen,Wi
j zi
jnvnnrnemens

l06
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1555- o0k een gezantschap te zentlen y om hem van nnzen kantte verzoeken , geoorloofde
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en billjke mitldelen tebezigen,metdebede, van welkeeen afschrifthierisbt
jgevaegd; terwi
jlwi
jUweXajesteitzeernetlerigsmeeken, zich daarnaaren z0ospoedig
mogeli
jk teregelen,in dehoop, datdeKnning zich zallaten nvertuigen en nietde
oorzaakwordcvan z0o velerampen,zoowelvnorhetKeizerri
jk alsvoorzi
jne eigene
.

4

'

staten. Pwe Xalesteit zaldaardoor een onsterfeli
gken roem verwerven , en eene grpote
dienst aan G0(l en de geheeleCkri
stenheidbewi
jzen (1).''
Reetls vôôr het indienen van ditverzoekschrifthad de Keizeraan de Landvoogles,
aan eenige Heeren en aan de Bontlgenonten mit
ltlelen voorgedragen , om de rustia

de Nederlanden te herstellen. XARGARETRA had zi
jn brief, 4oor deBondgenooten'
bestepd, achtergehouden t0tzi
j 'sKoningsgevnelen overde Toorslagen (les Keizcrs
zou vernomen hebben,welke,naar haarinzien, de Koninltli
jkewaardigheid te na
kwamen (2). Het afwi
jzen van 'sKeizers bemiddeling tcnnde, dat ylLlps dit
even zao begreep (3). XAXIMILIAAX konde ongelukkig alleen als middelaar optreden,want het 4erdrag van Jugnhurg in vl
jftienhontlerd acht en veertig hatl
de Nederlanden, ))voar een gering aandeel in de jaarli
jksche Ri
jkslasten gehet
heel aan de magt,
gezag en (le regtspleging des Duitschen Ri
jks ont.
trpkken, en van het Ri
jk vri
jgemaakt, dat is, aan hunnen Erfvorst alleen onderworpen (1).,, De Keizervermogtderhalveslechtsrllzlps minzaam aan temanen,
zich zonder leger naar deN eh rlanden te begeven, en deze gewesten door zachw

moedigheid,nietdnorgeweltl,tntrust te brengen (5). De Prinsvan Oranjehad
de voorspraak desLandgraafsvan Ileeeen en van anpere DuitscheRi
jksvprstenbi
jdeB
Keizerten gunstederNederlanden ingeroepen. ))Gi
jzultdaardoor,''zegthj,))deze
geweslen derwi
jze aan U verbinden,dat zi
j heta1seenen duren pligt zullen beechnuwen , zich steeds zulk cene gunst waardig te betoonen;wantofschoon eenige onderdanen dezer Landen zich aan kerken en klonsters 4ergrepen en hierin alle perken

overscbreden hebben, ztjn dit slechts geringe en gemeene lietlen geweest,welke di'
t
(1)Zrchiresdela J.
fcïdpp d'orange,T.lI.p.501-50i.
(2)Correspondance demlltlppE11,T.I p.480. Procèsde& Jplafc:TEGMOS' el deIlolsx,
'1'.lI.p.517.

(3)Z$ehierveor,b1.356.n METER/X,Rist.d.Nederl. 0orl., B. lI.bl.47.EOOFT,Nederl.
S'df.,B.111.L1.122,123.

(4)Gvpzx v.palxsTzlkERin de Arcltires dela Jliidnzzdlorange,T.II.p.501.Ygl.Gzcllzapy
Rappovtin de Correspondqnce del'
HltlrpE 11,T.1.p.CLXXXYIII. Zie lliervoor 1:1.16.

(5)n axrxx:,Bist.Br.Th.1.S.173, aangehaald doèrGRcEs v.pltlzsTgllvlin de Jçcltires
de Ia #lï4:l d'orange,T.lI.p.505.
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hoofdzakeli
jkgedaanhebben,det
wi
jlzi
jmeenden,tlatzl
j,nu hetgeloefspnd
'erzoek was11
556
58
afgeschaft,voortaan van de oude en gestrenge vervolging bevrjd zouden zi
jn. De
vaornaamste gnede lieden dezer Lantlen hebben 2an ook tlit M'erk met leede begen

aanscàouwtl en zich daarover ten hoogste bekommertl; want vporzo: verrewi
j
kunnen nagaan, zi
jn deze Lanzen genegen hunnen natuurli
jkcn Heer,denKoning
4an Spanje,alle verschultligze en mngeljke diensttebewi
jzen,wanneerhun slechts
vrjheid van godsdienst vergund wnrtll. Daarom verzoeken wi
jU vriendeli
jk,0nsin
dezen tegelopven,geene daarmedestri
jdigeberigten a1swaarheid aan tenemen.en
dezetanden, om hetbetlrl
qfvan geringe en gemeenelieden,nietteverlaten,maar
henin dezen hoogen nond ingunslig aandenken tehoullen (1).''9eLutherschgezinde
buitsche Vorslen tncntlen zich nietongenegen, em dezaak derNetlerlantlersbi
jhet
Opperhonfd desRi
jkste beharligen,ongetwi
jreld tlcwtjl tlePrinsin hen (le hoop had
opgewekt, dat lli
j zich openljk voordeleerderAugsburgsche gelnofsbeljtleniszou
verklaren,en waaroverhem deKeurvorltA'an Sakaen zi
jnetevredenheidbetuigde(2).
HetHoogbewind en tle bewegingsgarti
j namen zcô langerzn0 meerlegenovere1kanzereenevjantleli
jke houding aan. Op hetgerucht,2atdeverbondeneEdelcn te
Ileueden zoutlen bl
jeenkomen, verznchtde Hertogin den Prins, (lithier,noch op
eenigeandereplaatsin zi
jn gebied te gedoogen,daardergeli
jkevergaderingen alleen
de onltlsten vermeertlerden en den Koning ten hoogste onaangenaam warcn. ORA>JE
betuigtle, tlatverscheidene Bnndgenooten hem verzekerd hadtlen, ))dater geen sprake
was van zulk eene vereeniging.'' Niettemin werd eene vergazering te Ileunden gehnuden , in weerwilvan het bevel aan den Slotvoogd, daar tegen met kracl
zt te wa-

ken(3).BeLandvoogtleszondOEQu.&.
nERE5BE,haren stalmeester,enzAxoBnsI.AToahz,
gebeimschri
jvervan den GeheimenRaad,derwaartsom de zamengekpmen tegelasten
uiteentegaan, ofandersa1smuitersgestraft te worden. Be Prins had mitltlelerwi
jl
niet verzuimd,tler Hertngin te kennen te geven, dat de maatregelen tegen Kalen-

elennes en Ilardermijk genomen,zoowela1shelligtenvankri
jgsvnlk op lastdesKonings, een algcmeen misnoegen in Ilolland verwekten. Zi
j had namenli
jk alle gemeenschap met F aleneçennes, het dragen van wapenen en hethouden van vergade-

ringenverboden;terwi
jlde overlredersalsvi
jandenvanKoningenVaderlandbeschouwtl
en als zonzanig gestraft zouden worden. 9en Graaf van M egen was gelast,#cr-

dertrn
--k tennderwerpen,waarmen vri
jheid van godsdiensttotbeginselhad aangeno(1)Jreltiresdala Maison d'orange,T.1l.p.488.
(2)ArcltitesdelaJ#c1np d'Orange,T.lI.p.509,512.
(3)Zie dcn brief der Landvoogdcs aan den Slotveogd van dcn 22.ten v.ïYlntermaand 1566,

bj T:wzrEs,Fcrâ.derfdel.D.l7.bl.135.
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1555- men , l0t daarop anlers dopr den Koning en deAlgemeeneStaten znu bepaald worzen.
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sozx had doorden Landdrastvan de F:ll:lp4oTT vAx nE> zA>nT bj verralsing,

in den nacht van den zeventienden op den achttienzen van Mrintermaand , tachtig of
honderd busschieters in de stad geworpen ,welke den vnlgenden dag metnng twee-

hnnderd knechten zouden versterkt worden,maarde inwonersjoegen hen terpoorle
uiten namen den nrnst met zi
jn znon gevangen, dieergewishetleven bi
jingeschoten zouzen hebben , indien de Burgemeesters hen niet nntzet hadden. : 0f-

schoon zezemaatregelen ongetwi
jfeld,'' zegtde Prins, ))meteen goed doel,nari
jp
beraaden met het gewpne beleid genamen zi
jn,weelik toch niet, wanneer men
het Lantl geschokten verloren heeft, welke dienstmen daardoor aan den Koning zal
bewezen hebben.'' Be Hertogin knn zich niet genceg verwonderen ,datmen eene
soort van misnoegen toonde op zulke )nietige grnnden.''Zi
j regtvaardigde haarbesluit met betrekking t0t de beille genoemde steden,en wat het bjeenbrengen van

krjgsvolk betrnf,zeidezj:))hetiseene zaak van grcct belang alshetvnlk opstaat,
dewapenen aangri
jpt,kerkenen klonslersplunderlenvernielt,de goeden en Katholt
jken vervolgttgeen acht geeft op de bevelen des Konings en van mj, 4an de
Stadhnudcrs,ofvan hetgeregt;en Zjne Majesteitz0u zichnietmngen wapenen en
versterken,nm hen te beteugelen en tebedwingen (1)!''
DeLandvcogdes beklaagde zich bj den Prins over het drukken van veelsoortige Kettersche boeken in het Fransch, Latjn en Nederduitsch te Fzanen) het
houpen eener vergadering van Bondgenopten en Hervprmden uit verschillende steden

teJmeterdam , terwjlhi
j zich te Enkltuzzen bevond;deondersteuning,welkezj
van LooEw xzK van A cœzcu, hun voornaamsten Beschermheer, ontvingen , en over
'sPrinsen geschenk van zes stukken geschut aan Bhznzhooz, ter versterking van F ïcnen.W ztu x verklaarde niet te weten ,dat erKettersche boeken te Fzanen gedrukt

werden, en had bevolen,dathetverkoopen daarvan gestaaktwierde. Hi
jbetuigde,
dat er geene vergadering van Bondgenooten en Hervormden te Jm nterdam plaats

gehad,nnch hj die stad verlaten had. 0g zjn verzoek had BaznzhooE,vergezeld
doorden HeervanToulouzeen drieofvierEdellieden van zi
jn huis,hem aldaarbezocht. 00k waren dageli
jks uit de omliggende steden,afgevaardigden,zoo van de
oudealsnieuwegodsdienst,bi
jhem gekomen,nm overhetbewaren derrustteraadplegen. ))lndien men dilxoor eene vergadering van Bondlnonten ofHervnrmden wil

verklaren,''zegtbi
j,:dan mpetmen ben verbieden,zich t0tmj,hunnen Stadhpu(1)CorremondancedeGtlttàrx: le Tccïflrwe, T.lI.p.297,298, 304, 305,312,313,
471,472. Areltines de la #@ï4:l d'Orange, T. II.p.(95, 496.v.Hàssxt:,éh ââ.m.d.
Yaderl.Sïdf.,D.1.b1.120.
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der, te wenlen.'' Het was waarschi
jnli
jk aan deze afgevaardiglen derHervormde1155568
5gemeenten , dat Lonzw xzK Tan F ceœcy drie punten vnorstelde: 1*. gehoorzaamheid

aan 2en Koning; 2*.bi
jtlragen lotde snm van driemillioen guldens; 3Q.aanneming
tlerAugsburgsche gelonfsbeljdenis. Dezepunten werden insgeljks de gemeenten te
Jntmerpen,Doornik en Kalettezennesaangeboden;doch op hetderdewerd ontwi
j-

kend en uitstellend geantwoord (1). Voorts ontkende oxAwzzniet, datzi
jn broeder
eeneantlereleerbeleed dan deKatholjke,maarten ti
jde van wjlen den Keizeren
van den Knning zelf, hatlhl
j altjd guitsche Edellieden van dezelfdeleerbi
jen om
zich gehad, zonderdatmen daarop aanmerking had gemaakt. Hi
j erkenle, dathi
j
zltlnzhonz drie, niet zes slukken geschut gegeven had; ))want, Godezj dank,''
zeidehj,))wi
jhebben inditLand altt
jd devrl
jheid gehad,aan dezen cfgcnen onzer
bloedverwanten of vrienden te geven , watons goed dacht, zpnder datditeuvel ge-

nomen werd;en hetmpetmetze zaken welvergekomen zi
jn, dat men op zulke
ltleinigheden achtslaat (2).:'
Inderdaad was het met de zaken zeer ver gekomen. Xeer dan poit waren de
gemoederen in gisting, berpering en spanning. Alom heerschten verdeeldàeid, verbittering , verwarring en wantrouwen. T0t overmaatvan ellende, teislerde een hongersnnod het ongel
ukkigeLand (3). DeHervormden werden hevig vervolgd, en wreekten zich op de Rooëschen door gro3'e en buitensporige beleedigingen. Eenigen van

hen trpkken uitMeehelen dooreen dprp, terwi
jlerin dekerk tle misgevierd werd.
Toen dePriesterhetHoogwaardigeophief, schreeuwden zi
jhem t0e,zprg tedragen,
datzi
jnG0dnietuitzi
jnehantlens'iel en hem eenigkwaadtoebragt. Bl
jhetbreken
van de hostie,vrpegen zi
j hem opdenzelfden teon,waarom hi
jzi
jn G0daan stukjes
brak? en als hi
j hetaan zi
jn mond bragt,riepen zi
j:DeKonlng #rïzlèz1D:
Konzng drznkt.
' Een dezer gasten , welke eene bende beeldstormers had aangevoerd

cn steeds oproer predikte, werd gevat en den volgendendag opgehangen (é). De
llerlog van Jarneâot en degenen , welke hem in het dragen van den Lieve Vrouwepenning volgden (5), stonden derwjze ten dpelaande bespotting der Onroamschen b

(1):OR,Ili&t.d.Acder/.Oorl.D.1.B.111.bl.124. Vgl.cRoExv.'AlssrBRzR in de ârchivea
de la Ilaison d'Orange,T.lI.p.515.

(2)CorremondancedeGrlstzrxE le Tccffvrle,T.ll.p.337-340. Ferantw.p.wpstEx,bj
zpR,R ht.d.Ae#e,-/.Oorl.D.1.J uthent.f/.bl.11,12.

(3)Proclsdes Jozafe:d'EoxplretdeSOR>E,T.lI.p.503.
(4) Correspondance de pnltlprs 11,'r.1,p.481.
(5)Zie hiervoor b1.2l7, 218. srnznz, de Aell: Belg. Lib.%. p. 227. Jrcltiven de /w
Maison d'Orange,T.lI.p.423.

11 D:Et. j STrK.
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1555- die hen verweten, datzi
jzEzusclhlsTusom delleiligeXoedermaagd vergaten, dat
1568 zi
J. ditonderscheidingsteeken aiegden. ARMEx'
rEhos jja(j ukt dkeu jjanfge zjjveren vergulde penningen laten vervaardigen, op welke zzzvs en MAaIA beiden waren afgebeeld. Namaaksels er van in metaal wertlen dnor de slraten rontlgevent. Een gront
aantal gelnovigen, en ontler hen Heeren val) den hoogsten rang, z0o als AARscnoz'en
de beide xAxsFEtns, drpeg dezen penning aan de m uts of em den hals. AltxxxTsaos

baod ereenen den Graafvan Egntond aan,))well
tedien aannam ,''zegthi
j,ttalsde
vrouw,aan welkededuiveleen paarmuilengaf(1).''Xenleertuittlergeli
jke bl
jznnderheden denwederzl
jtlschen haatkennen,die elk denkbeeltlvanverzoening,h0elanlfzoroz.DeHervormingsp zinden zelvewaren ontlerlingverdeeld,
ger Z00meorm00StVefWi
en de een 3yasden ant
lervjantlig.Nietalleen slondenLutheranen en Calvinisten scherp
tcgenover elk-antler, maar op W alelteren wertlen o0k hevige en openbare geschillen
gevoerd tusschen (lezelaat
sten en tle zoogenaamtleAnabaptisten (Ilerdnopers,Bnops.

gezinden?),die naarhetberigtdesPrinsen van Oranje,hunne aanhangersuit1101land, Frie&land , W aterland en van elders naar Zeeland ontboden, om zich van

Mzddelbttrg enlletgeheeleeilanlmeestertemaken,gell
jk zi
jditweleerinJmeterdam
begroeftlhadden,en de bevelen derOverheid nietgehoorzaamden (2). Hieruitlaat
zich verklaren, datoRAxzl,in strl
qd metzlne gewone vertlraagzaamheid,de Landyoogdes vermaande, den Anabaplisten het preken teAerbieden, en bi
j overtreding
(laarvan, op hen de slrafen, deswege dpar haar bepaald, telaten toepasscn (3).
Lonzw lzR ran #J.
v'cu , BltEoEaonE,vAx PALLA>T en andere Edelen hieltlen zich bezig met het vor
men van een verbond 4an vertlediging tegen den Koning (1). De
Graaf 4an Iloog&traten bewaartle, wcl is waar, in het onstuimige J nttcerpen door

krachtigemaatregelen de openbarerust,maargedoogtlein zi
jnewoning eene zamenkomst :an Hervormtlen. waar uooRwE en Loozwlzl
t'
van Acœdcl:bi
jtegenwoordig
waren, en in welke onderanderen ook beraadslaagd werd, het bedreigde F alen-

czezln:y te hulp te ltomen (5). De Hervormden aldaar en te Doorng-k hadden
beslnten , zich in het bezit der vermeesterde kerken met de wapenen te handhaVen. Zi
j maakten in beitle stedcn de meerderheid uil, en HooRsz verzekerde den
Koning, datteDoornik vi
jfzestlen van de bevolking der nieuwe leer waren toege-

(1)Correspondancede pnll-lppE11y'
1'.1.p.495,496.
(2)CorrenpondancedeGrlttzrxEle Taciturne,T.II.p.390,391.
(3) Correspondance deGrlttzrx: Je Taciturne,T.ll.p.258.
(4)correspondancedepnlslprg11,T.1.p.493.

(5) Correspondancodepnltl:px11,T.1.p.l79,483,492,493.
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5daan (1). De Heer vAx xortvAxs, bevelàebber van hetkasteelte D oornik 9 had 155
1568

van de Landvpogdes lasl ontvangen , de stad te bescl
zieten,wannecr de llervormden
uit F alenelenne& er het axvondmaalkwamen Aieren, geli
jk hun plan was, maar

welk sintlsdezebedreiging, naarhelschi
jnt, opgegeven werd (2). DeLandvoogdes
had in Slagtmaand geëischt, dat F aleneiennes bezctting z0u nntvangen, cm te vopr-

komen, dat de Hervormingsgezinden deze slatl,z0o belangrt
jk om hareligging aan
de Fransche grenzen, in handen der Hugenooten speelden. Door den invloedderPre-

dikanten,vnornameli
jk van X-A GRAwoz,had men geweigerd kri
jgsvnlk in te 'nemen, nietallcen omdat2it streedmetde stedeljkevoorregten, maarook dewi
jlde
Onroomscàen vrecsdcn, dat zi
j,wcgens het'verschil van godsdienst,veel van tle
bezetling zoutlen teljden hebben,en daarenbovcn vermocdtlcn, dat(litbuiten weten
tlesPrinsen van Oranje en derGraven van Egmond,Spprzl: en Iloogetraten geschiedde. Zl
jhatltlen echterverl
tlaard, erin te bewilligen, indien deze Ileeren hun
verzekerden , dat hun geen leed z0u wet
lervaren. Eoxowo, welke alleen van dit
viertal zich in den Raad van state bevond, toen tlitberigt er werd medegctleeltl, l1at
l
Zi
J-ne spi
jtdaarnver nietkunnen verbergen en getracht, zich en de overigen te verpntSchuldigen, 9e Landvcpgdes, ten hoogste verbolgen, dat hetopvplgen harer bevelen
van het goetlzunlken t
ler Heeren afàankeli
jk werd gemaakt, lietder wederlpannige
slad de keuze over tusschen eene bezetting of een beleg. Antlermaalwerd he cersle
len , 34elke
afgewezen , maar de Hertogin daarentegen eene goede som gelds aangebot

zi
j weigerde en de inwoners,in naam des Konings, vnor oproerlingen cn hunne
goederen verbeurd verklaarde. NoxacARxcs bezette onmidtlelli
jlt St. Jmand cn
eenige anzereplaatsen,en sloeghetbeleg .corraleneçenne. (3). 0m hem van (le
stad afte leiden , trokken, pllder l?evelvan zekeren zAx :oR>:.
tr, drie of vierduizend 14v.
W in-

Onrnomschen,welgewapend,nietvervan Doornzk bi
jeen,en verbrandden verschei-term .
deneplnliggende kloostersen woningen derRnomschgezinden. Te gell
jl
ten tl
jtlemnest 1506
eene bende volks uit Jrmentzeresin hetgebied van Ri
jeeelTallen#om den Heer 22v.
'1d W invan Rae.
kl:ngltlkn , den voorloogigen Stadhpuder, werk te verschaFen. Onverwig
ternz.
trok xAsslwosrsx tlen wocsten hoop, wiens aanvoerder van hnefsmid, calvinistisch

Predikant, en eindeli
jlt soldaatgewortlen was, mettweehonderd man te gemoet, en
(1)Procl&#e: Coltttesd'xoxoyr etdelI0:wz,W.lI.p.475,534.
(2)Proclsdes Comtes d'E(
;x0:T eldeIIORwE,T.1I.p.518-521.
(3)I,
EPETIT,Cir/zl.de #0/1.T.Il.p.130. sTaznz, deBello Bel
g. Lib.$/1.p.303-396.
v.o.szEa,de .
plïf. Tumult.Bel
g. Lil
a.II. p.422- 419. czylpzwà, della guerra di Fiandra,
T.1.p.21 verso. IIOR, Ilht.d.Nederl.0ot.l.D.1.B.111. bl.134- 142. v.XETEREX, #,,f.
d.Federl.oorl.B.lI.bl.17 vfrso. uporr,Nederl.#z-4f.B.111.bl.125.
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11
556
58
- jneg hem bi
j het dprp W aterloometweinig moeiteuiteen. zi
jlieten tweehonderd
dertig dooden en al hunne vaandelsen wapenen achter. Van den anderen kanttastte

lozac&ltxzs met tien vaandels voetvolk en zeshnnderd ruitersdigtbj Lannoy de
Dpnrniksche benden aan, die genoegzaam alle in depan gehaktwerden. Hi
j had
slechts zes man verloren, maar daartegen negen vaandels, twintig veldstukken en

twee tonnen buskruid buit gemaakt. Dadell
jk trnk de overwinnaar xoor Doorwïà, hetwelk bj de eerste opeisching hem depoorten opende, en bezettingmnest
2v. indemen. Nolacaaxzs begaf zich eerlang naar K alenelennee,waar men t0t het bie-

touw-

maandden van hardnekkigen tegenstand beslpten had (1). Hj en aAsslxGulzx ontvingen
1567.rsKcningsdank vonrhun betoonden l
jveren moed (2).
De Landvoogdes betuigde aan oazklzz hare smart over het vergnten burgerblned in

de gevechten bi
jW aterlooen Lannoy. ))Xaar,''zegtzi
j,))dewl
jldezennderdanen
hunnenpligtvergeten,enallerleidadenvanongehoorzaamheid,muiteri
jen Tjandschap
tegendenKnning,deKatholl
jken ende goedenin denLande uitvneren,kanmen,t0t
mi
jn innigstleedwezen,niet antlers handelen. Het z0u mi
jaangenaam zi
jn,intlien
anderen daaraan een voorbeeld namen , en den Knning meer gehoorzaamheid betnnni

den,dan t0tnu tnegeschied is(3).', 9itstrektet0tantwnard pp 'sPrinsen brief,in
welkenhjoverdenederlaagderOnrnnmschen te Lannoy,hemdnnrdeHertoginberigt,
zjne voldoening had tekennen gegeven,dewi
jlzi
j))oproerig geweestwaren.'' ))Het
komtmjechtervoor,''had hl
jerbi
jgevoegd,))dathetraadzaamstezou zi
jn,zp0min
mngeli
jkdewapenen op tevatten tegen hen,dienietoproerigzi
jn,om grnpterebezwarentevoorknmen,welke uitdewanhoopkunnen voortvloei
jen (1).::XaardeLandvoogdeshad de nverhand herkregen,en bewustvanhare meerderheid,schroomdezj niet
de wapenen op te kvatten , verzekertl van nndersteuning te zullen vinden. Het
grcolste gedeelte der verbondene Elelen was kleinmoellig gewprden , en 'ele 2er

aanzienljksten, geljk reedsisopgemerkt, trachtten zich metde Regering teverzoenen;de gewestelt
jkeStaten en stedeljke Regeringen waren, over het geheel, ingennmen tegen deHervorming;de Staten 4an Flaanderen en Brahand hadden zelfsnm

(1)Correnpondance de vlltlppg 11, T.1. p.499, 500. Correspondanne de Gtlstwrx: /e
Saciturn6, T.1I. p.334. Zrcltire& de la Jfcïdol d'orange, T. 111. p.7, 13. v.n.HzsR,
de lnit. T'
M-v!l.Lib.lI.p.429- 431. sTRzow, de Bello Belg. Lib.VI.p.396- 309. L: :ETIT: Chron.de SplI. T.lI. Liv.IX. p.130,131. :0R,#ï4f.de Feder/.Oorl. D.1. B.111.

bl.142. czxpzsz,dellaJlerr/diFiandrajT.1.P.22.

(2)Procls #ed comtesd'EGx0xT efdeH0ExA,T.lI.p.536,537,538.
(3)corvemondance deGrlstzrxgle Tccïfvrwe,T.II.p.331.
(4)corremondancnde GtTttzrxx /e Taciturne,T.II.p.319.
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het afschaFen tler openbare preel
tverzocht(1);deHervormden, onderling oneens,15
156
58
-

wantrouwden de Grooten en Edelen,op welkezi
jtptnu t0e gesteund hadden,en de
Kalholi
jken staken mnedig hethoofd op. XAROARETHA wenschte,datdeKoning haar
en den Stadhouders een bepaald bevelgaf, pm het preken te verbieden , en waar men

tegenstandbootl,geweld te gebruiken. Zj verlangpe insgeljkseenevolmagt,pm die
Stadhnudersafte zetten ,welke,nntler wat vnorwendsel 00k , daaraan nietgehnorzaam-

den; hunneplaatsen zouden gemakkell
jk dooranderen Tervuld kunnen worden (2).
Vlotlvs echter zag in de krachtige maatregelen der Hertpgin, onvoorzigtigheid en
overi
jling (3). Hem wprtlt den raad tnegeschreven , dat de Stadhouders :an de
Edelen in hunne gewesten , en de Bevelhebbers der benden van Ordonnantie van
hunne manschappen een nieuwen eed mnesten afvorderen, om te weten op wien men
zich verlaten konde (1). Doch deze maatregel was van den Kpning zelven uitge-

gaan (5). Er werzen lt
jsten opgemaakt van de namen en tilelsdergenen, welke
dien eetl afgelegd of geweigerd hatlllen , en in dit laatste geval, moesten er de redenen hunner weigering bl
jgevaegd wprden (6). Thans werd van ze Leenmannen en L11v.

Achterleenmannen derkroon een geli
jke eed geëischt,op verbeurtevan hunne leen-ma
oa
unwd.
gnetleren en heerll
jkheden in gevalvan weigering (7). ln den Raad vanStatewas 15W
XAFSFELD de eerste, welke beloofde den eed af te leggen; hem volgden AakascloT,

xoxoxn,XEGEw, Bz
kal,AvxoxT,en ongetwjfeld n0k ARZMBERO en LIo>I, dieallen
deze belofle nakwamen (8). Verdemeeste Hollandsche Leenmannen en Edelen 0nderwierpen zich hieraan insgeljk!(9). 90cN oaàwzz en uooGsTlATzxbegrepen,datde
(1)Resolut.m.11011.bi
jGROEN v.'RI:STERER,ârchive& dela Mai&on d'Orclge,T.111.p,2.
(2)CorrenpondancedeI'
Illtlppz11,T.1.p.501.
(3)vlGtlzEpht.adHnppERvx,p.393.
(4)Ziehierveor,bl.370,388. corremondancedeGrlstztx:leTaciturne,T.Il.p.298-301.
(5)Procl&#e# Comtes TEGXOXTet#eHal:5p,T.Il.p.513.
(6)Naleez.op de Faderl.Sùf.b1.263.
(7)Correnpondance depHIL1ppE11,T.II.p.611.
(8)Corre&pondance de pllltlp'E11, T.1. p.501,502. T.lI.p.618. Proch #e: Comtes
d'zGxpx: etde H0ltxE,T.lI.p.542. Correspondance de Grlttzvx: le Tccïllrwc,T.lI.p.313.

(9) D'vvov vzw MIJpRECHT,Ferb.ep Smeeksckr%
ftd.Nederl.Edel.uitgeg.donrJonkh.o.z.
BsztnsszloER, bl.6- 38. Deeed,))welken deLeenmanncn van Rolland altoos gedaen hebben,'?
luiddealdus:))Dat zweer ick,datick deC0.Xat.van Spangnen a1s Grave van R oll'., Zeelandt

en Friesl.gehou en getrou zal wesen. Dat ick eick ni
jeten salwesen in Raede ofte daede
daerheln zjne Landen en nndersaten eenich hinder,echaede ofte letseloll*comen mochte,maer
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15
55- eed,dien zi
jee.nsgezwpren hatltl.en,toereikendewas. Xethenweigerden Bltzozhonz,
1568
well
tezick np zi
lnhuisteKleef bi
JIlaarlem bevond,DIDERIKsoxol,GlLzxwzEGshsvan
Y lzedpiprep en meer andere Etlelen , het afleggen van (len nieuwen eed.Of uoohw:

hun voorbeeld gevplgd heeft, is twi
jfelachtig. Daarbi
jzich aan tle staatszaken hatl
onttrpkken, meenen sommigen , dat men hem den eed in het geheel niet heeft afge-

eischt(1). AlleAmbtenaren,van welken rang ofstand,moestenmede op nieuw den
Koning, de Landvoogles en Overheden trouw en onvcorwaardeli
jke gehoorzaamheid
zweren en beloven, het Rpomsche gelaof te zullen handhaven, de bceldstormers te

wederslaanen deKetterstegen tewerkcn.W ieweigerde,werd van zi
jnpostontzet(2).
Naar de getuigenis desPrinsen van Oranje,had de Landvopgtlesde overeenknmst
metde Etlelen van dcn vi
jfen twintigstcn van Oogstmaanddesverledenjaars,totnu
t0etameli
jk welgehoutlen,maarthansscheen het,a1sofzjhetpreken derHervarmden geheel verbiezen en nietsdan de Roomsche gndsdienstdulden wilde. Verschei-

tlene kleine stetlen waren op haar bevel bezetgeworden,en dageljkslietzi
jmecr
krjgsvolk aanwerven. OaAwzEvreesde,datdcHervormdenuitongeduld,wantrpuwen
envoorzorg zich zouden te weerstellen,waaruit hi
jverschrilkkeli
jke gebeurtenissen
te gemoet zag (3). 'sPrinsen vermoeden werd bevestigd; wantniet lang daarna
erkende MARGARETEA zelve, datmen alom het volk zag opslaan en de wapenen.op-

vatten tegen den Koning (1). ))ln Jntwerpen,Ilolland,Zeeland,Ffrecll,'eEerfpyezlspec/t,Maantrzeltt en Falenczennea,'' schreef zj (len Koning, ))gaat alles
van kwaad t0terger (5)',. Zi
j npotligtle deswege Eoxoyo uit,en denkeli
jk alde

indien sulx yedtf0tmynderkennissequaeme,saldatnacmi
jncvcrmoghen bclettcn en terstondt
de Co. Mat. oftezi
jnegewaerden Stadhoudecdier veorz.Lande daerofl-gt
ledewaerscllouwinghc
doen of doen docn. Dat ick oick syne eere, hooch heerlicll cn domeynen helpen bewaren sal

paermi
jnervcrmooghen en voorthellldienen en Lystandtdoen metRaedeen daededaerhy begeeren ofte te doen zal hebben, en oick secreetsalhouden al 't gundt by hem geordonneert en
bevelen sa1 worden en nyet reveleeren tot syne achterdeele, en voorts a1lte doen dat cen goeten
getrou vassalof leenman schuldich sal wesen te doen. So moet my Gedthelpen cn alle syncHeiligen-''bl.49.

(1) sTRloA,de Bello Belg.Lib.VI.p.316,317. xa, Hist.tl.Nederl. Oort. D.1. B.111.
bl.1j7. GRorlZnal.Lib.1.p.24.

(2)gawwp,,Rist.d.Ac
W D.1.bl.438,439.
(3)Arcltires de la #cê74ps d'Orange,T.111.p.3,1.
(4)corremondancede I'
ulupl,
zlI,T.lI.p.611.
j5) cort'e&pondqnce K?
c :IIItIa:11,T.1.p.503,
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Stadhcuders,cm hetprekenteschnrsen en hetvnlk tenntwapenen (1). EGxoln :nl-1555deed stiptell
jk aan (litverlangen, en entving tlaarvoprdeschrifteljkeTerzekering der 1568
tevredenheidvan rllzlvs. Hi
jbetuigzeden Koning opnieuw zi
jne trouw en verzocht
hem,zi
jne komst naar de Fàderlczld:zl te bespoedigen, dewi
jler,de zaken hoe
langerzcomeereendreigendaanzienkregen.Hooltwzverklaardeinsgeli
jks,datmenhet
Land, waarthansvloLlvs, Bxsx,xvxoxv en b'AssolvllzlzE allesregelden, metgeweld ten
verderve wildebrengen.Eoxown en xAlsFEx,o spoorden den Koning t0tgoedertierenheid

jegensdeoproerigen aan;en EzLlpsbeloofdezulks(2). Daarerwedersprakewas4an
eene zamenkomstvan Etlelen ,vcrbood xAaoxxzr
ruA,npraad van xozhcxx>lEs,hethouden
van vergaderingen, ontler welk voorwendselonk , en zond een rondgaanden briefaan

de gewestell
jkeHoven,om tewaken,datergeenevolksligtingen en Tereenigingenvan
gewapende lieden, zonder haarverlof,plaatshadtlen , en de bewerkersdaarvan teach-

tervnlgen (3). Inzonderheid wasditketgeyalin hetgewest Etreeht. Hier,en bavenal in het land van Fianen, wapent
len ziclz de Hervormtlen, en dreigden er
dezelfde verwoestingen tezullen aanrigten,alsdoor hunne geloofsgenooten in Flaan-

deren geschied was. DePrinsvan Oranjepntving lasthen uiteentejagen. Op het
naderen zi
jnerbenzevanOrtlonnantieen tweehonderdbusschieters,vlugttenzi
jtengetale 12v
van drie ofvierhondertl,en drie vanhen werden gevangen genomen (1). Ten zelfden Louwtjtle beval de Landvoogt
les den Graafvan M egen bj deLangeetraattien vaantlelsma
15a6n7d
krl
jgsvolk te ligten,om op deverstrooideoproerlingen uilFlaanderen,die zich aan
.

den kantvan Gelderland, Jfccelrfcifen 'é.Ilertogelthonclt weder wilden vereenigen ,
cen wakend 00g t
ehoullen (5). Doch xEoEx wasverpligtmetkri
jgsgeweld (leberoe-

ringen in zi
jn eigen gebied tebeteugelen. Nietalleen Ilarderwqj'
k,maarooltBomznel enE Jllfrg waren opgestaan,(
liezicheerstlaterwcder aan zi
jn gczag onderwierpen (6).HetonrustigeMaantrzelttweigerde,metde afgevaardigden van deLanlvongdes te nnderhandelen. XxztoAhzr
rux beraamde daarop m et den Bissckop van Luik het
plan , die stad te verrassen; doch (lit werd entdekt en mncstopgegeven wnrden, ten

(1)Cork'
espondancedepnltxppE11,T.ll.p.613,617.
(2)Procls desComtes d'zGxoxrefdeIIORXE,T.1l.p.541,542,54i,515, 517. Correszanzldcwce de l'IlltlppE 11,T.1.p.501.

(3)CorrenpondancedepllltlppE11,T.lI.p.617,623,629.
(4)CorremondancedeGrlttàrxEle Taciturne,T.lI.p.316,326,336,403.
(5)correspondancedeGIJILL&VMEle Taciturne,1'.II.p.323.
(6)Correspondance de Gvlttlvx: le Taciturne, 1'. II.p. 488-192. Coi-respoxdattce de
rnltlFpz 11,T.1.p.502,503.
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1555- minste tnt na den aqaop van eenen aanslag des Graven van M egen op 'eIlerto1568 gen:n:eA (1). Iot berigj van eene poging der Onrnomschen tegen M echelen, gaf

der Landvoogdesaanleidinj, den Graafvan Roogetraten, dien de Spaanschgezinden

alseen derhoofdbbwerkersvan deonlusten beschouwden,aanteschri
jven,zich vpnrtaan niet meermetdie stadtebemoei
jen9onzervoorwendsel,datmen zich4anhem ,
zoodradePrinsvan Oranjein Jntmerpen teruggekeerd z0u zl
jn,in belangri
jkerzakenwildebedienen. DeHeernzszpxzhlzs,een i
jverig Katholi
jk en regtschapen man,
Hnfmeester der Herlogin en brpeder van den Heer bn TaAzsoxzss, werd naar M eebelen geznnden , om er de noodige maatregelen van vnprzorg te nenaen (2).
Ofschoan MAXGARMTHA dikwl
jlsenschl
jnbaarmeternstophetbjeenroepen derAlge-

meeneStaten bj den Knning had aangedrongen,verzekerde zjhem thans,)datzi
j
ditnimmerz0u toestaan, geli
jk het 00k nimmerhaar4oprnemengeweestwas(3).,'
Beide , Koning en Landvoogdes, misleidden de een den anler, en trachtten hunne
ware bedoelingen voorlelkander le verbergen; de geveinslheid des eenen,en,de
duwheid der andere, verloonde zich in al hunne handelingen. Zonper taestemming,
zelfs zènder vcorkennisderHertngin , dagvaardden deStazhouders deStaten hunner ge-

weslen,hetgeen ztj niet bj magte waste beletten. ln eene dezereigendunkeljke
vergaderingen stelden haarde Staten T'anBrahand tweepuntenvoor, die zj meende
niettekunneninwilligen :afscàaKng vanhet verbeurtlverklaren vangoederen, en hetverleenen eeneralgemeene vergiFenis. Hun verzoek echter, om de maatregelen ter schpr-

singvan hetpreken,doorhaarvoorgesteld,aanhen pvertelaten,kondezi
jnietafwi
jzen,dewjlditdenschi
jn z0uhebben,als wildezi
j geen toevlugt nemen t0tzachte
middelen,maaralleen geweld gebruiken,))hetgeen,''zegtzi
j,))hiernietalleendonr
de kwaadgezindeny maaro0k dopr de welgestemden verfoeid wordt.'' 0m evenweldeze
misbruiken in het vervolg te voorkomen , werd denStadhouders aangeschreven , znnder

haren uitdrukkeljken lastnoch eenebi
jeenkomstderAlgemeene,noch dergewesteljke
staten tegedoogen. De Prinsvan Oranjezond hierop deafgevaardigden derstaten
van Rolland naar B rueeel, om zich over dit verbpd te beklagen , bewerende,
dathet in stri
jd was methunnevoorregten. plk ben nocit in gebreken geble-

ven en zalnooitin gebreken bljven9'$zegtXARGARETHA, a1szjrzx,llys dezebt
jzonderheden mededeell, ))om , geljk Gi
jml
jbeveelt, gestrengheid en geestk-racht te
(1)Jrcltiven de la J.
lcùps d'Orange, T.111.p.14. Correnpondanco de pnltlFp: 11, T.1.
P.505,506.

(2)Corremondance depnxtxppz 11 T.1.p.500,508.
(3)Correspondance de 'nltlpl,:11 T.1.p,506.
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gevarderd wprden;en ditishiernnpphoudeljk hetgeval, want elk benagtermeer
zjn bjzonder belang 2an dat van fwe Xajesteit. Onlangsn0g etelde deGraafvan
Egmond, b1
j zjn vertrek naarFlaanderen,in den Raad van Statemetden meesten nadruk vnor, dat,z00 hethem mogeljk z0u zjn hetpreken en de uitoefening
v,n denieuwe gadsdienstin zi
jn gebied tebeletten,hj gemagtigd mnestwnrden,om
eene algemeene en bepaalde vergifenis af te kondigen 4n0r allen, die G0d of den

Kpning mogten beleedigd hebben. Hoewel ik mj stellig hiertegen heb verklaard,
dewll hetalleen PwerXajesteittoekwam, eenedergeljkegenadeaan diegenen Zjner onzerdanen tebewjzenr,welke ditzpuden verdienen,ishijechternazi
jnewederkomst uit Flaanderen, op ditpuntterug gekemen. Dageljksgebeuren dergeljke zaken. Di' brengt mj in dennndzakeli
jkheid,mj,tegen den zin4an velen,
gestreng te toonen;en evenwel,wanneer'tmj vonrknmt,datdedienstvan G0d en
van Uwe Xajesteit het varderen, tonn ik mj zachtmoedig en tracht ieder te
voldoen (1).''
Op heteindedesverlpopen jaarshad plslps2erLandvoogdesverwittigd,datAL:A
binnen knrt vertrekken, met zi
jne benden den weg oyer Italzë nemen en in
Luzemburn het legertegen de nprperlingen znu zamenstellen. Zj moestznrgdragen vonrdelevensmiddelen en het geschut, t0t welk einde hj haarhonderd vjhig
duizend kroonen tnezond.AREM:ERO werd t0tYeldmaarschalk, xzozw tot Opperveld-

tuigmeester,xAxsyzsn tntBevelhebberderruiteri
jbennemd,enBAhsAxxoxmhetoppertcezigt over de levensmiddelen aanbevnlen (2). MzGzx wees den hem aangeboden
pnstvan de hand,dewi
jlzjne tegenwoardigheid in Gelderland gevnrderd werd (3).
MAaOAa:T/A zag niet zpnder bekpmmering de kamst des Hertpg: van J lba te

gemnet, ofschoon zj lAxsAvxowT, en denkeljk de Sladhoupersin het algemeen,
verzekerde, dat de Koning zi
jne Nederlandsche Leenmannen en onderdanen a1s2
Loqw3v.
een geedertieren en weldadig Vnrstbehandelen zoude (é);hetgeen trouwens vzslp:ma
15a
6n7d

(1) Corremondance de FnltlppE 11, T.1. p.501,506. Zie over de voorstellen der Staten
van Braband aan de Landveogdes,:0R,Rht.d.Nederl. oorl.D.1.B.111.bl.125- 129.

(2)Pronlsde: Comtend'voxosretdeH0Awz,T.II.p.524,528. â rcltirea de la S cïdns
e orange,T.111.p.27.

(3) Correnpondance de psxtlpa 11,T.1.p.507.

(4)Corremondance de'Hltxppz11, T.lI.p.614. Zie cok den brief der Landvnogdes van
29 v.Lonwmaand 1567 aan Hertog SEwDEIK Tan Wrls#of
jâ, in de Jrcldve& de la #Jï#,o
iorange,T.111.p 22- 25.

11 9zs:. # STUK.

53

é18

I LG E X EE SE G E SCH IE D ES IS

15
155
68 zelf den Graaf van Egmond in het bjzonder verklaard had (1). ))W at het
besluit van Uwe Xajesteit betreft,'' zeide zi
j, ))om den Hertog van Jlha herwaarts te zenden met last, het leger zamen te stellen en de komst Uwer Xa-

jesteit voor te bereiden, ik weetniet, wat ik daarvan zeggen moet, daarik overtuigd ben, dat dewjsheid en delangdurige ondervinding PwerXajesteitditbesluit

nietgennmen zullen hebben,dan narjpoverwegen van aldemoet
jeljkheden,welke
eruitkunnenvnortvloel
jen,ennahetberamen vanmiddelen,om daartegentelnprzien,
overeenkomstig de dienst:an G0den Pwe Xajesteit. Ik zalnietin gebrekenbljven,
in overleg met genoemden Hertng, naar bevelvan Pwe Xajesteit, te treden, in
zno verreik ditgepastzalachten voprPwe diensten dehandhaving vanmi
jn gezag,
a1sUwe vertegenwoordigster; wel verzekerd,dat Gj mi
j niet de magt zultwillen
ontnemen,dieik uitoefen,om haaraan anderen tegeven,dewi
jlditnietregtvaardig
zou zi
jn, en zaarenboven nadeelige gevolgen lo0rUwe belangen kondehebben (2).''
Het vermpeden der Landvoogdes, dat de komstvan AL:A op haar gezag
inbreuk zou
r
maken, pleit vpor haar doorzigt en schranderheid.W antofschoon FlLlpsaan ohAwvzLbx

betuigde,dathjAL:A tatOpperbevelhebber<an betleger,welk hj naar deNehrlanden zond,had aangesteld,cm deHertogin <anParma van de moeitetebevrjden
er zelve eenen te kiezen ,hetgeen veelafgunst en groole xerdeeldheid onder de vnornaam te Heeren de$ Landszeu verwekt hebben (3), onlwaarl men ui
t den tweetlen
aanstellingsbrief :an AIZ
BA efne geheelandere bedneling. Ditstuk is te merkwaardig ,

om nietin zjn geheelmedegedeeld tewnrden.
Flslps enz. Allen enz. Daar e1k weet, datmen geene middelen anbepraefd heeft
elaten, om (lonr goedheiz degenen te betoomen en op den regten weg terug tebren-

e zich
gen .di

te onzen opzigte (en wpzlr:endroit)in onze Nederlanden zna zeer
L31
v.vergeten en kwalz
jk gedragen bebben,terversmàding vanGnd,van nnzebevelen,en
ouw .

.

gke bedri
zven
m aand.tnl. omverwerping van den Staat; en wier nngehnorzaamheid en afschuweli

15W zoo bekend zi
jn,ishetnietnoodig die in bi
g.zonderheden te outletlen. Hieraan wen-

schcnde een eindetemaken, hebben wi
jbesloten en besluiten,onsderwaarts tebegeven en een leger op de been te brengen, evenwel met het doel, dit nietin het
genoemde Land te laten inrukken , ten einde de verwoesting daarvan te vnorkomen , en opdatde goeden en onschuldigen cr niet tevensin verdruktwerden ,hopende
*
dat indien men door goedheid zich nietwilde laten betoomen en bedaren, men dit

ten minste uitvreesza1doen, en ondertusschen zich z0o gedragen dat,bi
j onze b0Tengenoemdeknmst,hetnietalleen nietnoodig zalzi
jnhetgezegde legertebezigen,
(1)Pronèsdes fp- edd'ttlxosTetdeIloltwl,1'.lI.p.521.
(2)correspondancedePnlslvl,:11,T.1.p,505.
(3)correspondqnce de'aIsI:P:11,T.1.p.501.
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eid te gebruiken, welke wjalti
jdboven gestrengheid zullen verkiezen,waarzulks
mogeljk is;daarhetsteedsonzebegeertewas,nnzeLeenmannen en onderdanen niet
alleen tebehandelen alshun naluurljke Vorst,maara1svader,geli
jk men uitalonze
handelingen ontwaren kan. Onlangs echter hebben wi
j berigt ontvangen, dat de
muiterj zno was verergerd, dat men niet alleen niet wilde gehonrzamen aan de
billi
jke bevelen door onze waarde en beminde zuster, de Hertogin van Parm a ,
P laleance enz. van onzenlwege Lanlvoogdes 4an onze N ederlanden, in onzen
naam uitgevaardigd, maar zich te velde had begeven met vliegende vaandel,, de
klonsters en kerken verbrandende en verwoestende, nnze getrouwe Leenmannen en
onderdanen plunderende en beleedigende, en meer andere afschuweli
jkeen ver-

faei
jeli
jke daden bedri
jvende; dat men aan verschillende norden detrnm rcerde,en
volltbjeenbragt tegen 0ns en degenen, die ons getrouw bleven, terwjlmen zich
bernemde,overbuitenlandschestrl
jdkrachlen tekunnen beschikken,en die in onze
genoemde Landen te zullen vneren, om deze te verwoeslen en te verderven, wesbalve
onze genoemde zuster genoadzaakt was geworden, daaraan dppr geweld tegenstan;
te bieden ; en de Stadllpulers naar hunne gewesten waren vertrpkken , om er de

vereischtebevelen tegeven,dewi
jldegenoemdemuitersalom oproertrachttenteverwekken , het volk te verleiden en tegen 0ns, hunne Overheden en anderen 9die bo-

ven ben gesteld zi
jn, donrhunnevalsche vporwendsels (faulz donner 4 entendre)
en onqer den scbjn van bunne zoogenaamde godsdienst, op te rujen. Hieruitbespeurende, dat noch gaedheid,nnch oagluiking çdoezmulatzon), qoch bedreigingen,hen tothunnen pligt konden brengen, zl
jn wi
j genoodzaakt, tot nnzegrnote
smart, van het laatste middel gebruik te maken , dat is van de wapenen, om aan
de hunne weerstand te bieden. En alzoo daartoe noodig is een Kapitein-Generaal
aan te stellen om , met nverleg 1an pnze genoemde zusler de Hertngin van Parma ,

welkebezetismetanderezaken,afhankeli
jk van haaralgemeen bestuurofbewind,
en tntwi
j overknmen, hetgeen wi
j hopen dat binnen kort zal geschieden, datgene te verrigten, wat gevorderd wprdt (1). Hierin begeerende te vnnrzien, en
bewust van de groote liefde en toegenegenheid , welke onze Neef en Grnathofmeester sow xzawwxno ArvAazz n. voxœoo, Hertng van J lha, Markgraaf van
coru , Ridder van onze Orde enz- heeft tnegedragen en npg tnedraagt aan onze

diensten inznnderheid aan alles, wathj weet, dat 0ns ter barte gaatr zno alg
bovenal is hetwelzjn, de vrede, rust en voprspned onzerNedevlanden en onzer
(#
1)Kapitein-Generaalfcapitan-generaltisinSpanjecrn titvl,welke metdien vanMaarscàalk
vau Franknjk evereenkomt;hl
j bezatdezelfdevoorregten al:deze.
53+
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- Leenmannen en onderdanen aldaar, behalve zi
jne groote diensten, langdurige ondervinding en erkende getrouwheid, niet alleen sinds onze knmsttnt den trnon,maar

lang te vnren tjdenshetleven Gn 2en Keizer,mjn Heeren vader,welken G0din
Zi
jneheerli
jkheidhebbe,in z00veleen zulkebelangri
jkebedieningen en overoorlogslieden van verschillende vnlken, z00alsdiegenen zi
jn zullen,welke wj vonrnemens
zi
jn bi
jeen te brengen en in hetgenoemde legerin teli
jven;vertrnuwenle,uitdien
hnnfde,datdegennemdeHertag zich daarvan zeergoetlzalweten te kwi
jten,temeer
daar hi
j z00 wel isingelichtvan geheel 0nsvoprnemen,om nnze genoemde Leenmannen en onderdanen met alle zachtheid en gnedaardigheidte behandelen 9 en in alle

mngeljkezaken,geljk boven isgezegd9genadeengoedertierenheidteverkiezenbnven
gestrengheid, hebben wj den genoemden Hertog vanJlba benoemd,'aangesteld,bevolen en gezet, geli
jk wi
j hem bj den tegenwoordigen briefbenoemen, aanstellen;
bevelen en zetlen tnt onzen Kapitein-Generaal in onze N ederlanden , onzen personn

aldaarvertegenwnordigende, en over al de stri
jdkrachten en oorlogslieden, die wtj
thans hebben , of n0g OP nieuw mogten ligten en bi
jeen brengen in onze Nederlanden , z00 wel gewnne als andere, te paard en te voet, van welke hoedanigheid,

aard nfsoortzj zjn ofkunnen zi
jn, met allezoodanige vnnrregten, gebied,gezag,
magt en anderezaken, welke gewnonli
jk andere dergeli
jke vàn onze Kapiteins-Generaalmneten houden (z:dozventgarder), evenwelznnderinbreuk op het gezag,
welk wj aan onzegenoemdezuster alsLandvoogdesnnzerNederlanden gegeven hebben,en dataltjd in zjngeheelza1blt
jven,nm inonzen naam tebevelen.voarzien en
beschikken z:n alshaar krachtens haar regentschap toeknmt; voorbehoudens niettemin
dat, in hetgeen degezegdebediening van Kapitein-Generaalen den aanklevevan dien betreft, de gennemdeHertogalleen en vnlle magt za1hebben, om te bevelen en teve
rrigî
ten jwat hem 4n0r onze dienst gepast zaldunken; verstaande, datde bevelen :an den

genoemden Hertogin hetgeen zi
jnebedieningendenaankleverandienbetreft,vanhetzelfde gezagzullenzjn alsofzjdooronsgegevenwaren,geljkwi
jookvoorbehoudenaan
onzegenoemdezuster alleswathare bediening aangaat,niets Zemeenshebbende metdie

vanKapitein-Generaal,ofmethetdoel,waarom wjerdenHertog vanJlbaheenzenden;
gevende aan dezen Herteg volle magt,gezag,regl,geheelf
plaznzerejhetvermogenen
den bi
jznnderenlast,zicN metde bediening vanKapitein-Generaalenden aanklevevan
dien bezig te hnuden,haargeheeltenmratten en uitteoefenen;nabjdegrenzenonzer
Nederlanden,werwaartswi
jnnsznaveelmogeli
jkhaasten tekomen,0nslegertevereenigen en teverzamelen, de kri
jgslieden in dieplaalsen te verdeelen,waarzi
j het
mingte nadeel aan onze genoemde Leenmannen en onderdanen toebrengen ,hen in

tuchttehouden,methen,indien hetnnndig is,hetland intetrekken;degewesteli
jke
en bjzandere Stalhnuders, Bevelhebbers, Knlonels, Kapiteins, Luitenants en die
onderhunne bevelen etaan, znaweldie geligtzjn,a1sdien0g te ligten zjn,en al
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waarenwanneerhethem goed zaldunken;hen gezamenljknfgedeelteljktezenden,
om alle zoodanige krjgszaden te verrigten, als hj noplig zal nordeelen om de
genoemde muiters pnder onze gehoorzaamheid te brengen,hetzj donrwapenen als
anderzins;zich ran desleden en sterkten te verzekeren,welkehi
jnoodig za1achten
voor de rust der gennemde Landen, er bezettingen in te leggen , nf er andere mede

tehandelen,alshi
jditraadzaam zalvinden t0tgroptere veiligheid,enmetgewelddie
tevermeesterenentebeleugelen,welke ernietaanwillengehonrzamen;allebi
jeenknmsten, vergaderingen en andere zaken,in stri
jdmetnnze diensten hetwelzi
jn en de
rustonzergenoemde Landen en onderdanen,te beletten en te verstoren,geljek hem
zalgoeddunken;hetgetal:an hetgeligte ofnog teligten krl
jgsvolk tevermeerderen
enteverminderen,alshi
jnnpdig zalkeuren;nieuwebevelhebberstebencemen,z0ote
paard alstevoet; diegenen af tedanken,wanneer enz0nals hethem zalgoedlunken ,en

andereinhunneplaatstestellen,eninalleanderekri
jgsambtenenbedieningentevonrzien,zeoaIsdergeli
jkeKapiteins-Generaalgewoon zi
jn, kunnen en mceten vxrzien;
aldenacdigebevelen tegeventatbetaling ,an hetlcon, de solëz
j en beznlding van
het gennemde krjgsvolk, opzatkrachtensdaarvan, deontvangers,schatmeestersen
betaalsheeren der gezegle lnonen,snlljen enbeznldingen uitreiken en betalen,vat
door den gennemden Hertng alzoa zal gelast worden,hetgeen wj willen,datvan
dezelfde krachten uitwerking zalzi
jn,alsofwi
jzelven in eigen persoon ditbevolen
hadden; hetis onze bedoeling , datonze ambtenaren , wien het aangaat,van de bpvengenoemde ontvangers, schatmee3ters en betaalsheeren aannemen en in rekening
brengen ,wat deze, krachtens de gezegde bevelen van den Hertog van J lha, zullen

betaald hebben,znndereenigetegenlpraak. En daarenboven geren wj dien Hertng,
in de hnedanigheid bavengenoemd, 0nk de magt, uitspraken te doen overeenknmltig

hetregt,hetzj zelf,hetzj dooranderevan nnzeambtenaren,ofdoordegenen,welke
hj dit zalopdragen in burgerli
jke en li
jfstrafeljke zaken, welke zich onderhet
gennemde krjgsvolk zullen vnordoen, z00 a1s men aldaar(in deNederlanden)in
dergeli
jke omslandigheden gewnon is; en eindeli
jk allesteverrigten,wateen gned en
getrouwKapitein-Generaalvoornoemd kan en moetverrigten ten gevolgevanzjnebediening en den aankleve van dien, en naardebi
jznndereinlichting,welke hem van
deze bavengennemdebedoeling gegeven is, opdattegen onze knmst,wijdezaken te
beter gesteld vinden, om te vernemen, wat voor onze dienst# hetwelzt
jn en de
rust onzer gencemde Leenmannen en onderdanen vereischtwnrdt. 00k varderen wi
j
van enzezuster,deHertogin van Parma voarnnemd,den Hertngvan Jlha in zi
jne
genoemle bediening te erkennen, en dehand teleenen,dathj,geljk betaamt,
gehnorzaamd en nnderlteund worde; wj bexelen en gebieden allegewesteljkeen
bjzonzere StRdhnuderp, Opperhnnflen,Knlonelsea Bqvelhebbersderbenden9:0oto
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68 paard als te vnet, znowel die uit onze Nederlanden als bj anderevolken geligt
zi
jn often behnevevan dezezullen wnrden geligt,alleontvangers,schatmeestersen
betaalgheeren van onsbavengenoemd krjgsvolk, en aan alleanderen van onze geregtsheeren fa-uetzelern),ambtenaren,leenmannen,nnderdanen,landzaten,inwoners
en degenen , welke zich in onze Nederlanden bevinden , van welken rang nf staat

zij nak zjn mogen, e1k in zi
jne'plaats,om den genpemden Hertogvan Jlba teerkennen vnpr onzen Kapitein-Generaal en bekleedende de bcdiening en het gezag

bovengepoemd, hem te geholrzamen in hetgeen hi
j van nnzentwege zalbevelen ten
gtvolgezt
jnergenoemde bediening en den aanklevevan dien, zich in persnontebevindeq, of met hunne benden , nf die te zenden , naar en in welke plaatlen de gennemle Hertog zal gelasten, vnor hem den toegang te openen in alle steden , slolen

en andere versterkteplaatsen,erzpndanigebezetting in te nemen alshi
jdienstig zal
vinden,hem schansgravers,paarden, wegwi
jzers, toevoeren, leven3mitldelen en alle
anderezaken te verschafen,welkehi
jnondig za1hebben,en in hetalgemeenalleste
floen,wathi
jhun van nnzentwege zalbevelen,teruitoefening zjnergennemdebedieningen den aanklevevan dien,alsboven gezegd, en alsofwi
jzelve hetin persoon
bevolen hadden, zonder falen of uitstel, op strafe van nnze ongenade zich opden hals
te balen , en als ongeboorzamen en begunstigers der muiters gestraft te wprden ,ter-

wi
jlliegenen daarentegen, welkezich aan den gennemlen Hertog zullen aansluiten,
hem gehnprzaam zl
jn en ondersteunen in helgeen boven gezegd is,onseene even
aangename dienstzullen bewi
jzen,alsnfzt
jdeze0nsin persoon bewezen, en welke
pl
j te gelegener tjd en plaatse niet zullen vergeten, geli
jk billi
jk is;wantalzoo
behaagt het ons. Ten getuige daarvan hebben wi
jditstuk eigenhandig onderteekend, en er nns groot zegel np gedrukt.'' àan den voet van het ontAverp van dezen
laslbrief had de Koning het vnlgende bevel geschreven: ))Onzen Raadsheer van Staat

en zegelbewaarder KAREL vAx TzswAco. W i
j bevelen V eene aanstelling:naarhet
bolenstaande ontwerp, voor onzen Neef, den Hertog van J lha, te zegelen in weerwi1 der aanmerkingen en zwarigheden door U gemaakt, met betrekking tothetgezag

en df regten van onze zuster de Hertogin van Parma , Landvopgdes enz., en wat

haarzcu kunnen agngaan en betreFen,metden aankleve van dien (1).''
Hetberigt van de aanstaande komstdes Hertogs van A lha baarde in d6 N ederlan-

den schrik en vreeze. Zelfs de lartsbisschop van Kamerk
j'k voorspelde zich hieruit
(1)Correnpondancndepsltlppg 11, T.II.p.619-622. :0A, Rht. d. Federl. Oorl.D.1.
B.Illkbl. 182- 181. IJe plaats in dezen aanstellingsbriqf,welke begintmetde woorden:even=elAonder ïwàrevâ femaken enz.,en eindigtmet:zenden *# den gexne-del Rertog enz.,
rafaanleidip: t:tde aanmerkinren van Tuxzcç.

B ES Y A B ER L AS DS.

123
..

>'
:e

x *@ e
.-n+#+w++*e.

weihig gnezs. ))De benden4an AtBA,''schreefhi
jaân GRAwvsstz,))zulleù :nseeni-15
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gen tjd onderschragen, maarmiddelerwi
jlonsgeld opteren, waardnnrènze vi
janden
te meer voordeelop onszullen verkri
jgen (1).'' DeBnndgenoptenen onroèmschen,
die zich verspreid hadden, vereenigden zich weder, en hielden thansmeerbjeenkomsten dan immer te voren (2). De eerstgenoemden hadden zesduizend ruitersen
viervaandelsvoetvolkin dienst(3). Daarentegenhad deLandvcngdestachtigvaandels
voetvolk onderdewapenen(1). 00k gelastte zj den bevelhebbersderbenden vanOrdannantie hunnemanschappen,bj de eerste'oprneping,in gereedheidte heuden (6).
Dekri
jg wasop hetpuntvan uit te barsten (6). 0aA:zzwenddezich op nieuw en
dringend tot de Protestantsche Duitsche Vprsten , en gaf, om bunne vpprlpraak en

voorbede bj den Knning te gereeder te bewerken,hun honp, datde Nederlandséhe Calvinisten in hetalgemeen delugsburgschegeloofsbeli
jdeniszouden omhelzen,
geli
jk reeds door eenigen in hetbi
jzonder geschiéd was. ln kràehtige wonrden
schetste hi
jhun den noollottigen toestand af, in welken de N ederlandtn en de
Luthersche gelonfsbraederen aldaar zouden gebragtworden, dewjldeKoning vasteljk besloten had, metgeweld de bewegingen te slillen,energeene antlere dan de
Roemsche Golszienstte dulden. Zi
j mnestenbem hiervan trachtenaftebrengen en
te bewegen althans de Augsburgsche leer te gedoogen ; baatte hunne tusschenknmst

niet, dan mpesten zj hunne geloofsgenonten ))alle Ckristeljke hulp en Wstand
bewi
jzen (:).''
be Prins van Oranje bevond zich toen te Bredq (8). Van daarkwam hi
jden av.
vierden van Sprnkkelmaand in Jntmerpen terug ,verzeld door Bltxbshobz9 vAw nzw Sprokkelm.

lzlou en andere Bontlgennoten (9). Be toestand dierstad had,tjdens zjnè af- 1567
wezigheid, geene aanmerkeli
jke verandering ondergaan. SindsdeGraafvan Ilobg(1)Supplément@v? Arcldrende/@ Mainon d'Orlsge,p.47,48.
(2)CorrespoxdancedepBltlpp:11,T.1.p.507.
(3)Bwpplémentcvx Jrnhiren de la #lf4dA d'Orange,p.56,57. YgI. Corre8pondance
JeGrlttkvx. le Tacitnrne,T.II.p.494.

(4)Arnltirendela #c1pl d'Orange,T.111.p.37.
(5) Corremondance de GrlttztM: Je Tacitnrne,T.lI.p.354.
(6) :oR,Hht.d.Nederl.Oorl.D.1.B.111.bl.142.

(7)Jrcltivende la Jfcùpl d'orange,T.111.p.4,5,9,10,26-31.
(8)Ziehiervoor,bl.373.
(9) Corremondancedevuluppz 11,T.1.p.510.Corremondance de Gtltsztx: leTaciturne,
T.II.Préface,p.XCYIII.
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1555--qtraten ill W jnmaanddesverl
edenjaarseenopstand metnadruk had gedempt,was

1568 d
e openbare rustniet meer verstnord gewnrden. De calvinisten en Lutheranen zetten

erhunne preken engatlsqienstnefeningen vnnrt, metmeervri
jheid zelfsdan deKatholjken; de eerstgenaemden hadden hetnachtmaalgevierd, t0thetwelk hunne geleofsgenooten uit alle hoeken des Lands waren zamengevloeid. 9e beide twistende
Prnteslantsche afdeelingen , die men vergeefs poogde te vereenigen, gevoelden echter
de behoefte, elkander wederkeerig te onderschragen, vnnral nadat hun aanbnd van

drie millioen guldens, mitsvri
jheidvan geweten,metverantwaardiging wasontvangen (1). Een geljksonrtig verznek alsdeHervormden van Jntmerpen,hadden O0k
de Onronmschen in Flaanderen en te M eeltelen der Landvoogdes aangebaden,

welke bj het overzenden dezer schrihen aan den Koning verklaarde, dat zj dit
nietdeed,))nm de bewerkersvan zulk eeneschandeljkezaak tevoldeen, geljk zj
varderden, maaropdatdeKcning deverfnejeljkheden en onbeschaamdheden,welkq
deze scheurmakerszich verstoutten,nntwaren mogt(2).1'
De zaken knnden echter in dien staatnietbll
jven,en een beslissingspunt@r&&)
dreigde. Eenige dagen te vnren had de Hertngin van Parma der Regering van Jntverp:p ernstig uitgenoodigd, de uitwerkselen van hetmisnpegen des Konings,wiens

kemstnabi
jwas, tevoorknmen. Aldeleden waren genegen dien raad tevolgen,en
reedsden drie en twintigsten van Louwmaandhadden zj,inweerwilderHerxprmden,
de afknndiging der bevelschriften tegen Falenczennew,hetligten van krjgsvolk,en
het vertrek der vreemle Leeraarsuit deNederlanden bernlen; zj xerzochten den
'rins van Oranje, onmiddelll
jk na zt
jne knmst,hen in hetschorsen derpreken te
ondersteunen (:). ohAwzx zelfwaszeertegen hetopenbaarpreken ingennmen, hetgeen hem alti
jd had mishaagd, en dikwerf geeft hj later in zi
jne brieven z4n
leeiwezen te kennen , dat het volk zich aan deze nvertreding van 'sLands wetten had schuldig gemaakt. Naar het Romeinsche regt, tnen in gebruik , had men

het wettig gezag van den Vorst miskend, die, geljk beweerd wordt, geenszins
gehnuden was, de uitpefening eener godsdienlt te gedaogen, welke hz
j afkeur-

de (é). De Prins, wien deLandvengdesinsgeljksoverhetopenli
jk preken geschreven had, was gereed aan den wensch der Regering van Jntmerpen gehoar te
geven , mits de Graaf van Roogetraten,die er omtrent vier maanden de zaken be-

(1)Ziehiervxr,bl.376-379.
(2jcorremondancedeotlttzrx: le Tacitnrne)T.lI.Pr@ane,p.XCIX (2).
(3)ozcxzAn,Corre&pondance deGrlttzrxzle Taciturne,T.IL Préface,p.X6V1lI-6l.
f4)Gqozwv.l'
xlxsTzaEh in deJrchire&dela #ci4pl d'orange,T.111.p.26.
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stuurd had en met den aard en inbprstder Onronmschen (Gealtereerden)volknmen be-1555kend was, daartoe mede de behulpzame hand wilde leenen. HooosThATEx vérontschul- 1568

digde zichaanvankeli
jk,dewi
jl'sprinsenkomstaan zi
jn lasteen eindemaakte; later
echter verklaarde hi
j zich hierto*e bereid, indien de Landvoogdes hem magtigde;

waaraandeze,op verzoek derRegering,roldeed.Na verscheiden nnlerhandelingen metde
opperhoofden derCalvinisten en Lutheranen, erkenden de Prins,de Graafen deRegering, dat, om tntschorsing van hetpreken tegeraken , zonderderustderslad indewaagschaalte stellen,
men den Hervormingsgezinden ))eenigzins gennegzame verzekering en
e

voldoening moestgeven,waarmedezi
jzich moesten tevreden houden en zich daarnaar
gedragen-'' Men znnd afgevaardigzen naar de Landvongdes, om haar gevaelen hierover in te winnen, en, des gevorderd ,de middelen vnpr te slaan , welke men het geschiktste oordeelze. XAKGARMTUA weigerde zich te verklaren , maar wenschte de ontworpene middelen te vernemen. Be afgevaardigden verklaarden hierop ,dat men den

Hervormingsgezinden de4erzekering z0u kunnen geven,dat,wanneerzjhetpreken
en uitoefenen van de nieuwegpzsdienststaakten, zj ))voarnietswatt0theden gebeurd of gepleegd was, verontrust,vervolgd ofin persoon en goederen bezwaard zouz
den worden ;'' en dat aan hen ,welke zich naar deze bepaling niet wilzen gedragen,
drie maandcn znuzen vergund wnrden , om hetLand te verlaten en hunne goederen te

verkoopen. Tevens boden zi
j een brief van oaAxzz en xooosThwTExoverditpunt
2erLandvongdes aan,M'elke dezen benevens de verslagen der afgevaardigden den Kn-

ning toezond met de verzekering, ))dat zi
jnietsz0u verrigten, waarlonr bem 2e
hanzen konden gebonden worden.'' De afgevaardigden werden in den Raad van State
gernepen, waar sAatAvxoxT,vzoslcs en n'Asspxvzssx verscheidene bedenkingen tegen

devnorgesteldemiddelen inbragten. Eindeljk maaktehun deHertpgin depunten bekend, welke haar Raad hadaangennmen en hoofdzakeli
jk bierpp neêrkwamen:alle
Predikanten en Leeraars moesten onmiddelli
jk vertrekken;allepreken,uitoefeningen
vannieuwegodsdiensten en tlenaanklevevandien,zn0 alsKerkeraden,bjeenknmsten,
geldheëngen enz. ophouzen ; de geschondene K erken hersteld , en overal, waar dit

nog niet geschied was, de Katholi
jkeeeredienstwederingevoerd en hetbouwenvan
Hervormde bedehuizen gestaakt worden; de Antwerpenaars moesten den Koning ge-

hoerzamen en zt
jne bevelen opvolgcn; landlooller:, gebannenen, Areemde scheurmakers, vlugtelingen of afvalligen mogten niet in 'de stad geduld wprden ; het gezag

van hetgeregtmoestin ltrachtworden hersteld, enhetkrjgsvolk, in soldj dergemeente,den Koninr gehoorzaamheid zweren. W erden deze punten in acht gennmen,

danbelonfdedeLandvnogdesdeninwonersvanJntmerpen, dat zj ter zake van de
godsdienst niet nagespnord, aangerand, gehinderd, of achtervalgd zpuzen worden,
tol z00 lang de Koning, metpverleg der Ileeren , Rgadsleden,en Slaten pesLanzs,
II. BEEI,. 4 STVK.
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15
156
58 anderszpu bevnlen hebben. zl
j begreep echter nietnnderdeverleendevergifenis
))degenen, die vnor schuldig gehnuden knnden wnrden aan demisdaden van Xajesteitschennis,vanvernielen,verwoestenen plunderen van kerken,vanmoord,muiterj,
zamenzwering tegen den Koning en andere dergelt
jke mistladen-'' Eindeljk verklaardezi
j, datde belcften, in dezepunten vervat,geheelonderwnrpen waren aan
hetgneddunken des Kanings;dat,terwjlmen hetknninkljk besluitafwachtte,het
preken en uiloefenen van de nieuwe godsdienstmoesten ophouden,en datzi
j,van
haren kant,alle vervolgingen,ter zakevan misdri
jven in hetgodsdicnstige,z0u doen
schorsen. De Regering van Jntwerpen beslnnt hierop , met toestemming van ohAszE
en uooosTaAvzx , den weg der overtuiging in te slaan , om de Hervormden te bewe-

gen, het preken te staken. De afgevaardigden der beide Kerkeraden wenlen bj
den Prins nnlboden, en hier uitvnerige vertoogen in dien geesttathen gerigt. zi
j
antwoordden , dat de last, hun opgedragen , de bevrediging der stad en het
0PY01gen der oYereenkomst van Herfstmaand laatstlcden bedoelde; dat hetgeen

hun werd vnorgesteld daarmedeinetri
jd was; datzi
j niette min,dewi
jlzl
j toanen
viltlen goede burgers te zi
jn, daarvan verslag zouden geven aan hunne geloofsgenpolen. W ei
nigdagcn laterwederbi
jden Prinsgeroepen,bi
jwien zich de Graaf
vanKoogatraten en de Regering bevond,verklaarden zj, dathun doorde Kerkeraden was gelastte vragen , of men de overeenkomst van Herfstmaand, waaraan destad
hare rust verschuldigd was, dachtte onderhnuden ,of te verbreken? Xen antwoordde,
dat hier geen sprake was noch van het onderhnuden, noch van het verbreken van
pvereenknmsten, maar 2at hetgeen hun was vporgedragen alleen ten dael had, de

bevelen desKoningsten uitvoerte brengen,en men noodigdehen uit,zich tebei
jveren de toestemming dergenen te verwerven, M'elke zi
j vertegenwonrdigden. Het
wantrouwen, welk de afgevaardigden in de Landvoogdes stelden, was niet ongegrnnd.
XAaoàhzTuzk zelve immers schreef den Koning :))Ik heb gehoord ,datde voornaamste

hoofden (derHervormden) ten aanzien der genoemde punten, vele zwarigheden opgeworpen en gezegd hebben , dat ik Jntmerpen ,even a1s de andere eteden wilde

misleiden; en inderdaad,ik trachtz0o veel mogelt
jk daaruitvoordeelte trekken.''
W as Jntwerpen gewonnen, het geheele Land, getuigde zi
j, zou onderworpen
zi
jn.- Den dag nade vermeldebi
jeenkomst,den tweeden van Lentemaand, verzameltlen zich meerdan tweeduizend menscken voorhet huisdesPrinsen van Oranje
op hct gerucht, dat het verbnd van te preken z0u afgeknndigd worden; en gingen

niet uiteen, dan nadat zi
j van den Prins zelven de verzekering ontvangen hadden,datervan ietsdergeli
jks geene sprakewal. Twee dagen laterwerden deafgevaardiglen der Kerkeraden op nieuw voor den Prins, den Graaf van Iloogö.traten en
de Regering nntbnden. 0m àun besluit te verhaasten , gaf men hun een uittreksel
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van depunten, welke tle afgezondenen derRegering uitBruawel medegebragt hadden ,15551568

voorz0averfliehen betrofen.(1)
9e onbevredigende l00p dezer onl
lerhandelingen bragt de gemoederen der Hervnrmden in hevige beweging ,en had een beslissenden invlaetlop het plan der Edelen , de
Iuantlvopgdes een derde Smeekschriftaan te bieden. W at hiertoe aanleiding gaf, mpet

eenigzins hooger opgehaald worzen. In het laatste gedeelte des vorigenjaarswas
eene algemeene lterkeli
jke vergadering der Hervormden te Jntmerpen gehouden,
en daarin bepaald gewortlen, den verbantlen atlel schriftell
jk teltennen tegeven,
))lloe zl
j uit hetSmeekschrift dcrEdelen. hetverdrag metde Landvoogdes,en de
mpndgesprekken met de Bondgenooten de hopp gekpesterd hadden , voortaan hunne
godsdienlt vri
j en cngehinderd te mogen uitoefenen. Dochhetbleek nu eheel antlers. Hunne bi
jeepkomsten werden gewapenderband gestoord,en hunneLeeraarsopgehangen of gebannen. Xen had gegrpnpe vrees, dat weldra niet ééne gemeente in

deNederlanden veiligz0u zi
jn, en datde Landvoogdeszich hiertnevan de wapenen
z0u bedienen. Deswege behporden deEdelen, naar hun inzien , zich deze zaak aan te

trekken,het kwaadin zi
jn begin testuiten,grooteronheilafteweren en hetVerdrag, zooplegtigaangegaan, dnch zon schant
leli
jk verbroken,metalhun vermpgen
te handhaven,opdathetnietschjnen zoutle,datde Hervormden doordenverbpnden
adelmisleid waren (2).,, HetantwpordderEdelen,gaf nietonduideljk hunncver*

legenheid te kennen , en was mintler gunslig dan men verwachtle. Immers verklaar-

den zj, dat))de Lantlvnpgdes en deletlen van haren Raad zeereuvelduidëen, dat
deHervormden velekerken metgeweld ingenomen,deGeestelgken verjaagd en grp'e
nngeregeldheden bedreven hadtlen. Xen wierp de schuld hiervan op de Edelen en

verspreidtleinDuzteehland, datzi
joorzaak waren vande beeldstorming en van het
verjagen en mishandelen derGeesteli
jken;hierdoorverloren zj detoegenegenàeid in
het h'
un anders welgezinde Duztwehland. Zi
j wenschten,dathetVerdrag tusschen
hen en de Landvnogdes door de Hervarmden , die ter handhaving daarvan n0g alle

vljt moesten aanwenden, niet overtreden ware; elk behnorde zich stil te hnuden,zi
jne nering en hantering, handel en bedri
jfzpnderschroom vnortte zetten;
elk kon ongehintlerd zjn geloofbeljden en betpreken builende steden,naarluid
van hetVerdrag. bi
jwonen znnder vrees daarin belemmerd teworden. Overigens
(1)Gzcuzan,corremondancedeorxttzrxEle Tccïfvrse,T.lI.Préface,p.XCVIII-CVI.
(2)Het oorspronkell
jke stuk in de Fransche taal heeft TzwATzR opgenomen in deBjlagen
zjnerRist.m.lt.Ferà.d.Edel.D.IV. bl.262-268; en eene vertalin: daarvan gegeven,
D.Il.bl.73- 76. Vgl.:0R, Szàf.#.Nederl. 0orl. D.1.B.111. bI.144, 145. v.D.sz:l,
de Init. Tumult.Bel
g.Lib.lI.p.432. srqur,nlrs,S:'
4f.Belg.Lib.111.p.306.
5)*
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1555- mnesten zi
jde zaak aan (IeEdelen ovcrlaten, op wien de slagen het eerst zouden
1568
''
l t
vallen (1). Baznzaonz sclt
jn echterdeHervnrmden vermaand te hebben,gneden
mned tehouden (2). Zeker is, dattaen hi
jzich teJmnterdam bi
j den Prinsvan
Oranjeen LoozwzzKvanFcezl?zbevond,en oltLzsLzcLzacohem klaagde,dathet
preken en uitoefenen der nieuwe godsdienst, tegen hetverdrag aan , verhinderd werden ,aldaar besloten werd , der Landvoogdes een nieuw Smeeklchriftaan te bieden.9it

stuk werd dnorden Heervan Toulouee(zAw vAx MAawIx)en GILLESLE cLzltco opgesteld , en xervolgens ter lezing gegeven aan xAxIxILzA.
&> vAw Bsols, genaamd cocK

nan Zeerfzw/l:, te Fzanen in tegenwoardigheid van Bhzozaonz en andere Ezelen.
Bazozaonzuitgenoodigd,ditSmeekschriftinpersoon aan deHertogintenverhandigen ,Tertrok tntdateinde, door cocK van Zeerfzlg/te verzeld, naar Jntmerpen, alwaar hetstuk
door de beide MAhllxEx , W IFGLE , ANDELOT , VILLERSj ESCXUBZCQUX, QQ boidoVAF DER
ax's , de twee ThEsLolGs, de gebr
nedersBATEwBVRO en anderen gelezenwerd (3).De

jnhoud komthnofdzakeljk hierop neder:))DelerbonleneEdelen betuigen metgreote
j naaral hun vermpgen getracht hebben de rusttehandhavri
jmoedigheid,dat zi
ven,en daarin geluk-kigerznuden gellaagd zi
jn, indien hunnepogingen dnoreenige
wnelzieke geesten niet tegengewerkt waren , en de Landvoogdes zich aan het

j beklaagden zich aver hetwantrouYerdrag taet de Edelen gehpuden had. Zl
wen der Hertogin tegen hen, en nver vele hun aangedane'mi
shandelingen. Li
j
begrepen, dal alles op hun bl
jzpnder xerderf en den ondergang van helgeheelo
Lan; zou uitloopen , waarloe hetbi
jeenbrengen van krt
jgsvolk,naarhun inzien,z0u
jdelwRs,terwjlonregten
medewerken.Daarzj nubespeurden,datalhunne hoop l
geweld dageljksxermeerderden,verzochten zl
j,datdeLandvoogdeshetverdragwilde
onderhouden,en methetpreken00k deverderegodsdienstoefeningengedoogen,geljk
de Edelen dit, uit haren naata,den volkeveroorloofd hadden. Zi
jbegeerden daarenhaven van de Hertogin de verklaring,datzl
j deverzekerdheid, donrhaaraan de
Bondgenooten gegeven, handhaven, hetaanwerven van kri
jgsvolk staken, het reeds
aangennmene afdanken, en de bloedbevelen , sedert het verdrag uitgevaardigd,

intrekken zoude. Alsdan konde zi
j verzekerd zi
jn, dat het Land in rust z0u bli
jAen, en de Bondgenonten lt
jf en goed tedienstedesKonings en dertandvoogdes
stellen zouden. W erd dit niet spoedig in werking gebragt, dan waren vele groole en

onherstelbare nnheilen,ja, eene vreesseli
jke bloedstnrting van hetynlk te duchten.

(1):cR,Ei&t.d.Feder/.0otl.D.1.B.111.bl.145.
(2)gvAGrxmrs,Rint.Wel
g.Lib.111.p.307.
(3)correspondance deqrlttznxgle Tacîturne,T.II.Préfacep.6VI(3)-
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welk zich op het woord derEdelen verlaten had. Ditzou hun leed zi
jn. Deswege1555ove
1568
rhandigtlen zl
j ditSmeekschrift,also0k ten bli
jke van hun pligtaan den Koning,
de Hertogin en den staatverschuldigd (1).
Hetdoeltlerkomstvan BaEoEEonz teJ ntwerpen ,waarmen hem onderhetgeschreeuw

van:LevedeGeuzenJontvangen had,werd veri
jdeld (2). DeLandvnogdesweigerde
hem hetverzochtevri
jgeleidenaarBruœeelalwaarhi
j,verzelddoordertigofveertigruiters,
haar het bewuste Smeekschrift wenschte te overhandigen, en tevens rekenschap te

geven van zjnedaden (3). Schrifteli
jk gafzj hem tekennen,datuittlekomstder
Edelen ten HcxedenAi
jfden <an Grasmaandlaalstleden,aldebernerteninNederland
vanrtgevloeid waren,en z1
juitdien hoofde huiverig was,in zl
jntegenwoordigverzoek
te bewilligen. Oordeelde men aan haar ietste moelen vnnrstellen , zoo konde dit in
geschrifte geschieden, znnder optogt,welke slechts npzien baren en nieuweonrustver-

wekken zoude (1). Zelfs gaf zi
jlastdepnnrten voorBaxozhoox en de verbondene
Edelen te sluiten, indien zj, in weerwil haars verbods, mogten gnedvinden naar
Bruu el te knmen. Er wordt verhaald, dat slxnxhonz zich reeds 0P Weg derwaarts

bevnnd, maar op dit berigt terugkeerde (5). Ditisechternietwaarschi
jnll
jk. In
bes
c
he
i
de
n
doch
zi
ja antwnnrd op het schrjven der Landvoogdes, verklaarde hi
j
onbewimpeld, ))dat niet het Smeekschrift, in het vorigejaar overgeleverd, znaar
het gelonfspnderzoek , de gestrenge toepassing der bloedbevelen , de nieuwigheden,

welke men wildeinvoeren,en het kwaljk beraden, lang uitgesteldebesluit op het
Verzpekschrift der Edelen de eigenli
jke oorzaken der beroeringen waren. Veorts
betuigde hj, niets anzers le bedaelen, dan middelen van eenigheid vpor testel-s8provk.len, en verzncht derhalve de Hertogin behoorli
jk acht op dil Smeekschrift te ielm.
slaan, te meeste dienste van den Koning en l0trustvan hetLand (6).'' W xttEM 1567
nan Trealong nverhandigde dien brief, met het geschriftder Edelen en het tot

(1) TE wzrzR, Ferâ. #.Edel.D. IF, bl.256-262,heefthetoorspronkeljke stuk in de
Fransche taal,en de overzetting daarvan,naar :0:,Ri&t.d.Federl.0orl.D.1.B.III.bl.149,
in D.ll.bl.79- 84 medegedeeld.

(2)Corremondance deGtltLlrx: le Taciturne,T.lI.p.432 (1).
(3)ZieBltxoExollz's brief aan de Landvoogdes van den 2de.v. Sprakkelmaand 1567, in de
Correm ondance de Grxttzrxz le Taciturne, T.II. p.431, welke de getulgeni: van vmtlrs
wederspreekt,dat zxzoERoos np een dreigenden tnon geschreven heeft. YlGtlx Fita,p.50.

(4)corremondannedeGrxttzrMz le Tccflvrwe,T.II.p.432.
(5)'ozTnsHzrTzats,Rer.Belg.Wvdfrïcc.Lib.XVI.c.6.p.420.
(6)TzwzTza,Ferâ.d.Edel. D.lV.b1.254,255. Vgl.z0R, Sùf.d.Tederl.0orl.D.1.
B.111.bl.119. v.M:TZAU ,Hi&t.d.Nederl.0orl.B.II.bl.48.
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- hen gerigte Vertnng tler Hervprmllen, aan de Landvoogdes(1). Achtdagen later
antwnprdde xAsoxanmuw, ))dat zi
j zick ncch genoeg verwonderen,nocb begri
jpen
kontle, welke Edelen , wat volk , dit Smeekschrift overgegeven hadden ,aangezien
het grpotste gedeelte 2er Fadelen zich veltlaan hield met 'sKonings verklaring ter
zake van het geloofsonderznek en derbevelschriften,en velevan hen dagel
t
jltshunne
gehoorzaamkeid en dienst den Koning kwamen aanbieden. Noait was in haar het
denkbeeld opgekomen , (Ie uitoefening van (Ie onroomsche gpzsdienst toe te laten ,

vrjheid te verleenen tnthetaanstellen van Kerkeraden en niellweRegenten, tntbet
bjeenzamelen van geld en krjgsvolk, waardeEdelen zich pp beroemzen,t0lhet
bcdienen der bnndzegelen (sacramenten),het bevestigen van huweli
jken op hunne
wi
jze, en dergeli
jke zaken meer. Xen had harevergunning en den inhoud van hel
Verdrag te veruitgestrekt. Zj en de handl
laversderwetten hadden nietsverrigtin
strjdmetdatVerdrag;maRrvan de antlere zjdehad men sedertdezeovereenltomst,
vele ongeregeldheden gepleegd , als de beeldstorming ,de kerkplundering ,de invoe-

ring derpreek binnen de steden,betinnemen derkerken,hetverjagen derGeesteli
jken, het inroepen van vreemde Leeraars, het in ollrperbrengen van gewesten,
welke in rustwaren, en ket opstoken van vcrscheidene steden tot ongehoorzaamheitl

tegcn den Koning. Hetvolk,gesterktdonrde gunstvan zoodanigen,welke openljk
verklaarden, dat zj hetin hunne bescherminggenpmen hadden,nntzag zich niet,
'sKoningsgescllut-en wapenhuizen aantetasten,en zelfszi
jnevoornaamsteambtenaars
te verdrl
jven. Xen hat
l stri
jdkrachten tevelzcgebragt,allerleivi
jandeli
jkheden gepleegd,en dergeesteljkheitl,den dienaren desKonings,ja,haarzelve den dood gedreigd. 8ommige onderschepte brieven,uithun legernaar Falenezennee geschreven,

getuigden van den hateli
jksten taeleg. 9itallesslreedmethetSmeekschrift,vroeger
doorde Edelen overgeleverd,en methunnebeloften.W anneerzi
jnu begeerden,dat
de krjgsbenden afgedankten de bevelschriften ingetrokken werden,betoonden zjgenoegzaam van gevoelen te zjn,datde Landvoogdeshetzwaard,haar doorGod toevertrouwd,moestaieggen. Zi
jraaddeshsozaonzen deverbnndeneEdclenaan,zich
meer naar 'sKonings welbehagen te schikken , hetvolk van het wanbegrip nopenshet

toelaten van godsdienstoefening afte brengen,den billi
jken toorn desKoningsvanzich
afte keeren, opdat bi
j nietgedwongenmogtworden,zi
jnenatuurljkegoedhcidte
vergeten , en vports zich te wachten van zppdanige bedreigingen als in dit Smeek-

schriftte vindcnwaren.Volhardden zi
j in hun opzet,dan zpuden BhEnzhop:en zi
jne
tleelgenooten eeneeeuwige schande np zich lalen. Hetraadzaamste was,datzi
jnaar
(1)Bentendën *c. Atvz, b1.78, 157. De brief van BqtnxlppE aan de Landvepgdes,lli
j
Ts wkTg:, Ferb.d.Edel.D.IV.bl.255.
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hunne haardsteden teruqkecrden, zonder zich met 'sLantls zaken te bemoei
jen91555-anders zou zl
j, ten behoeve fler algemeene rustjdaartegen denoedige maatregelen 1568
maetennemen. Ten slotte &'erklaardezi
j, geen naderantwoord op ditverzpekschrift
te zullen geven, vôôrzi
j wisl,wietle Etlelen en hetvolk waren,metwelkelhzpEhobzzich wildeverdedigen,en van wie hi
jvnlmagtontvangen had(1).''
Terstond werd dit antwoord op hoog bevel donr den druk algemeen bekend ge-

maakt (2). Te regt is aangemerkt, dat de verandering derpmstandighedcn in de
verandering van tonn,zno welinhetschri
jven derLandvongdes9alsin datvan Bhznxhoox,ziglbaaris(3). XAZtGAaETUA,steunende op harekri
jgsmagten op den wanlkelendenstaat1an hetBondgenootschap(1),wasgeheelvan hare vroegere taegeeil
jklzeid teruggekomen,diemisschien deEtlelen weleenigzinsverwend had. Zi
jgelastte
eenige dagen later, bi
j een nieuw bevelschrift, allen Regenten, de vergaderingen
van de wederspannigen uiteen te jagen, en elk werd verbpden, eenige oarlogspaartlen en wapenen te koopen ofteverknopen,danontlerzekerebepalingen(5).0ok
beval zj aan de stetlelj
lke Overheden,steedste waken tegen alle gevarcn en listige
aanslagen der oproerige Ketters, en hel kri
jsvplk,datgeeneaanstelling van 'sKonings wege kontletoonen,metgcweld te verjagen (6). Zelfsverbood zi
joatlzz en
zqxown meteen ofmeerBondgenooten in Brunneltekomen(7).zt
jweifeldein haar
gevoelenoverden Prins. roorzekerschonk zi
jhem geenszinshaarvertrouwen, maar
knnde echter nietgelocven9dathj,geli
jk hetgeruchtwilde,de bewerker55'
asder
onluslen en berneringcn (8). OaAwzz wantrouwde de Landvoogtles en weigerde op
haar herhaald ontbnd, ten Hove te verschi
jnen ondervonrgeven, datmen erhem
(1)TEwATER,rerb.d.Edel.D.IP.bl.268- 275. Eene vertalgng van dien briefgeelthi
j
in D.lI.b1.92-97. Vgl.sc:, Ilist.d.Nedert.Oorl.D.1.B.111.b1.150. v.METEI
CEX,Ilinf.
d.Ae#e4/.Oorl.B.I1.bl.48. 1I00'r,Nedert.Hi&t.bl.129. zrBGrwpzr:,Rint.Belg.Lib.111.

p.308-310. siet vlGtlrs, maar de geheimschrijver van staat BxBry was de stellervan dien
brief. GzcHzltn,Correspondance de Gvlttzvjlg le Taciturne,T.lI.p.434.

(2) TsM'
ATX:, rerb.d.f#c/.D.II.b1.92.

(3)TE wzTER, Ferb.d.Edel. D. II. b1.98. GRozy

PRISSTERER, in de u4rchires dc la

AIaison d'orange,T.111.p.31.

(é)Ziehiervoor, bl.412.
(5)Repertorzum der Placaten,bl.129.
(6) :0R,Ili8t.d.Nederl.Oorl.D.1.B.111.b1.151.

(7)Corremondancedel'Illtlpp:11,T.1.p.508.
(8)Corre&pondoncede Grlstkvx:le Taciturne,T.II.p.107.
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1555- eenkwadentrekwildespelen(19.Eoxown,hnezeerhj zich berpemde eengetrouwdie1568 naar des Konings te zi
jn (2),had haarargwaan opgewekt,daarhj LonEwxzK van
Nauau tothetindienen van een nieuw Smeekschrifthad aangespoard,hetgeensedert

doorBaznzlxooxgeschied was(3).0ak had hi
jnietznnlereenigeaarseling den nieuwen eed nnderteekend (4).Op zjneherhaaldeklagte,2atmen hem nnch den Prins
van Oranje meer over dezaken desLandsraadpleegde,en alleseuvelduidtle,wat
hj in het belang desKnnings en derNederlanden meende temoeten voorstellen,
antwoordde de Landvoogdes, ))dat de Koning naar gneddunken konde handelen , en

hun pligtwaste gehonrzamen;''waarnverdeGraafzich ten hoogste ergerde (5).
0m dien ti
jd poogden oMA>JE, uooosTaATzx, sRzozaooz en wzzrwzwAAh,deze
laatste in naam van den Graaf van Iloorne, zoxoxo tnt een nieuw verbnnd met hen

overtehalen. Zjbelnnfdenhem ,zichtezullen bejveren,datdporhetgeheele Land
het preken gestaakt werd , om den Koning de beweegreden te ontnemen van met

eene krl
jgsmagtherwaartstekomen;indiendeVorstechter,ontlankshunnevertoogen,
daarbi
jvnlhardde,stelden zi
j voor,hunnepogingen tevereenigen,om dittebeletten.
Doch soxoso wassindsdebi
jeenkomstteDendermonde, cp welkehjzichreedstegen alles, wathetkoninklt
jk gezag kondeaanranzen,verklaard had,meeren meer
tot de zi
jde desKnningsovergeheld. Hj meendehierdonrzi
jnevnrige overtredingen
te zullen uitwisschen; o0k knnl
le hi
j zich niet verbeeltlen,datdeKoningopitde
overwinningen 4an St.Ql:pfïzlen Grevelzngen vergeten z0u,inwelk gevnelen hi
j
nng onlangs dnor een briefvanvlLlpszelven versterktwasgeworden. Zi
jn antwoord
wasderhalve, dat hi
j zich vnlstrekt nietmethen wilde verbinden, maar integendeelmeende, dat allen zich moesten bei
jveren, hetpreken teverhinderen, en dat
vervnlgens de Staten den Koning nederig verzochten, nm nietmetzulk een talri
jk
leger, als men zeide dat hem znu verzellen , herwaarts te komen. Eenige dagen

daarna zond hem de Graaf van Hoogntraten een zi
jner Edellieden, om hem tot
eene zamenkomst met oaAxzz, Baznzaopl, en uooaws uit te noodigen ,.in welke

men de middelen zoude beramen,om 'sLandsvrjheden tehandhaven9enhunnepersonen en goederen te redden. 00k ditwerd door EoMoxn geweigerd ,die hen veel-

eer vermaande,welteletten, watzi
jdeden,nietalleen watde dienstvan God en
(1) correnpondance deGrlttàtM:le Taciturne,T.lI.p.354.
(2)Supplémentcva Jrchivesde la #cï4:s d'Orange,p.40.
(3)Corremondancede'nltlppz11,T.1.p,508.
(4) correspondance de Nztll'
p: 11,T.1.p.520 (1).

(5)Correspondance deI'nltlpl
':11,rr.1.p.515.
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des Kcnings, maar onk hunne eigene eer betrcf. lll
j Vermaande hen,))Zich a1sge-15
155
68
trouwe Leenmannen te gedragen , en had besloten Glleïty Velke cpdd'
r: handelden ,

voor rf
gbzl&s te âouden. W at hem betrpf, hj vreesf
leniet,dathetbestuurdes
Landsin handen derSpanjaarzen znu gesteld worden,gell
jk zi
jzeiben; in allen geval. indien hijonverdrageli
jk behanzeld werd,zou hi
jzaarom geenszinszewapenen
tegen den Koning npvatten, maar zich naar zi
jne goederen,ofdesnopds,buiten
'sLands begeven (1).'' Xettoestemming t
lèrLandvnogdesbeznchtzcxown,in gezelschap van XAwSFEI,
B , den Graaf van Iloorne te M eehelen , om hem te bewegen t0tde

zijde des Hofs terug tekeeren. Xàwspzl,o gafaan Hoohlz tekennen, dathi
jhem
zi
jne vriend- en namaagschap z:u opzeggen, welkehi
j minder achttedan dedienst
des Konings en zi
jne eigene eer,wanneerhi
j ditweigertle. HooRwz verzpchttwee
dagen tjd van beraad (2). Deuitslag wordtnietgemeld,maarschjntgunsliggeweest
te zi
jn. Althansweinige maanzen daarna, ontving aooxxxde verzekering van 'sKonings tevredenheid nverzi
jn gedrag (3). ZnodraEoxowo zich verklaard hall,betuigden de Heeren vAw Rlsolh, vAs ozR xvzhz en ckszMBhoob aan de Landvncgdes, dat

zj nietin hetderde Smeekschrifttoegestemd hadden (1).
De houding des Graven van Egmond ontmoedigde de bewegingsparti
jgeenszins.
9e Bpndgenooten en de Hoofzen der Hervormde gemeenten besloten de kans der wapenen te beproeven. Trouwens) reeds vôôr (le ltomst van zltzoEaon: te àntwerpen ,

hadden zi
j vcorgenomen geweld te gebruiken, indien de Landvongt
lesaan hetderde
smeekschrift geen gehoor leenze. Thans sloot BhEbzaobE metde Hoofden der Hervormden eene overeenkomst, onlangs tô B reda beraamd ,bi
jwelke hi
jbelpofde,hen

in devri
jeuitcefeninghunnergodsdienstte handhaven,terwi
jlzi
j zich van hunnen kant
verpligtten , hem eene som gelds te verschaFen, die oyer al hunne gemeenten mpest

geslagen worlen. Krachtigemaatregelen volgden onmiddelli
jk ditverbond. Baxnzxooz
zpnd AwTowzc vAx BOMBERGEX naar 'œ Ilertogenhoœeâ y cm er zich meester van te
maken en den aanslag des Graven van M egen tegen die stad te verhinderen; hi
j
gaf last aan ctTLzMBoao , RzwEssE, de gebroeders BATzwvclto en anderen , om volk

te voet en te paard te ligten;hi
jmoedigdedestad Kalenezenne.aan, geene bezetting in te nemen en gaf haarhoop op spoedigehulp;eindeljk vertrnk hj naar
Fzanen, om daar het grontste gedeelte zi
jner strjdkrachleu Ween te zamelen (5).
(1)Correspondance deGrlttàrxzde Taciturne,T.Il.Préface,p.6VII-CX.
(2)correspondancedeI'nltxl'p:II,T.1.p.515.
(3)Procès#e# Comten #'EGx05TetdeIIpRwE,T.lI.p.553.
(4)Cort-emondancedepnltlppEII,T.1.p.513.
(5) Correspondancede çvlstztszle Tccffvrzle,T.II.Préface,p.6X-Cïll.
11 DE:t. 4 STVK.
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1555- ))Z0a,is mendan becnnnenr''schreefde Gebeimschri
jverPRAATSaan ohAivzx,Lz,phet
1568

%'

-

.

masker afte leggen, maarik vrees, ofdePrins4an Oranaepelhetzi
jneàal'
afnemen,daardeGraafvan Nzeumenaer,zi
jnschoonbroeder,in Brue&elgèweestis,en
zonder de Landvpngtles te spreken , .
in hetgeheim den Graaf van Egmnnd bezocht

leeft. Xen vermnetlt, dat dewjl Eoxowb zich voor den Koning verklaard heeft,
larwzwAAa hem van wege het Bontlgenootschap is komen verwittigen,dathi
jals
wnnrdschenderz0u beschnuwdworden, wanneerhj .handeldetegen hetgeen hi
jmede

onlerteekend had (1).''
Ondertusschen ltweet AxTowlz vAw MoxBzaoEx zich van den hem opgedragen last.

lnde burgernorlogen van Frankrk
j'khad deze stoute krjgsmanden Prinsvan Condé
gedknd, en zich vervolgens in JntYerpes gevestigd. Bikwerf was danr de Landvaagdes bevelen hem in hechtenis te nem en , maar hieraan nimmer gevolg gegeven.

Terwi
jlin haarnaam deKanseliervan Braband en de HeervAl xEhoozin ''Kevtogepspec/l metde '
R egering over hetteruggeven der kerken aan de Ronmschgezinden

onderhAnzelden,en de Graafvan M egen te Flzc/tl gelegerd was,kwam vA>BoMBshozw in tlie stads bragt de bevollting in beweging, plaatste het gesckut op de wallen,

en 4uurde op 'sKoningsbenden. Hj verklaardezich vcnrBevelhebber.an'*Eertog4zlipzc# , liet de waning, in welke de afgevaarzigden gehuisvestwaren , bewéken ,
pgende de brieven, M'elke hun gezonden werden , en matigze zich, in één woord,

een onlperktgezag aan. Hj wendt
le voor,op last&an ohAwzz,xooosuTzxenshxpzhoozte handelen,hetgeen echterde beideeerstgenaemtlen ten vollenntkenden (2.)
S1pr
6v
.
uj
was donr vhzozhobz alleen gezonden, wiens raad en hulpdeHervnrmden>an
ekk
1e
5l
6
m.
7 'wRertogenbonnk, bl
j monde <an IIERMAN BEXI7ITgR,hadden ingerpepen tegen den
GraafvAnMegen,die in hunnestadkri
jgsvolk wiltle werpen,maarnuonverrigterzake
aflrok (3). Hierdonrwerd dehoop derLandvoogdesverjdeld,wanneer''IlertogrnJp,c/zen Maaatrichtonflerworpen zouden zi
jn,nnk Jntmerpen,))hetbraeinest'xan
alle kwaad,'',gelj
tk zl
jzichuitdrukte,totredetebrengen (*). Ten hoogste verbolgen , datAnoL: vAx bza A&, zA> vAx xAhwlx en anzere derverbondene Edelen aldaar

(1)Correspondancede'nltI*P:11,T.1.p.513.
(2)Correspondance deGrlttzvxzle Tccïfvrne,T.lI.p.355,356,414.
(3)Jrcltit,esdelq Scïdnp d'Orange,T.111.p.62.sTxkol,deBelloBelg.Lib.YI.p.297.
v.o.HIER,de lnit.Tu-v/f.Lib.II.p.4l3,415.IIOOFT,Nederl.Sidf.B.lV.b1.130.ouslvs,
Oornpr. d. Federl. Beroevt., b1. 261. Delrt1626. v.xtTzAz,,Rist.d.Nederl.oorl. B.lI.
b1. 4l.verso. :nR, R2&t.d.Nederl.Oorl. D.1. B.111.bl.151. v.uEvA:,St4f.*.'&Serf:genb.D. II.b1.33,3I.

(4)Covremondance depnltl'l'
s 11,T.1.p.507.
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openljk kri
jgsvplk ligtten, schreefzi
jden Prinsvan OraT-een derRegering,ditinw11
556
58
breuk maken op de berelen des Kanings te keer te gaan, en gelaslte derOverhsid
allen te laten vatten en strafen , die zich daaman schuldig maakten. Dpch deRegering

had reedsvan deze xolkswervingen den Prinsvan Oranje,welke erelentgoedglszi
j
van onderrigtwas, kennisgegeven. Hj toondeerzich overgebelgd9 en ontboodde.
Bondgennoten bj.zich,om tevernemen,wie ditbewerkte. Xen noemdb:vAxpzR:A,
dieniel tegenwoordig was, en zich desnachtsuitJntmerptn verwi
jdèrd.,nm niet
den vnlgenden dag vnnr den Prins teverschi
jnen. De Regering spoardehieropden
Burgemeester vAx STRAELEX aan, vAx nzlt AA te lalen achtervnlgen , en liet afkondi-

gen,'datalle krjgsvolk,welk niet in dienst wasvan destad,.
en alle landloopers,
onmiddelll
jk moesten verlrekken, OP strafe van ballingschap of dbnt
l. Be meeste
aangewnrvenen, ten getale van vi
jftienhonderd, grootendeelsB'alen en,vlamingers, 18v.

welke aan de nederlaag te Lannoy waren ontknmen , verlieten dienzelfden dag J nt-SPl'oklm .
merpen en sloegen zich te M erzem , D c-lrlfgg: en in de omliggendb .dorpen neder. ke
156
7

Dnch reedsden Tolgentlen morgen zondhun de PrinsvanOranjedenHeervAwsThAzI-zx, a1s Ileer 4an M erœem , en den Kapitein sRzcsT metlletbevel,binnen drie

uren 4an daar te vertrekken,inzien zl
j nietwilden,datmen geweld tegen hen gebruiken zoude. Be aanvoerders der bende weigerden te gehnorzamen , zeggende,dat
ZJ
)*in dienst van rltzpzllonz WRren ,en hieven den kreet aan van:Leve de Geuzen /

Tweedagen daarnasloegen zl
j eckterden wegin naarFzanen)een gedeeltescheepte
zich in te Oostermeel of J untruweel in zeven schepen , gevolgd door een vaartuig,

beladen metwapenen en allerleisanrt<an kri
jgsbehneften uitJntmerpen)deeverige
trakken overIand (1).
Eenige der verbondene Etlelen waren te J ntmerpen gebleven en zetten er, in
Aveerwil van het verbod der Landvopgdes,de vplkswervi
ngen voort. Zl
j hadden
het, behalve op J ntmerpen zelf en ''Ilertogenboaelt, o0k op J mt'terdatn , Utrdel; en andere vnorname steden gemunt. BaEozRooz trachtte eenige plaatsen aan

ze:metkrt
jgsvolk tebezetten,om altlaarden loop tlerzakenaftewachten (2). De
vreemde kooplieden , bekommerd over deze ongeregeldheden en misnoegd over de
drukkende lasten , kondigden hun voornemen aan , J ntmerpen te verlaten. DeRege-

ring wendtle zich totden PrinsvanOranjeen den Graafvan Roogetraten,metverzoek , de Bondgenoolen te doen vertrekken en de kooplieden gerustte stellen. Be

beitle Heeren beldofden z0o wcl deze alsgene voor ziclzte ontbieden,ofschpon zi
j
(1)CorrenpondancedeGrlttzrxE le Tccz-fvrwe,T.lI.p.406,407. Prélace,p.CXlI- 6XlV.
correspondance de 'I
lltlppE II)T.1.p.511.sn1t,Rht.der Nederl.0orl.D.1.B.111.bl.156.
(2)BQR,Rist.d.Nederl.Oorl.D.1.B.111.bl,151.
55*
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1555- zich t0t niets verbonden met betrekking t0t de eerslgenoemzen, maar alleen zeiden ,
1568 d
atzj methen znuden hanlelen,naarmatedebelangen derstadhetvorderden.Xaar
de Prins npch de Graaf waren inderdaad genegen, tegen de Bondgennoten te hande-

len; 00k ontweken zj hetdringend aanzoek derRegering,en de volkswerving,wel
verrevanpptehouden,vermeerzerde. Bj deonzerteekenaarsvanhetVerbond vnegden
zich verscheidene hoplieden , die al hun gezag uit devolksbewegingen ontleenden ,aan

welke zj in de laatste berperingen deelgenomen hadden (1).
Zn0 het waar is, dat BhsnEltonn aanbood , het preken te doen ophouden en de

HervormleLeeraarsuithetLand teverwi
jderen,indien de Koning algemeene vergiffenis wilëe verleenen (2),heefthj ongetwi
jfeld meerbeloofd,dan hi
jbi
jmagtewas
na te komen. Zeker is, dat de Landvoogdes hem als Bevelhebber eener bende van
ordonnantie, wegens het weigeren van den nieuwen eed afzette. Vruchteloos had

hj gelracht hetaannemen van kri
jgsvolk,lang doorhem stoutwegontkend,hetversterken van Fzanen en het drukken van kettersche boelten aldaar,te xerdedigen of
te verontschuldigen,

sti
jf en sterk zl
jne gelzechtheid aan den Koning bewerende,
terwijlin Fianen spotprenten op den Knning, zelfsop den overleden Keizeruitgegeven wertlen (3). In de omstreken dier etad had hj thansbjna drieduizend man
bi
jeen, metwelke hj Utreeht dacht teverrassen. DeGraaf:an Megen ruktemet
eene afdeeling vnetvplk uithetLand van Reuaden en J ltena in hetStzeht, om ditte

vnorkomen. Terwjlhi
j Gorzneltem voorbi
j trok, waar BRzllERobz o0k aanhangers
telde en dikwt
jls metdeverbondene Edelen bt
jeenkomsten hield,versterktende 0nronmschen, beducht dat het nok np hen gemuntmpgtzi
jn,dewachtposten aan de
poorten (1). 0m zich tegen den aanslag van BhzbzltooEteverzekeren,had deUtrechtsche Regering n0g acht honderd man aangenomen, en er werd eene sterkte aan

deFaartopgeworpen. Derhalvezondereenige tegenkantingvan dezjdederburgers
28 v. nf van den Bevelhebber 4an het slot te ontmoeten , toog MEGEX in Utreeltt. De Ilersprokkelm . vnrmden werden er gelast, op straFe van den strop,hunne wapens af te geven en den
1567 nieuwen eed afte leggen. Xzoxx echtertwi
jfelde,ofzjdien eed,wanneerzt
jaleens

daartoeovergingen,welzout
lennakomen,daarzi
jnu reedszeiden:lleen gedwongen
eed is G0d leed.'' Den dag vôôrzi
jne knmst,hadHertogERIK '
van Wr?zlzoï
g'k in
zenabjheid vanFzanen eenebendevanzeshonderdstroopende NYalen uiteengejaagd,
(1)correspondannedeGrlctàrxEle Tccifvrse,1'.II.Préface,p.C&V,CXYI.
(2)Correspondance de'nltlpl,
E 11,T.1.p.510.
(3) correspondance de Grlttlrx: le Tccïfvrwe,T.II.p.322,327,332,336,398,4t15,
414,423-126,427,430,434-438.Corremondancedevull,
lpp:11,T.1.p.508 (2.)
(4)â'
ententiën Tan ztYz,b1.88,91,92,95)333.
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5en een groolgedeeltedaarvan verslagen (1). De knechten TRn BREDERODE,V0rSl00rd 151556
8
dat Utrecht hun ontgaan was, zochten elders zich schadelons testellen. Zj plun-

derden het klooster M ariënweerd,en stroopten vervolgens door Utreeht en K olland,
onderscheitlene kerken en kloosters beroovende en vernielende. Ahzwo van D uïrezlToorde en HERBERT vanAcc,#/r>,,twee HollandscheEdelen ,legerden zich m et een
gedeelte dezer gasten in het klonster van Egm ond, en bleven er eenigemaanden, in
weêrwil van al de tegenkanting van den lbt, die tevens Bisschop van Ilaarlem was.

Het klooster te Kezlooen meerandere moesten zich 00k aan dergeli
jkeinlegeringen
onderwerpen. ge bezetting van F zanen werd inzonderheid door de Onroomschen uit

Gorznehem , Utreoht en Jmaterdam van kri
jgs- en mondbehoeften vnorzien. Zi
j
ontving zelfs uil delaastgenoemde stad kleine vaatjesbulkruid,die in tonnen,met
koorn gevuld , waren ingepakt, en door BERwIIARB vA> rITEwEwG voor rogge werden

uilgevoerd (2). XEosx trachtte (
lien toevoerte verhinderen. llj zond tntda@einde
AwozRtEcl metzeshonzerd man naarMeerkerk, dochnaauweli
jkswaren zi
jdeLek
overgetrnkken om datdorp te naderen,tcen de bezetting vanKianenhunnevaartuigen

plunderde, en hen noodzaakte af te trekken. Daar hetkrijgsvolkop verscheidene
punten desLandsmoest gebezigd worden, was het der Landvoogdes nietmogeli
jk
xxozx onderstand te zenden, om Fzanen in te sluiten (3). De gebroedersBATEyBvao,in dienstvanrhznEltopz,verpntrustten de pmstrelten (4).In Roermondehield
debewegingspartj vergaderingen enligttevolk (5). Fenlo wastegen hetwettig gezag opgeslaan, doch had zich aanstonds op voorwaartlen overgegeven , welke z00slecht

werden nagekomen, datde inwonershuisenh0fverlieten (6). Elhurg gafzich over
bj verdrag; het preken moesl gestaakt,deschadeaankloostersen kerken veroorzaakt, hersteld, en deburgerl
j,welkezich aan de genade desKoning moestonderwerpen, ontwapend wprden (7). Nl
jmeaen9 Zutphen en Jrnhem verzochten den
(1) Correspondance de Grlttztx: le Taciturne,T.lI.p.414,457,496,497.v.HzssEtr,
Btukk. m. d.yaderl.Sùf. D-1.bl.157, 158,161. sTRznà,de Bello Belg.Lib.YI.p.298.
v. n. UZEB, de Jzlïf. T'
umult.Bel
g.Lib.II. p.411. :0R,Sùf.d.Nederl.0ot.
l.D.1. B.111.
bl. 153. uaorT, Nedert. # ùf. B.l7. bl. 130.

(2)wtcExzzR,D.VI.bl.215,endealdaaraangehaaldeSententiën ran Atvz.
(3)corremondancedeGrzstwrxs le Taciturne,T.lI.p.503,504.
(4)Arcltiresde/@Maison d'Otange,T.111.p.62.
Corre&pondance de GvlttzrxE Je Taciturne,T.Il.p.505.

(6) Arcltines de la ecïdns d'orange,T.111. p.57,58.

(7) :0n,Ilist.d.Nederl.Oort.D.1.B.111.bl.145.v.Hzsssw ,Stukk.r.d.Taderl.A''4f.
D .1.bl. 167- 170,191- 193.
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'raafi
van.e zg.l'
,
erdeze'egenad*'vodrh:nne'i)goetlevrientlen,'' deElburger;, teverwer-
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ven (1). Evenzpo 'gedrnegen zi
j zich omtrentIlardermk
-ik,pelke stad en Bommel
op geljke tvoarwaartlen a1s Elburg onder de gehoorzaamheid des Kpning teruggekeerd waren (2). Later werden door deLandvoogdesgelastigden aangesteld,qm
naar de.aanleidende narzaken der beroeringen in Roerm ond, Fenlo, #:,1- :1, Kar-

dermI
j-k en Elburg teonderzoeken (3).
Met niet minderi
jverdan xEosx in Gelderland,trachtte AxExsEao in zt
jne stadhouderljke gewesten hetwettig gezag en de Roomsche godsdienstte handhaven ofte
herstellen. llet vier vaandelsDuitsch voetvnlk en zestig ligteruitersbreidelde hj de
oproerige bewegingen in Orv f
a#e
l. Baarop trok hi
jin hetmidden van den W inter
naar Frzeeland, en kwam met deze bendeà , vlsr men er OP bedacht WaS, in het
klnnster Bergum . Jzedvocrdezlverschrikl,sleot met hem eene nvereenkomst, welker

bepalingen insgeljks aan degewesteljke Staten,tegen den zeven en twintigsten van
Lnuwmaand derwaarts beschreven , met eenige toevoegselen werden voprgelegd en

boofdzakeli
jk hierop neerkwamen:pdeHervormdeLeeraarsmoesten binnen tlrie dagen
Friesland, en binnen zesdagen Overùùnel'
,Grpzlïpgezlen Lingen verlaten en er
nimmeT?terugkeeren; de geschondene kerken en klnosters moesten in den puden staat
hersteld , alle gemaakte verbonden verbroken, geene nieuwe aangegaan , en voortaan
alle bevelschriften des Konings afgekondigd worden. Ilierlegen zpu h'
et gewest, mits

ter nakoming van hetbovenstaande jencegzame borgen stellende,afschalng van gelopfsônderzoek en van de bevelschriften ter zake van de gndstlienst genieten ,overeenkomstig het lerdrag met de verbondene Edelen aangegaan. Dit alles echter onder
voorbehoud 4an de goedkeuring der Landvopgdes, en tnt de Koning met de Algemeene Staten anders zouden bevolen hebben.'' Narjpberaad,gavendegevplmagtigden
van Ooetergo, W en'tergo, Z:/:z'
IY/l#:zz en da steden , Leeumarden , welk reeds het
het verdrag had aangegaan, alleen uitgezonderd , op den dertigsten van Louwmaand

denGraafvan AREMBERO bj wi
jze van verzoekschriftte kennen,weltevreden te zt
jn,
tlat ))de ingezetenen van Frzesland hunne voorregten en vri
jheden behielden,het
gclonfsonderzoek en de bloedbevelen buiten krachtbleven , kerken en kloosters bersteld, en de oude godsdienst benevens de gewone plegtigheden ontlerhouden werden;

dal zj met niemand in een verbond zouden tretlen tegen 'sKcningshccgheid en
'sLandsOverheid;datvonrlaan 'sKoningsbevelschriften,mitsnietstrijtlentle methet
(1)v.llzssEtr,Stukk.v.d.Taderl.#i#l.D.1.b1.151,160.
(2) v. IlàssEtT, Stukk.f
7.#.Faderl.Sùf.l).1.b1.132-111,153,163-167,172- 178,
180- 183.Correspondanne de Gtlttzrx: Je Taciturne,T.ll. p.191,497.

())v.nzssEtT,Stukk.m.#.,
Fcderl.Rht.9.1.bl.201-207.
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verdrà: en de Friesche vri
jheden, a'
fgekondigd werdenj en tle.
ie ezetbne.'zich a1s1555getqopwe nnderzaten gedroegen. Ontmoedig baden en,begeertlen zi
J. , dat de Stad- 1568

hpuder daarin wilde gennegen nemen , en klzno''
de'zlanden 'en Keden in rust'laten.

Tevensverzochten zi
j,datài
j ep deoverigepunten nietvertlerz:u aandrisgen,maar
hetkri
jgsvplk laten vertrekken,en niemand;terzake van beljeen vrnegerin tle'godstlienst vonrgevallen was, in hechtenis nemen. W erd in het vervolg door iemantl

misdaan, men znu hem behonrli
jk naar 'sL'ands regten e'
n wetten straFen,maar
nnpit den een om de misdaad eens antleren aantasten.'' ARZMBERO wilde hiertoe
gEenszins,verstaan , en bleef op al(le door hem voorgestelde punten ten stefksle.aan-

dringen. Hi
j begeerde den dnrs/rnnkeli
jken Verbondsbriefde:Edclen tezien,oortleelende, datniemand eenigvoordeeluithetverdrag kondetrekken,danzi
jj'
welke
reeds vöör hetaangaan daarvan ,het Verbond geteekend hadtlen. Be Edelen verklaar-

denplegtig,ten overstaan van Notarisen getuigen,))dat zi
j nimmervan vnnrnemen
geweestwaren of n0g waren , iets tegen den ffgxïxg te ondernemen , of het Land,

tlnor het'aanwcrven <an kri
jgsvolk, eenig nadeelteberokltenen; maarintegendeel
zich te'gedragen,alsgned: onderdanen,desKnningsbetaamt,weshalvezjverzocbten
illvrede en rustin hun vatlerland temogen bll
jven.'' DaardeStaten zich aan hun
kegeven antwnord vasthieltlen, bedreigde hen AazxB'
EaG metde h
zwaarste sfraFen als
weerspannigen en Xajesteit
ychenners, Qn begon met de daad geweld te gebruiken,
het verleende vri
jgeleide teschenden,dnor het vatten Tan JAKOB Tan Ilpendam r geheimschri
jvervan saznxaonz en die sedert te Brunael nnthnefd,werd, hctgelenfsonder-

zpek gestreng te hant
lhaven, en eenige'
Onrnomschen t:tde galg te ver%jzen.Het
bannen en vlugten der Hervormingsgezinden werd algemeen. W e1 zeventig Edelen ,

tlie bel Smeekschrift geteekend hatlden, namen nu de wi
jk nverden.Rl
j'n en de
Eem., of naar Jmkterdam bi
j Bazoxaonz (1). Vele Friesche ballingen en voartvlugtigen trokken naar Groninaen ,welk grnotentleels der Hervorming was toegedaan.

&hEMBzao pangdeonltdeze stad,wegenshare sterkte en om dc,nabl
jheid Yan Embden , het toevlugtsoprd der vervnlgde Hervormden, vonr 2en Koning te vefzekeren.
Het gelultte hem echter eerst den zesden 4an Zomermaand (loor belefte en bedreigingen , er vier vaandels Duitsche goldaten , onder sLAslvs VAw vEGzxsuzx ,in bezetting

tewerpen,diemeestbi
jdeOnronmschen ingelegerdwerden (2).
(1)Charterb.r.Friesl.D.111.bl.696-708. vlGI,
IlEpi8t.adUOPPERUM,p.345,348,349.
correspondanee deGvlttlrx: le Tacituvne,T.11.p.489, 490. wlwsEMlrs, Chron.r.Friedl.
B.XVI. b1.534- 539. :::,Bint.d.Nederl. oorl.D.1. B.111. bl.145.scnûTzsts,Fr.Sïzf.
B.XXI,bl.738- 742.

(2)BcR,#,41.d.Fedel.oorl.9.1. B.111,b1!1lG.:cnoTzsve,Fr.Sf4f.B.IXI.b1.72.
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g- in Jntmerpen hare plannen nnyermneid
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voort. Drie vaandels, elk van hontlerd man, door haar bi
jeengebragt,scheepten

2 v. zich op den vollen middag en met slaande trom in drie vaartuigen , z0a hetheette
Lente.
maand naar K ianen bestemd, maar welke naar W aleheren stevenden- De Bondgenoaten
1567 achtten het van grnpt belang, zich van dat eiland meester tc maken , om de Spaansche benden, welke men toen nog over zee verwachtte, het landen te beletten.
Daarenboven was W aleâeren van veel geschut voprzien , welk den Koning behoorde.
9e Landvpogdes hatl zich hierop voorbereid. 0p het eerste berigt van d: vnlkswerving der Bondgennoten ,waren de steden Utreeltt,Am nterdam ,D ordreeht,M zddel-

Jvry, Floningen, Feere en hetkasteel Zeehurg (Ramekene)aangeschreven,op
hare hoede tezt
jnen geen kri
jgsvolk in telatenzonder'sKoningslast. Een vaandel
voetvplk was onder den HeervAw BzArvozR naar Zeehurg gezontlen,om de bezetting te versterken , doch de ezagvoerderaoEsAwn vAw GHISTELIZZ had het afgewezen ,
zich verontschuldigenze met pde ongeschiktheid en beperkte ruimte der plaats.'' En

tnen hem donr de Landvoogdesbevplen was,alsdanslecàtsvi
jftig manin te nemen,
had hi
j voorgewend, dat zi
jne soldaten endie vanBEArvolh in taal,aard en zeden
verschilden , en zich derhalve niet metelkander zouden verstaan; daarenboyen ver-

klaarde hi
j zich volstrekt ongenegen, iemand binnen te laten, zonderbi
jzonderen
last van den Prinsvan Oranje,van wien hi
jzi
jneaanstelling ontvangen en in wiens
handen bi
jden eed afgelegd had. DeGroot-Baljuw van Gent, Anox,rvAw BorsGownIë,Heervan Waehen,werdnaarZeeland gezonden,àm ingevalde Bondgenopten er

zich nestelden, demiddelen aan tegeven,hen te verjagen. Degeheimschri
jvervan
den Geheimen Raad zAx MssoAcu,en PIETER pAR waren metbi
jzondere laslgevingen
naar Flieezngen, Mzddelhurg . Feere en Zzerikzeevertrokken. Hierbi
jhad zich
de Landvoogdes niet bepaald, maar den Graaf van M egen , tnen te K ueht gelegerd,

bevnlen,zich gereed te houden,nm de nproerlingen uitZeeland te verdrjven,wanneerzj erin mogten dringen (1).
Van de drie schegen, welke naar W alclteren stevenden , werd het eene gevoerd

doorzA> vA> xARwxx. Aan zi
jn boord bevonden zich zàx vA> BLozs,Heervan Treilong , PZETER UAECK, gewezen Bal
juw van M zddelburg ,en GILLESX,E clœRco, een
man van kennis en geleerdheid, eersteGeheimschri
jvervan xzoozwzzK van Fcwelli
en een der honfdbewerkersvan deberoeringen,zeer gezien bi
j oRAwzz,Hoohwzen
andere Grooten. De twee overige schepen hadden zAw nsxvs en een Franschman ,

wiens naam onbekend is, tat aanvoertlers. Zoodra de kleine llont bi
j Zeeburg
(1) correspondancedecrlttzcxE/eTaciturne,T.lI.Prdlace,p.CXYI-CXVIII,CXIX (1).
!o:, Hist.d.Nederl. oorl.Dy1.B,111.bI.156.
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ekomen was, stapten H.
&EcK en GltLEs I,E cLERco aan land en hielden een 1555-mondgesprek <an twee uren met den Bevelhebber. 9e nntwerpers van tlen togt 1568

hadtlen np de verstantlkouding van t
len gewezen Xiddelhurgscllen Bal
juw pp het
eiland gebouwd, doch zich vergist. Te Klzselngen hverden zi
j dnor helgeschut
van de wallen derwi
jze begroet, tlat zi
j spnedig aftrokken. Des nachls maakten
zj van het wassend geti
j gebruik, om naar Jrnemuzden den steven te rigten.2-3v.
X
Lenteaar00k :00rdieplaats,van hun plan ontlerrigt, slieten zi
j hethoofd,en keerdenmaand.
wcder naarRamekenaj van waar zi
j rervolgens op Ter Neuzeterugtrokken. Den 1567
volgentlen dag voer zAN vAx Mz
kRslx de Seheldewederop t0tdiglbj Oontermeel

(Wlfé'lrl4=::j). een dorp bjna een uur 4an Jntwerpen, alwaarhi
j zich nedersloeg. 0p tlit herigt, werl onmidtlelll
jk ecn 1an oRAwzz's Ezellietlen, Terzeltl
tloorden Heer van Oonterweel en dc afgevaardigden der Regering van Jntwerpen rmet

het volgentle geschriftnaarMzthllx gezontlen. ))W i
j wltLEx,doordegenade Gods
Prinsvan Oranje,Graaf:an Naanau enz.enz.en wi
jAwraowlEvAx LAtâlxo,Graaf
van Koogntraten enz.enz.en wi
jXarkgraaf,Burgemeesters,Schepenen en Raad der
stad Jntwerpett,geven te kennen, dat dewi
jl0nster otlre gekomen is, h0e verscheitlene solllaten en oprlogslieden in den omtrek dezer stad, in het dorp Oo&ter-

v1::1 zi
jn vergaderd, in stri
jtlmetde bevelen van wegeZi
jneXajesteitin deze ltad 5 v.
Lent
euitgevaardigd, hebbcn wi
l. bevolen en bevelen bi
J. dezen uitdrukkeli
g.k, hun van 0n-ma
and
.

zentwege te verklaren en tegelasten,tlatzi
jbinnen lweeofdrieuren,nakennisgeving dezes, s'an (le plaats moeten vertrekken waar zi
j zich thansnphouden,en
zich tewacàten van in tlaomliggende tlorpen te vergaderen of volk te wcrven op slraFe
l'an 'sKonings ongenatle; en in geval van weigering of legenkanting, bun te verkla-

ren,datwi
j,in hetbelang tlesKonings en van deze statl, gennodzaaktzullen zi
jn,
eweld tegen hen te gebruiken-'' XAl
txlx gehoprzaamdein schi
jn en slnegdenWeg
in naar K laanderen , maar kwam spocdig wetler te Ooaterzveel, waar tles nachts de 6 v.

tweeandcreschepcn zich bi
jhem voegden,welke vruchtelooseene lantling bj Baar-ma
Leannd.
teland in Zttid-Beveland beproefd hadden. Hi
jontving :an den Prins9 den Graafen
(1c Regering van Jntwerpen op nieuw bevel,zich te verwjjlleren,en belopftlete
gehnorzamen.Doch ditwasslechtsnm tjd te winnen;wantnadathj zjnemanschappen naarMerxem en Deurno gevaerd had, geleidde hi
jhen eerlang wedernaar 11v
Oonterweel,op het berigt, dat voet. en paardevolk tegen hem in aanlogt was Zi
jnema
Leannd.
teb
endewasnnderweg aanmerkeljk versterkl, en telde tusschen de vi
jftien-en zestienbonderd man. overalwaarzi
jdoortrok verbrak zi
j debeelden,verbranddedekerksieraden, mishandelde de Geestelt
jken, plunderde hunne wpningen.en dwong hen
.

.

geld af. De landhuizen , welke den burgers yan J ntmerpen toebehoprden , werden

evenmin verschoond, en aldewapenen en kri
jgsbehoeften,die men ervond,medegenomen. Hetzl
j dezemuitelingen hetynnrnemen koestertlen in Jntmerpen te drin11 DEEt. 1 STUK.
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68 gen,hetzjzj't,gellk hetgeruchlwilde, op Bruaselen de omstreken gemunthatlden,
om deLandvoogdes te noodzaken, het beleg van Falenelennee op te breken ,MAhGARETIIA althansachtte hetraadzaam ,hunne plannenteveri
jdelen.T0tdateinde zond zi
j,
niet zonder eenige tegenltanting in den Raad van State te ontmoeten , Flslps vA> LAxor , Heer van Beauvozr, afm et driehonderd busschieters uit Bruaael, een vaandel
voetvolk uit de bezetling van Lzer, twee vaandels van Eoxoxos voetvalk uitSa. van
Gent, de bende van Ordannantie des Graven van Jrem herg en des Heeren vAl :AhtAxxoxT,en eengedeeltevan harell
jfwacht. Hem werd bevalen geen der muitelin-

gen tesparen,behalve deopperhoofden,welke hi
j moestgeyangen nemen.
0p den morgen van den dertienden xan Lenlemaand kwam LAwov teOoeterweel.9e

manschappen desHeerenvAxxxhxlxhaddenzich aldaarnietbehoprli
jk xerschansl,en
waren geenszinsop hunne hoede,geheelnnbewust<anhetnaderen derKoninkli
jke
benden. Zelfs geloofden zj aanvankell
jk, dat hetde langverwachtehulpbenden uit
D uiteohland waren, die rooEw zzlc van N a&&au m nest aanvoeren,en hieven Trellge
dekreten aan. Hunne begoochel
ing echterverdween,zoadrasxxov zi
jnevaandels,t0t

nogtoeverborgen gehouden,lietnntplooi
jen,en hen in hunneverschansing aantastte.
ii
j grepen welterstond naarde wapenen,maarwerden,dusovervallen,ligleli
jk ver.
slagen. Hetgrootste gedeelte van hen sneuvelde; eenigen kwamen om in de vlammen
derschuren,in welkb zj geweken waren;anderen stikten in demperassen,waarzi2*

eene schuilplaats gezocht hadden, en driehonderd kri
jgsgevangenen werden overde
kling gejaagt
l. XAltxlx bood te vergeefs tweeduizend kroonen vporlosgeld aan; na
dapperen tegenstand,werd hjin stukken gehouwen.Alzjnepapieren en standaarden
vielen in handen van den overwinnaar, die schier geen verlies aan valk geleden had.

Terwl
l'l dit gebeurde,ontstond er een vreesseli
jkoproerte Jntwerpen. Destedeljke Regering, welke :an den togtdesHeeren van Beauvoir wasverwittigd,had
den yorigcn dag, in overeenstemming metden Prinsyan Oranjeen den Graaf:an
Hoogetraten , beslotel) de brug, welke Ooeterweel metJntmerpen verbindt, af te

breken,depoortderwaartstesluiten,en de wallenmetkri
jgsvolk te bezetten. Onk
had zj bevolen deRoodePoort,die naarDamhruggeleidt,tesluiten,en debrug
over de gracht, aan die zl
jde der st
,ad, aftebreken; eindeljk had zi
j nveralde
wachten verdubbeld, en den inwoners gelast, des nachts de gevels hunner wpningen

teverlichten. Dezemaatregelen werden genomen,hetzi
jom de Calvinisten te verhinderen, den Heer vAw xAhwxx terhulp tekpmen;hetzj om deRoomlchgezinden tt
beletten, hem gedurende het gevecht in den rug te vallen; of wel, hetgeen meer

waarschjnljk is, om te vnorkomen, dat LAlor zich van destad meestermaakte,
wanneer hl
j overwinnaar bleef. Xaar toen den 4olgenden mnrgen hetgebuldervan
het geschutdebevolking op dewallen bi
jeenriep,en de Calvinisten deslagtingonder
hunnegelnoflgenooten ontwaarden,vlogen zj uitalle hneken derstadgewapend naar

1ED [ [N

WHALIE .h'Il I[ S T1[?LT HII

©JF IIF

)Mi T I}°~

N TW 1 EN .

B E S Y 1 B E R L 1 5 B S.

1i3

deXeerbrugofhetXeerplein(plaeedeMer),om vANMARIIXterhulptesnellen.Dertien1555.
ofveertien duizend Calvinisten waren hier te zamen , en vruchteloos trachtten ohAwzz 1568

en llooGsTaArzx hen t0tbedaren tebrengen. Zi
jvermoedden,datdePrinshun,ten
behoeve der Roomschgezinden , eenen trek wilde spelen. Een gedeelte dezer onstuimige menigte, rukte onder de Bevelhebbers, welke het over zich had aangesteld ,
naar(le Roof
le Poort en brak de binnendeur OPen. OaAwzz en HooosvaAr
rEx beproefden
maa
r
me
n
wi
l
de
ni
et
naar hen hoonogmaals den woesten hoop 10trede te brengen ,
ren , beleedigde, bedreigde hen , en beide verkeerden in grpotlevensgevaar. Een
drppgscheerder zette zelfs den Prins een zinkroer op de borst, nnemde hem cen ver-

rader, en dat hi
j de oorzaak was<an het4ermoorden hunnerbroederen teOoeter=::J. Het gelukte echter den twee Heeren de razende menigte binnen de stad te
houden t0t na de nederlaag van MAhxlx en den aftpgt 4an xaAwor. Toen gaven

zj verlnf, datvjfhonderd van hen uittrokken, onderdebetuiging evenwel,datdit
tegen hun wilgeschiedde,enzjnietaansprakeljk wildenzi
jn voorhetblped,hetwelk
misschien hierdoor nog knnde gestnrt worden. Daar het hun niet vergund was in
grcoter aantal de stad te verlaten, keerden de Calvinisten naar de Xeerbrug terug-,
met hetplan, zicb van de markt en het stadhuis meester te maken. Eenige van hen

namen stukken geschut uit het tuighuis, die ztjaan detpegangen dezer plaats,
dapr welke men hen konde aanvallen ,geladen plantten.
Om een einze aan eenen opstand te maken , welke meer en meereen ernstiger
aanzien kreeg , boden oRAwzlr en HooGsTaATzx niet te vergeefs 2en Calvinisten aan ,

methunneHoofden in onderhandeling tetreden. Deuitslag dezerbi
jeenkomslwaseen
verdrag,waarbj bepaald werd,dat ))de sleutels derstadsppnrten inhanden vanden
Prins en den Graaf zouden bli
jven; dat de wacht gemeenschappell
jk doorde burgeri
j en hetltrijgsvnlk zou waargenomen worden, en de burgerstle hoplieden zoutlen
voorstellen , welkedoor den Prinsbenoemdwierden ; datden vplgenden nacht twaalfhpn-

derdburgersde poortenen dewi
jken bewaken zouden;datdeRegeringhetbinnentrekkenvankrjgsvolk noch eenigebezetting hoegenaamd z0u veroorloven, zondertnestemming van de gemeente; dat de burgers zouden zweren aan den Koning , (Ie stad en

de burgeri
j getrouw te zi
jn, tot handhaving dervoorregten, inzonderheid van de

Bll
jde lnkomate; eindeljk, dat debovenstaande puntengeen inbreuk zouden maken op de verdragen van Herfstmaand laatstleden , met betrekking t0t de beide godsdiensten ; en dat alles, wat heden gebeurd was,gehouden z0u wnrden alsin hetbe.
lang van de stad geschied.'' Hetgroptste gedeelte der opraerlingen nam echter geen

ennegen in deze overeenkomst;de tegenparti
jverlangdedemarkttebezetten,zeggende,datzi
jeven gpedburgersderstad waren a1szi
j,welkedezeplaatsbewaarden.
Om te verhinderen, datdehoop bl
j deXeerbrug9 welkemet drieduizend man uit
de Koepnortstraat was vermeerderd, verder aangrneide, znawel als nm de krach56 +
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1555- ten der oproerlingenteverdeelen,poogde men hen te overtuigen,datzt
jvanbuiten
1568 h
etmeesttevreezen badden, en hunneveiligheidderhalvevnrderze,datzi
j aan de
pnnrten en op de wallen goede wachthielden;dat,wat de markt betrof,zj zich
op den Prins,den Graaf en de Regering konden verlaten, wier trouw cn regtschapenheid hun bekend waren. Dit middel gelukte ten deele;maar de oproerigen
wcigerden steeds zich aan hel xertlrag , dpor hunne zaakgelasligden geteekend, te

onderwerpen. Zi
j hielden den ganschen nachtdeXeerbrugbezct, en dreigden alle
Geesteli
jken en monniken uitdestad tejagen. Hetgeschreeuw:W eg metde'rfe'ter..
' weergalmze vaak door hunne geletleren , en eenigen zelfs begaven zich reeds
naar de klposters, om die te plunderen. Den volgenlen morgen , ontbodcn oRA,zl

en sooosTaATzx bj zich de afgevaardigden der Regering,derOudschepenen,der
Wi
jkmeestersengekens derGilden, alsook (le zaakgelastigden derbeideKerkeraden, cm mcthen tenverleggen,h0e in deze hagchelt
jke oogenblikken tehandelen.
sa lang beraatl, kwam men overeen , ))dat de verdragen van Herfstmaand 1. 1.zouden opgevolgd worden, t0t z00 lang de Koning en de Algemeene Staten anders over

hetguntvangodsdienstbeslotenzouden hebben;datdesleutelsderpnortenonmitldelli
jk
t
e
r
hant
l
ges
t
e
l
t
l
wor
aanoRAlzzenuooosTRATxy alsStadssrongden(Gouverneurs)moesten
den;datdebeitleHeeren,alszjzulksterbewakingvan de stadnoodig oordeelden , en
na het gevnelen van den Gemecnteraad ingewonnen te hcbben , Tierhnnderd ruiters
konden ligten en de Snheldemet gewapende schepen bezetten ;dat alle inwoners, niemand uitgezonderd,t0t de kosten , welke de verdediging der stad veroorzaakte, mpel-

ten bi
jdragen; dat de stukken geschutin battcrj np de wallen zout
len geplaatst
worden , en voortaan de Stadsvoogllen over het gescàut hetbevelmoesten voeren ;dat
14v. de Stadsvnpgzen , de Regering, de letlen van den Gemeenteraad en der beit
le Ker-

Le
nte-keragen bi
jeedezoudenbeloven,debovengenoemdepunten op teTolgen en tedoen
maand
1567 npvolgen,dieinsgeli
jksdoorhetltri
jgsvolk,indienstderstad,bezworenmoestens5'orden.''
De Calvinisten waren met deze bepalingen nog niettevreden.Erbevonllen zich onler

hen,diebli
jkbaarnietsandersbednelden dan hetverdrj
lven derPriesters,hetvernielen
derKatholjke kerken,en het plunderen derRoomschgezinden. 0m hierin beterte
slagen,nnndigden zl
j deLutheranen uit,zichmethentevereenigen,onderdebedreiging hen, ingevalvan weigering,uitdestadte zullenjagen. Xaar deLutheranen,
welke de Calvinisten haatten en zelfs openll
jk verklaarden, datzi
j lieverfatholdk
dan Calvinist wiltlen ztjn, belnofden hunne hulp aandenPrinsvan Oranjeen den
Graaf van Iloogatraten. En inderdaad, met de Roomschgezintle burgers, de kocplieden ui
t Duzteehland en van de OontzeeofzoogenaamdeOosterlingen9vatten zi
j

postnabj de Abtll
jvan St.Xfc#&l,en verdreven deCalvinisten,welkeerzich gevestigd hadden. DeSpanjaarden, Italianen en Pcrlugezen Tereenigden zich ten zelfden ti
jdeteKzpdorp, en leEngelschen np hunne bcurs,alle gewapend en gereed,
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om bi
jheteerste sein dcr Stadsvoogt
len op te rukken. Hetkri
jgsvolk, insoldl
jder1553statl, hi'
i
b
e
z
e
t
.
Ee
n
s
t
r
t
j
d
t
u
l
s
c
he
n
d
e
o
p
r
o
e
r
l
i
n
g
e
n en 1568
eld n0g steetls het marktple n
de behoudende partl
j scheenonvermi
jlleli
jk. Aan beitlekanten toontlemen zich hiert0e geneigd, en de wederzi
jdsche verbittering was zo0 gropl, datmenhetergste
mpest vreezen , wanneer m en hanzgemeen wcrtl. De Calvinisten waren in gronten

getale,welvpprzien van wapenen, krljgsbehneften en geschul. Niet zontler een
vreesseli
jk bloedbad en groote verwoesting aan te rigten,z0u men hen hebben l)edwongen.De Prins spaarde derhalve geen moeite,hen langsden weg der overluiging

tntbetere inzigten tebrengen. Eindeli
jk gaven zi
jgehooraan zi
jnevermaningen,en
namen gennegen in tleovereengekomenebepalingen van den vorigen dag. Zi
jdedcn
den eed van trouw aan den Koning en de stad, legden tle vapenen neder en brag-

ten het gescàutnaar het tuighuis terug. Op last van (len Prins, verantlerden zi
j
hunnewitte engroene banieren inrootlkleurige, Z00 alsdeoverigen#opzatzi
jveilig
huiswaarts konden keeren, en gingen uiteen onder het geschreeuw van :Leve de A-pning l Z0a eindigde een cpsland, welke drie dagen achtereen ontler de bevplking van
Jntmerpen schrik , vrees en anglt verspreid had, en zonder de vonrzigtigheid,het

wi
js beleid en de onverschrokkenl
leid van den Prinsvan Oranjeen tlen Graafvan
Iloogetraten , gcsteund door de kraclztige medewerking der welgezinde burgers, 0n-

getwi
jfeld een nondlattig einde vporJntwerpen z0ugehadhebben (1).
Dcn dag na het slillen dezer bernering , wertlen in de kcrken tler beitle

gezindl
aeden, ten bli
jke der wederzi
jzsche tevrcdenheid, lofzangen aangeheven,
en de Regering dankte de vreemdelingen voor hunne bewezene diensten (2).
OaAwzE en nooosTaATzx vaardigtlen MAazo cAhnrlwo af, om (le Landvoogtles vcnr-

leopig te nnzerrigten <an hetgeen gebeurd was, terwi
jl de Prins intusschen zelf
een vonr haar bestemd verhaal van zaken opstelde. Het Bestuur van Jntmer-

(1) GzcszRo,Correspondance de crlttzlnlE le Taciturne,T.11.Prélace,p.6ïVll1-(a'XXXVI.
Correapondance de xwllorzazT: d'Autriche, p.226, 227. Correspondance de Pnltlppz 11, 'r. 1.
p.526,527. J rcltives de la Maison d'Orange,13.111.p.50- 52. Nentetttiën vanztvz, b1.
63, 61, 65, 08, 69, 74,99,100,101,103,211,215. tErETIT,Chron.de #///. T.11.
Liv.lX.p.134, 135. cHàppcvs,S ïdf.Gén.de la glzerre de Flandre,Liv.1. p.47,48.:aa,
Ilht. d. Nederl. Oorl.D.1. B.111. bl.156- 159. v.METEREX, Uist.d.skdert. Oort. bl. 49.

up0rz, Nedert. #f.
ç/.B.IV. bl.132- 134. llrlkcl
ralllrs,Ilist.Belg.Lib.111. p.311- 322.
n.vzxl,de lnit. Tv-llf.Lib.lI. p.459- 465.sTRlnl,de Bello Belg.Lib.YI. p.299-303.
czxuww,de la 6u:rrJ diFïczldrc,T.1.p.26,27.

(2):aa,Ili&t.d.Fe#erl.oorl.D.1. B.111. bl.159.
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1555-- penzond i
nsgeli
jkseenige zi
jnerleden
1568 t
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v.

naar Bruanel, welke tracktten de Hertogin

e overtuigen , dat de Regering , door het teekenen van het verdrag van den

Lente-veertienden,s'
olstrekt nietbedoeld had op 'sKnnings gezag inbreuk te maken.Zt
j

maand

1567 stemden t0e, dat ditverdrag verscheizene punten bevatle ,die welwatte vergingen ,

fezegdant l:> termeedercï:pp),maarbetuigden,))datzt
j erdnordenoolzakell
jkheid alleen toe gedwnngen waren , nm een bloedbad te voorkomen en dat de eene

burger den ander vermnordde.'' Zi
j voegden erbi
j, dat ))men nietleveelmoest
hechten aan de bepalingen van het ligten van vierhontlerd ruiters en het wapenen
van oorlpgsvaartuigen ,wantdeze bepalingen waren niet ten uitvoer gelegd en zouden
tlit ook niet wordeng buiten toestemming der Landvopgdes. Het leveren van de sleutels der poorten in hanzen der beide Stadsvoogden, en hetverbod van bezetting in te

nemen zonder bewilliging 4an de geheele gemeente,schreven zl
j t0eaan 'svolks
wantrouwen OP de Regering.'' XAROARETUA was slecbts ten halve vnldaan over
de verklaringen der Antwerpsche afgevaardigden. Het verdrag van den veertienden
van Lentemaand was in hare oogen ))vreemd, en ui
tsporig.'' Baarenboven wistzi
jj

dat de ))kwali
jkgezinden, muiters en scheurmakers,'' in de stad n0g de sterksten
waren , en dat driederBondgenooten ,w ARorx, xscArBEcovz en vlLlazRs, zich tpt een

tweeden togttegen W alelteren vnorbereidden. Zj hadderhalvedenGraafvan Megen
gelast een zi
jner vaandels naar Mzddelburg te zenden,en delleeren van W aeken
en van Catthem bevolen , zich mede derwaarts te begeven ,om er de Regering te

ondersteunen (1).
Ondertusschen was het beslissend opgenblik vpor F aleneLenne. gekpmen. Er waren

nu bi
jna drie maant
len verloopen, sindssolRcAhxEsdeze oproerige stad hadinge
slaten (2). Hem wasuitdrukkeli
jk verboden, ietsernstigstegen haarteondernemen,
vôör hi
jeene versterking van Duitsche benden onderozEhsvElx en scuAvzxBvlto had
ontvangen. 90ch eindell
jk,getergd door de uitvallen en beleedigingen derinwoners,
die hunontzet van een legerderBondgenootenverwachtten,verzochthi
j van deLandvongdesverlof,om de stad te bestormen. Zj schreef hierovernaar Madrid en het
antwoord was, ))dat men alles tot de bestorming moestvoorbereiden , maar dan nog

eenigen ti
jd wachten, ofmisschien destadtotinkeermogtkomen en zich onderwerpen. W as ditniet het geval, dan had men verlof storm te loopen, doch moestniet
alleen kinderen , vrouwen en oude lieden sparen , maar ook hen ,die geen tegenstand
bnden.g' Den belegerden werden donrdeHugenooten tienduizend man tot ontzetaange-

bnden;dochzt
jwezen hennaarde verbondeneEzelen,hunnemeesters,metwelkezj
(1)Glclàqo,CorrespondqncedeGrlttzvxE/e Taciturne,T.II.Préface,p.CXXXVI.
(2)Ziehiervoor,bl.411.
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mpeslen handelen. Baar echter en Fransche en Duitsche hulp uitbleef, verklaarden 1555-

zi
jeerlang lchriftell
jk den Rizders van hetGulden Ylies,))bezetting tezullen innemen, indien deRiddersen deLandvopgdeswilden instaan,datzi
jdoordeze veront-

1568

rult noch in de uitoefening hunner godsdienstbelemmerd, maar dat integendeelde

bepalingen dernvereenknmstenmetdeEdelen gesloten, stipteljk gehandhaafd zouden
worden.'' Deze toenadering werkte alleenuit,datdeLandvoogdes,vôôrzjtotden
storm lietovergaan,n0g eensbeproefde,destad dooronderhandeling tewinnen. Zi
j
znnd derhalve den Hertog van Jarsehot en den Graaf van Egmond naar hetleger
voor Falennzenne., welke den afgevaardigden der stad vnorhielden,))datde plaats

onvermi
jdeli
jk verloren was en zich niellanger verdedigen konde;datzj haarbehoud alleen aan 'sKonings menschlievendheid was rerschuldigl, die t0tnu t0e alle
gestrenge maatregelen yerboden had; en dat de hoop np ontzet vnor haar verdwenen
was, bovenal sinds vAw MAhwlx xerslagen en gedood ,en hetleger derGeuzen dnnr
den Graaf van M egen de weg naar de stad afgesneden was. Xen eischte slechts

van deinwoners,dat ))zj krjgsbezetting zouden innemen; daarentegen z0u alhet
gebeurde vergeten zgn en ieder vri
jheid hebben,voorwelkeregtbank hi
j verkonsj
zi
jne onschuld te verdedigen en tebewi
jzen; wie hierin geen genoegen nam , dien
zeuden veertien dagen vergund worzen, nm metalzi
jnehave en gned destad t:
verlaten. Xen stond hun voorts een wapenstilstand van drie dagen toe, om dit

voorstel ri
jpeli
jk te overwegen.'' Ongelukkig had zich intusschen onder deburgers
het gerucht verspreid , dat vAw MAhwxx nverwinnaar, en het leger der Bondgennoten

in aantogt was. In hunnen overmoed schonden zl
j den wapenstilstand doorop de
t
e
s
c
hi
e
t
e
n
,
e
n
s
l
o
e
g
e
n
e
i
nd
e
l
i
j
t
,
do
o
r
h
un
ne afgevaardigden,wolhcAaxEs
belegeraars
de volgende bepalingen s'aor: ))hetbesluil,waarbj Falencienne.v4n hnog verraad
beschuldigd en voor vi
jand verklaard werd,moestingetrokken worden;degeregtell
jk verbeurd xerklaarde goederen mpesten teruggegeven,en de wederzi
jdsche gevangenen in vri
jheid gesteld worden; debezetting magtnietin destad komen yôôr
datelk, die zulksraadzaam nordeelde, ziclzen hetzi
jne in veiligheid hadgebragt;
daarenboven moestde bezetting zich verbinden, den inwonersin nietst0tlastte zjn,
en de Koning haar onderhoud bekostigen.'' NolhcAaxzs,verbolgen over het schenden der wapenschorsing en n0g meer over deze buitensporige eischen, zond de afgevaardigden , die alles op rekening der Hervarmden stelden, naar de stad terug, of-

schnon zi
j hem smeekten,in ztjnlegertemogen bli
jven,om hetl0thunneroprperige
medeburgersteontgaan.Eoxown,insgeli
jksgramstorig,datzi
jn invloed z0oweinighad
uitgewerkt, verkende den Tolgenden nacht de vestingwerken , welke grnotendeels

derwjzewaren verwaRrloosd, datzi
jbj eenaanralspoedig zoudenbezwjken. NozltcARxns trnk uit dien hnofde op een donkeren, p ren nacht in stilte hetvolk van

denHeervanBilly,welktleyesting ingesloten hield,bi
jeen endrong devnorsladBer-

il8
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15
55- gen in. Terwi
jl een hevia
geweervuur de belea
erden van de muren we.gvaagtle,
1568
werd digtontlerdestadtusschen (leBergscheenCardon-poprten,en op geli
jkehoogte
met de vestingwerken , eene schans opgeworpen en met geschut beplanl. Onder

aanyoering van den Graafvan Bossu,den jongen GraafKARZLvan Manefeld,den
Heer van Iliergee en den Heer van Creaeonilre, opentlen vier en twintig groote en
verscheitlene kleinere stukkcn geschut hun vuur,welkvier urcn achtereen aanhield en

vreesseli
jkeverwoestingen aanrigtte. De sicolai-toren,op welken de belegerdeneenige
stukken hadden geplaatst, was reedsdadell
jk omvergeschèten, enhad in zi
jnen :al
eene m enigte menschen bedolven ; een n0g groater aantal vond den dood nnler de
plalgeschotene gebpuwen en door het onafgebroken geweervuur der aanvallers. 9:

werken, tegenover de batteri
j, waren spoedig vernield, en deinstortendestadsmuur
vultlemetzi
jn puin de gracht,waarzoordebres geppend en toegankeli
jk werd. Nu
.

wenschlen de belegerden in entlerhantleling te treden en devnnrwaarden , twee dagen
geleden dopr hen met zooveel overmoed verwnrgen , aantenemen. Xaar lolacAhMzs

weesditop zi
jnebeurlvande hand,en lietden ganschen nachtde stad besckieten,
dieeen ontzettend tooneelvanrernieling oplevertle. Zes en dertiguren llad het schieten

nnophoudeli
jk geduurden drie duizendbommen waren in de stad gewnrgen, tpen de
wanhopigeburgerszich op genatle overgaven,nadatzi
jvan woxhcz
kaxEs,dnch slechts
mnndeling, de verzekering van vergifenis hadden verworven. De overwinnaar trok ,
nnder hetgeschrei eener menigte vrouwen en kinderen , welke om genade smeekten ,
23v.

luentc-met zi
jn 401k in Falenezennes,bezelteterstond aldepoorten,lietdeburgersont-

m aand

jg6p.wapenen , en tachtig stulkken geschut, die hi
l. daar vond, benevens alle kri
l.sbehoeften

in bewaring nemen. Ontlanks zjne belofte vanvergifenis, werden debevelhebber
derstad xlcuvLHzRtlx en zi
jn zoon onthoofd,de Predikanten X,A ORAIGEenovloo
pz shEssz opgehangen,en tweehontlerd Hervormingsgezinden teregtgesteld. Falenei-

zlzleé-verloor al zi
jne voorregten, geheelhet stedeli
jk Bestuur werd afgezet, tle
Katboljke godsdienst hersteld, hetpreken derHervormden tep eenenmaleverboden:
en eenesterke bezetting inde stad gelegd (1).

(1)Cotvespondance de pHlupa 11, T.I,p.522,524.,532;542,561(1,2).T.ll,p.632.
Correspondance de XARGIJESITE d'Autriclte,p.235,230. Correm ondance de GrlttlrxE le TJcitwrkte,13.11,p.501,503. zlrchives de la J/cïdns d'Orange, T. llI,p.17,18,37,38,
57.s'
rl
tlnà,deBelloBel
g.Lib.YI.p.309-315.BrlttlrwnltTs,Ilist.Bel
g.Lib.llI,p.327- 332.
v.D.IlàElt,de lnit. Tlfw1ull-Lib. 11,P.465- 472. czxpz:l,dellaé'ldrrl di Fiandra,T.1.
P' 28. tEPETIT, Chron. #c Iloll. '1'. 1I.p. 131. :0Rj Ilist. d.Ae#erl. Oorl.D.l.B.111.
bl.142. v.METEREw,Ilist.d.Fcder/.Oor
-l.B.1I. b1. 49 5'0I'SO, BEATI5'OGLIO, Nedet-l.Jfz-4f.1)1.
63. Gvslrs, oorspr.d. Nederl.Beroert.bl-266.
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Be onderwerping :an K alenelenne& achtte de Landvnngdes :an het hoogste be-1555
00

lsuo

lang. )In deze stad,'' zeide men desti
jds, ))had zj den sleutelvan aldeoverige
steden gevontlen.'' Bi
jeen rondgaanden briefaan de gewesteli
jkeHoven bevalzl
j,dat
indekerlten voordezeheilrjke zegepraalop de ketters behaald, openli
jk z0u geDe
Reger
ing xan
danktworden (19. Hare taal en besluiten werden beslissender.
Jntmerpen steltlehaarvoor. ))deAlgemeeneStaten bi
jeen teroepen,often minste
algemeene vergiFenis te verleenen , en vervolgens eene van de belpalingen, door
haar den twintigsten van sprokkelmaand gegeven , nat
ler t0e te lichten, waarbi
j
van deze vergiffenis diegenen werzen uitgesloten, welke voor schuldig gehouden

kpnden wnrden aan llpog verraad, kerkschennis. moord, muiteri
j, zamenspanning
tegen tlen Koning en dergeli
jke misdaden.'' Geene dczer vragen vond gehoorbi
j
MARGAAETHA; zi
jvorzerde integentleel: 1*.t
lattlekegeringhetgezago'erhet'olk
hernemen, en e1k aan den Koningdeverschuldigde'
gehoorzaamheid bewijzen z0u;
2*.dat men znntleruitstel, zootlanigebezetting z0uinnemen,alszi
jznu goedvinden
te zenden. W at de verzochte vergi:enisbetrof,alles watzi
jin ditopzigttoeslond
was: ))de pcrsonen en goezeren dier inwoncrs niet te zullcn aantasten ,welke vôôr
Oogstmaand laatstlepen in de stad ewopnd badllen ,''t0t deKoning anzers zou bevolen
hebben ; maar zj behicld zich vnor,)
)de landloopers,ballingen,predikanten,leeraars, vreemt
le, vcortvlugtige, afvalligc sclleurmakers, de hcofden en bewerkers van

nprpcren,muiteri
jen,zamenrnttingen en kerkschenderi
jen,dedieven,moorzenaarsen
straalraavers,eintleli
jk aldegenen telaten vervolgen, welke tegenden Koningdienst
genpmen en tle wapenen gevoerd hadden.''Korttlaarna, den tienden vanGrasmaand ,

gaf zi
j der Regering le kennen, tlat )dc HervormtleLeeraarsJntwerpen binnen
vier en twintig uren, en al de Nederlanden binnen tlrie dagen moesten verlaten ,

op straFe van tlegalg.''

ge ti
jd wasvcorbi
j, in welken men de bevelen van het

Hof te Brusael ongestraft kontle trotseren. De Leeraars onderwierpen zich zonper
tegenkanling; eenige verlieten n0g dienzelftlen dag Jntmerpen , de overige volgen-

den hen des anderen daags. Een aanzienli
jk getal burgers, zelfszi
j,tlie alleen
tle preken hatlden bi
jgewopnd, trokken weg, uit vrees van wegens hunvorig gedrag achtervolgd te zullen worden. De Regering riep hierop den Breeden Raad

bl
jeen, welke met algemeene stemmen het innemen eener bezetting bewilligde.
lestien vaandels vaetvolk, onder den Graaf van Man&feld, trokken den zes en
lwintigsten van Grasmaand in J ntmerpen. De Lanzvoogzes verscheen er twee'dagen

(1)Correnpondance #e 'nltlrps 11, T. lI. p. 632. In dat stuk wordt de inneminr .&n
ralencienne& op den 23,teq v. Lentemaand gtsteld. ànderen noumen den 4ier en tkintig:tO
dierm aand.
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68 later methaar hofstoet en ljfwacht, en wertldonrdegeheelebevolking metevenveelvreugdebetoonalseerbied ontxangen (1).
Bazozaooz had, nademisluktepoging, Utreeht of eenige zeesteden te bemagtigen ,

besloten zich inJmaterdam tewerpen. Doorzl
jn vaderxzlwornllIwaren invi
jftienhonderdnegenentwintigaandiestad,welke:an oudsmetdenabjgelegeneambachtsheerli
jkheden overdegrenzenvan hetregtsgebied in geschil geweestwas, de heerw
ljkheden Jmetelveen, Sloten, Sloterd%
j'k en Oadorp vnor drieduizentlkarelsguldens ééns, en eeneerfeli
jkeonlosbarerentevan vi
jfhonderd en zestig gulden 'sjaars
yerkncht,waardcnrhi
jaan dientwisteen eindegemaakt,en derstad nietminderdan
zichzelven eenedienstbewezenhad.In vi
jftien honderd zestig was dnorJmaterdam
deze jaarljksche rente aan UEXORIK van Brederodevoordesom van twaalfduizenp
drielzonderd twintig gulden gekeel afgelost. Uit deze omstandigheden laat zich de
betrekking tusschen A meterdam en het huis van Brederode verklaren. HzwoxlK , die

entegenstrl
jtligdegaafbezat,zichbjhetvolkbemindtemaken,genootinruimematede
gunstderAmsterdammers, onder welke hj zich dikwjlsoghield;de Regering ontving hem steeds met onderscheiding, en de Hervnrmden ondersteunden hem met

gelzeljke voorschotten; 0ok hadden vele burgers, op zjne aanspnring, zich tot
llandhaving dergemeenschappeli
jke vrjheid onderling vereenigd, en een grnotaantal
had in het verleden jaar, toen hi
jvan een togtnaarW eet-b'
rze.
çlattd te Jmœterdc?4 was teruggekeerd, hetVerbond derEdelen onderteekend. Zelfs de stedeljke
jkbaar belang in zi
jne verrigtingen, daar zi
j den Stadsschrjver
Regering stelde bli
Jkx ozaalvszoow desti
jdsnaarEnkltuzzen hadgezpnden,om tevernemen,watZiJ*n
rentmeester en dienaar, in naam huns meesters, met het Bestuur en de gemeente altlaar oyerlegd hadden. Later had Bltxnzltooz te fzanen afgevaardigden uit

z-,f:rdcp& bj zich ontvangen, hen tevreden gesteld en van hen de belpfte
erlangd, zich in allesnaar'sPrinsen welbehagen tezullen gelragen. Hieruit bli
jkt
niet onduideli
jk, dat tusschen oaAxzz en Jmeterdam eenige verwjdering was
ontstaan. Bhznxhonz komt derhalve hier als middelaar vnor; ))een bli
jk van het
niet geringe vertrouwen, welk deRegering dierstad in hem stelde, in eenen ti
jd,
tnen zi
j n0g nietgeheelop den Prinszich durfde verlaten.'' lletisderhalveniette
verwnnderen , dat BREDERODE zich thans in J meterdam wilde vestigen , waar het

belang Tnnr zjn personn en dezaak, welkehj vnorstand,hem verzekerde,bj de
burgers gereeden nnderstand ter vnlvaering zi
jner plannen te zullen vinden (2).
(1) Glculxo, correnpondance de ctlttlrxg le Taciturne, T. I1. Préface, p.6XXKVll1,
(.
X KKIX. Correm ondance de 'lllupp: 11,T.1.p.531.

(:)sclvtTzxz,IlxsnRIK Tan Arederpde fe Antnterdam in 1567,bl.10-24.
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iR Zi
1Z0 PogiDg to Y0l'W20l110Z@ ilom rllstto men Zich krachtig t0elegen de aanslagen tler Landvoogdes. Eenige Edelen versterkten hunne sloten; F alenelennee was
n0g niet bezwelten ; BOMBEROEX hield zich steeds in ''Ilertogenhonek staande;het
plan ter bemagtiging van W aleheren z0u weldra ten uitvner gelegd wprden ;het
magtige Jntwerpen aan de Sehelde was genoegzaam , en het sterke Maantrzeht aan

de #cJz- in volslagen opsland tegen het Hnog Bewind,terwjlGronzngen,als't
ware de sleuteldes Landsin hetWoorden,metnadruk deregten zi
jneroutlevrijheitl
handhaaft
le.Baordei
jverigebemoei
jingen van pAwen LobzwlzK vanAczz'c?zzag men
krjgsvolk uitDul
-taehland tegemoet9t0t welks onderhoud en het maken van andere
krl
jgstoeruslingen geen geld ontbrak,gelijk hetaanbod van driemillioen guldensaan
den Koning voor vri
jheitl van geweten bewjst. Deaanwinstvan Jmeterdam ,tle
aanzienli
jkstestad van Ilolland,mpestpp datti
jtlstip hctBondgenontschap een voortleelaanbrengen,grooten gewiglig genoeg,om bi
j zo0vele gunstigeomstandighetlen,
eenen hagchell
jken stap tedoen wagen, welken de ongelukkige uitslag alleen met
tlen naam van roekeloosbedrjfheeflbestempeld (1).
Kortnahetyertrek desPrinsen van OranjeuitJmsterdam ,haddeYrnedschap,
na(lejaarli
jksche vernieuwing derstedeli
jkeRegering,geetlgevonden bovendebezoldigde burgers, n0g driehonderd soldaten aan te nemen, hetgeen volgens het verdrag
van den achttienden van Louwmaand tlonr den Prins bewerkt, niet buiten diens

vporkennis geschieden mogt. 9it bragt dl geheele stad in beweging en hetvnlk op
de been , welk luid ochreeuwende langs slraten en grachten eischte, dathet ge-

maakteverdrag z0u opgevolgdworden. ln dien ti
jd kwamen xoRxEslsvAw '
rsllzlxozx
en LovhEwsREXAL, tweeaanzienli
jke Onroomschen,uitFzanen terug,werwaartszi
j,
ten gevnlge van een briefje van BaxnzRonE,gezonden waren,om uithem zaken te
vernemen, welke ài
jnietwaagdeaan hetpapiert0ete vertrouwen. Zj verhaalden,
dat de Prins van Oranje aanBa>
:nzllonzverzocàthad,deburgersvan Jmnterdam
te waarschuwen , dat de Burgemeestcrs vnorhadden, vier honderd soldaten in dienst
te nemen, methen en degewone wachten de geheele Kalverstraat tebezetten, en den
Graaf van M egen , welke met tweeen twintig honderd man zou aanrukken ,binnen te
laten, om een paar honderd burgers hethoofd vnor tle voeten te leggen.Zondra ditberigt,welk men ,om der gevolgen wille,getrachthadvoorhetvolk geheim te houden ,bekend werd,geraakteallesinrep en roere.DeHopmanzAxBaozK vArzxTzzwszooy trok met

eeùigvolk vandeNieuweBruglangsdenZeedi
jk endeW armoesstraat,terwi
jlhi
jmetfle
trnm lietomslaan,datnu allen ))dieljf,wi
jfenkind liefhadden,hem zouden 5'el(1)scllzl
-TEx;,Illlynnlltran Brederode,lA1.121,122.
57'
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- gen.'' In weinig ti
jdszag hi
j zich aanhethoofd van negen duizend man,allen van
geweervaorzien- Gndsdiensthaaten parti
jschap ))bragten vat
ler tegen zonn,brneler
tegen broeder, zwager tegen zwager in de wapenenw'' Twee broeders, zAw en KoR-

wELls PzzTEazowzx vAw oEvxwrEh, hadden elkanzer wederzi
jds het zwaard aangcgord,toen de een den andervroeg,waarheen bi
j dacht le gaan? )lk ganaarde
markt,''zeide deeerste, ))bi
j die van deout
le gotlsdienst.'' ))En ik,'' hernam de
24v.tweede,))naardestraten bi
j die van de antlere. Z0o hett0tvechten knmt,ontzie
S
kP
r0k-mi
j niet,ik zal u oolk nietontzien.'' De aanhangers der Regering schaarden zich
elm.
1567 op den Dam voor hel stadhuis; de Onroomschen sloten alle toegangen naar datplein
af, behalve de Kalverstraat, welke de Roomscllgezinden bezet hielden, en plantten
eenige stukken geschut op de Papenbrug en den steiger van hetDamrak ,nm den

:am tebestri
jken. DeRegering,inziende dat zi
j met geweld nietszpu uitrigten,
trachtte nu door goetle M'oortlen, de menigte te belezen uiteen te gaan. ))Xen had

volstrektnietskwaadsbetloelp,''verklaartle zjbi
jmondevan denBurgemeesterslxox
Kops,))alles was enkel misverstand ; hetvolk behoefde maar de wapenen afteleggen ,

om dooreen verzoekschriftte verkri
jgen,alwathetverlangze.''Niemand wasdwaas
genoeg,hieraan gelnofte hechten; en te regtj want terwi
jl men n0g nntlcrhanzelde, werd deSchout meteen hoop soldaten en Roomschgezinzen afgeznnden , om de
Regulierspoort te bemagtigen , het geen echter mislukte. Iletvolk ,verbitterd en
vernntwaardigd over deze trouweloosheid, schreeuwle: ))Naar het stadhuis, n'
aar het

slatlhuis!W i
J
-hebben 't,wi
jhebben 'thar'
t; antlersisthans niet tednen.'' Eenige
voorname Onroomschen bragten met moeite den woestenlloop tot bedaren ten gelukk,

derRegentcn,dienu metde gemeenteovereenkwamen,))datbeitlerzi
jtlstwee afgevaardigden naar den fftzcg zoutlen verlreklken , en zo0 degemagtigllendcr Landvoogtles

aldaarverklaarden,datdelaslt0twerving,aanhelstetlell
jk Bcstuurgegeven,nietdopr
2enStadhnuder was goedgekeurd, zicl
l naar J ntwerpen bpgeven ,om 'sPrinsen meening te verstaan. Xen zou de gevolmagtigden der Landvoogdes verzoekcn , het

vnlvoeren van hunnen last intusscl
aen uitte stellen, en hetliglcn van kri
jgsvolk te
staken , zelfs diegenen te ontslaan, welke reeds waren ingeschreven. De nachtwaak zou naar de onlangs gemaakte bepaling van den Prins gehouden wor-

den-'' Aangezien deze overeenkomstdien avond niet meer openli
jk konde bekend
gemaakt worden, bleef een groot gedeelte der burgeri
j tot den volgenden morgen

26v.
Sgrok- onder de SYapenen , toen op tle Toornaamste plaatsen der stad met trompelgeschal
kelm. de afkondiging geschiedde.

In dien toestand verkeerde J meterdam , toen BRznEaonz besloot, zich derwaarts

tebejeven. Vlör zi
jneafreize,ontbood hj (leburgersvan Fzanen op hetslntpaf- f:fn en hier belnofde men wederkeerig, elkantler t0t den laatsten (lrupgel

bloeds getrnuw te zullcn bll
jven. Yerzeld tlaor twee Etlellieden vertrok hj des
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nachts, vertnefzeeenigen ti
jtlop hethuis Nk
jenrode,bi
j Breukelen,enkwam des15551568
Kaorgens Vroeg te Ouderkerk aan den 2-.
:1:1. Van daarwandelde hi
jtotop een 27v.
halfuurafstandsvan destad,en ontbootlbi
jzichKLZMEyTvoLKEaTszooa KooltxllEM'
r,Sgrokd
àelm.
e outlere broezer van nlhK votKEnvsz.,tlie doorhuweli
jk aan hem verwant was, Jg6y
en bi
j RExxovo lll als Hofmeester gedientl had. Xethem en de beitle Edellieden
trad hi
j des namidtlagsin eene schuit.voer,zonderzich aan hetroegen derwacht
testoren,sneldoorden Amstelboom ,en liet zich aan zeTurfmarkt uitzetten. Ili
j
nam zijnintrelkbi
j KoawELlsIzoEFszoox,in t
le W armoesstraat. Wiet geringe onrust
baarzezi
jnekomstbi
j deRegenten,van welke eenige dien zelftlen avond nog zicl
)
bi
jbem begaven, om de reden (laarvan te vernemen. Op het antwaord, dat hàj
herwaarts was geweken,zewi
jlFianen van 'sKonings wege dot)r den Hertog van
Brunnmqj-k enden GraafvanMegen belegerdwerd,zonden zi
jonmidzelljltnaar(lell
Prins :an oltwwzs, die zich toen in den ffccp bevontl, om te vernemen , h0e zich
ten aanzien van Bh>rllERooz legezragen. 0RAxzE vermaande hen te zorgen ,tlat tle stad

in geene ongelegenheitl geraalkte, ofdat BREOEROOE erkri
jgsvolk binnenbragt;bem
echtermoesten zi
j heuschell
jk behandelen. en voortsafwachten,watdeLandvoogtles
in dezen z0u bevelen.Xiddelerwi
jltrachltedeRegering,doch vruchteloos,Beyrozlvol)E
te bewegen, Jmeterdam te verlaten ,ten einde alle onl
aeilen te voorkomen, welke

doorzi
jn langeroponthoutl,zoohem zelven alsde stadltonzen treffen. Hi
jSvasaldaar
dnorzi
jneechtgenoote,deGravinAMAI-IX vanNzeuwenaargevolgt
l,eenevrouhv,even
adelli
jk van geboorte a1s edel van llart, die als boerin gelkleed, binnen geraak't
was. Deaanzienli
jkste Onroomschen bezochten hem dageli
jks,ook vele Edelen uit
kraband, F laanderen , J rtoo , Ilenegoumen , Ilolland , Frienland en Utrecht,
tlie, vermpnd als kooplieden, schippers of boeren,de wachtersaan de poorten wisten

te misleiden.Onder hen worzen metname vermeld szoxRo BEIXA,H.
&fTM&w GALAMA,
w ILLEX van Zonnenberg. LAxcELo'
r van Brederode, de bastaartlbroeder van nzxBRIK , w xLLEx van W ?/z'.
v, gezegd Trenlong , olzssEa'
r van D lzïtldntl/pr#:, ALvlzcu'
r van F llc/lfdnlr/t?à , zosvA van z lr:rl g:z,, en RoszwBERqEx , dc Drossaartl

van Fzanen. Xen vreest
le, tlathi
j zicb met den ti
jd tlerwi
jze zou versterken,
dathi
jin de stad den boventoon zou voeren. De Regering verzuimde onzertusechen geene middelen, om altlaar de rust en de veiligheid te Terzekercn. Xen

meent echter, dat zi
j hierin meerhandelde uitvrees vooreenen aanvalvanxzoEx
uitEtreeltt,dan vonr llltzoEltons,jegens wien zl
j alle inschikkeli
jkheid lletooude. Xaar eerlang zond de Lanflvoogdes haren Geheimschri
jver DE I,A '
roaaz naar
Jmnterdam , om hct Bestuur haren weusch te kennen te geven,geli
jk zi
j ook
tevens schrifteli
jk deed, dat wanneer Bltyrnzaol): geen gelloor gaf aan het A'erzoek ,binnea vier en twintig uren de stad te verlaten ,men de hulp des Graven Tan
M egen zou inroepen, welke hierpp reeds wasvoorbcreid, em door de wapenen te

151
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jgen was. Eene bezendinguitde
Regering en Vroedschap , om BREOEROOE, overeenkomstig (len wildes Konings en der

Landvoogdes,mondeling teverzoeken,van hiertevertrekken,werkteexenweinig bi
j
hem uit,als hetpogen :an nz LA Tohaz zelven , welke, door twee Schepenen ver-

zeld,naeenelangdurige,doch nietalti
jd minzame woordenwisseling,onverrigterzake
terugkeerde, hem aansprakeli
jk stellende vnoralhetnadeel,welk hj derstad door
zi
jn gedrag z0u berpkkenen. BazpEhonEhad in hetgesprek herhaaldeljk verzekerd,
dathi
jeen getrouw Leenman wasvan den Koning cn een gehoorzame dienaarvan
de Landvoogdes;dat hi
j tle oproerlingen wiltle helpen strafl'
en, maar niet gezin;
wasop een mondeling bevel Amaterdam te verlaten;hi
j begeerde den lastbriefte
zien,en dezen k0n oz X,A Toaas niettoonen. geGeheimschrl
jverliep gevaarvan
t
loprhetgemeen mishandeld te worden, wantrsREnzltooz had laten uitstrooi
jen,dat
OExziTohazhem gezcgd had,wanneerhj nietvertrekkenwilde,lasttehebben,in
t1e stad eene andere wjze op de zaken testellen. Hetvolk wasniettestillen,vôér
tlaleen derSchepenen,welkebi
jhun onderhnud geweestwas,ondereedeverltlaarde,
tlatietsdergeljksnietwasvoorgevallen. Nogmaals lrachtte de Regering BltzllzllonE
t0tandere gedachten te brengen,doch zi
jn antwoord was, dat hj naareigen goedvinden z0u handelen. Xen liet voorecrstde zaak hierbj berust
en, dnch zpnd den
Burgemeesler zAx vAx uoppEx naar Bruasel, om de Landvppgtles van de tpedragt van
zaken tô onderriglen en te verzoeken , een man van gezag naar J m&terdam tc

zenden. die op gepaste wi
jze alles daar ten bestez0u schikken,naardien men niet
geraden vond,ietsmetgeweld tebeginnen. 9E Lx '
roaas voegde hierbi
j den raad,
tlezen zaakgelastigde niet zonder vnorkennis en een lastbrief van oltAwzE te zenden ;

hi
j z0u andersden volkenietaangenaam zi
jn,en zelfsnietzonder groote bernering
*

in de stad toegelaten worden. Algemeen was men van gevoelen ,dat op vermaning

van den Prins,:aEbzltoozongetwi
jfelg zouvertrekken.
Het bezigen van geweld zou inderdaad van hetnoodlottigste gevolg geweestzjn.
Bhzozhooz had een magtigen aanhang in de stad. De Hervormden maakten aldaar

desti
jds de meerderheid uit, en bewaakten naauwkeurig tle pnorten, waardoor de
Regering verhinderd werd, nm , geljl
t zi
j wenschte, krl
jgsvolk van elders binnen
te laten; zi
j waagde hetzelf, niet, uit vrees vaor oproer,hiervan te spreken.
VoorsltzoEhooz'sveiligheid bekommerd,lieten de Hervormden des nachtszi
jn verbli
jfmet omtrent honderd man,onder bevel 4an den Ilopman z.
&> BROEK, bezetten , want het gerucht liep, dat ns x,x ToRaz last had,hem met geweld weg

te vaeren. Bz
j dag wasaldaareen grantetoevloed van menschen,onderwelke dikv
werfhet:Kzvent &> Gueuz./gehoord werd. DE LAroahz verhaall,dat Bltlpzhopz
het gemeenzaamlte omging met lichtmissen en lieden van weinig beteekenis, metwie

bi
jzich in deschuttersdoelensmetschieten en drinkenvermaakte. Om elke aanlei-

BE S Y A BER LI S D S.

i5â

ding tot nieuwe bewegingen te vonrkomen, nam de Yroedschap een besluit,datde1555omgang
1568

,welke jaarli
jks in de Vasten gehouzen werd, ditjaar niet op de gewone wjze z0ugeschieden, maaralleen plaatshebben in de Parockiekerken en de

Kapel der Heilige Stede. Ondertusschen verzocht nz rzx '
rohhz van de Landvoogdes Arerlof terug te keeren , dewi
jlhi
j in Jmaterdam Terzerniets konde uitrigten.

Hi
jwaagdehetniet,zich op straatk vertoonen ,maar liet de gangen #an BREDERODE
gadeslaan en het Hnf er 4an onzerrigten. Dageli
jks vereenigden zich bi
jhem onderscheidene Regeringsledcn , en ditA'erweltte'het vermoeden, dat men in het geheim
tegen deOnrnomschen zamenspande. Deswege overvielen rAwczsoT '
nvn Brederode en

wxtLzxvanFrez.îpn, meteenigeburgersnz X,A '
roahz op zi
jnekamer,beroofden hem
van zi
jne brieven cn papieren, en bragten die bi
j Blvsnsltonz, met wiens voprkennisdil geschied was. Naauwkeurigwerd ll
t
qdonrszoEhn :BIMA, UARTXAwGALAMA
en andere Edelen in het :pg en ,als 't ware, gevangen gehpupen. Toen de opschud-

ding een weinig bedaard was, gelukte het evenwel derRegeringhem bedekteljk
uitzl
jn verbljfte voeren,eenigenti
jdverborgcn tehouden,en eindeli
jk naarNaarden vnorttehelpen,vanwaarhi
jnaarEtreelttvertrok. Zi
j schonk hem kortdaarna
vijftiggulden terbelnpning vande getrouwedienst,welkehjreedsderstad bewczen
had en in hetvervolgn0g bewi
jzenznude.
Zoodra de inhoud der gernnftle papieren van bz XZA TohRz, uit welkeonderanderen

bleek,dathi
j zich sterk maakte9(loprbehulp van xEoEwskri
jgsvolk,Bszpvhopz t0t
vertrekken te noodzaken , onder het volk ruchtbaar werd, ontstond er groole bewe-

ging, die welligt in oproer ontaard zou zjn,indien eenige aanzienli
jk-e burgersdit
niet voorkomen hadtlen. Zi
j wendden zich tnt deRegering meteen ontwerp ter
hanzhaving der rust en welvaartyan de stad, en van welk de hnofdpunten hierop
nederkwamen : ))de overeenkomst met den Prins den achttienden van Lnuw-

maand aangegaan,znu nnverander; bli
j&-en, n0g vier hnnderd man9 uit de burgerij te kiezen, z0u in enldi
j genpmen en BlxbzRon: daarover t0t Generaal-en
Overste-Kapittin aangesteld wnrden, om de stad te beschermen ,ten nutte der inwoners en ter dienst des Knnings; alles tnt zonlang men de tcestemming van den

Prins van Oranje, als Stadhcuder en Kapitein-Generaal van Eolland# verkregen
had.'' De Regering was te zeer overtuigd , dat het met den wil der Landvaogdes streed, aan BltxozRooz zulk een gezag op te dragen, om dit ontwerp gped te
keuren , en van den anderen kant vreesde zj tezeerde gemeente, om het geheel

van de hand te wjzen. Zj stelde derhalve vonr, ))datervan wederzjde en van
wege deschuttert
jen afgevaardigden naar den Prins geznnden pierden, om diens
goeddunken in dezen te vernemen,aan hetwelk debeide partjen zich zondertegenspraak znuden onderwerpen. Vnnrts zouden, onder meer andere maatregelen ter be.
vnrdering van de veiligheid der stad , twee gewapende vaartuigen , een op den J m-
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1555
,- ntel en hetandere op het II ,gelegd wordeno'' llet verznek eclzter, aangaantle BRE-

1568 ozhooE,wees ge yroedschap beleefdeli
jk af,dewi
jldebewillig
'ing daarvan,naarzi
j
oardeelde, ))boven kare magt ging en in stri
jtl was met den eed der stad den
Koning afgelegd-'' Daar echtcr de Hopman Jztx BROEK verklaartle, dat de onrust
der gcmeente onmogeli
jk kontle gestiltl wortlcn, s'ôér men Bltzn>rltonz t0t Bevelhebber over het krjgsvolk in de stad aangesteld, of althans benoemd had,zond

de Raatl het ontwerp der bovengennemtle punten aan BazbzhopE, doch hi
j weigerde dit te lezen, dewjl hi
j bcsloten had te vertrekken. 9e Regering, beducht dat de volvoering van dit plan de stad in grnot gevaar z0u brengen, ver-

zocht hem schrifteli
jk, z:o lang te A'ertoeven,tot pe afgevaardigden, naar den
Prins van Oranje geznnden, teruggekcerd waren. Van haren kant nam zi
j genoegen. dat hi
j ontlertusschen den naam voerde van Over-Kapitein; hi
j z0u
evenwel als zoot
lanig niets verrigten, vôôr men 'sPrinsen m eening daaromtrent ver-

nomen had. BaEnEhonzverklaarde hierop, ))dathi
juitzuchtvoor'sKoningsdienst
en t0t bevorzering der rust en eendragt,in destad z0u bli
jven met(len tilelvan
))Kapilein'
van den krjgshandel,''belovende,nietste zullen ondernemen Aôôrhetbewuste antwoord van den Prins, en zich dan tlaarnaar te gedragen.'' Zoodra ditbe-

eluit bekend werd, ging de menigte, welke op den Dam en in tle straten bi
j het
stadhuis onrustbarend was aangegroeid, vreedzaam uiteen.
ge toevloed van vreemdelingen naar J meterdam , alwaar zich reeds z0a vele
bevnnden , hield aan , weshalve gestrengere maatregelen daartegen genomen werden. 9: Lanflvoegt
les zelfs vaardigde deswege een bevelschrift uit, welk echler dc

Regering niet raadzaam oortleeltle af te kondigenr om de immer wapkelbare rust niet
geheel in de waagschaal te stellen. Inmiddels keerden de afgevaardigden uit

Jntmerpen terug methetberigt, dat dePrinsvan Oranjedevoorgesteldebepalingen goedgckeurd en vports gewenscht had , dyt de ovcreenkomst van den achttienden van Louwmaand naauwkeurig opgevolgd wierd, t
erwi
jlde Regering,tntmeer

zekerheid,de bewilliging derLandvoogdysdaarin moest trachten te verwerven. Over

de aanstelling :an BltlroEltonz t0lOpperbevelhebberder stad, waarin hjniet openli
jk toestemde, z0u hi
j Bl
tzoshonz zelven zi
jnemeening te kennen geven; en men
scbi
jnt op goeden grond te mogen aannemen, datdezen van tlen Prins in het
geheim den raadontving,zichin den moei
jeli
jken post,hcm opgedragen,metkrackt
le handhaven. Iletnieuwe verdrag werd wederzi
jds bezworen, vier honderd man
indienstgenomen. en hetbeveldaarover aan,twee ri
jke en geacllte burgersopgedragen. Deze manscàappen werden de Reaale-maehtgenaamp, omdat elk van hen

een Reaal nf tlrie en een halven stuiverspldj x
daagsontving. Xen plaatsteop het
1x en den J mntel twee gewapentle vaartuigen, 0m'tlq stad tegep een ovtrval uit

flrec#l ofFriealand le dekken.
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Het aanvankeljk welgelukken der pogingen van BaEosRoozin lm&terdam ,'er-15
156
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wekte intle Landvoogdesde vrees, dathi
j,hiertlooraangemoedigd,het00g o0k op
antlere plaatsen zou werpen, en zich daarvan meestermaken. Zi
jvermaande derhalve tle steden in Ilolland daartegen te waken, en drong op nieuw en ernstig

bi
j tleRegering van Jmeterdam aan, geene mit
ldelen te sparen, nm BhznERonzL2ent
7ve.te verwi
jderen. 00k verzochtzi
j den Prinsvan Oranje nadrukkeli
jk hiertoe medemaand.
te werken, welke echter daaraan even weinig gehoor leende a1s aan helverzoek 1567
der kmsterdamsche Regenten, zich derwaarts te begeven , om alle (lreigende gevaren van (le slad af te wenden en haar in 's Konings gehoprzaamheid te hnuden.
Het eenige middel, om het verlangen der Landvoogdes te bevredigen en BRzolltooz
tot vertrekken aantesporen,wertl nog beprpeftl. DeRegering nameljk bewust,dat

hi
j op ditoogenblik in grootgeldgcbrck verkeerde,verwiltigde hem ,datdestad de
kosten van zl
jn verbli
jf sleçhts van den achttientlen :an Lentemaand,den dag zi
jner
aanstelling alsopperbevelhebber,t0tuitcrlijk den zeventlen van Grasmaand aanstaande
z0udragen,waarintevensstilzwl
jgendlagopgeslpten,datdehem toeverlrouwtlemagtop
den laatstgenoemtlendag een eindez0u nemen. Dach llltEozhoozsloorde.zich daarweinig

aan en bleef;dageli
jks ontving hi
j de voornaamsten zi
jneraanhangersbi
j zich, en
werd dikwjlswetlerkeerig doorhen onthaaltl(1).
Xiddelerwi
jlhadtlen dezaken eene andere wending gennmen. Deaanslag op W ale/l:rdn wasmislukt,zAx vAw MARxlx bi
j Oo&terweelgeslagen,en Falenelennes@
bevallen. uHaawtrneht had zich zontler tegenkanting aan wolhcAlxEs,welke met een
en lwintig Taandels voetvolk en tien slukken geschut. derwaarts was gezonden ,overge-

geven en bezetting ingenomen (2). De stad Fg-anen werdtloorMEGEX belegerd,en
hetwasnietwaarsclli
jnli
jk,datzi
jlang weerstandzou kunnekbieden (3), YAw Box:ERGB> had zich tot nu t0e in ''Ih rtogenho&eh staantle gehouden; dcch toen de

Landvopgdeseen bevellietafkondigen,datdeinwonersdierstatl,waarzi
jzich in d6
N ederlanden bevonden, alsmede hunne goetleren aangehouden,en alhunnevnorregten

geschorstzouden worden,zoolang harebeidezaakgelastigdennietopvri
jevpctengesteld
waren, verminderde zi
jn aanhang, en, bevreesd 1'00rlolacAxxzs, welkezich te
(1) scsEtTzxw, =Ewna1K ran Brederodetelzzldferdl- , b1.39-82, vergeleken metde Correeoxdcl?ce de Gtlttwrx: le Taciturne, T.lI. p.1169 (2)417,439-454,498. t:'ETIT,
Cltron.de #':11., T. II. Liv. lX. p. 135- 138. B0R,Ilint.d.Nederl.Oorl.D.1.B.111.bl.
160- 163. H00rT, Nederl. #ùl. B. I7.1)1. 134- 141. W1GEWâl%,B nncltr. m. dmnt. St. 1.
3.YII.bl.295- 302. Mr.H.ï. K0E5z>,AoRxzzw pwrw ,bl.56- 61.

(2) sTazoA, de Bello Belg.Lib.VI.p.323- 325.

(3)Jrcltirendela Mai&on d'prlsge,T.III
..p.59.
11 DE:s. é STUK.
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15
55- Turnhout met zi
jn overwinnend leger had neergeslagen, verliet hi
jmetzijn volk
1508 d
5 v e stad, uitwelke hi
j vooraf de Onroomscken geholpen, en zich zelven eenes0m
.

Grasm.van duizend gulden verschaft haz. 'wIlertogenhonelt gaf zich eerlang , na eenige
1567
onderhanlelingen, op genade of ongenade over, en werd van eene sterke llezet-

ting, onder bevel van BERXARD vAx scnorwBEhcq, vnorzien (1). Onderschcidene
andere steden in Klaanderen, Trahqndb Xplllfid en eldersM'crden door de Landvpogdes bezet, de Hervormingsgezinden alom vervolgd, en de burgers t0t het

aieggenvan eenen nieuwen en ongewonen eed gedwongen (2). TOldien eedhad
MARGARETHA den Prins van Oralje, ondanksallepogingen, nietkunnen bewegen.
))Hi
jhad eens,'' zeiqehl
j,))den Koninghulde entrouw gezwpren,en nooitin slri
jd
daarmede gehandeld; weshalve hi
j zich in gemoede niet aan den nieuwen eed
knn onderwerpen,znnder zi
jneeer en geweten tekwetsen (3).'' 0m den Prinst0t
andere get
lachten te brengen, zouden de Hertog van J aç.
%cltot, tle Graven van Eg-

mond envan Man&feld,en de IleervAx BARLAVMOwT hem t0teenezamenkomstte
M eeltelen uitnopt
ligen. 0RAxzE, door den Graafvan N ieumenaar hiervan onlerrigt,

schreefhun,dat.))zullksonnoodig was,daarhi
jreedsvôôreenige dagen bi
jvoorraad
oorstel beantwoord had. Bctrofhet (le dienst
in een brief aan de Lanlvoogdes hun s'

des Konings of het welzi
jn desLant
ls,dan was11
).gereed naarBrunneltekomen,
waartne hj vri
jgeleidevande Hertoginverkregen had.''Hierop nnozigde hem deLandlnngdesvriendelë
jk naarBruenelmetbelefte,dathi
jbinnentwee dagenvri
jeli
jltnaar
Antmerpen,ofwerwaartshi
jwilze,konde terugkeeren. sietalleen weeshi
jdituit
wantrouwen vande hand (4),maarbeklaagde zelfszich bj de Landvoogdes,overhet
stclsel, door haar aangenomen, om hetKoninkll
jk gezagteherstellen,en overhet
Ee
ni
ge
dagen daarna sloeg de Graaf<an
weinig Tertrouwen, welk zi
jin llem steltle.
Koorne, in zi
jnennaam, SGMOID en MA>SFELD cene zamenkomstte M eehelen voor,
op welke, in geval de Prins Jntwerpen nietkonde 4erlaten , de Graaf van B oog-

.traten zt
qne plaats zou vervullen (5,
1. Hetschi
jnt, dat in stede van oaztwzz of
xooosTR-tTEx , de Graaf Tan N zeuwenaer aldaar gekomen, en er geene sprake over

denPrins:an Oranjegeweestis(6). Kortdaaropechterontving dezeeen schriftell
jk
(1) sTEzo,
ï, de Bello Belg.Lib.571.p.325,326,en denverigeSchrjversLiervooraangellaald b1.434 (3).
(2)Jt'cltire& de laJ.
/cfdnAld'Orange,T.111.p.55.
(3)zrc/lïtled de la Maison d'orange,13.111.p.55.
(4)ZieLiervoor,bl.431.
(5) correspondancedeGrlttzvx: le Tacitarne)T.lI.p.410,411,
(6)ZîeLiervoor, b1.433. olcnlAp, Correspondance deGtlttlvMt le lhciturne, T.l1.Préface,p.CXLII,CXLlll.
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verzoek van de Landvcogdes, nm het voorschrift van den eed, welk z1
j hem tne-11
556
58
zond, te cnderteekenen, dewi
jl hi
j niet gekomen was, om dien inharehandenaf
te leggen. Zl
j deed hem tevensopmerken, dat naar den uitdrukkeli
jken wil des
Konings, dcgenen , welke weigerden te zweren , ))den Koning tegen allen te dienen ,'' van hunne posten moesten onlzet worden , zonder uitzonëering van iemand en

om welke reden cnk. )Zl
j kontle zich zelve nietopdringen,''zeide zi
j,))dateen
man van zi
jn rang, tle afstammeling van mannen,welkeden Landsvorslen z00 vele
dienslen bewezen, en terbelooning daarvan,zoo vele eerbewi
jzen van hen ontvangen hadtlen,derwi
jzezi
jnen pligtkonde vergeten,dathi
jeeneovertreding wilde begaan en z0a vele verpligtingen verbreken,welkelll
j den Knning en hetVaderland
verschuldigd was.'' ORAwJE antwonrtltle, ))dathj altjd de pligten van een getrouw
en opregtLeenman vervuld llad, en daarmedezi
jn geheelleven doorwenlchtevoort
te gaan;dathi
jindegevorderde eedaiegging steedsgroote zwarigheden vond,dewjl
men hem later z0u kunnen verwi
jten, dathi
jin zjn vorigen eed gefaald had;dat
het daarenboven scheen , naar het vnorschrift, wellt hem was gezonden , tlatzelfsdan,

wanneerhem ietsgebaden werd,hetwelk zi
jn gewetenkwetlte,nftenondienstestrekte
van Konlng of Vaderland, of in strjd was met de verpligtingen,welkehem zjn
vorigen eed, a1sLeenman en onderdaan derNederlanden,oplegtle, hi
jevenwelgehnuden z0u zjn, dituitte voeren. Deze beweegredenen weerhielden hem hetnntvangen voorschrifl te teekenen. Ingevolge en overeenkomstig den wil des Konings,

beschouwdehj zich a1snntslagen van zi
jnebewindvoering,en had bcslolen,zich van
verdere ambtsverrigtingen (ulte'
rzeure enfer:-gd) te onlhouden. Hj vcrzcchl de
Landvoogde,,hem een behoorli
jk nntslag te zenden dooreen man,aan wien hjzi
jne
ambten kpntle overdragen.'' XARGARETHA gaf hare smarl over zi
jne weigering te
kennen en verklaarde, )datzi
j hem uitzi
jne ambten nietontslaankonde,dewi
jlzi
j
hem dieniethad ppget
lragen,maarden Koning van zi
jn verlangenznudeverwitligen;
zi
jverzochthem, inmiddelshetbewind alsStadhoudertebli
jven voeren, z0oals hj
dit hel best voor G0d en den Koning konde verantwoorden, en naar den eersten eed ,

welken lll
jhad afgelegd. Demaatregelen,welkezi
jalsAlgemeene Landvppgde:bevolen had en nog bevelen zoude in degewesten aan welkerhoofdhj geplaatstwas,
bedoelden niet, hem in zjne bewegingenteverhinderen,maar integendeel diete
ondersteunen, en om te beterdezeLandschappen tebeschermen, geli
jk zi
jverpligt
was.'' De Prins antwoordde, dat ))zi
jn besluitnmtrentden eed onveranderli
jk was;
en tlat hj het bewind alsStadhouder nietvoletrektehj'k nederlegde, maarhetalg
geschorst beschouwde, tothem 'sKonings welbehagen daaromtrent bekend zau ZI
#
J*D.)j

XARGAItXTIIA riep den Raad van Statebi
jeen,nm over(le middelen teraadplegen,
hoeden Prinsvan zi
jn besluitterugtebrengen,enhem hetwantrpuwenteontnemen,
welk hj voorwendde tegen haaren dcn Koning tekpesteren; maarmen vondgeene
58 +
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8 anlere dan eene

algemeene vergiFenis en het bt
jeenroepen der Algemecne Staten,
waarvan de Koning nietswilde hooren.0RAwzBin zjne ambtenteschorsenz0un0ggevaarli
jkerzi
jn dan een werkeljk ontslag;de Lanzvoogdeskon ecbternochinheteen,
nnch in het antler bewilligen ,zonder de voorafgaande beslissing des Konings; daar-

enboven moest de Prins, vöùrhi
jdehem toevcrtrollwde gewesten verlict,(le steden
in hantlen des Konings of van diens gelastigden leveren ,en nietaan de maglen wille-

keurzi
jnergemeenzamevrientlen overlaten (1);eintleli
jk,indien hi
jafstantldeed s'an
betbewind overeen zi
jnergewesten,mpest hi
j o0k datoverdeanderenet
lerleggen
enzelfsoverzi
jnebende van Ortlonnantie,vnorwelke meninzonderheidden eedvan
hem gevordertl hatl.'' Yerscheillene leden van den Raad s'an State wenschten , dat de
Landvopgtles osxwzz in tlien tonn z0u schri
jven;dnclzzi
jgetlroegzich naarhetgevoelen der meerdcrheid en zond hem den Geheimschri
jverBEIITY,voorzien van een bree-

(lcn lastbrief. Eenige dagcn ter'oren had zi
jzich bi
jden Prinsbeklaagll, tlatzi
jne
onllerdanen te Bur- , Iliteleteg
-n en der omliggentle dorpen , de oproerlingen in
Kianen van levcnsmidtlelen 5Toorzagen , cn er in die streken volkswervingen plaats
hadtlen , waartegen zj l
lem verzochtte waken (2).
Vruchleloos waren de pogingen s'an BEaTY ,om ohAwzz tothetaoeggen van tlen cell

le bewegen. De Prinsvoegdebi
jzi
jnes'roegere retlenen :an weigcring n0g deze,(lat
))naartlien lli
jbezworen had,devoorreglendergewesten,aanzi
jnbestuurtoeverlrouwtl,
te zullen llantlhaven, hj nietzou kunnen gehoorzamen indienmenhem bevelen gaf,
welke daartegen strellen ; tlat in hethem geznntlen voorschriftvan den eed, deKeizer

nictwasuitgezonderd,tegen wien hethcm,alsLcenman,onmogcli
jk wast1ewapenen
op te vatten, evenmin als tegcn anderen,z00a1sdan Ilertog van Kleef,totwien hj
in dezelfllc betrekking slontl; tlatmen dageli
jksstrafbevelen tejendeOnroomschcn
uitvaardiglle, Melke bi
j niet verkoos ten uitvoer tebrengen,daarlli
j cen afgri
jzen
bad van die soorlvan straf ter zake A'
an godsdienst; nog meer, dat men hem ,krach-

tens den voorgeschreven eed,verpligtcn konde,zi
jne eigene vrouw over televeren ,
dewi
jl zi
j naauwgezet Lutllersclgezind was; eintleli
jk,datdeman die,innaam des
Konings,hem zoubevelen,zootlanigkonde zi
jn,dathi
j,zonderontrouwtewordenaan
hetgeen hi
jzichzelvenverschultligdwas,diensgezagnietz0u kunnenerkennen;enhi
j
noemde tlen Hertog van J lba-'' BERTY trachtte hem te vergeefs gerustte stellen , wat

den Keizer, tlen Hertog van Kleqf,en zi
jnegemalin belrof. De Prins kondigde hem
zî
jn stellig A'oornemen aan, naarDuiteehland te vertreltken,znnt
lerde komstdes
(1)Ditdeelde op :nEoERcoz'sverlllj'fteAmsterdant.
(2) Gwcuzno, correspondance de GtII.tzr)IE /c Iàciturlîe,'11.1I.Préface,p.CXLI-6X.LlII,
CLIY- CLVII.
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Koningsafle M'
acàten. BERTV steltlenu,ingevolgezi
jnlaltbrief,hem voor,om ten 1555-1568
minste s'
dôrzjn afreize een mondgesgrek te lloutlen metde Graven van Egmond en
aMa
nnfeld, en den Herlog van Jarneltot, op welkeplaatsbjbegeerze. DePrins
kooshiertoe hetdorp W illehroek aan tle R upel, genoegzaam halfweg Jntmerpen en-

Brt
gesel(1).
Eoxowo en noonlz trachtten tlen Prins in de Nederlanden tc hnut
lcn , cn ditte bewerken was hetdoel tler zamenl
tomst t
,e Wi
llebroek (2). Op den bepaalden (lag bevpnd= zich altlaar Eoxoxo , x&wsFELo en Bsa'
rv; de Hertog van Jar&chot werd door
ongesteldheitlvcrhintlerd op te komcn.Wa vele woortlenwisselingen, verklaardedePrins 3 h'.

Grasnl.

onbewimpeld,dathi
j zich van alzi
jne ambten alsontslagen,often miuste a1s(Iaarin 1567
geschorst beschouwtle, en terstnnd over B reda naar D uitneltland zou vcrtrek-

ken(3).Bj lletafscheid nemen s'oegtle laj tlen Graafvan Egmond,diezl
jnvertrouwen op'sKoningsgoedertierenbeid cn zi
jne bewezenedienstenstelde,voorspellendt0e:
))Xi
jn waartleGraaf!datvertrouwen zalu in hetvcrderfslorten.Gjzultdebrugzi
jn,
over welke de Spanjaartlen in hel Land zullcn komen.'' Ilierop omarmde bi
jhem
barteli
jk, alsof lli
j hem nimmer zoutle wetlerzien; en beidescheitltlen van elkander
nietzonl
lertranen (4). Eenigen ecàtermeenen,tlatoakwzsen roxoso daarnarnog
mecrmalenteFzlvoorden en cldcrsin hetgeheim zi
jnbi
jeengekomen,en2athunlaatste
ontlerhoud teDenderntondeplaatsllatl(5). Zekeris,tlatoRAwzE,nahetgesprek te
W illebl-oek,debeweegredenen van zi
jn vertrek uitdeNedet-landen (len Graven van
Egmotèd en Ilooî*ne schrifleli
jkontvouwdlaeeft(6). STaADA bewcert,(latdePrins
f
1e man niet was, welke uit gemoedeli
jk bezwaar vonr den nieuwen eetl, zi
jne
(1)Gzcnzso,corre.
vondaltce deGrlclz
ïrqEle Tétcz
-flfrse,T.11.Pr@ace,p.CLYII,CIuVlll,
vcrgelckcn met sTnlnz, de Wc//p Belg.Lib. Vl- p. 318-321. IIOOFT,Nederl.Ilist.B.1Y.
1)1. 1I1,142.

(2)Zrcltiresde /:Ilaison d'ot'
ange,1'.111.p.68.
(3)CorrenpondancedeorlttzrxE le Taciturne,T.lI.p.417.
(4) I-s PETIT, Chron. de 11011. T.lI.Liv. IX. p.139. srEzoz) de Bello Belg. Lib.Vl.
p. 321. Btlltlcllllrs, Ili&t. Belg. Lib.111. p.336. clspzx,
k, della gvcrrtldi Fiandra,T.1.

p. 29. HIII:'
T,Nederl. Ilist.B.lV.1)1.142. ))Men voegterbi
j,,'zegtdezegesclliedschri
jver,
))dat zi
j voorts elkander: Prins,zondergoed,Graaf,monderItoofd,zouden vaarwelgezegd
lzebben-'' Dergeli
jke onAsraal'
schi
l'nli
t
'
lkrl
zeden moest de geschicdschri
jvcr dcn anecdotenverteller
overlaten. Leren ran wllz
tEx I,D.1.bl.592.

(5)

p. vvxcl
kr, Ilist.d. Troubles)T.lI. p.190; en naar lzem convlx-wlEasslrsxr, Jc

Taclttigj.()orl.D.1.b1.40i,405.
(6)Jrcltiven dela Jfcfdpzld,p/-czlgc,T.111.p.60-73.
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- bedieningen nedergelegd en hetLand verlalen z0u hebben; maar dat hi
j geenszins gerat
len vpnd den Hertog van J lha, stug en streng van aard ,heerschzuchtig en

trotsch, af te wachten; en tlat ohAxzn, ofschoon ALBX zich 00k vrient
leli
jk jegens
hem betnonde,echterden man nietznu-kunnen verdragen,welkehem zi
jne vriendschap als vergiFenis kondetoerekenen (1). 0p heteersteberigtvan AlzMx'saanslelling, had de Landgraafs'
an Ileeaen den Prinsernslig vermaand,deSpanjaarden en
inzonperheid dien Hertpg te wantrpuwen (2). Thans daarenboven was ohwxzE van
ALzA's uitgestrekte volmagt en van detalri
jkekri
jgsbenden,welkehem zouden verzellen, onderrigt gewprden (3). Donkerzaghi
jdetoekomstte gemoet. ))W atden
staatdezer Landenbetreft,''schreefhi
j,))z00heerschthieronderdelieden van h00gen en geringen stand eenvnlslagen en gevaarli
jk wantrouwen (jegenselkander), en
hetlaat zich aanzien , dat de zaak n0g niet zonder grnotbloedvergieten zal aioopen ,
ofschoon de Landvpogdes reeds de bovenhand gekregen heeft, en zich geen tegenstantl

laatvermoeden. Opdatmen onsnu nietkunne verwi
jten,datwi
jhetvolk tottegenweer aanzetten en in bewegingbrengen,zo0 willen wi
jlieververvan hierzjn,en
van den raaden hulp opzer vrienlen gebruik maken , dan zulk eene ellenze aanzien,

en tegen 0nsgemoed en gewelen bi
jwonen (1).'7 Evenwelbll
jkthet, datdePrins
n moed op herstelvanzaken verloren hal. Kortvôôrzi
geenszins de@
jn vertrek,&4T
hj op de vraag van de afgevaardigden derCalvinisten,nfervoorhen noghopp op
redding bestond, tct antwnord : ))Yereenigt u met de Lutherschen , het verlchil is te

gering,om zno gescheurd te bli
jven; dan maak ilkstaat,u metbehulp derDuitsche
Vorslen tebeschermen.'' Toen zj,ofliever(lrie ofvieri
jveraars,allen Predikanten,
hierop aanmerkten ,dat ))hun geweten hun nietveroorloofde de Augsburgsche gelnofs-

beli
jdenis te omhelzen,''hervatte de Prins,))dathj npg welhulp kon verschaFen,
als zj vi
jf- ofzesmaalhontlerd duizend gulden bjeenbragten-'' Zj meenden, dat
deze snm we1 te vinden was, maar vraagden, hoe die besteed zou worden. Totopen-

legging hiervan k0n de Prins niet verslaan, want de toeleg ont/ektzi
jnde, moest
nondwendig vervallen; men scheidde derhalve onverrigter zake van elkander (5.)
Hetis moei
jeli
jk te gissen, welke maatregelen ohAwzzop heto0g had;maaruitdit
verhaal volgt, dathi
jreedsloen,ondankszjnegewone omzigtigheid,nietgeaarzeld
(1)deBello#'lg.Lib.Y1.p.319.
(2)Arcldresde la Jfcï,ol.d'Orange,T.111.p.(0.
(3)Archires de lJ Maison dlorcwga,T.111.p.58.
(é)Jrchiveadela Jfcùds d'Orange,T.111.p.57.
(5)z::,Hint.d.Aederl.002'1.D.1.B.111.b1.166. unorr,Nederl.Sùf.3.lV.bl.143,
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z0u bebben, allestewagen,om zi
jneplannen tebereiken,indien hl
j slechtseenige15
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mageljkheid gezien hadvan teslagen (1).
Zopdra ohAwzz van het mondgesprek te Jfçllebroek in J ntmerpen was terugge-

keerd,verzochthi
jderLandvcogdesschriftelt'k, ))zi
jn legenwoordig besluitten beste
te duiden, en den Koning zi
jnemenijvuldige diensten,z00in nprlog alsvredebewezen, indachtig te maken;'' eintligende metdepliglpleging,))dathi
joveralen te
allen ti
jde de netlerige dienaar van den Koning en HareHoogheid znu bli
jven (2),'.
MAItGAKZTHA begeertle, dat de Prins, Aôôrhi
jzi
jnebedieningennederlegtle,:azbvRonx
gelasten zoutle, J mnterdam teontruimen;doch hiervan kwam niets,ofschconzjhem
met'sKoningsmisnoegen bedreigd had (3). Hj verwittigdehaar,doordenGraafvan
Koogatraten, dathi
jzich gereed maakte, Jntwerpen te verlaten,en vertrok werkeli
jk, daor meer dan vierduizend menschen uilgeleit
l, den elfden van Grasmaand
mel zi
jne gemalin, geheel zi
jn hofgezin en drie zi
jnerbroedersnaarBreda. Vlôr
zi
jne afreize uitJntmerpen, had bi
jhetgepastgeoprtleeld den Koning teschrjven.
Reeds in hetvorigejaarwasdoorhem aan plLlpsmeerdan eensschrifteljk te kennen gegeven, ))dat,dewi
jlhetgeloofsonderzoek en debloedbevclen,llaarzi
jne meening,nietzonzergrootemoei
jeli
jkheden ten uitvoergebragtkonzen worzen,hi
j 4an
zi
jne ambten wenschte ontslagen tezi
jn, te meer, omdathi
jretlen hatlte geloas'en,tlathi
jnietJ
'n hetvertrnuwen tlesKoningsdeelde.'' Flslpshad daarop getracht
hem hieromtrentgerustte stellen.))Gi
jvergistuzeer,''schreefhj desti
jds,))wanneer
gi
jdenltt,datik nietnog alle vertrcuwen inu stel. Xaareensaangenomen,datmi
j
iemand :an gevoelen te uwen epzigte wilde (loenveranderen , z0uik dan za0ligtvaardig

zi
jn hem gehonrte gevcn,daarik van uwegctrouwheid endicnstenz0a yelebewi
jzen
nntvang
'en heb? Het deed hem leed,''ging hi
j voort,)'sPrinsen ontllag uilzi
jne
ambten niettek'unnen bewilligen;bi
j den tegenwoprdigen staatvanzakenindeNederlanden,washetnietraazzaam ,2atmannen,geli
jkoaAxzE,zichdaaraanpnttrpkken.''
sinds dien tl
jd had allebetrekking lusschen den Koning en den Prinsopgehouden.
Thans werd deze weder aangeknoopt9 en oltAxzz gaf aan FzLlps een beknopt, doch

hpngstmerkwaardig verslag vanzi
g
'nedalen sindszi
jnezendingnaarJntmerpeninJ0
rasn
5'
:
..
Haoimaand des vorigen jaars, legde den Yorst zjn briefwisselmetde Landvoogdes 1567
ter zake van den ecd over, en Terklaardeeindeli
jk,dathi
jzich van zi
jneambten
ontsloeg,betuigende,datofschoon hl
jzich gennodzaakthad gezien,den voorgeschreven eed teweigeren, hi
j evenweldien van getrouw Leenman en gehoorzaam ender(1)Gaozxv.'l
klwsrEnER,in deJreltireade la #li4dl d'Orange,T.111.p.66,67.
(2)srEzllzjde#e?/p Bel
g.Lib.l7,p.321.
(3)qzcnzRotfbrreedldcflce 4euvlsskvxx k Fccïfxrle,T.ll.Préface)p.6LlX,

16i
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- daan t0t den dnotl zou nakomen (1). Kortzaarpp meltltle de PrinsuitBreda tlen
Koning,tlathi
j zj.neambten in handen 4an de Landvnogdesneêrgelegd,en beslolen
had,zich voor ednïydzl ti
jd, terregeling zi
jner zaken en die van zi
jngeslacht,
welke geen langer uitstel dulztlen, naar D aitneltland te bcgeven. ))lk smeek der-

halve Uwe Xajesleit,''zeide hi
j,))ditmjn vertrek nieteuvelte duitlen,maarverzekerd te zi
jn, tlatwaarik mi
jn0k za1bevinden, ik nooitdepligten vergeten zal,
welke ik a1s Leenman en zeer ondertlanigetlienaaraan Pwe Xajesteitverschuldigd
ben; en ilt zal mi
j zeergelukkig achten te vernemen,watUweXajesteitbehagen
zal, mi
jte bevelen;wanttleliefde,welkeik UwerXajesteit en dezen Landen alti
jd
heb toegedragen,is z0a in mi
jne zielgedrukt,tlatiknietnalaten zalli
jfen goed
op te oferen voor alles, wat ik weet, dat strekken kan t0t bevordering der mar.

dienstvan Uwe Xajesteit, derrusten instandhouding Uwerstaten; en daarin zalik
vplharden overal, waar ik ook zi
jn zal/
q2).'' 0m dien ti
jd kondigdeinsgeli
jksde
Prins den Xarkgraaf van Bergen te Madrzd zi
jn voornemen aan, om tjj'#:Sg'k
zich uitde Nederlanden teverwi
jderen.))lk ltan:''schreefhi
j,))ditarme land niet
zien verwoesten,npch veelmintlerraad ofbi
jstand leenen t0tiets, helgeen ik weet,
datons ten nntlergang brengt. Daarpm hebik besloten,mi
jvooreenigen ti
jd terug
te trekken , helgeen ik thans te geruster lkan doen , daar de Koning volstrekl wil,
tlat allen, welke zwarigheid maken den nieuwen eed af te leggen , :an hunne ambten en bedieningen nntzel zullen worden , niemand uilgezontlerd en om welke reden
13 v. ook. Om aan dit bevel te gehoorzamen, z0o a1sde pligtdit o0k gebiedt, heb ik
Gras- jne ambt
en nedergelegd, wantik kan mi
jbi
j geene mngeli
jkheidtotden nieuwen
maand.mi
eed
ver
s
t
aa
n
,
en
t
l
i
t
om
vel
e
t
l
r
i
nge
nde
r
et
l
ene
n
,
va
n
wc
l
ke
i
1k u reetls een get
leelte
1567

vôôr uw vertrek naar Spanje ontvouwd heb, zelfsin tegenwoortligheid derantlere
Heeren, en welin den vpllen Raad. Intlien gi
jen tle overigen mi
jniethadtlen
overgehaald,z0u ikmi
jtcen reedsteruggetrokken hebben,om alle A'erderelasleringen
te vnorkomen, behalve de werkzaamheden en moeiten,welke ik sindsdien tjd,met
gevaarvan mi
jn leven,gehad heb. Gjkuntu verzekerd houden,datik ditnimmer
z0u ondernomen hebben, om den dank, welken ik daarvan konde verwachten , want

ik wist le wel, h0edezaken stontlen; maardezuiverei
jver,welken ik alti
jd gehad heb voor tle dienst des Konings en 'sLantlsrust en welzi
jn,zo0 a1sik n0g
heb en aldedagen mi
jnslevens hebben zal,heeftermi
jt0ebewogen. lk heb tlit'
gno getrouw uitgevoerd alsmi
jmogeli
jk geweesti!,ennaarikvond,tlatlleti
jdsomslan(1)Zie dezen Lelangrjken brief in de Correm ondance de Gvlttkrxz le Tccifyrle,'1'.II.p.
V 0- 370.

(2)ârcltiçn de la Mqi&on d'pr4pge,T.111.p.64,65.
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digheden vorderden , zoa a1s ik voor G0d en de wereld kan verantwoorden. lk heb 15
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den Koning gemeld, welke rezenen mi
j nopen.den nieuwen eed te weigeren,en
dat ik mi
jne bedieningen in handen der Landvoogzcs heb nedergelegd, hopende,
datZifneXajesteit,mi
jnebilll
jlteredenen inaanmerking nemenze,ditnietten kwade
zalduiden, te meer daar hier geen sprake is van den eed a1s Leenman en pnderdaan ,

waaraanik nimmeringebrek-en zalbli
jven,welverzekerd,datniemandterwereldmi
j
overtreft in de trnuw en gehnnrzaamheid, welke ik aan mi
jnen Vorstverschuldigd
ben.- Daar ik weet, dat men u uitvnerige berigten zendt nver den staatdes Lands.

enonder anëeren oak overzaken,die mi
j kunnen betreFen,z0o verznek ik u daaraan geen gelooftehechten,vôôrgj o0k de anderepartj gehoordhebt;wantik heb
uituwen briefbespeurd,datgl
j berigten hebtontvangen geheelin stri
jd metdewaarheid; doch ik zalmi
j hiertlaarovernietregtvaardigen,maar dïzuztetellen zpzde
ip-zf Zù-ner JVcJ--/:2z (1).'' Uitdezelaatstezinsnede z0umen mogen besluilen,
dat de Prins zi
jn tcestand desti
jds niet als hopelocsbeschnuwde,maarintegendeel
dacht,eerlang naardeNederlanden terug te keeren (2).
Te B reda kwamen hem de Leeraars en de gemagtigden der Luthersche gemeente

4an Jntmerpen een getuigschriftverzoeken,datzi
jzich in hun ambt, handelen
wandelsteeds behoorll
jk gedragen, en der Overheid alle gehoorzaamheidbetoond
hadzen. Dit stond dePrinshunnietalleen t0e,maarhj voegdeern0g bj,datzj
de Regering van J ntmerpen met de daad nndersteund hadden tegen degenen 9
welke de stad in onrusl en beroering gebragl hadden. Ditgetuigschriftechter baatte

hun weinig; zj werden,eerlang np dezelfdewi
jze a1sdeHervormden behandeld,en
hunne Leeraren uitJntwerpen gezet(3). Ondertulschen wasoaAwzz zelfteBreda
niet meer veilig, sindsxolRcAhxEs zich met de benden, welke Falenczennenen

Maaatrgcht bezwongen hadtlen, te Turnhout neêrgeslagen had. Hl
jvertrpk der-2
G2v.
halvemetzi
jn gekeelegezin,eerstnaarGrave,waarhi
jdeRegeringvermaande aande 1r
5a6s7
m.
godsdienst en (len!Koning getrcuw tebli
jven, toen naarKleef eneindeli
jk naarD2llezlilfrg in het graafschap Naaaau. De Graven van Culem horg ,<an den #drr , van
Ilbogatraten en van Iloorne waren reeds te vorqn vertrpkken , of,naar anzeren ,

volgden zj hem eerlang metronzwxzm van Fceec?z. De Prinshad de Nederlanden
niet willen verlaten, zonderschrifteli
jk afscheid van de Landvoogdeste nemen,en
zjnednchterxAztzA van Acwz-c?.
l,welk-e,op zi
jn verzoek,aan haarHofalsstaatdame
(1)CorremondancedeGrlttzrxz le Taciturne)T.ll.p.357-359.
2)GzclzRo,Corremondance deGrltszrx: Je Taciturne,T.lI.Préface)p.CLXI.
(3):0R,Rht.d.skderl.0ot.l.D.1.B.111.hl.166. v.gEun,#,41.d.Federl.0orl.1,1.3.
zqzwnr,Ilist.d.Ay D.1.bl.154.
11 9lxt. I STUK.
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5- geplaatstwas, terug te eischen. Hetbaartderhalve te meerverwpndering, dat hi
j
zi
jn zoon yllzlps wlsLEv, Graaf van Buren, welkeaan deHongeschoolteLeuvex
stutleerde, achterliet. Immers, te wel moesthl
j ALBA en deSganjaarden kennen,
om te vertrnuwen. 2at de voorregten en vri
jheden tlicrgeleertle inrigting,ofschopn
donrden Pauszelven bekrachtigd,vnorhen onschendhaar zouden zi
jn, XAItOAItETUA
verzekerde hem , in antwoord 02 zi
jnen brief, dathi
jhaarbj alle gelegenheden,
.3
0v.waar zi
j knnde, gereed zou vintlen,hem tebegunstigcn,dewi
jlzi
js'oorhem steeds
Br
z
s
l
t
l
t
l
ez
el
f
t
l
e
genegenhei
d
ha
t
l
gel
k
oe
s
t
er
d
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, alsof hj haar zoon geweestware. ))0ok upe
dochter,'' gaat zi
j vonrt,))heb ik alsmi
jne eigene dochterbemind,geli
jkgi
jweet.
En daar gi
j zegt, datXevrpuw uwe moetler vnorharen doatl de jeugdige Prinses
wenschlte zien, ishetnielmeerdan b'illi
jk,dattleze haargabezoekenen opvolge,
watzi
j za1 bevelen. Wanneerzi
jechternaarmj wilterugkeeren,zalzi
jdeïenegenheitl niet vermintlerd vintlen,wellteik haaraltjflhebtnegezragen. Evenzeerzal
ik, ti
jtlens uwe afwezigheitl, uwe bedientlen en ambtenaren nietergerbehandelen,
ef minder bclang stellen in uwe zaken dan te voren-'' s5'aren deze verzekeringen

enbeloften ppregt? Hetisgeoorlpoflldaaraantetwi
jfelen (1).
'sPrinsen vi
jant
lcn strooitlen uit, dat hi
j zi
jne schultlen nietvoldoen konde,en
tlaarom den opstand hatlverwekl. Naarzi
jne eigeneverklaring echter,bezathi
jtaen
nogeennnbezwaardinkomen vanzestigduizend*gultlen 'sjaars,enhi
jbetuigde,nimmer
ietstegen de Koning tezullen ontlernemen,zoolang deze hem nietin zi
jne eeren
goederenaantastte (2).Nogtanshad hi
jkorten ti
jd tevoren eenigezi
jnergnederen bi
j
destalen van Ilolland ,te: bedrage van twintig duizentl gultlen tegen denpenning zes-

tien,verpantl(3). De 1002 :an zaken in deNederlandetzbleefhem nietonverschil.
lig; het bll
jkt, dat hj
l :teetls op dehaogtegehouden werd vanhetgeen aldaar gebcurde (1).
(1)Correspondance de GtlttzrxE le Tccïfvrwe , T. lI. p. 371, 372. Préfacc,p.CLXI,
ELXII. correm ondance de I'
llltzprE lI. T.1.p.526,528. Supplémetttc?/x A reltires de la
Maison d'Orange,p.43,44,46,48. t: PETIT, cltron.de Ilotl.T.II.Liv.lI.p.139. :na ,
Hist. d. Nederl. Oorl.D.1.B.111.b1.166. v.METEXI!X,Hist.d.Nederl.0ot.
l.B.II.bl.50.
ucovr,Nederl.Wïdl.B.lV.b1.144,145. sTRzoz
k,de Bello Bel
g.Lib.VI.p.321.v.n.nzsa,
de Jnïf. Tamult. Lib. lI.p.480. BrEGrxfy
lcs,Rist.Belg.Lib.111.p.341. voE: v.ovnastsszx , Bescltr.m.Culemborg, bl.229. Leven p.wlttEx l,D.1.bl.598,599. oqns, v. pajxsTsltsR,ia de x#rcAïred de /@ Mahon d'orange,1'.111.p.73.

(2)v.stlzo,Ili&t.d.Nederl.Oorl.bl.3. oxnTlrs,Annal.Lib.1.p.25.
(3)Ilesohbtiën m.11011.aangehaald doorwwGgxzàlt,D.VI.L1.278.
(4)Arcàizes(leIa Jfc,
-::Ald'orange,T.111.p.74-79.
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Het verlrck van oRAwzz maakte in het geheele Land, maar bovenal in de ge- 15551568

westen,overwelkehi
jhel bewind gevoerd hatl, eenen smarteli
jken en diellen indruk. ))Toen ging de krect op: mee N edevland / niet antlers,dan of de alge-

meene welvaartalleen aan hetbehnutlvan zi
jn persoon gehouden had, en metzi
jne
verwi
jtlering alles omgekomen was. Duizenden menschen van allerlei staat veri
jlden
t
le vlugt, en maakten zich ten Lantle uit op zi
jn Tcortgang enwaarschuwing. T0t
die hnogte van achtbaarheitl was zi
jn overvliegend oordeelgestegen,2atmen allen
raad uithield,a1s hi
j ergeenenwist(1).'' En intlertlaatl,een overgrootaantalNederlandsche Etlelen, burgers, handelaars en ambachtslieden volgden w xlzLEx in de
ballingschap, daarzi
jliever haartlsteden en goederen wiltlen verlaten , dan onder het
juk televen,welk op hetgeheelevnlk weltlra z0u geworpen worden. Xeer dan een

derdederbevollting van 'œIlertogenhoweltwasmetdenPrinsnaarKlee
f vertroltken.
Eene menigte Hollanders,Brabantlersen Walen, ri
jken en armen,metvrouwen en
kinderen togen over Del
fzjjl naarEmbden, welke stad zoo v0lwasvan Nederlandsche vlugtelingen en uilgewekenen,datalleen bj zel
teren bakker altlaardertig
van hen gehuisvestwarcn (2). Slechts hevige Spaanschgezinden wenschten met den
Gebeimschri
jver PRAATS, dat ))de Prins zesjaren vroegervertrpkken ware, dewi
jl
hi
jdan grootkwaad z0u voorkomen hebben (3).:'
Ilct is hier de plaats,de moei
jeli
jke vraag,zoomogeli
jk,op te lossen:watwas
llet dael van oRAxzs's daden vôsr zi
jn vertrek uitdeNederlanden? zondereene
grnntlige kennis der gebeurtenissen, en in alharebi
jzonzerheiden,sindstlekomst
van Fll-lps aan llet bewind tler Nederlanden tat ohAwzz's rcis naar D uztaeltland,

is eene meertlan opgervlakkigebeantwonrding daarvan nietdenltbaar. W i
jmeenen
den lezer tcthetverltri
jgen dierkennis op tlen weg gebragtte hebbcn. Teregtstelt
men than! hoogen pri
js op (le uitvoerige en naauwkeurige metledeeling zelfs der
kleinste bi
jzontlerheden, dewi
jler nietsonbelangri
jksof onbeduidendsisin tlegeschiedenis, en men niet te naauwkeurig, niet te waarheitllievend zi
jn kan (i).
(1)uot
ll':,Nederl.Svdf.B.lV.b1.145.
(2)Gzcszno,CorrespondancedeGclttzrxz le Taciturne,T.I1.Préface,p.CLXIIjCLIIII.
(3)Correspondancede'IIILIPPE11,T.1.p.528.

(4)GRozx v. l,qxxsTEltEa, in de J rchires de la Jfcùns d'Orange,T.l1.Préface,p.XX#l.

Even waar a1s frnai is de opmerking, T. 111. p. LXXXIY. ))En bistoire, pour connaitre les
randes cheses,ilest i
ndispensable d'en apprendre beaucnup de petites. Quiconque neveut
Pas se soumettre à cette laborieuse ndcessitp, restera dans l'incomplet,se lancera dans le vague,

xenxera et s'enronceradansl'erreur,mais n'atteindra point laréalité.'' llierbi
jwordtdevnlende plaats uit Gvlzo: aangehaald:n11 faut xe gardcr dc eatisfaire lebesnin de gdnéralité par
59+
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- Bovenal bj het ogsporen der beginselen en dri
jfveren <an ohAxzz's daden in dit
tjdperk,kan dekleinltebl
jzondcrheid opheldering verschafen. Geheelbeslissend zal
vpor velen de uitslag dezer navorschingen niet zi
jn. W aren 'sPrinsen handelingen
zo0 geheimzinnig, wisthi
j zi
jne ware oogmerken derwi
jze te verbergcn, dat het
AaxgxTxhos, welke den grooten Zwt
jger oglettend gadeslocg, niet mogeljk was
diens dneltedaorgronden (1);nietminder moei
jeli
jk is thans die taak,ofschoon
men nu het geheelkan overzien , en in hetbezit is van 'sPrinsen openbare wno wel

alsvertrouweli
jke brieven,en van diezi
jnerhcoggeplaatstetl
jt
lgenooten.
Hetis baven allen gegranden twjfelverheven,datohAxzzdevolksbeweging van
den aanvang af ondersteund en geleid heeft, niettegenslaande dit door eenigen als

onwaarschi
jnli
jk,zelfs alsgeheelonjuistverworpen wordt(2). Immer:washjvan al
de plannen der verbandene Edelen onderrigt, aan wier hooftl LoozwzzK van F c'-

wau,zl
jnbroeder,en BREDERODZ,zi
jngemeenzamevriend9zich gesteld hadden.Niets
werd buiten zi
jne voorkennis, raad Qf toestemming door hen ondernomen,en hj
werd , zoo buiten- als binnenslands,vnor den hoofdaanlegger der berperingen gehou-

den(3).Haeveelinvlnedhjnp debewegingspartjuitoefende,endathj hare geheimste
besluiten kende, bewi
jstzjneeigene getuigenis,datdoorhem alleen den beraamden
maord van alleRopmscheGeesteljken verhinderdwasgeworden (1). Hetisongerjmd
te gelonven,datohAwzzgeenekennis<an hetCompromi.znu gedragen hebben (5);
en zeker heefthjindeverzoekschriften derEtlelen de hand gehad (6). De vergaderingen te Breda,#@p#'lrll:l, Lçer, St.Trvg'':zI,D'
ufet,Dendermondeea
elders werden door hem bi
jgewoond ofgeleid, om nu nielvanzi
jnexereenigingen
metsaEozRooz en andereGreoten in vi
jftienhonderd vi
jfen zestig,en van dezamendesgénéralisationsincomplètesetprécipitées.... L'esprithumain estcnmme la volonté humaine,

teujeurs pressé d'agir, impatient des ebstacle:,avide de liberté et de conclusion:;mais,en
oubliantle:faits,ilne1esdétruitpas;etilssubsistentpourleconvaincre un jour d'erreuret
le condam ner. 11 n'y a qu'un moyen d'échapper à ce péril, c'est d'épuiser cx rageusement,
Patiemmentl'étude des faits,avant de g/néraliser etdeconcllre.'?

(1)Ziehiervoor,b1.278.
(2)Ziehiervoar,bl.195.
(3)Zie hiervnor,bl.255,266 267,274,279,293,301,349,372. Vgl. de Gid& vpor
1845,D.1.bl.428-439. 00k G:0TIr: noemt den Prins:phethoofd van alde beraadslagingea
der Edelen,''Annal. Lib.1.p.18.

(4)Ziehiervoor,bl.352.
(5)Ziehiervoor,bl.197-203. Vgl.de Gids vnor 1845,D.1.bl.350,451.
(6)Ziehiervenr,bl.226,233,D5,236,D7.
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knmsten te Fzanen te spreken (19. Uiterli
jk-keurde hj, wel is waar, elke daad1555van openbaren tegenstand af, en strafte zelfs degenen , welke er zich aan schuldig 1568

maakten,maarin hetgeheim blieshj hetvuurdesoprpersaan. Erisbeweerd,dat
>ohAwzz geen deelhadaan dennstuimige bewegingen in de eerste maanden van vjftienhanderd zeven en zestig, en zelfs allen schl
jn van opstand zorgvuldig zochtte
vermi
jden; dattoen alzjneplannen zich bepaalden t0thetherstelvan rusten tucht
en om den opgeheven arm van den Vorst tegen te houlen, door aan de herlevende

vervolging het meest gegronfle vpnrwendsel, oproer nameli
jk, te ontnemen (29.''
Zekeris,datdePrinsmetveelomzigtigheid handelde,maarbedekteli
jkdentegenstand
begunstigde(3). H0e kan men immersaannemen, dat het zAx vA> xAhxlx mogeli
jk z0u geweestzl
jn, zonder dn stilzwi
jgende bewilliging, althans opgluiking van
oaAszE, in Jntmerpen drie vaandels voetvolk te werven , te wapenen en in te sche-

pen (4)? Hoe anders hetzenden van den Heervan Boztel,eenigedagentevoren
naarZeeland,teverklaren en dienspogingenbi
jdestedell
jkeOverheden aldaar,dat
zjgeenekrl
qgsbezetting zouden innemen,welke#ï:ook zk
jn mogt,zelfsnietop last
van de Landvnogdes, znnder bevelvan den PrinsalsStadhouder(5)? W zLtzx regtvaardigdezich in dezen op grpnd,dat niemand in zjne sladhnuderli
jke gewesten,
buiten zi
jne vnprkennis,eene daad van oppermagtmogt volvoeren (6). Maarnietsig
minzerwaarschi
jnli
jk dan degetuigenisin zi
jn Verweerschrift, dat hi
j om Zeeland
te beter vonr den Knning te bewaren, soxvzs daarheen had gezonden. Tddens
hetverbljfvan BhEnsRonz te uêntmerpen,had dePrinsden Hnpman aoBzlTscuomMAN ,die te rluwçnaen wa!, gelasthem te berigten, of die stad een aanval znu
kunnen weerslaan. Naar de bekentenis van zA> vAw BLolsvan Trewtong ,in het kas-

teelteFzlnoorden afgelegd,hadden zAw vA>MAhlxx en MAECK verklaard,datzi
jmet
vnnrkennisentoestemmingvan oaàwzsnaarWalcâeren getogenwaren(7).Ongetwjfeld

(1)Ziehiervoor9b1.190,222,223,290,291,297,356,350,383,410. be :ï#' voor
1845,D.1.bl.441,412.

(2)GRolx v.PRIXSTERZR,in deârchiveadela #cï:pn d'Orange,T.lH.p.VI.1,49.
(3)GAcuAltp,Correnpondance deGrlttztxgle Tleïllrle,T.II.Préface,p.CLI, CLII. De
Gï## voor 1845,D.1.bl.439.

(4)Ziehiervnor,b1.4i0.
(5):nR,Sùf.d.Nederl.Oorl.D.1.B.111.b1.156.
(6)De Gïd:voor 1815,D.1.bI.414.
(7)GzcHza:,JprreepldllcedeQnlstzrxgle Taciturne,T.Il.Prlface, p.CXLIV-CXLYI.
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55- is o0k met diensvoorweten de twe
ede aansjlagtegen Zeeland beraamd (1). Buiten
1568
.
twjfelheeftonk de PrinsFalenelennest0t jethjegen xan tcgenstand aangemoedigd.
Pit de getuigenissen s'an de Calvinistische Pretlikanten LAGRAwGE nz BRAY en cxvTEvx

blt
jkt,dat de afgevaardigden dierstad leJntmerpen door denPrinsmetde hnop
op onlzetgevleid wcrden t0t(len tjtl,t
latxoxown en Aahscuo'
r zichnaarBeuvrag.
begaven, om de Valencienners tot ontlerwerpinglevermanen;toen eerstraadze hi
j
hen aan, zich met de Landvoogdes te verstaan; h:
)- had nadeelige bcrigten uit
D uztncltland ontvangen , en in de N ederlanden namen de zaken geene gunstige
wending voor de Bondgenooten. Deze verandering van tnon verwekte in F alen-

eienneetegen den Prinshevigeverbittering en woede (2).
Indien er geene onwraakbare bewi
jzen waren,2atoRAwzz werkeli
jk deelgebad
heeft aan het betlri
jfvan BREOERODZ te Jmaterdam ,z0u men zulksuithunne we.
derzi
jzsche innige verstandhouzing en verlrouweli
jk verkeermogen besluiten. BRz5Exonz wasbovent
lien steetlsgewoonzi
jneeigene inzigten aan hetoordeelvan oRAwaz te
onderwerpen. Hi
jhad tlen PrinsteJm&terdam bezocht,om hem overhetaanbieden
van het derde Smeekschrift te raatlplegen ; hem later naar Breda , toen naar Jnt-

vperpezlverzelll,en wasdaargedurigom en bj hem geweest.OaAxzz had hem zelfs
de middelen t0t verdediging van K ianen verschaft, en niet verhinderd in lnt-

merpen vnlk te werlen, hetwellt van wapenen en kri
jgsbehoeften voorzien,ongestpprd naar Ilblland was vertroltkcn. Op verzoek van den Prins, had BREDEROB: de

Amsterdamsche gemeente vermaand, op harehnedete zl
qn tegen (Iegeheime volkswerving dcrRegering aldaar,en 5IzGEx'sberaamzen aanslag op Jmeterdam (3). #)Is
het te vermoetlen , tlat BltEoEltonz een plan z0u gevormtl en volbragt hebben , zoo

gevaarli
jk om te volvoeren en z00 gewigtig in de gevolgen,a1szi
jnevestiging in
Ameterdam , zonder zi
jn gewonen raadsman daarin te k'ennen en te raat
lplegen?
Daarenboven kon deze onderneming den Prinsgeenszinsonverschillig zi
jn;zi
jbetrof
toch de voornaamste plaatsvan zt
jn stadhouderli
jk gebied,van welke een Edelman,
bj*deLanzvnogdesinongenadevervallen,zich poogdemeeslerte makenu hclgeendoor
hem , a1sStadhouzer,metkracht kon,jazelfsmoestverhinderd worden (é).'' In
stededaarvan,bezigde hj,toen deHertoginvan Parma hem dringend uitnnnzigde,
sR>:nzaooE tenoodzakenJmnterdam tes'erlaten (5),nietalleen geenedermidt
lelen,
(1)correspondattcedeMZRGIJERITEdlutriche,p.228. Ziehiervoorbl.446.
(2)Gzculno,Corremondance de crlttlrul le Taciturne,T.lI.Préface,p.CXLIX-CLI.
(3)Zielliervoor,b1.451. De Gidsvoor1815,D.1.b1.410,443.
(4)scuEtTEuà,UEAIIILIK van Brederode,bl.46.
(5)Gzcnzno,CotvemondancedeGrlttzrszle Tcct
-fvrwe,T.lI.Préfacc,p.6XLY1l1(1).
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welkedaarloe te zjner besckiklking stontlcn, maar verzocllt zelfs hetstedeljk be-15
551568
stuur,BazoEztooz heulcheli
jk tebehantlelen en in tlestad tehouden. ln diensbenneming t0l Opgerbevelhebber stemtle hj wel nietogenljlt,maar toch in hetgeheim
t0e (19. Nog meer;hi
jgaf aan BltEnEhooz berigt van zi
jn aanstaand Tertrek naar
Duztneltland en tevens den raad, bj ti
jtls voor eigene veiligheid te zorgen (2).
Xoetditallesniet elken redeljken twi
jfel uitden weg ruimen, dat de Prinsvan
dentoeleg op Jm&terdam kennisgetlragen en dien begunstigd heeft(3)? Even als
BazoElton: Kzanen,had oaAxzu zi
jne stad en hetslotBuren versterltt(4).
W elke waarlle kan , na (leze beschouwing, aan 'sPrinsen betuiging gehecht wnr-

den ))dat hi
j, om het verwi
jtnietop zich teladen,alsoflll
j ltetrpîâ tottegenmeer aanzette en ïzlbeweghîg ircgf,deNederlanden Terliet(5)?1' W attedenken <an zi
jne verklaring, korlvnnr zi
jn vertrek naarDuit.
çeltland aan Eoxown en
soohlE afgelegd: ))Ik zaIsteedsdezeergehoorzameLeenman desKoningsblt
jven,
t0telkedienstbereid, wellte ik hem met een goed geweten kan bewl
qzen (6)?''
0f van zjne verzekering aan Flslps zelven, tegen wiens bevelen hj zich verzet
had(7):))deliefde,wellkeikUwerXajcsteiten dezen Landen alli
jd heb toegedragen,
is derwi
jze in mi
jne zielgegrifl, dat i1t nietnalaten zalli
jfen goednp teofferen
vopr alles wat il
t weet, dat strekken kan t0t bevordering der ware dienst van

Uwe Xajesteit, ent0truaten inntandltouding UwerLanden;en zaldaarin volkarden,overalwaarik mj o0k magbevinden (8)?''Kan hetopregtgemeend zi
jn,toen
hi
j beweerde, (lat h1
j ))eenige opschudtling of opstand vreesde en die gaarne
Yelzclfe tererâ.fzld:rd'z(9)?'' 0falshi
jderLantlvoogdes zi
jne voltloening overde
nederlaagtlerOnropmschen bjLannoy tekennen gaf,dewl
ljlz1
j oproeriggeweestwaren (10)? Huldigde hi
jdewaarheid,toen hi
jschreef: ))lk behoorniet onderdege/

(1)Ziehiervoor,L1.456.
(2)sclEtzzxz,uExonlRran Wredcrn#c,b1.82.
(3)scuEtTExA,ugsoltlm r.Brederode,b1.49, 120.
(4)Ziehiervoor,b1.384.
(5)Arcltiresdela .
Vc2àpzld'Orange,T.111.p.57. Ziehiervoor,b1.462.
(6)ârcltivesdeta scïdozld'Orange,11,111.p.71.
(7)Ziehiervoor,bl.388,380.
(8)ârohivesdela #cidop d'orange,T.111.p.65. Zielzicrvoor,b1.464.
(9)Ziehiervcor,b1.219.
(10)Ziehierveor,bl.412.
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- nen, dieveinzen (1)?'' Xen bewere niet langer, datinzien hetplan van ohAxz.
geweestware, geheelmetden Koningtebreken, hem bj dekomstdesHertpgs1an
A lha de middelen, om met eenige hopp op goeden uitslag tegenstand te bieden,
'

niet zoudeu ontbroken hebben (2). Juisl deze midtlelen ontbraken hem ;en zjn
laatstennlerhoud metdeCalvinisten,toen hjreedsop hetpuntwasdeA:d:rlcndds
te verlaten, tnont aan,dathi
jwerkelë
jk tegenstand zou gebpden hebben,inziende
Bandgenooten en Calvinisten deAugsburgsche geloofsbell
jdenisomhelsd hadden,waardaorbj opde hulpder DuitscheVorsten konde rekenen, of wanneermen hem aan
$

een half millioen guldens geholpen had. Dpch deze poging leed schipbreuk op de

onverzetteli
jkheid en hetwantrouwen derCalvinisten (3). Z0osterk washun afkeer
van de Lutherschen , dat zAw vAw xAxwlx verklaard had , liever te willen sterven dan

Lutheraan worden (1). Niet in stri
jd metde waarheid kondein een verzoekschrift
aan den Koning in vl
qftien honderd drie en zeventig gezegd worden: ))Hoezeerde
Heeren en steden van deze Landen wel middelen hadden 9om den Hertog van J lba

uit hetLand te houden en zi
jne inkomsttebeletten,nogtansdewi
jlhjkwam uit
naam van Uwe Xajesleit,ten einde zi
jopenljk aan den dag zouden leggen,datzi
j
geen opstandin den zin hadden,hebben zj hem metallegewilligheidontvangen(5).''
Hieruitbljktwel,datde Heeren en sleden geen opstand tegen den Vorstin den zin
hadden , maar geenszins, dat zulks niet het geval was met oltAwzB, welke, genoegzaam t0t het einze toe, het plan koesterde ,te beletten, dat de Koning met eene

krjgsmagtin deNederlanden kwame (6). DegetuigenisdesGraven van Koogatraten , ))dat de Prins hem nooitiets voorgesteld, medegedeeld of van hem gevprderd

had tegen de dienstdesKnnings, en waaruithj konde bepeuren,datdiensplannen
leidden totheerschzucht, onlusten,cproerofdergeljke (7),''verliesthare waarde,
dewi
jlzi
jopenbaarin strl
jd ismet'sPrinsen daden. Daarenboven wasoRAwzz teomzigtig in zi
jne woorden en te bedekt in zi
jnebedri
jven, dan dat zi
jne warebedoeling kenbaar konde worden. Om deze te verwezenli
jken, bezigde lli
j zi
jne
(1)Jrcltires de la J.
/cùns d'Orange,T.1.p.5.2deEdit.
(2)GRpExv.PRIXSTERZI,in deJrcltiresdelaJfcf
àdl d'orange,T.111.p.49.Vgl.v.cnRvlx
wlgasnlrzKv,de Tachtigj.0orl.D.1.bl.408-410.
(3)Ziehiervoor,b1.462.
(4)GzcHzRn,CorrenpondancedeGrlttzrxz le Tccïflrwe,T.II.Préface,p.CLII.
(5)Jrchivende la Jlliddl d'orange,T.111.p.50.
(6)Ziehiervoor,b1.432.
(T)Jrcltivq&dela #Jï44> d'orange,T.111.p.50.
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broeders, de Graven van Egm ond ,K oorne, Iloogetraten , BREDEROSE en anderen,1555-1568

zontler datzi
jhiervan eensbewustwaren. 0aAwzEalleen wistwatohAwzzwilde.

Er is beweerd , dat de Prins eenen bepaalden afkeer had van het regeringstelsel

van Fltlpsen dit, watdeNederlanden betrof,trachtte omverte werpen (1). Xaar
waarop grondde zich die afkeer? W elke aanleiding had yltlpsaanvankeli
jk daartoe
gegeven? Vôôr zi
jne reisnaarSpanje,had hi
jbewilligd alwathi
j,uitzi
jn standpuntalsYorstbelcàouwd,bewilligen knnde. Hj had steedsgetrachtdeNetlerlanders
aan zich tè verbinden , hen uitsluitend met de hopge staatsambten begiftigd, welke
onder MAxlxztrAAw en KAaEL V tlikwerfdoor vreemdelingen bekleed werzen , en de
Nezerlantlsche Grnoten nver het geheel m et eene lankmoedigheid behandeld, welke

mPD Zelfs bl
j mintleralleenheersclende Vorsten bezwaarll
jk z0u aantrefen (2). 0m
hen te believen, had hi
j GRAXVEIZLZ, welke debelangen zj
--nsXeestersbehartigle,
zpntler 2ie der Nederlanden te kwelsen, uit deze gewesten verwjderd (3). Hj
bad zi
jne handelingen naar de bevelen, vermaningen en raadgevingen zi
jnsvaders
geregeld, wiens nagedachtenis den Nederlanders n0g immer dierbaarwas(1). Alleen wordtllem te laste gelegz, datbi
j door het oprigten van eenen Raad voor
Buitenlanzschezaken teMadrzd,die hç
jnq geheeluitKaslilianen waszamcngesteld,
alles aan het opperlnezigt van Spanjaarden œelteen tewillen onderwerpen, hetgeen
mellgkttle onafhankell
jkheitldèrNeflerlanllersingevaark0n brengen (5). 'sKpnings
daden in dien tjd onderschragen geenszinsdeze vrees. Flslps was nai
jverig op zjn
gezag; doch eerst toen het vnllt gewapend ogstond,kerken en klopsters plunderde en
vernielde, zich de grofste ongeregeldàeden vernorlooftle, en achtgafnoch 02(le bevelen

desKonings, derLandvoogdesofderStadhouders, maaktehi
j 4an geweld gebruik,
om zjn gehoond en wettig gezagtehant
lhaven. Zekerhadhj (loorzjneonslaatkundige en blindehardnekkigheid, om den Hervormden die vrjheid van gogstlienst te
wcigeren,welkezi
jeischten9t0tverzeten tegenstandaanleidinggegeven,ofscàopnzAw
van Fcœwclzzelferkende,dathetaan Fltlps,geli
jk aan elken VorstinDuîtnehland,
regtenstoekwam , deopenbare preek in zi
jneLanden teverbieden (6). OaAxzzzelf
(1)ozclzao,f'nrrdedx#clce deGvTttzrx: le Tcefflrwe,T.ll.Prdface,p.CLIII.
(2)Ziehiervoor,bl.58-62,65,66,67,75,76,78,80,84,86,87,90,106,145,256.
(3)Zielliervoor,b1.75,83,84,95,96,98,103,105,107,110,113,118,170,122-126,
132- 135,136,1I5,148,151,159.

(4)Ziehiervoor,b1.59,72,76,78,81,82,81,89,90.
(5)Zie hiervoor,bl.205.
(6)Arcltivesdela J.
fcïdpztd'orange,'1'.ll,p.345-355. Ygl.lliervoer,b1.424.
lI. DEEL. é STrK.
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68 had nbmmer iets anders 2an weldadenvanylslpsgenoten;hi
jwassteedsmetonzerscheiding door llem beàandeld geworden , en eerstna vgft
ienhonderd vi
jf en zestig
werd (l:e goede verstandhouding tusscben ben verbroken (1). 'sPrinsen hopftlgrieve
tegen het regeringstelsel des Koningswas, geli
jk 1ajdikwerfverklaarde,dekettervervolging. ))lk kan nietbilljken,'' zeide hi
j, ))datdeVorstenhetgeweten der
onderdanen dwingen,en hun de vri
jheid van geloof en godsdienstontrooven willcn (2).'' Een et
lelbeginselvcprwaaren zcorwelk wxxatlx deEer&tezich verbeven
tnondebovcndenbckrpmpengeest,devervolgzuchten onverzraagzaamheid zi
jnereeuw.
Nogtansverloochende lli
jditbeginsel,ongetwi
jfeld onzankszich zelven,(loorhetvervolgen der Ilugenooten in zi
jn prinsdom Oranje, en betnu en dan uitvoeren van
'sKoningsbevelentegcn deIlervormden in deNederlanden (3). Xen lzeeftbetoogd,
dat het besckermen en vnorstaan der Hervormde godsdienst het eenig doel van ohAxzE's strcven geweest is;mcn heeft hem als den beschermer en verdediger der Protes-

tantscke Kerk, inzonderheid als2enGeloofsheld van hetCalvinismusbeschouwd(1).
Xaar door zich a1szoolanig tevertopnen,zou hi
jde Ronmschgezinden,en alzoo het
grootste gedcelte van de bevolking der Nederlanden, van zich verwi
jlerd hebben. Bll
jltbaar trachtte hj aanvankell
jk alleNederlanders te vereenigen,om elken
Spaanschen invloed te verdringen (5). Zeer juiqt, naar 0ns inzien, is aangetoond, datohAxzz,t0topzi
jne uitwi
jkinguitdeNederlanden, s'norhetuiterll
jk
Katholi
jk wasen bleef;waarbjmen heeftaangemerkt, datergeenemogeli
jkheid is
den Prins,wegensdebelnfte,welke hj bi
jzjn huweli
jk metA'
xwA nan Sakeen ter
eene zi
jde aan den Koning, terandere aan denLandgraafvan Ileaaen deed,en de
verzekeringen,welke hj sedertaan beide en aan de Landvoogdesomtrentdeinaclltncming zjner belofte gaf,van groote dubbelzinnigheid vri
j te pleiten (6). Hj

(1)Zieltiervoor,b1.58,72,81,82,89,116,117. Gzcuzxo,CorrespondancedecrlttàrxE
le Tccïll
zrp.
e,T. ll.Préface p.XXI, XI.
llI.

(2)Ziehicrvoor,141.174.
(3)Zie hiervoor,b1.73,157. Correspondance de GrlttzvME le Fccfflzrwe,T.1.p.46l,'14.
1l. p. 52, 53, 69. oRoTlvs, Annal. Li
b I, p.18. Mcn vergeli
jkeLicrbi
jsaoEs,rlslpswcn
Ilarnis ,D.1.b1.146- 149,wclke 'sPrinscn gedrag in dczen tracltt fe verdedigen,ofliever te
xerontschuldigen.

/4)GAOENv.l'
llllsTERx:,in deârcltzresde ?% Maçson d'Orange,T.lIl,p.Llt,65.
(5)de Gï4,
:vcor1815,D.1.bl.452.
(6)de Gïddvoor 1816,D.lI.b1.613 (2). Ziehiervoor, bl.114-117. Voegbj dealdaar
aangehaaldeSchri
jvcrsn0g czcnzxo,Correspondancedeqvlttzrzz& Tacifttrne,T.1l.p.375-
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toonde zelfs zich zeer gebelgd , wannter men

zjn Katholjkgelnufverdachthield (1).11
556
58
Hetkan zl
jn, dat ))indien hetzi
ja vastewilen i
jverige toeleg was,em hetnieuwe
gelooftegen onregtvaardige enwreedevervolgingtebeschermen,hi
jteregtberekende
hierin niel te kunnen slagen, ten zi
jhi
jvnorzich aan deRopmscheKerk getrouw
bleef(2).,, Xaarop denzelfden ti
jd,dathj den Pauszjnegehechtheidaan dealleen
zaligmakende Kerk verzekert, de Hervormden in zl
jnprinstlnm Oranjevervolgt, en
de Roomsche gndsdienst'
notrevraye et lzlcïenzl: relzgzon nnemt, erkentbi
jloor
denKeurvorstvan Sakaen, datde leer, naar de Augsburgsche geloofsbeli
jdenis,de
ware is (3). En tnen hi
jlaterdie vrayeetaneienner:lïgïpzzverlaat, omhelsthi
j
nietdemareleerderLutherschen,maardiederCalvinisten,welke hi
j deverfoei
jefz
.ji:(mekâante)genoemd had (i). W asdatwankelen en weifelen ))naargemoedsovertuiging gerigt, nf niet veel meer naar hetgeen zich in den l00p 4an zaken voor-

dnetalswjsen voorzigtigom tedoen?Bi
jde geloofswisseling z0o welvanohAxzzals
van nzxoRlK lY pleeghethoogebestuurtewezen bl
j de staatkundemeteenig onderschikken van de waarheitlaan denuttigheid (5).''
Heerschzucht was bi
j wllzrzx den E:rl'l:,even alsbi
jHsxohlK den Fïdrd:,de
drt
qfveer,enstaatkundedeleidsvrnuw zi
jnerdaden (6). W einig grootemannen waren
grpotgenoeg,om nietlleerschzuchtig tezi
jn. Indien oaAxzEde Rnomsch-Katholijke
Kerk verliet moest hi
j kiezen tusschen Lrr
zxsh en cAsvlzx, en dezekeuzeTielhem
allermoei
jeli
jkst. ))Naast neigde hi
j t0tde Lutheranen; maar t0tdezeovergaande,
zou hi
jzich schciden <an deCalvinisten; van deCalvinisten z0u hi
jzich afscheiden,
ver het grootste deel der Nederlandsche Prplestanten, voor wierbescherminghi
jis
opgetreden, en daarnevens o0k de gezeleerden, van wieri
jver en moed in ti
jd en
wi
jlemeestteverwachten ware. Zalhi
jdan liever, meteenig ploni
jen .anzin,aan
377,en hetz0o even in hetlichtverschcnen werije:BetApl-el#i-ran wlstEx Tan Orcljemet
wxwA ran é'ci-del,doorJ.z.vàx ozh EoqsT.

(1)Ziehiervoor,bl.179.
(2)gaozs,ntlpsran #crwï?,D.1.bl.144.
(3)Archiresde la Acùpzld'Orange, T.1.p.50,53,102,103,105, 106. 22eEd. Zie
lliervoor,bl.74,115,116.

(4)Zie hiervoor,bl.74. De Roomschgezinde :0hGxET noemt den Prins deswegendéiste,
regardant le culte extérieur comme la partie accessoire de za croyance-'' 'nltll'
:: 11 et la B el-

gïgve, p.28. Xen vergelijke echter hierbi
j sapzs,:ILI:s nan Scrzlïz,D.1.b1.135,149,
194- 200,210- 219.

(5)sxozs,Iqtlpsran Marnix,D.1.b1.194,195.
(6)gEnzs,nupsm@> Marnix,D.1.bl.195-206.
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68 de Calvinistische parti
j zich voegen? Xaar dit doende,geefthi
jallesverloren aan
de zi
jde der Duitsche Yorsten en van den Keizer, die, tegen hetCalvinismusboogeli
jk opgezet,vonrspraak en bescherminguitsluitendvasthecktenaan hetLutherdpm.
Znnachtdan dexoorzigtige wlLLzx van menige zjde geraden dusverin deRoomschKathnli
jke Kerk te 4alharden (1).'' Eerst nazi
jn ontwi
jkenvonrALBA en toen alle
banden tusschen hem en den Knning verbrnken waren,verklaarde hi
jzich in Tjftienhnnderd drie en zeventig vnor de Hervormde Kerk ,naar de leervan cALvlzw. ))Dit

za1gedeelteljk hetgevnlg geweestzjn van got
lsdienstig onderznek,maargeli
jkohAwzx
bi
jzl
jn intredenin het verloren Vaderland,aan de Ronmschgezinden, ten eindehen
nietvan zich teverwi
jderen,terstond gell
jke gndsdienstregten toedeeltle,z0o washetgeen hem naar de Hervormden stuurde bnven Lutheranen of Doppsgezinden , wel

meestzi
jn schranderoverleg em deze, verdegrnntsleparti
jbinnenslands, en buiten
schier de eenigevan welkehi
jwakkeren ontlerstand k0n hopen, digstmogeli
jk zich
aan te sluiten (2).,, En z0o was het indedaad. Hetvoorstaan en Terdedigen van
vri
jheid van gadsdienstwaszekernpregtgemeend bi
j oRAwzz. In geloofsdwang voorzag hl
j naarwaarheid den ondergang :an hethanzeldrl
jvend Nederland. W iezalhet
derkalvewraken,dathj zich metkracàten nazruk daartegen verklaarde? Xaarwas
dit het hoofddoelzi
jnerhandelingen, ofalleen hetmzddelom daarloete geraken?
W atbj zich eenseverdePrntestantsche DuitscheVorsten lictontvallen,))datzi
j de
gndsdienst alleen bezigden , nm hunne plannen tebereiken,'' mag welligt o0k op hem

toepasseli
jk zl
jn (39. Eenen man van zl
jneeerzucàtmoesthetgeweldig grieven,dat
hj nietOpperlandvpogd geworden was,dathi
jzelfsgeene zitling lladindeConeulta,
en oaAwvELx,z boven zich geplaatst zag. Iouden hierin niet de hnofdbeweegredenen

van 'sPrinsen verzettegen hetbestuurdesKonings,en van zi
jn baattegen den Kardinaalteontdekken zi
jn? Omstantligheden,welke geenemenscheli
jkewi
jsheidvonruit
konde berekenen,voerden hem verderdan hj onrspronkell
jk bedoelde, hetgeen zich
misschien bepaalde tothetverkri
jgen van de Opperlandvoogdj overdeNederlanden,
naar welke hj reedsvroegergestreefd had (1). Wanthoeweleenige Nederlandsche
Edelen van Vorst wenschten te veranderen , en de Landvoogdes zich overtuigd hield,

datdePrinsvan Oranjezich van den staatwildemeestermaken (5); ofschnon wlL(1):RoEs,mtlpsTan Jlcrlïz,D.1.bl.145,146. Vgl.b1.151.
(2)xaoEs,rllzlpsran #crlïz,D.1.bl.151,152.
(3)Ziehiervoor,bl.116. GxcTlvslaathettwijrelachtig,of'sPrinscn ijvervaprdegodsdienst,
nietaan dezuchtzi
j toetekennen om bi
jhetA'
alk weltestaan. Jnnat.Lib.1.p.18.
(4)Ziehiervoor,b1.77.
(5)Ziehiervoor,b1.226,3i0,371.
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L=x reedsYroeg en steeds OP middelen betlacht Was, om Wanneer 2e Koning geWeltl1555gcbruikte
1568

, geweld daartegen overte stellen (1),en hj openli
jk verklaarde,datde
Vliesridtlersen deRaatl van State, van welke beide hi
jlitlwas, eigenllk hetroer
desbewindsin handen moesten nemen (2);ofschoon GhAhvxtLzwelgeli
jk kangehad
hebben , ))dat de Nederlandsche Grcnten besloten hadden, de zaken daarhenen te

leiden,dathetbestuuraan hen geraakte,en deKnningbuitenhennietsvermogt(3);''
en eindelijk,ofschoon wlLLEsls woortlen in vi
jftienkonderd drie en zestigtotMowTlGwx
>censzaldedag komen,op welken wi
j desterksten zullen zi
jn,''van verstrekkende
nntwerpen getuigen (1),kan men echtcrvciligvnnronderstellen,dathi
jeerstnaAi
jftienhontlerd ackt en zestig , het stoute plan gevormd heeft, de N ederlanden aan rzLlps

te ontwringen (5). ))Zoo de tegenstand, dien wIIZ
LEM van OranjealsStaataman
uit een etaatkwndig oogpunt began en doorzette, dealgemeen menschell
jke,echt
Christeli
jkebelangen in zich opgenomen en verwezenli
jktheeft;''zegteen sclaerpzinnig navorscher der geschietlenis; ))z0o w lLrzxs werkzaamheid ten zegen voor ons

vatlerland,ten zegen voorzi
jn vorsteli
jk geslacht,ten zegen voorhem zelvengeweest
erkennen wij (laarin eerbiedig de hand derVoorzienigheid, die allesaan hare
oogmerken heeft dienstbaar gemaakt; maar om tlen wille van geschiedkunpige waar-

heid en historisckekritiek,noememen WILLEM TAn Oranjein vi
jftienhonlertlzesen
zestignog geen geloofsheld; men ziein hetgeen hi
j deed ofsprak.nalietpfzweeg,
niet (le wankele stappen van eenen Geroepenen , niet de eerste scàreden eens Heili-

gen;men makehem niettoteen JosapuAv,cen uIsKIA,een nAwlëxz(6).':
Xogen bi
joogmerken denPrinsvan Oranjeen eenigeanzereNederlandsclleGrnoten,
in hetverdetligen en voorstaan van vri
jheid van gndsdienst, geleid hebben,ongetwjfeld stond dit laatsle geheel en onverdeeld op den voorgrond bj verre demeeste
derverbonlleneEpelen,voorall)j hunneHnnfllen tooEwlpx van F'
cz'
elM,BltEolrhooz,
cusExqozto en MAawlx van 9 .Jldegonde (7). Xen heeft hun Bontlgenontschap
gcwraaktalsin strijd metde beginlclen s'an hetProtestantismusin dien tjd.Mranneer
men echter de beweegredenen , welke de sederlandsche Edelen t0t het Verhond aan-

(1)Ziehiervonr,bl.219,227,279,314,357,362,363,371.
(2)Ziehiervoor,bl.224.
(3)Ziehiervoor,b1.119.
(4)Ziehiervoor,bl.131.
(5)Ziehiervoor,bl.195,205.
@)de Gidsvoor1845,D.1.b1.452,453.
(7)Zichiervoor,bl.205.
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155s- spnnrden (1), oplettend nagaat, zal bll
jken, dat zi
jgeheelin overeenstemming met
1568
(Ikeheginselen gehandeld hebben, zjvolgden althans deleervan den Schotschen KerkhervormerJouxKwox,well
te,toen weinigjaren geleden,in een staatkundig geschrift
onderanderen hetmoei
jeli
jk vraagstuk behandeld had,in welke gevallen verzettegen
het Iloog Bewind veroorloofd is? en t0tdeze slntsom gekomen was: ))Opstand iszekerlijk nietgeoorloofd; maar het geheele volk kan zich met volkomen regt tegen maat-

regelen van dwingelandi
jverzetten. DeJdelù deJdl.c/ldrzzl:r der rplâ#pr?
g
r'/leïd.
De Etlelen mogen niet hunne broeders laten vermoorden. Npgtansmogen zjnonit
uit eerzucht en staatkunde opstaan , maar alleen, om de zuivere godsdienst te verbreiëen (2).,, W anneer men nu in het 00ghoudt,dat de Wederlandsche Hervermden in gemeenschap stonden met hunne gelonfsgenonten in de onderscheidene Lan-

den, waardeKerkhervorming was doorgedrongen (3), dan is het gansch nietonwaarschi
jnli
jk,dateen AtoEooxoa ditgeschriftvanKlox gekend,endaarin heteerste
denkbeeld van het Verbond der Edelen gevonden hebbe. Xen wete daarbt
j,dat
Asozoowozin G:nerdde lessen van clLvlzx had bjgewonnd, ten ti
jde datKxox zich
aldaar bevond,wien hj kan hebben ontmoet en leeren kennen, en welke kort
daarna het genoemde werk in hetlicht gaf. seemt men dezen zamenhang aan ,dan
gaat er, nRar OnS gevoelen , over het ontstaan van het Verbond der Edelen een
nieuw licht OP , waar men tathiertoewei
nigop geletheeft(1).
Toen oRaxzs naar D uçteenland wasvertrokken , maakte sazozaooz zich 'sprinsen
raad ten nutte, om , nu alles verloren scheen , voor eigen behnud te zorgen. Het

isniet onwaarschi
jnli
jk, datop ditti
jdstip en tlilhemzelven hetverzoek om genade
is uitgegaan, hetwelk donrEoxowo,tezjnenbehoele,bi
j deLandvoogdesisingediend. Denkeli
jk werden de voorwaarden derverznening dnorEoxoxbaan MARoAlz'
zIIAveorgesteld;zi
jkwamen hierop neder:))datBa>:o>rltoozJmaterdam z0uverlaten,
en allen van daardoenTertrekken,welke erti
jdens zi
jn verbli
jf ingekomen waren;
dat hi
j zi
jn kri
jgsvolk zou afdanken, en geen anderaannemen;dathi
jallen,die
zicN OP hem beriepen en verlieten,van hunne verpl
igting zou ontslaan, en hi
j zelf
alle verbindtenissen en bondgenootschappen laten varen en geene nieuwe aangaan ;

dat hi
j in de stad en hetkasteelvan Fzanen terstond bezetlingvan denKoning zou
innemen;dathi
jzich in alle opzigtena1seen goed en getrouw Izeenmanenonderdaan
gedragen , en met betrekking t0t het verledene, zich aan de goedertierenheid ofregt-

(1)Ziehiervoor,bl.198-201.
(2)t.HENAT,Leben càsvlxs,B.111.S.401.
(3)Ziehiervoor,b1.22I,226
(4)Dezeepmerkingen zi
jn wi
jaan den HeerXr.u.J.x:uxlverschuldigd.
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v
aardigheid 2esKoningsonderwerpenzcu;dathi
j,eindeli
jk,hangende'sKoningsverdere15
55b
1568
esluiten llieromtrent,hetLand verlaten,en alleen hetvruchtgebruikzi
jnergoederen.
velke hi
j tlnor zi
jne beambtenkon latenbesturen,genieten z0u.'' Dezevoorstellen
werden echter tlopr de Landvpogdes verworpen, dewi
jl zi
j twi
jfelde,ofBltEnxllonz
diewelz0u aannemen. Om denzelft
len ti
jd, weeszi
jeen verzoek van (lemoetlerdes
Graven van Iloogatraten , om genade voor haren zoon, van de hand , hetwelk moge-

li
jk metdevoorslagen van Eoxowb in verbandstond (1).
Nu BREBEROD: vergiflknis eweigerd wasen zi
jn toeslandin Jmaterdam donrde
verslagenheid tler gem eente en de meerdere sloutmnedigheid der Regering ,daar thans
de Landvpogdes alom (le overhanz llad en MEGEw de stad met een aanval bedreigde,

h0e langerzoo hagcheljkerwerd,Heefhem niet!andersover,dan 400rde omstandigheden te zwichten. lli
jwildeechterniet)metoneer,'' geli
jk hi
jzichuildrukte,
Jmaterdam verlaten, en verzochtderlaalveaan deRegering eeneschrifteli
jke getuigenis, dathijzich li
jdenszi
jn verbli
jf,stilen bedaard gedragen had. Zulk een gefuigschrift, en z0o alshj ditverlangde,vonrzien methetzegelderstad,werd hem
terhandgesteld. DeRegenten betuigpen hem daarin hun dank vnpr zl
jn vredelievend 22v.
gedrag in tle slad, en verklaarden zich gencgen, hem alle eer en achting naarGr
asm.
js
;

hun vermogen verder fe bewi
jzen. Een dergeli
jk verzoek van de Edelen,welke
zicb bi
j BREDEROOE bevonden, werd echter afgewezen, even a1s zi
jne eigen aanvrage,om eenige schepen tervervcerzjnerknechten,hetgeen de Raad,hoofpzakell
jk uitvrees5'oorhetmisnoegen derLantlvoogdes,nietwaagdetpestemmendtebeantwonrden. Einpeli
jk verklaardemRllny:Ronszich bereid metzi
jnemanschappen tevertrekkcn,inzien men hem op zekerebedi
jkte landeri
jen in de Berger- en Slef-:ven aclttluizend gulden wilde 4pprschieten, terbestri
jping zi
jnerachterstallige schulden.Op verzoek tlerRegering,welkeverlangde,den onwelkomen gasten dezi
jnen
kwi
jtte worden,''verstrekten ADRIAAw pArw en UERXA> xoonxwvrltc op hun eigen
naam , doch vporrekening derstad,welke hierin nietwildegekenl zi
jn om den
ondank van het H0f te ontgaan , en onf
ler beding van schazelnpsstelling , die ook

daarna geschied is, hem deze s0m,pp vnprwaarde,datllj nog dien zelfden avond 27A,.
tlrasrn.
z0u vertreklten. Hetwaszondag. Op hetaf
scheidsmaalaan zjnevriendenbeklaagle 1567
zich mhzpzhooz ))dat men den eed van hetBondgenootschap z0okwaljk gehouden
llad, en hem in zi
jn gped vpornemen nietgenoeg behulpzaam geweestwas.'' Dit
laatste doeldeook op hetgedrag van eenige aanzienlt
jkeHervormden teJmwterdam,
welke,vierweken tevnren,bi
jeeren trouw beloofd hadden,den hpnlertlsten penning hunner goederen np te brengen , om in de elfduizenl gulden te Toorzien ,

(1)scnEtTEx:tgEsnxlx ran Wredernde,bl.83-86.
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1555- welke BREBEROOE aan wapenen , pakhuishllur, reisgeld a1s ant
lerszinsbesteetlhad; doch
1568 b

l
jhetopenen derkist, in welke de belooftle geltlen mnesten gestortworzen,waren
niet meer dan zevenhondertl en vi
jftig gulden gevonden. 9esavonds omtrent e1f
uren ging hi
j sclzeep metzi
jne echlgennnle en een aanzienlgk getalEtlellieden. De
Regering had geznrgd, dat de sleutels bj den bopm waren en tweekarveelsop
stroom ,benevens een waterschip, voorzien van geschutenvalk ,om hem t0taan ItetF li:
te geleitlen. Bazozhobz's toeleg wasechter,J meterdam ,doorverstandhoudingvan bin-

nen, dien nachtdoorzi
jne ltri
jgsbenden, onderbevelvan GlzsBEaT en DIEBERIK Tan
Batenhurg ,bi
jverrassing in tencmen,hetgeen ongetwijfeld geluktz0u zi
jn,inpien
zi
j ti
jtlig genoeg gekomen waren. Den geheelen nachtvan zi
jn verlrek washi
jvppr
Jaap ffczlzl- , een gehuchtin Jmatelland aan den Ieellë
jk, metzjn schip bljven
liggen, en eerst na hetmislukken :an den bewusten aanslag,naar het F lfr: geste-

vend. HI
j begaf zich naar Embden, toen naar Bremen, en vpntleinlell
jk eene
sckuilplaats op de heerll
jkheid van Graaf zoosT von Seltauenburg. Xen heeftgevraagd,welk nuthetverbll
jfvan BaEnEaonztc Jmnterdam heeftle weeg gebragt?
Erisgeantwoord: llzi
jnetegenwoordigheid heeft uitgewerk-t, datgezurentle zi
jn 0ponthoutl, hetverschrikkell
jk tnpneelvan burgerkrtjg, hetwelk kortvôôr zi
jnekomst
ëe stad tot het uiterste gebragt hatl,nietheràaald is geworden , hetgeen deRegering
zelve danltbaar erkend heeft; dat,op Groningen na, Jmeterdam tle laatnte statl
was,in wellke de tegentlmwenteling, door de Landvoogdes beoogd , t0t stand kwam ;

dateinzeli
jk daartlonraan duizenden de gelegenheid verschaftwerd,zichinveiligheid
testellen,eerzi
jbinnen hetbereik waren van ArBA'swraak.'' Hi
j wasvan deHcofden desYerbondsdelaatste,welke hetLand verliet. Voorttlurend hield hi
jbriefwisseling met zi
jne vrienden te Jmsterdam en elders,tloch mogtzjne hoop op een
unstiger ommezwaai van zaltcn niet vervultl zien. Ingetlaagd tloor den Hertog van

Jlha,doch nietverschenen, werd hi
jverbannen en alzi
jn goed verbeurd verklaard.
Dnch xôôr de uitspraak van dat vonnis, was hij den vi
jftienden van Sprokkelmaand
vi
jftienhonderd achten zestig op den huize Karnhof ofIlarenhurg in devesting
Rekelznghuzzen in den blpei des levens overleden ))aan eene kortstont
lige tloch he-

vigeziekte,welkezi
jne vi
janden aan onmatigheid in hetdrinken, zi
jnevrientlen aan
eenemeeronschuldige oorzaak hebben tpegeschrevene'' Hi
jwert
lbegraçenteGemmen
in hetLand van Kleeh Zr
jnelvetluwe, b:
j welkehj geene kinzeren verwekthad,
hertrouwde een jaar na zi
jn tlootlmet(len PaltzgraafFREOERIK den Derde,en werd
later, vnlgensvpnrwaardevan deGentsche bevrediging, in hetbezitzl
jnerverbeurd
verklaarde goederen gesteltl, in zno verre a1sdaarnmlrentdporhem lli
juitersten pil
geene andere beschikking gemaaktwas (1).
(1)scllEtlllzà,IIEAIII'IK rclsBrederode, b1.90- 115,125-127, vergelekcn metdcArchires
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HE>DRIK van Wr:d:rp#e, in Tjftienhonderd een en dertig teBruneelgebnren,11
555
68
stamtleafuithetoud-adelli
jk geslachtvan diennaam ,welk:stamvaderuitheteerste
Hnllanlsclle Gravenhuis was vnortgesprnten (1). Hj wnrztafgeschilderd alseen man
))lang van gestalte, rosachtig :an aangezicht, blcnd van haar, welgemaakt

van ll
jf en leden, zeer beleefd en milddadig. gaed van verstand en begrip,onverzaagd en klnek ter wapenen, maar zeer haastig van hnnfd en wat halsstarrig

jnejeugd llad hi
j t0t zinspreuk:Peut-être) in laterleefin zi
jn voornemen. In zi
ti
jd: Keere.'bewaar zzel en eed (2).', zi
jn karakteris4ooralin de laatstetijpen
zeer uiteenloppenl besproken gewnrden (3). Naeen naauwgezetwikken en wegen
van hetgeen z0o ter gunste (laarvan a1s omgekeerd is aangevoerd, onderschri
jven
wj het eortleel van eenen allezinsbcvoegden regter. ))Hs,BRIK van Wre#:rp#:,''
zegt hi
j, ))wasvan hoogegeboorte en Eerop zjne afknmst, Murig, ondernemend,
rustelnos. Zi
jne grootmaedigheid, die t0tzelfopnFeringkcn sti
jgen,zi
jne stoutmnedigheitl, diet:troekelonsheid kon nverFlaan,zjneopregle Tolksgezindheid,die hem
de harten der menigte cpende,zi
jne bespraaktheid,zi
jnegevatheid,zljnei
jdelheid
zelve, zouzen hem in een ti
jd aIsdien,waarin hi
joptrad,onderscheitlen hebben,
intlien niet zjn hcoge rang hem noodzakeli
jk zi
jneplaatshad aangewezen aan het
hoofd der verbondene Edelen. Xen bcschulzigt Bhzozhobz van geneigdheid tct den

drank,van oplpopentlheid,diehem deheerschappi
jnverzichzelvendeedverliezen.Dat
er grûnd vnnr beide beschuldigingen is,kan niet nntkend wnrden. Xaar(le bewjzen Ktbreken, dat de eersle onpeugd op zijne handelingen, a1s hoofd van het
de la Maison d'orange, T.111. p.60,61. Correspondance de pnltlvp: 11,T.1.p.534,539.
pcsTrs uEtlnvs, R er. z vdfr. Bel
g. Lib.X VII. p.425. càxpzzà, della gverrl di Fïcldrl
T. 1.p.30, en nExTlvotltlo,Rist.d.Ae#erl.Oorl. b1.65, wiens verhaalin dezen geheelon-

juistis. BtAGllsmts, Ilist.Belg.Lib.111.p.3I9,350. s'Aàol, deBello Bel
gico,Lib. Vl.
p. 331,332. nlzslrs,Oorsp.d. Nederl. Beroert.bl.265. IInR,Hi&t.d.Aedcrf.oorl.D.1.

B.111.bl.168. 1100H ,Federl.Sïdf.B.IV.bl.1i6,147. wzGExlll,Bescltr.r.Amst.St.1.
B.YlI. bl.302.K0K, Tadert. W oordenb.D.YIII.bl.1014- 1016. Xr.n.&.K0E5EN,lDRllây

rzrw ,b1.61,65. Xr.x.c.vzxHZLL,nEsplklclk,Graaf rc> Brederode,b1.96- 101.Dc Gids
voor 1815,D.1.b1.532- 537, alwaarop b1.273-275 de verschillende gevoelensover hetuitcinde van Bl>r
oslbol): getoetst worden. oRxsvstz,
x werd berigt, dat :REnERCBZ binnen twee dagen

ann hetzl
jdeweeLpleurisjwasoverleden. Corremondance#4'ultlppz 11,T.lI.p.17.
(1)Jlg.Gedc/l.d.Fqderl.D.ll.St.1.b1.31.
(2)BpR,Rist.d.Federl.Oorl.D.1.B.111.bl.168.
(3)ZieMr.K.c.vàs nlts,IlEiplllcK,G
,.raafm.Brederode,hetAntwoord opdatgeschriftdpor
Alr.G.GROXN v.I'RIASTERERjhetïFedevwoord desHeeren v.nàtt,en deeven zaakri
jkealsscherpginnire bccnrdctling der beidceerstgenocmde geschriftenin de Gïdd l'nnr 1845,D.1.b1.267enz.
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1555- Verbond, eenigen invlocd hebbe uilgeoefend; de gevaarll
jke strekking derlaatste
1568
werd vaak krachteloos gemaakt door zl
jne innige verkleefpheid aan denPrins1an

Oranje. Gewoon zjne eigene inzigten aan dievan dezen voortrefeli
jken Staatsman
teonderwerpen,vnlgde hi
jmetgedweeheid dicnsingevingen,enznunietgeschroomd
hebben <an overi
jlde stappen terug tetreden binnenhetpa1,dcordexporzigtigheid
en gematigdheid van dezen gebaand. W-el verre Tan metvlotlvs voor een goed deel

pp Bhznsaonz de schuldte werpenvan dejammeren,dieinvl
jftienhonderd achten
zestig en de daarnp volgenze jaren ons Vatlerland hebben getrofen, houden wj
staande, dat, hadden alle Edelen , diehetYerbond teekenden, vonrdeuitbreidingdaar-

van z0a krachtig gei
jverd, hadden zi
jmetevenveelschranderheidvoordeuitvoering
van dat Verbnnd gewaakt, en t0t het uiterste t0e den geest daarvan zo0 trouw ge-

handhaafd als BhxnEhonz deed, de bange jaren van ALBA'Stt
jrannj zoudenwelligt
nimmer zo0verderfeljk opIïederland hebbengedrukt.Deûerehouling van den sederlandschen Adelz0u ôfdenKoningt0ttoegeeil
jltheit
lgedwongenenhem striktverbonden
hebben gehouden aan het eenmaal ingewilligde , öf het pleit, wie in N ederland

hcerschen z0u, eene SpaanschéInquisitieofeeneNatie,inharebelangen behoorll
jk
door hare honfllen vertegenwoordigd,ware vroeger in het open veld , en , wat 00k de

uitslag had mogen zjn, roemri
jker voldongen geworden (1).'' Laatons hier bjvnegen,dat geen derverbondeneEtlelen voordezaak,welkezi
ja1sheilig beschnuwden,z0aveelheeftopgeoFerd a1sBhsnEltopz (2). W ie hunnern0k eenen omkeervan
zaken wenschte, als een middel tot herstelzi
jner verwarde geldmiddelen, zeker
mhznzRonz niet, geli
jk deuitgestrekte goezeren en bezittingen,welkehi
jindeNederlanden achterliet, getuigen (3).Op zwakken grondsteunthetyermoetlen,dathi
j
nietvri
j was van staatszucht en het oogmerk had, doordeyerdri
jvingvan vllzlps,
zichzelven den gravenhoed 4an Kolland op het hoofd te zetten (4). Zeker is,
dathj zich zulk eene onwrikbaregenegenhcidbi
jhets'
olkhad verworven,dathet
berigt van zi
jn dood geen gelonf vond,en zich langdemeening staande hield,dat
hj n0g leefde en alsverlolser des volks terugkomen zou. Eindeljk,))beschouwt
men de gebeurtenissen van vjfticn honderd zesen zestigalsdegrondleggzng der
N ederlandeehe wrf
g-A:ïd; beschnuwt men de werkzaamheid van cenen ronEw zzK van

Fcwœcs,van eenen xAhwlx in dat licht, dan weten wi
jnietaan wien meerdan

(1)de Gï#:voor1845,D.1.b1.551,552.
(2)Z1ehier4oorjb1.280.
(3)v.Hàtt)nExlll
tlcK)Graaf rcl Bredernde,bl.103- 109.
(4)dcGih A'
oor 1815,l).1.b1.5l5,546.
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aan sRznEltonz den eernaam toeknmt,nietslechts van M edegrondlegger,maarzelfs1555v

an Iloofdgrondlegger onzervrijheid (1).''
Dekri
jgslieden,doorBRloEltonzin J meterdam achtergelaten, plunperden vôôr hun-

1568

nen aftogt het Karthuizers klooster, vernielden al wat in de kerk was, en mishandelden de mnnniken. Daarna kwamen eenige hunner hoplieden voor de Haarlemmerpoort en verzochten , dat men hen uil de stad van mondbehneften en schepen z0u s v.
voorzien om het IJ over te steken; aan het eerste werd dnor de Regering voldaan ,Bloeim.
,

1567

hetlaatste geweigerd;dnch deHervormden zonzen hunaan den bapm ,onderschi
jn
:an koorn , nog eenige zakken buskruid t0e in kleine vaartuigen. Xet deze vaartui-

gen,waarschi
jnlijk,vertrokken zj,op hetberigtdatdeGraafvan Megen metdertien
vaandels Sloterdl
jk genaderd was,naar W aterland (2). Aldaar verlieten hen de
Heeren van Batenburg en antlere aanvpertlers,dieaverde Zuzderzee,vermoedeljlk
langs K lieland, naar Embden wilden stevenen.Xaardoor zesgewapende vaarluigen

van den Graafvan Jremherg,onderbevelvan EltwsT xrtEhT,aangetast,moestenzt
j
zicN overgeven , en werden met hunne roofgoederen te Rarlzngen opgebragt. De
gebroeders :ATEwBVRO, AwnzsoT, w zwGtz en MAxlxzslxAx van W lpï', gezegd coco

Tan F eerï
g'zlezl, werden naar Fzlvoorden gevoerd en even alshunne lalgenonten,de
Friesche Edelen szoza'
r BEIJMA ,HERMAN van Galama en wztxax nan Wpzltp:-l, tpt
op de komst van ALBA in hechtenis gehouden. Van de overigemanschappen, ten getale

van cmtrent honlerd, werden Tieren twintig t0tde galei
jen verwezen,zeven opgehangen , eenige in vri
jheid gestelz (3). Inmiddels wasdeGraaf4an Meaen,nadat
A mnterdam hem eenige levensmiddelen had verslrekt, de knechten 1an rhzozltooz

gevolgd. Doch kort vôôr zi
jne komstte Medemhlik,hadtlen zi
j zich tescheep begeven en waren, ofschnon hj hen terstond met eenigekleine vaartuigen achterna
zette, behnuden te llpesloot,bl
j Jmnterdam aanden Xuiderdi
jk,gekomen. Van
hiertrokken zi
j door de F:&?r: en deWdlz#o:naar Ihuween en aldaaroverden
Rç
jn, verscheurden hunne Taandelsen verliepen. Zi
j,welke Mzoxx inhanden vielen,werden ôf dadeli
jk over de kling gejaagd,ôfnaarJmaterdam en verdernaar
Brue&el vervoerd , en aan den ljve gestraft. Drie vaandels veetvplk, welke te
F ianen waren gebleven , Toeren over de Lek , onder berel:an ALBaEcu'
r van #uc&

(1)de Gih voor1815,D.1.b.451,452.
(2)scHEtTExz,s>:
yplllx ran Brederode,bl.115,116.
(3)Correspondance de pHltlppE 11,T.1.p.533,Sententiën ran Atvz,bl.76-82. v.n.
IUER, de lnit T'
ll-zl/f. Lib.lI.p.479. BrRGrsplrs,Hist.Bel
g.Lis.111.p.350. sTRzoz,de
Belto Belg.Lib.VI.p.331. :0It)Ilist.d.Feder/.001-1.D.1.B.111.b1.169. noarT,Nedert.
Sz
àf.B.lV.bl.118.
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1555- tenhroek , w lsLgx nan F y
J'r:ld cn zAx van Aeseœy:, om de schans aan de Faartte
1568 b
emagtigen. Hertng XRIK van Wrz/zlzlmf
g'k dreefhen uiteen en nam Rzwzssz gevangen, die naar het slot Fredenhurg te Utreeht gevoerd werz. ERIK maakte zich
tevensmeester van K zanen en Jm ezde, en plunderde hetkasteelBatenntezn, weleer

de verbli
jfplaatsvan UEwDRIK van Brederode. Wzllefdrdlm mnest sollcAhxEsmet
zi
jn kri
jgsvolk, in weerwilderRegeringen Gemeente,innemen (1). Eerlang echter
werd hi
j aldaar dpprden Graaf van Bonnu 4ervangen,wien,bi
jloorraad,hetstadhnuderschap over Ilolland , Zeeland en Utreeltt was opgedragen (
2).
-

De ontbinding van hel Bondgenootschaz der Et
lelen bragt de sleden onder 'sKanings gezag terug. Met evenveel drift en i
jver als kcrt te vnren de beelden en
altaren, werden nu de kerken der Onroomschen afgebrnken en de balken er van in
sommige oorden ,bovenalin F laanderen , t0t galgen gebezigd en de stichters daaraan

opgehangen (3). Eoxowo meldde den Knning, dat hj indat gewest binnen ééne
maand tl
jds dezaken op den puden vpethersteld had;dathetvolk ontwapend was,
de Hervnrmde Leeraarsgevlugtwaren,en hi
jdeberoerten in den aanvang z0u belet
hebben, intlien hj toen, even a1s thans, over acht of tien Aaandelsvoetvolk had
kunnen bescbikken (i). 0m (le rusttehandhaven en nieuwe beroeringen tevnorkcmen, werden t
le Tpornaamste slezen metltri
jgsvolk bèzet,in eenigenu en later
kasteelen opgeworpen , en alom de burgers bevolen ,hunnes'uurwapenen pver te leve-

ren (5). ))llt
lus en za0plotseli
jk xiel(lehpngehoop enovermoed van AtlelenGemeente,en was er nu nnch Heer, nnch stad , nnch Tnlk z00 stoul,datzichverroeren

durfde (6).,, Hetvernieuwen en gestreng toepassen derblnedbevelen,eninzonderheid
deFchrik vonrAlaz
k'snaam , lermeerderden hetuitwi
jken van ingezctenen cn vreem(1)Bententiën mc4 ztvz,bl.31,129,307,336,337,310. v.n.UAER,deJwz-f.Tumult.
Lib.ll. p. 478. srRzoi, de Bello Belg.Lib.Yl,p.330. 50R,Hist.d.Nederl.Oorl.D.1.
B.Ill.bl.169. uoor:,Nederl.Sïdf.B.IV.bl.148. Glzslrs,Oorsp.d.Aederl.Ber.bl.265.
wzGzwzzR,Beschr.m.Amnt.St.1.bl.305-307.scEztxzxz,uXSOIlIK r.Brederode,bl.116- 119.
xtlEwzx,zoRlAàx pzvw ,bl.64,65.

(2)Corremondance depaltlppz11,T.1.p.534,544. IIOOFT,Nederl.#ùl.B.IV.bl.149.
(3)sTRlnl,deBello Bel
g.Lib.V1.p.332,333.
(4)CorrenpondancedeI'
HILIPP: lI,T.1.p.524. Correm ondance de GtltszvxE le Taciturne,
'
11.lI.
p.498,409.

(5)Corre&pondancedeI'
HII.II
'I,:11,T.1.p.531,5l2,5lé,5I5,550,55I,557,561. :cR,
Hist,d.FederlOorl.D.1.B.IV.bl.179,180. srRznz,de Bello Bel
g.Lib.YI.p.333.

(6)n00FT,Nederl.Sïdf.B.IV.b1.1I8,149.
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delingen , zoctlat hetLand met eene geheele ontvolking bedreigd werd. Te J mnter-1555dam was het getal vlugtelingen z00 grppt,
1568

dat er dikwi
jlsschepen onlbraken,om

hen , meest naar Ooet-Friealand, over te voeren. Xen berekent, dattweeduizend

verbondene Edelen en welhonderd duizend huisgezinnen om dien tljd zichmethunne
pederen , welke op meer dan twee millioenen guldens geschat werden ,naar elders

begeven hebben (1). Aan dezeuitgewek-enen wordtde opkomstvan velewelvarende
en bevnlkte steden in D uzteehland , Engeland en in andere gewesten toegeschre-

s'en,waar zi
jhunne nering, handel en kunstvli
jt overbragten. Zl
j bleven echter
getrouw aan hunne zeden en kleederdragt, in de hoap, eenmaal weler naar het

Vaderland te zullen terugkeeren (2). TeEmbden,hetvoorname tpevlugtsoord der
Nederlanders,en waar reeds in vi
jftienhonderd twintig de Kerkhervorming was ingevoerd,vormde xtExzx'
r Kooawszlt'
r, inlgelt
jks derwaarts gevlugt, het ontwerp,
den sederlandschen handel, welke tcch wegens de komst yan ALBA dreigde te verloopen , naar die stad over te brengen , en ontwikkelde ditplan in een uitvoerigen

brief aan den Prins van Oranje(3). 9e Landvoogdestrachtte zonwel(lonr bedreigingen alsschoonebeloften,hetuitwi
jken te beletten (1). ))Xaarhetverloop,werd
van dag t0tdag grpoter,hetgelleene willige waare: yerkoopentle menig zl
jne0nroerende gnederen, ofdieten hoogste belastende. Eenigen, onderschi
jn van vri
jheid des gewissen te zoeken, maakten zich te zoek xonr hunne schuldeischers, die

zj nietzagen te s'
oltloen. Yelen, dien het vertrekken cngelegen lkwam ,loegden
zich naarden ti
jd, gingen dageli
jkster misse, daar zi
jinjaar en dag nietgeweest
waren; kochten de Geesteli
jken nm , en valsch getuigenis van alti
jd Roomsch gegede
kt
Tnnr de geesteleefd tehebben. De ri
jkehuizen stonden open, de disch
ll
jkheid,dienooitmet grooter eerbiedenisen nederigheid gevle'id werd. De anderen, daarentegen, achterhaald op wnorden, op werken, en dikwjls aangegesren
(bedragen) door degenen, die met hen ter preke plagten teloopen,rnnden zich
nergens veilig (5).,, De hcop np genade was vervlpgen, sinds men wist, dat
de Hertog :an J lba met een gezag in de N ederlanden z0u bekleed worden ,

geljk aan dat der Landvopgdes. Vruchteloos vermaande XAItOARETSA den Koning,
(1)Correnpondancede pnltlppz11,T.1.p.546,547, 571. sTnànz) de Bello Belg. Lib.
YI.p.196. v.xzrEqEw,B%st.d.Nederl.oorl.B.111.b1.56.

(2)v.XZTZI'EX,#ï4f.d.Ae#erl.Oorl.B.111.bl.56 versa.
(3)xpEwEw,znRlzzx pztw,bl.72-78.
(4):0R,Hht.d.Aederl.Oorl.D.1.B.111.bl.172,175.
(5)=00Fr,Federl.#ï4f.B.IV.bl.15%
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155
68 daarnu de rust volkomen hersteld wasen zj zich sterk genoeg achtte,deze nok
vpnrttlurend te handhaven, geene kri
jgsmagtnaarde Nederlanhn te zenden; er
wasgeen vjand meer te bestri
jden;dekomstder Spanjaarden z0u de gemoederen
verbitteren en op nieuw beroeringen verwekken , welke grootendeels gestild waren

np hare tnezegging, dat geen vreemd kri
jgsvolltinhetLandznukomen (1). Doch
rlxzlpshad eenmaalonherroepeljkbesloten,metdeNederlandersden weg dergestrengheid te bewandelen, en op den eersten van Lentemaand tle magt 1an ALBA, alsKapitein-Generaal, in den Tolgenzen open brief uitgebreid. ))Flrlps enz.Allen enz.

Daar wi
j onzen Weefen Groot-llofmeesterno> lpEalAwno ArvAasznz Totzoo,Hertog
van J lba, Xarkgraaf van Corza , Ridder van pnze Ortle van hetGultlen Ylies, aangesteld hebben t0t Kapitein-Generaal in onze N ederlanden en over het leger, welk

wj er laten bi
jeenbrengen, en overalhetkri
jgsvolk,daterisen ern0g geworven
zalworden , om den muitelingen weerstand te bieden , zoowela1st0tde andere 00g-

merken,in zi
jneaanstelling uitgedrukt;en dewi
jldagell
jkszo0veleniettevoprziene
zaken zich opdoen en van li
jd t0ttt
jd zich kunnen opdoen,uitwelkegroolemoeijeljkheden kunnen voortvloei
jen, waartegen wj wenschen te waken;enopdatd:
bavengenpemde Hertog in niets verhinderd worde, om uittevoeren,wathi
jvopr
onzedienstnoodig zalachten, naar onze bedoeling, welke wi
jhem in hetbi
jzonder
hebben te kennen gegeven;z0o hebben wj,om te eerdertplonsbovengennemddoel
te geraken, welk vpornamell
ëk dedienstvan G0d,hetwelzjnnnzergenoemdeLanden,
leenmannen en onderdanen betreft, en opdatmen ons de verschuldigde gehoprzaam-

heitl bewi
jze9 ons genoopt gevonden tegeven, geljk wjbj dezen tegenwnordigen
brief geven . aan genoemden Hertog van Jlha in allezaken,welkehjoordeelen zal
middelli
jlt of nnmiddelljk, en op welke wjzehet 0nk zi
j, toLonsgenoemd doel
te leiden, alle zoodanzge magt c& '
YJ' aan onze hovengenoemde zuef:r, at&
Landvoogde. der gezegde Landen , gegeven A/ âdx , zonder ::zpfg noorheltottd?

verstaande, dat elk en een iegeli
jk naar al hetgeen de Hertog van onzentwege,
@

1I1 geval hierbpven gemeld, zal gedaan en bevolen hebben , zich gedragen en
daaraan gehoorzamen zal, alsof het door ons in eigen persoon gedaan en bevolen

ware. Derhalveverzoeken wjgenoemde Xevrouw deHertogin,onze zuster,enbevelen aan alonze Luitenants, gewestell
jke en bjzondereStadhnuders,Bevelhebbers,
Kolonels, Kapiteins en Oorlogslieden,Raadsheeren , overhezen en andereAmbtenaren ,
en in het algemeen aan al onze Leenmannen en onderzanen ,den bnvengennemden

Hertog van Alha a1sonzen eigen persoon te gehoorzamcn in hetgeen hi
jhun,en4an
(1)sTltàoz, de Bello We/
gïcp,Lib.YI.p.,
731. :(
)R,Ilint.d.Nederl.Oorl.B.lV.bl.180.
HPOVTjNederl.S,'
df.B.lV.b1.152.
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onzentwege, zalbevelenr alshebbende een znopanigen last;enditzp0 lang,totwi
j1555-derwaarts zl
jn gekomen, hetgeen wi
jhopen datbinnen zeerknrtza1gelchieden,of 1568
t0twj anzerszullen bevolenhebben:wantaldusbehaagthetons. Ten getuige hiervan, hebben wj den tegenwoordigenbriefeigenhanzig nnderteekend en erons gront
zegellaten aanhechten (1).,, Hetschi
jnt,datALBA latern0g eene andereaanstelling,
en welin de Spaansche taal,alsKapitein-Generaal,en een berigtschriftfznntructiej
ontvangen heeft. Over dit laatste tonnde hj zich weinig tevreden,dewi
jl het te
kleingeestige.vcnrschriften bevatte betrekkeljk het beheer der geldmiddelen en de
krdgstucht(2).Onderdagteekeningxan den negentienden 4an Lentemaand,gafFltxps
aan hetH0fvan Meehelen en de overigeNederlandscheHoven schrifteljk kenni:van
zi
jn aanstaand vertrek naar deNederlanden en van ALBA'sbenoeming t0tKapiteinGeneraal,metbevel,dezen in allesalshem zelven tegehoorzamen (3).
Het is geenszins te verwonderen, dat de Landvoogdes zich door 'sKenings handel-

wjze zeer gekrenkt gevoelde, en op ontslag uit hare betrekking ernstiger aandrong (é). Reeds had zj vrneger Fllzlps onbewimpeld tekennen gegeven,dathi
j
zich niet alleen weinig bekommerde om lzare belangen , maar 00k om haren

oeden naam. ))Boor de buitengewpne grenzen,'' zeide zi
j,))binnen welke Uwe
Majesteit mi
jn gezag beperkt hceft, hebt Gj mi
j alle magt ontnnmen en 4an de
middelenbernnfd, om de zaken vau ditLand geheelteherstellen;en nu Gi
jziet#
dat deze op een goeden voctgebragt zi
jn, wilt Gi
j anderen de eerdaarvan geven, terwi
jl ik de vermnei
jenissen en gevaren alleen ervan heb donrgestaan.... Ik
heb derhalve besloten, s'
ôôr ik hier het leven verlies,gell
jk ik erreelsmdne gezondheid verloren heb, mj terug tetrekken en hetoverigeml
jnerdagen in rusten
aan dezienst Tan Gptlgewi
jd doorte brengen,nfschoon niet metml
qn echtgennnt,
wegens de kwade verstandknuding, die tusschen nns beltaat, geljk UwerXajesteit
bekend is, en welke alleen is vonrtgevloeid uitmi
jne zucht,Uwe Xajesteitbnven
alles te dienen en genoegen tegeven.'' Ten slntte hadzi
jden Koning metnadruk
verzncht,haarspoedig te cntslaan,en hem nnderhetoog gebragt,datzi
jslechtsvoor
den ti
jd van twee jaren wasaangesteld,en ernu achtin nnopllnudeli
jke vermoejenissenhaddoprgebragt,waarvoorhi
j,naarhetscheen,haargeenendank wildeweten (5).
(1)Correspondance del'
nltlppEI1,T.lI.p.626,627.
(2,
)Correnpondancedcpllltzpp:11,T.1.p.530.
(3)colvespondancedepulslpl,zlI,T.II.p.627,628.
(4)covremondancedeI'
altlppslI,T.1.p.532,531.
(5) Correnpondattcede:aILI:ps11,T,1.p.523,524.
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1555- Belangri
jk vaordekennis4an hetkaraktervan Flrlpsiszi
jnantwoord op dezenrond1568 b
.
orstigen brief. Hj betuigtdaarin,))dathj metveelsmarthetmisnoegen derLandvoogtles heeft pntwaard, maar zich verwondertr tlat zi
j hem z00 hartstogteli
jk en
onberaden heeft kunnen schrjven. Hj begri
jptniet,h0ezi
jeraan denkt,bj den
tegenwoordigen slaat <an zaken, zich aan het bewind te onttrekken. Yerwachtte zi
j
van al hare moeiten en zorgen geene andere belooning dan den roena, de golsdienst
in den nuden staat hersteld te hebben, dan moest zi
j zich aan hem verpligtge-

voelen, dal hi
j haar daartoe(Ie gelegenheid s'erschaftheeft;naaarzi
jnacetookvertrouwen,dat ht
j, die haaralszi
jne zusterbemint,hare belangen nietzalvergeten,
en (lat hoe langer ht
j uitstelt haar in dit opzigt door daden zjneverknochlheid en achting tetppnen,h0e schitterender helbewi
js zal zi
jn,welk hi
j daarvan zal geven. - Derhalve verzoekthjhaar, zich verzekerd tehouzen, dathi
j,
wel verre van iets 1an haar gezag te onlnemen, integenleel haar ecn veel grooter
dan oait te voren geven en niet dulden za1, dat iemand haar van de vrucht
harer Averlten beronve.
Indien hi
jnog geen besluitomtrent hare bi
jzondere zaken genomen heeft,mnet dit toegeschreven worden aan zjne begeerte, zoozani
ge
maatregelcn tenemen,welke hun beidenvpegen; ishi
jten volleovertuigd,datwan-

neer zi
j elkander zullen zien,hetgeen z0o God wilnietlang meerza1duren, zi
j
z
uc
hl,
ha
ar
ge
no
ege
n
t
e
geve
n
e
n
t
e
t
oo
tevreden zal zi
jn over zi
jne wezenli
jke
nen,hoeweinig retlen zl
jheeft,zich pverhem tebeklagen (1).''
Mxaoxazrux lietzich doordezeevenvlei
jendealsonopregtebetuigingentevredenslellen.zi
jbevestigtle h0elangerz00meerhaargezag,enbedwongmetnatlruknieuweberoeringen, welke te Jntmerpen ontslaan waren (2). 9en Hoogen RaadteMeehelen
en den overigen GeregtshoYen werd aangeschreven 9 allen j die zich aan de verledene
opschuddingen hadden schuldig gemaakt nf daarvan verdacht gehouden 3verden, zonder eenig acht te slaan op 4oorregten en zontler eenig verder beroep , naar de uitgevaardigde strafbevelen te veroardeelen. Bj een rondgaanden brief,werden de Regenten# z0o wel de? goede als der kwade steden , gelast de namen dergenen ,welke
hetLandverlaten wilden ,op te teekenen , hen te beletten te vertrekken en totgehonr-

zaamheid aan Gnd en den Koning tevermanen(3).Hetisnietleverwonderen,datzi
j,
(1)Correspondance deI'nltzpp:11,T.1.p.540,541.
(2) ârcltives de la Acïddl d'orange,T.111.p.7d. correspondance de l'nltlpp: 11,T.1.
p.550 (1).

(3)Correspondance d: 'Hltlppq 11, T. lI. p.635,638. Ondcrdegoede steden teldemen
toen:Leuren,Brussel,Kortr%
j'k,Fïerfte:, Dendermonde,Aal&t,Wrrc:,J'
f.Omer,Jire,
Betltnne, Bet'
gen ï;I Henegonwen Wf#,Ili
jssel,Dottay,orchies, Ac-ew,Luxemburg,
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dieoverharetegenpartjgeheelgezegevierdhad,nietzeergezindwas,deafgevaardigden11
556
58
:an de Keurvnrsten van Sakaen en van Brandenburg , van ozoaozFRZBZRIK , Xarkgraaf
:an Brandenhurg, cualsToFFEs, Hertog 4an W urtemherg, w lsu x , Landgraaf :an

Eenen,enxzkazlz,XarkgraafvanBaden,alsmiddelaarsteontvangen.Zi
jantwoordde
dan 0pk ophun uitvoerig, nu endan in vri
j hevigebewoordingen opgesteldverloog
tergunste tlerHervnrmden in deNederlanden,bj mnnde van den Geheimschri
jver
SCHARBERGER,))datzi
jzich overhethaaraangebotlengeschriftverwonderde;dathunne
Xeesters en Heeren nietwel onderrigt waren van hetgeen in deN ederlanden wasvn0rgevallen,en geloof hechtten aan de verdichtselen van muiters en rustverstoprtlers; dat
de Koning en Zl
J
#@ hunnen pligt vervuld hadden , door deze oprpermakers te bedwine
n
da
t
gen;
geen der Vorsten , uitwier naam dit nuttelppsverzoekschrift was inge-

diend, in zi
jnestaten zonveel moedwil en zulk een openbaren opstand z0u geduld
hebben (1).': Hoohxz was in het Land terug gekeerd en hield met Eoxowp en
andere Hecren zamenkomsten, waaroverrlLlpsaan deLandvoogdeszi
jn misnoegen te
kennen gaf(2). Eoxoxo spaarde moeitenoch vleitaal,ot 'sKoningsgunstteverwerven (3). Xaarterwi
jlhi
jden Vorstvan zi
jne gehechtheid en trouw verzekerde, 0nderhielt
l hi
jbriefwisseling metohAlzE, wien hi
j van den slaatvan zaken onzerrigtte (é). GRAwVSLLE sprcektvan eenen brief, in welken de Graafden Prins meldde,
dat hunne wegen (meneke) ontdelttwaren; datdeKoning zich wapende, wien zi
j
geen tegenstand kontlen bieden;datzj derhalvemoesten veinzen en zich z0a gned
mogell
jk schiklten, t0t zich degelegenheid opdeed, hunne plannen te 4erwezenli
jlten (5). Algemeen werd 'sKnningskomstalsheteenigemiddelbeschouwd, om de
herstelde rust en den vrede in hetLand te bewaren ; die 1an AtvA daarentegen zag

lhçonrille, Dordrecltt, Ilaarlem , Gouda, Apfferdcpz, Enkhuizen,Zienkzee, Flhsingen,

zvyâezl, xampen, Zwol. onder de kmade steden: 'sHertogenbostk, Lier, JlccdfrfcAf,
Limburg, Gent,B rugge,Jlycrex ,oudenaarde,Bailleul, Cassel,Fclelcfelwe:,D oornik,

Jmsterdam , J?eyl, Ttrecltt, Leiden,Brielle,J#
'ïdde/âvrg,Nt
jmegen,Roermonde,Fcnlo,
Bommel,D eventer,Leeuwarden, Jrpsïsge'zen M echelen.

(1)Arcltires de la *cï4nzI dnorange,%.111.p.80-99. Correspondancede 'nltou 11,
T. 1. p. 538. srRzoz, de Bello Belg. Lib. VI. p.329,330. vmLlrs, Ep. ad. Iloppzxvx,
p.427. IloppExrs,Epi&t.p. 131.

(2)CorremondancedeI'
llltlpp:II,T.1.p.532,534.
(3)CorrespondancedermtlasJI,T.1.p.545,547.
(4) Corremondance depnltlpu 11,T.1.p.578,587.
(5)Correapondancedepnlupvx11,T.1.p.561.
11 Bszs.4 STUK.
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15
15568 elk onheilspellend te gemoet(1). De Lanllvnogdes zelve deeldein deze gevoelens.
net beyel :an ylLlps, om (le vnorregten der Nederlanderstevernietigen , deplaatseli
jke
overheidsbetrekkingen (loor ambtenarcn des Koning! te laten bekleeden , kastcelen op

te rigten, gnederen verbeurd teTerklaren, belastingen uit te schri
jven zondertoestemming der Staten , niemand van degenen, t
lie zich lergrepen had , lergifenis te

schenlten,en tle benden afte dankenjtlie zi
jgeworven hatl, kwam haarteruitvoering allermnei
jell
jkst400r. Zi
jhad 2en GraafvanMegen naarZeeland gezont
len,cm
den Koning teontvangen, wiensophanden zi
jndeknmsthaarin deNederlanden znu
houden,welkezi
j anders besloten had, zoollra ALMA gekcmen was, te verlaten;
elkgevalmaaktezl
jtoebereitlselen,om in den l00pvan W t
jnmaant
lte vertrekken (2).
Bli
jkbaark0n de Landvoogdes in (le cogen 4an Fllalpsgeengoet
lsmeerverrigten,en
van daar, dathaar bevelschrift tegen de scheurmakers te Jntmerpen uitgevaardigd,

h0egestreng 00k,donrhem werd afgekeurtl(3). Erisgeen twi
jfelaan,dalhi
jthans
tracàtte,den geheelen staat :an zaken il1de N eh rlanden nmver te wergen; en cnder

de loopende geruchten dicr dagen behoortlecok dit, dathj dezegewesten t0t een
afzontlerli
jk ri
jk wilde verhellkn,nnder den naam van hetKoningrijk Wdlgfl(1).
H0editzi
j, Fltlps nordcelde t0thetuitvoeren zi
jnerplannen geen geschikterwerktuig te kunnen xinden dan den Herlog van J lba.
Dox FERxAwno ALVAREZ nz Tol
zxoo,Herlogvan Jlba,invjftienhnnderd achlgebo-

ren, stamdeafuiteen zeeraanzienll
jk geslacht,hetwelk in KantLliëeenegewigtige
r0l gespeeld had, en zi
jn oorsprpng uitdeoutleXoorsche Koningen 4an Toledoafleitllle. Van daar wordt AtBA, welke zich steedsop dezeKoninkli
jkeafkomslbcroemde: in de geschriften van zjnen ti
jd schimpswi
jze deMoor nf Marane,de
verachteli
jkste scheldnaam in Spanje,beliteltl. Sinds zi
jne vroegste jeugll t0t bet
kri
jgsmansleven opgeleid, ri
jgte hi
j in (le legers en onrlogen van KAREL Y t0t
den bekwaamsten veltlheer Zi
Jener eeuw. Be Keizer had zich 4an hem in verschei-

dene belangri
jke ondernemingen bedientl, en Fllzlps meende in hem dcn waren man
getro/en le hebben, om de Nederlanders te bedwingen. Xaar juist (laarin 1ag
'sKonings misstap; de N ederlanh '
n behoefden niet bedwongen,slechts op eene an-

dere wi
jzeingerigt(gereorganiseerd) teworden. De uitslag van 'sllertogs zentling,
heeft de keuze van 'ILlps veroordeeltl. Aluuz: was door langtlurige ontlervinding een

gvnotkrijgsman,meervoorzigtig nog dan dapper,maarhem ontbrakenteneenenmale
(1)corremondancedepHItIP::11,1'.1.p.552,558,559.
(2)CorrenpondancedeI,nltlp'z11,T.1.p.5$6. Vgl.p.5i2,514.
(3)Corremondance de pnltlppE11,T.1.p.550-552,562.
(4)ârcltivendela #cïdpzld'orange,1'.111.p.101.
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de eigenschappen s'
an den staatsman, en dezewerden hoofdzakeljk gevorderd,om de15
156
>8
taak,hem opgelegd,naar eisch tevolvoeren. Hj waskri
jgsman zoowelaanhetHnf4
jgsmanshardvechtiga1sop hetslagveld (1). Het moge waarzjn,))dat hj eenskri
heid had en in alles uit het beginsel van pligthandeltle, en deze pligthet militair

gebied t0tgrond had 2atgeen tegenspraak gedoogt(2);''maardezeverontschuldiging
isveelmeereene beschuldiging. ALBA verdienthetvreesseli
jk verwjtvan op burgerljkezaken de kri
jgswetten toegepast en getrachtte hebben,Tolken9die Toorregten
en vri
jhczen bezaten, aan de tuchten de ljdell
qkegehoorzaamheid van den spldaat
te nnderwerpen (32. Hj zelfkende geene hoogerewetten dan de bevelen zjnsXeesters,welkehj blinzelingsopsrnlgde,almoestdil00k aanduizentlenhetlevenknsten.
Trotsch en t0twreedheid toe gestreng, onverbiddeljk, wraakzuchtig en geldgierig,
trnuweloos,geveinsd en heerschzuchtigvan aard,werd l1j doordeNezerlanders, die
hem tjtlenshetverbllfdesKoningshadtlenleeren kennen , welligtnng meer gehaat dan
gevreesz.Zi
jn inwendige spiegelt
lezichafin zi
jnuiterljk voorkomen.Hi
jwasmiddelmatig doch gedrongen van ligchaamsgestalte, trotsch van gang en houding,onverpcosd

werkzaam en matig in spi
jsen drank, sprak zelden en offerze weinig ti
jd aan den
slaapop.Ii
jn lang,mager,scherpgeteekend,strak gelaat,werd dnorzi
jnedreigende
blikken en gebaren nog onbehageli
jker, en deze,gevoegd bj eenebrullende stem ,
knnzen ecne geheele vergapering schrik aanjagen (1).
vôôrhet vertrek 4an ALBA werdin SpatB-eri
jpelt
jk overwogen,donrwelkemiddelen de zaken in deNederlanden konden hersteld wordeu. ln een geschrift,door sopvzavs oggesteld 9 wordt tot dat einde voorgeslagen :dat men het regtsgeding opmake
van hen ,welke de onlusten berokkenl hebben ; datmen de vpprnaamsten strafe'
, maar
dengenen vergifenis schenke, welke,hunne dwaling erkennende, vportaan als Katho-

lijken willen leven; dathetgezag der strafbevelen en van hetgelonfsonderzoek her-

steld worde;dat men hetdragen van dekleedi
j(leverl
j)derBondgenooten verbiede;
datzi
j die 2en Koning wel gediend hebben ,eenebelopningpntvangen ;datde besluiten der Trentsche Kerkvergadering naauwkeurig opgevplgd, en de nieuwe bisdommen

ingevoerd worden;datmentleambten en lterkeli
jkebedieningen zonderomknpping of
unst verleene, hetgeen sinds drie of vier jaren nietgeschied is;dat mcn allen,

GrontenenGeringen,verbiedezich methetbestuurvanzakentebemoei
jen,hetzi
jin
het geheim , hetzi
jin hetopenbaar,ofvergaderingen tehpulen,bpndgenpptschap(1)BvRGrxnlrs,Sidf.Bel
g.Lib.111.p.278,279. sTElnz, de Bello Belg.Lib.VlI.p.453.
(2)zltoEltlllzK,D.Yl.bl.166. Yg1.'rcxtîx-xrsKzv,Mém.etFpycg.T.1.p.220.
(3)oltoxw v.I'IISSTERER,in deZrchivendelaJ.
lct
-dps d'orqnge,T.l#.p.261.
(4)zsToxqz,Leren ran ztvz,D.II.bl.504.
62+
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- pen aan te gaan, eene bl
jzonderekleedl
jtedragen,verzoekschriften.bj wi
jzevan
'ereeniging, aan tebieden en dergeli
jke. In een tweetlegeschriftvandezelftle hand
en waarscht
jnli
jk uitdenzelfden ti
jdalshetvorige,M'
ordtvonrgesteld:1@.datmen een
bepaald getal Yliesridders benneme, om met de letlen van den Geheimen Raad,
eenige uit den Raad van State en dien xan Brahand. pnder het oppertoezigt
van de Lanlvoogdesen den Hertog :an J lha, Kapitein-Generaal, diegenen te 10n-

nissen, welke gevatzi
jn ofgevatzullen wprzen; zi
j maeten gezamenli
jk alle aangeklaagden vonnissen 9 uitgezonderd Ridtlers van het Gulden Ylies ))d2e wïel k6nnen

#erplpfé'd morden, dan dppr ltune#:l!)'i:n''Jten aanzien s'
an hen moeten deRidders alleen regterszi
jn, en de Raadsleden,a1s bi
jzitters, hetregtsgezing instellen
fznntruzre) en hunnemeening (avh)uitbrengen;2@.datalhetgeen sindsden eer.
sten van Slagtmaand vi
jftien hontlerd vi
jfen zestig :anhet bewind isafgeperst, herroepen worde; 3@. dat de vonnilsen van alde regtbank-en derN ederlanden onder

2en HoogenRaad (van Meehelen)behooren (1).''
GRlwvzstz, welke n0g steeds ophetvertrek desKoningszelvcn naardeNederlanden

aandrong,en t0tgoedertierenheid en gematigdheitlvermaande,werd nietgehnord(2).
Met cen vertnog in dien geest, wendde zich 00k deKeizer wedertotFltlps, welke ler-

zekerde dathjt0tzachtmaedigheid geneigd was,op denzelfden tjd,datALBA metde
uitgestrektere volmagt,van welke hierboven gesproken is,den togtnaardeNederlan-

den nndernomen had(3).Denvi
jftiendenvanGrasmaandwasdeHertoguitMadrzdnaar
Cartltaaenavertrokken,waarhi
jtien dagen lateraankwam.Hiervondhi
jdekrjgsbenden en mondbehpeften reeds ingescheept, en ging,nadeontvangstvan honlerd duizend

3

dukaten uitSevilzè-, den vi
jftlen 4an Bloeimaand metderliggalei
jen, welke AwbhzAs
ooRxA en cosxo nI MEolcl gezpnden hadden,onder zeilnaarGenua,van waarhi
j
den xier en twintigsten dier maand den Koning zi
jne aankomstberigtte (1). Hersteld#aneenederdendaagsche koorts,welkehem teMilaaneenigen tjd had opgehouv. de
n,monsterde hi
j zi
jn legerte St.zpzlroœfd,aan den voetderJlpen.Hetvoetvolk

Zomer-was uit vier afdeelingen dier oude soltlaten zamengesteld, welke in de oorlogen van
m aand.

1567 KAKX: V gevormd waren,en ynorhetbestekri
jgsvolk derwereldgehouden werden;
(1)Cort'
enpondance de plltlpl
:x 11,1'.1.p.528,529. Vgl.hiermedelzetontwerp van bestuur voor de Nederlandon,hiervoorbl.206- 210. Zie 0ok Supplémentc=z Zrcltive& de 1/
Mainon d'Orc/lge,p.73- 79.

(2)correspondance depHII,Ip:z 11,T.1.p.531,534,545,560.T.lI.p.8.
(a)supplèmenta., zrcAïre.de la Jzco.. d,orange,p.41,46.
,rremondance da pslslppz 11, T. 1. p. 529,530,5:
,$
(4)Lo
2,539. svanv,n,rs,sist.we/
g.
Lib.111.p.a7a, s,szoz,de wel/: Bel
g.Lib.vI,p.3i5,
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de Napelsche aftleeling, drie duizend twee hontlerd en derlig man sterk, in negentien 15551568
vaandelsingedeeld,was onder bevelvan ALFolsa n'vtto-k; (leSiciliaansche,aangevnertl

donr zrslAwo ltoxElo, bestnntl uit tien Taantlels, e1k van hnnderd twce en vi
jftig
man;tleLombardi
jscheteldetwee entwintig honderd man,intien yaandelsverdeeld,
onder sAwcHo BE Lonooxo; en de Sardinische zeventien honderd achl en twintig man ,
in veertien vaandels gesplitst, en had GowsALvo nz rnAccAxoxTz tot aanvoerder; alle

vieroorlogsmannen vannaam en ondervinding.Bi
jelk dezerlaantlelsvnegde &LBA n0g
vi
jftien Spaansche bussckieters,voorzien van dubbelhaken, zoodat het voetvolkacht
tluizendacàthnnderd achten tachlig man te zamen uitmaakte. Deruiterl
j bestond
uittweezwaargeharnasteen drieligtgewapende kornetten Spanjaarden,tlrieligtgewapendekornetlen Italianen, twee kornetlen Albanezen, en tweevaandelsbusscàieters,

inallesbi
jna twaalf honderdman.Do> EREDERIK nz TorEoo,de zoon van ALBA,was
Opperbevelhebberyan hetlnetvnlk,en zi
jn onechte brneder nox VERDIXAIB 4an de
ruiterl
j,overwelkedaarenboven Asrollo otlvElaA als Commissaris-Generaalwasaangesteltl. Onmiddelll
jk ontler ALSA zelven stond a1s Generaal-kwartiermeester (praeydcll:yeaatrorum) culAplxz vl'
rsstl,Xarkgraaf van Cetona)en GABRIEL sshBzsLowz
wasOpgerveldtuigmeester. Onder detalri
jke vri
jwilligcrs,welkeden Hertog volgtlen
en zich door wapenfeiten vermaard gemaakt hadtlen , behoorden stwcso b'AvILA en de

beide uAsTA's,die van de geringste tnthooge kri
jgsrangen waren opgcklommen,de
even bescheitlen alsongemeen bekwameFaz
kxclsco vEaorco, en tle dappere, regtschapen

xownaAoox, een dertien helden9welke bl
jtlen slagvan Muhlherg methetzwaartl
in den monp deElbenverzwnmmen,en ontlereenheviggeweervuur den vi
jand de
Taartuigen ontnamen, Van Welke KAREL V naderhand eene schipbrug liet vervaardigen.

Na de monstering, begafziclzAtBxnaar Turi
jn,om den Herlog van Savoyetebegroeten , wel
ke hem den beroemden vestingbouwkundige finnenieur) yaAsclsco
pAccloT'
ro nfpAclEco medegaf, om in hetopwcrpen van sterkten in deF dd:rlcxd:x van
gneden raad te dienen. Terstnnd na 'sHertogs terugknmst, trok hetleger 0p ;de
vnnrhoede, bestaande uitde Napelsche afdeeling voetvolk, de ligte Italiaansche en de
.

zwaargewapenleSpaanscheruiteri
j,werd doorALBA zelven aangevoerd;de midtleltngt
(het centrum)zamengesteld uitde Lombardi
jscheafdeeling,4ierkornetten Spaansche
ruiters en den legertros, stond ontler bevel van nox pazozllxx ; en over de achterhcede, bestaantle uit de twee afdeelingen Sicilianen en Sardiniërs, en de Albanesche

ruiters, gebnnd culApzxz VITELLI(1). De ll
jftogtmeester FaAwclsco znAhaA trok met
(1)ztBz genoet'smaandsalsXapitein-Generaal1260 kroonen,en zi
ja Biechtvadertweeduiaten 'sdaags. Dax I'
REnZRIK vzx T0LEo0 6û0,n0> l'
Eltplxzzo 5i2,ea caumzz vITgssx500 kreonen
elke maand. :0Rt#ùf.d.Nederl.Oorl.D.1.B.IY.b1.181.
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1555- szaszsroxz het leger vnoruit; de laatste om de hinderpalen, welke den togt mngten
1568 b
elemmeren , uit den weg te ruimen; de eersle om te zorgen, dathuisvesling en
levensmiddelen vonrhanden waren. De plaats, welke de: morgens door de vpörhnede
was verlaten , werd des avonds door den middeltogt, en den vnlgenden avond door de

achterhnedebezet(1).
Aldus trok het leger door Plemont over den berg Ceno 9 langs de heirbaan, wel-

kemenacht,datdnoruAw>lB.
&Lisaangelegd,inSavn e.HiernntvingAL:A eenschri
jven van deLandvongdes, waarbijzi
jhem in bedenking gaf,ofhetnietraadzaam znu
zi
jn,een gezeeltezjnerbenden terug tezenden,dewjldezaken in deNederlanden
op een goeden vnet stonden, en hetbezigen Tan geweld op nieuw m isnoegen,en erger

n0gdan nait,mogtverwekken.))lk hebvnlkvan i
jzergetemdj''z0uALBAgezegdhebben,))en zalik nu geen volk van baterkunnen temmen(2)?''Zekeris,dathj zich
op zi
jn laslbrief beriep cn den togtvpprtzette. Gelukkigenongehinderd vperdehi
j
ge
wo
r
den
,
zt
jn heir,hetwelk in Savoye met zeven duizend Italianen wasversterkt
*

dnor de enge passen, langs de afgronden, en over de bergstrcomen tler J lpen ,

waareene geringe magttoereikend z0u geweestzi
jnhettevernielen,althanste beletten vaorwaarts te trekken; het vplk zou alstlan in het gebergte van gebrek omgeknmen zjn, daarop elkelegerplaatsslechtsToprélnen dagen vnoreen derdeder
benden leeftogt vnorhauden was. Xaar de llertog gaf door het onderhoulen van de

stiptste krjgstucht den bewonersvan Graaumhunderland,Geneve,Bern,Zurzeh,
cn derFranschegrenzen,dieallen zich gewapcndhadden,dewjlzj zich nietsgneds
van denabi
jlzeideensSpaanschen legersvcprspelden,geenereden totvi
jandeli
jkheden.
Op den veertienden dag bereikle hi
j Boargondzë, waar vier onlangs geworvene
vaandels rniteri
j zich bj hem voegden, tnpg toendoorLotharingen,welksHertog
hem met vele eerbewjzingen ontving, en kwam tegen het einde van Hooimaand
in Luœemhurg. Hiersloeg hi
jvppreerstzi
jn legerneder$hetwelk eerlang, versterkt
door vjf afdeelingen Duitschers en driehonderd ruiters onder bx xuonhox,oBzhsrzll
en SCEAUEWBUEG, met trosboeven en een o'ergroot getalvrouwlpersonen jmeerdan vier

en twintig duizend menschen telde. )W einigen,'' zegteen ooggetuige, ))verheugden
zichover 'sHertogsknmst; veeleer zag elk 'sLandsondergangte gemoet,uithoofdevan
den bekenden moedwil en delosbanzigheid der soldalen ,Tooral van degenen,welke in

Italzêgediend hadden, terwi
jlbovendien de Spanjaarden donrdeNederlanzersalgemeen gehaat werden (3).,: Vele 4an 'sKonings getrouwste dienaren, wenschten
(1)pnwTrsHzrTzavs,Aer.Auntr.Belg.Lib.XVII1.p.432. sTltzoà,de Bello Belg.Lib.VI.
p.350-353. :vxGrwoll;s,Kist.Bel
g.Lib.111.p.351- 353.

(2)ucnl
qsNederl.Sùf.B.IY.bl.161.
(3)Zit den brief van den Qvheimschri
jver pxzzTs,een Spanjaard,welkesindsvieren dertig

B E S Y I B ER LI S B S.

495

chAwvztx.
z indeNederlanden terug (1).AI,BA zelfbegafzichnaarDiedenhoven(F#& 11
5m8
55onvzlle), waar BARLAVMOwT, GAspAh nzRoBlazsen andere Ezelen hem opwachtten
en namensde Landvongdesbegroetten, aan wie hi
j, tpt zatzelfde doel,vlAxcxsco
IBAIRA gezontlen batl. Hj verdeelze zjnekri
jgsmagt in devoornaamste stezen van
Brahand en Flaanderen derwjze, tlat zi
j in twee nf zrie dagen k0n bjeengetrpkken worden ; en zond den Graaf van Lodron metdrie duizend man naar Jnt-

merpen, om deW alen, nnder den Graafvan Mannfeld,den Ionge,dien hi
jniet
vertrcuwde,afte lossen. Ondanks het verzoek tler Landvopgdes, Bruaael,waar alles
ruslig en tlen Koning getrouw was, van inlegering te verschoonen , werd t1e voprstatl

metkrjgsvplk bezet (2).
Onder de Nezerlant
lsche Grcoten, welke zich haaltlen , den Herlpg 4an J lba te

verwelkomen en zi
jne gunst teyerwerven, wasde Graafvan Egmond. Xen verhaalt, dat de Hertog, den Graafzientle naderen , uitriep: ))Ziet daar den grpoten
Ketter!'' Eoxoxo verbleekte. doch hield deze waarschuwende woorden meer

vaor scherts dan ernst, toen de Hertog hem met een Trienzeli
jk gelaatontving,
schjnbaar hartell
jk omarmde, en twee overschoone paartlen van hem ten geschenke welwillend aannam (3). Xetgeljke geveinsdheid nntving ASBA te Leuven den Graafvan Iloorne,wien hi
jdikwerfschrifteli
jk,in detoegenegenstebewnorw
dingen,:an zjnexriendschapverzekerd en uitgenoodigd had,hem te bezoeken (4).
Verzeld dcnreen aanzienli
jken stcet Nederlanzsche Etlelen en zi
jneli
jfwacht,hield
hi
jdesmidtlagsom drie ure zi
jnen intogtteBrunel. Hi
j werd van stadswegeniet22v.
verwelkomd, en EGxown, AznscuoT, noch MAwsyElzo, welke zich bi
00;StJ- de Land#oog-ma
and.

tlesbevnnden,reden hem te gemnet. Bl
j zi
jne aankomstaan hetpaleis,weigerde 1567
jaren in deNederlanden in zaken van staatgediend had. Correspondance de pnltlpp: 11
P.558.

(1)Correspondance de pllltïp'E11,T.1.p.559.
(2)corremondance de pultlpl,
E 11,T.1. p.5I9,559,56I,565. Jrchires dela Maison d'Orange,T.lII.p.103,114- 118,120- 125. 'oxTrsUErTERrS,Rer.z/fdfr.Belg.Lib.
XVIII,p.432,433. BraGrAolrs,Sïdf.Belg. Lib. 111.p. 353- 355. sTnzok,deB ello Belg.
Lib. VI. p. 353-356. B0R, Ilint. d. Nederl. Oorl. D. 1. B. lF. bl. 181. v. METEazx,
Hist. d. Nederl.Oorl.B.111. b1. 52. verso. l00FT, Nederl.Sùl.B.1V.bl 161, 162. czxyzwk,della g?4crrc diFiandra,T.1.p. 31- 32.
*verso. tzxzRlo, le glerre di Fiandra, p.

24, 25. Dezeschri
jversverschillen van elkanderin hetverhalen van kleinebi
jzonderheden.
(3) aon,Rist. d. Nederl. Oorl. D.1.B.IV.bl.182. v.METERZN,SC4l.d.hkderl.Oorl.
B.111.bl.53. H00:T,Nederl.Sïdf.B.IV.bl.142. wzTsox,Ilintr.pnltlps II,D.1.b1.292.
.

(4)Correspondance de pElL1'Pz 11,T. 1.p.563. :0R,fF4f.d.Federl.Oorl.l).1.B.IV.
bl.182. H00rT,Nederl.Sïdf.B.lY.bl.162.
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1555- xAaoAltzvsA's l
jfwachtzjnen hellebardiersden toegang. Op denzelftlen dag had niet

1568

:ervan daar,een Ezelman van den Graafvan Manefeld,doorburgersonllersteun(1,
aan een dienaarvan den eischerbj den kri
jgsraad çaudzteur-mzlztair) eenige land-

lieden uitN amen nntweldigd, welke wegens het vermnorden van Spaansche snldaten

ALBX vond de Landvnpgdes in haarslaapvertrek,waarzi
jgewoonli
jk
gehnor verleende; zi
j stnnd en deed geene beweging 400r-nnch achterwaarts. Hj
bleefeenigcn ti
jd melongedekten hoofleen toenhj zich,op haar herhaald verznek ,
gedekt had, spraken zë
j, alti
jd staanle,een halfuurmetelkanler;de Hertog met
geYat waren.

veel eerbied, de Landvoogdes met stugge hopgheid. 9e mecste letlpn van den Raad,
de Bevelhebber (ler stad, en eenige dienaren van de Landvoogdes morzen, dat men

den Hertog had laten binnenkomen,l'ôörhi
jzi
jne lastbrieven getoond had. Alz
yà,
hiervan verwittigd, zond die in met (len brief des Konings.XARGARETHA,ten hoogste

over de handelwi
jze Tan Fltlpsveronlwaardigd,verklaartlestellig,datzjvertrekken
wilde. Niettemin nntving zi
j, een paar dagen later,den Hertog ten uitersteminzaam , betuigze datzi
jzeertevredcn wasover zi
jne komst, en niemantlmetmecr
genaegen z0u gezien hebben dan hem. Zi
j maakte eenige aanmerkingen overhet
verschil van dagteekening in zi
jneaanstellingen en in de brieven des Kpningsjwelke
jnerzending ware?
bi
j met zich gebragt had,en vroeg vervolgens,wathetdoelzi
DeHertog antwoordtle, ))dathi
j meteene krl
jgsmagt gezontlen was, om het geregt te onderschragen en de bevelen der Landvoogdes tell uitvner te leggen ,opdat

de Koning, bj zi
jne komst, hetLand in rusten vredemogtvinden.'' Hi
jtrachttehaarte overtuigen,tlatnoch zuchtnaar eer,ri
jkdom ofgrootheid,noch vi
jandschap tegen icmand hcm aangespnord hadden , deze zending op zich te nemen, maar
alleen, om den wi1 desKonings te gehoorzamcn. De Landvoogdesvrneg hem toen ,

metwelkezaken hi
jdachtte beginnen;wie zj inden raad z0u roepen,en wie tlaar
buiten sluiten? Even hofell
jk werd dit (lnor den Herlog beantwoord, welke verklaarde, niet minderte allen ti
jde tothare dienslbereid te zjn dan BARLATMOXT en
Aazxszao. Hetgesprek kwam nu op deDuitschekri
jgsbenden;de Landvoogtlesoordeelde,datztjafgedanktmoesten worden;de Hertogontweek een bepaald antwoord,
zeggende, dat m en spoedig daarover het besluit des Konings te wachten had. Eindelt
jk kwamen zi
j op de huisvestingdersoltlaten;MAaGARETHA drong op het sterkste

aan, datBruaeel daarvan ontlastMierd;maarALBA bleefop ditpuntonverzetteli
jk.
de
s
chul
d
We
r
pen
O
P
ml
i
r
ne
))Indien gi
jdaaroverklagtenhoort,''zeide hi
j,))mnogtgi
j
koppigbeiden hardnekkigheid;ik zalmi
jgaarnemet den haat belasten, welken de
genomen maatregel tcgen mi
jzal verwekken-'' Voorts was er npg sprake over de
naar Lg-er gezondene afdeeling, en het stichten van een kasteel te J ntmerpen.

Over hetregelen derlevenlmildelen,welkedeburgersdersteden aan de krjgsbentlen meesten leveren,z0u de Hertng metde Heeren raadplegen;tle tegenweorzigheip
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der Landvppgdes werd,naar zl
jn oprdeel,daarbi
jnietgevnrderd;zaen z0uhaarden15
55-1568
uitslag dezerberaadslaging mededeelen (1).
Onmiddelli
jk na tlit onlerhoud,zrong deLanlvoogtles op haar ontslagbj #ILIPs
aan. 90
orzl
jn gedrag te haren opzigte, verklaarde zi
j zich ophetgevoeligst getrnfen; hj moest haar vernorlopfd hebben, het bewind nederte leggen, vôôrde
komst van AI-BA; de Ilertog immers deed alles wat hem goeddacht, niettegenstaande

zi
jvan een andergevoelen was, z0oa1sonderanderen uitdevertleeling 2er krt
jgs- 29v.
oogstuideli
jk bleelt(2). In n0g krachtiger bewoprtlingen gaf zi
j hem , weinîgmaand.
dagen later, in eenen vertrnuweljken brief haar leedgevoelte kennen. 0m bare 1567
eertesparen,moesthj nietgedopgd hebben,dat,terwjlzi
j npg tegenwoordig was,
een anderdatbuitengewonn gezag kwam uitoefenen,hetwelk zj dezen nietbenl
jdde,
maarvoorhaar z0overnezerend was. Diep griefllehetbaar,tlatzj toteen eeuwig-

benden d

tlurend voprbeeld z0u strekken, hoe weinig m en van hem voor bewezene
#diensten te wachten 'hadde; want nimmer zou hi
j er kunnen ontvangen, welke

te vergeli
jken waren bi
j die zi2.* hem bewezen had. - Z0o de Kpning haar
weinig dankbaarheid betopnt, zi
j troost zich met de gedachte, dal zi
j vpldaan heeft aan hetgeen zi
j aan Ga(I, aan de wereld, en aan zich zelve verschuldigd was. zi
j herinnert hem vnorts den staat, in welken hj de Nederlanden
verliet, schetst de vermoei
jenissen,welke zi
j ondergaan, de gevaren,welke zj geloopen heeften betuigt,tlatzi
jin negenjaren ti
jdsgeen uurrustgenoten,enbare
gezondhcid , haar leven zelfs, in de wgagschaal gesteld had. ))Is het regtvaardig,''

vraagtzj,))nu ik hetLand totrustgebragten UweXajesteitdaarovermeerdanooit
t0tonafhankeli
jk en alleenheerschend Vnrstgemaaktheb, dateen anler(le vrucht
inoogltevan z0nveelwerkzaamheid en moeite?'' Nogmaals dringt zi
j op haar ontslag aan,en z00de Knning haarnietantwoordt,zalzi
j ditalseenestilzwi
jgendelpe- 8 v.
stemming beschnuwen,en vertrekk-en (3).In een open (oëciëelen)briefvandezelfdeHerfitmaand
dagteekening, klaagtzi
jinsgelë
jksover hetgroptgezag en de talri
jke kri
jgsmagtvan
AtBA, hetgeen alpm schrilt en verbazing s'erspreidde. Pit hopeloasheid op vergifenis,
en uit vrees vpor de aanstaanpe ellende,hatlden omtrenthnnderd duizend m enschen
met hunne roerentle goederen het Land verlaten. Zi
j zelve en de overgeblevenen
stelden alleen hun verlrouwen op de komstdes Konings; en opdat deze te zekerder
mogt verwacht worden, had zj', 4ierdagen geleden, den Heer van W aekene,al
s
Vlootvopgd in plaats van den Graaf van Iloorne, met negen wel tnegeruste onrlag-

(1)Correspondance de rnltlppE11,T.1.p.565,566,567,569,570.
(2)Corremondancedepnltlpp:11,T.1.p.567.
(3)Correspondancede pnltlrp:11,T.1.p.570,571.
JI Dsvt. 1 Srrx.

63

198

A L G E X E ES E G ESCH IE B E S IS

15
156
58
- schepen naar Spanje gezonden. XegtdeKaning zjnekomstlangeruitstellen,(lan
verzochtzj hem ten ernstigste,haaruithetmoejeljk bewind teontslaan (1).
lsBA had hethuisdesGraven van Culemhorn t0tverbljfgeknzen (2).'jneSpanjaarden waren ten uiterlte mhnnegd nverde rust, die in hetLand heerschle, en
verwenschten dengenen ,welke hen uitltalzëgevoerd had, te meer omdat de pest en

rnnde lnop veleverwneslingen onderhen aanrigtten. Daarzj alde sederlandersals
kettersbeschouwden,diehunne gnederen 4erbeurd hadden,maaktenzi
jzich meester
van hetgeen nnder hun bereik kwam. Gronten en geringen , allen waren over de
knmst dezer nnheilspellende gasten ter nedergeslagen. Eenigen echler verhieven
openljk hunne stem tegen de Spanjagrden. Zelfs de biechtvader der Landveogdes

nnemde, in hare tegenwnnrdigheid, hen openll
jk van den preekstnel: ))verraders,
tlieven en vrouwenschenders.''XAROAIETHAzont
lhem deswege,maarondanks haarzelve,

naarzi
jn klooster terug. Steedsvermeerderde haarafkeer&'oprden Hertng, wien zj
tlitin haregesprekken nietontveinsde.ln vlagenvan gemeli
jkheidnam zj vaar,am ,
in afwachting van haar ontslag, van de eene stad naar de audere te reizen , en de

zaken aan het lntoxer te laten (3). Be Hovelingen waren verlegcn,hne zich te
gedragen. ))Zj konden,''gelt
jk zi
j zich uitdrukten, ))deopgaandez0n,ALBA,niet
z:a aanbidden,nfdeondergaande,MARGAKETEA,mnesterbi
jli
jden.'' Zi
j verlangden
derhalve naar 'sKonings bevelschrift, waarbj den Hertog hetgeheelebeheer :an
zaken werd opgedragen, dewi
jldetegenwoordigetuslchenregering,oflieverregering
van tweeën, aan menig#uldige zwarigheden onlerhevig was (4). De knrtzigtigen
wisten niet wat zi
J* wenschten , en lieten zich dnor eene geveinsle minzaamàeitl

verschalken (5).
MetreikhalzendverlangenwachtteALBAdegelegenheid af,om ,z:omogeljk,alde
verzachte NederlandscheGrnnten metlénen slag te trefen. 90nr middel van Eoxoln ,

naarhetschi
jnt,trachttehi
j uoohwzen HooosTaATEx,diezichte Keulen bevanden,
naar Bruesel te troonen, onder den scht
jn,van hen over 'sLandszaken te raadplegen. Bj den Prinsvan Oranjedeed hi
jdaartnegeene pngingen,welnvertuigd,dat
zj tevergeefszouden'zjn. HooRxz werd in den valstrik gelokt; maar uooGsTaATsl

verlangde een vrt
jgeleide, en konlebovendien rooreerstnietkomen9daarhelschot

(1)srazow,deBelto Belg.Lib.YI.p.357.
(2)slaApw,deBelloBel
g.Lib.VI.p.356.
(3)Corrnmondancede'alI,
Ipp:119T.1.p.564,565, 568,571,575.
(4)vlGtllEpi&t.ad.uoppEarx,p.418.
(5)s'Eznz,defellp Bek.Lib.Vl.p.357.
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van een vuurrper hem de halve hand had weggenomen (1). ALBA meende echter15
156
58
de valvpering zi
jns plans nietlanger te moeten uitstellen. 0p den negenden van

llerfstmaand riep hi
j den Raad vanStateWeen,om de ontwerpen terversterkingvan
D çedenhove en Luzemhurg te nnderzneken. De Graven van E gm ond, Spprw:,

Aremberg en Mannfeld, deHqrtog van Jarncltot,lolhcAaxzs,cuzApxxzvlTzLwz,
FaAwclsco IBAKRA en twee vestingbouwkundigen waren tegenwonrlig. Na het eindigen der zitting, werd de Graaf van E gm ond donr sAwcHo o'AvlsA, Hoofdman van

'sHertpgsli
jfwacht,en deGraafvan RoornedaordenHopman sArlxAs,Slotvongdvan
P ort-Rercule, geYangen genomen. EGxown was zna onthutst, toen sAwcuo b'AvII,A

hem zi
jn degen afvrneg,dathj nietwist,wattezeggen.Terwi
jldezittingn0gduurde,had de geheimschri
jverAtBohwozdenIleerbzLALoo,geheimsch/i
jverdesGraven
vanRoorne,bj zich gelokten lalen vatten. DeHoplieden zrzw pzEsprcnz en sA:AzAh hadtlen midtlelerwjlden Heervan Backerzele, op wien zl
j reedseenige dagen
laerden, gevangen naarhetverbli
jf:an ALBA gevnerd;en op den morgen van dienzeFden dag was in de omstreek van udntmerpen op eene eenzame plaats, de Burgemeester vA> sThAAxzzx door den Graaf <an Lodron opgeligt en naar Lg*er gebragt,

znnderdatiemand hetwasgewaargewnrden. Onmiddelljk natlein hechtenisneming
:an w xoxn en noohwz, begaf zicN Asnoaloz naar de woningen van den laatstgenaemde en van BAcKzazzLz, en nam hunne papieren in beslag. Ditalles geschiedde

tloor beschikking 4an nox FEablxAwo nz Tosvno, terwi
jl de Hertog den Raad W wnnnde (2). ALBA verwittigdeterstnnd denKoningvan hetgebeurdeen datditgeene
opschudding verwekthad,integendeel,datin Brunel-de grontsterustheerschte,ja
Grnnten en Kleinen zjnehandelwi
jze zelfsgoedkeurden (3). 0p welken grcnd deze
rust en die goedkeuring sleuntlen, bljktuit':Hertogsboolschap aan eenige vner-

(1) correnpondance de pnïtlpp: lI.T. 1.p. 573, 578. sraznz deBello Belg.Lib Yl.p.
357, 358, die echter verhaalt, dat nooGsrxzTzw zich reeds op weg naarBrun&elbevond, teen

hij n0g ttidig genoeg vernam , wat ergebeurd was,om ia allerjlwedernaarDuit&chland te
vlugten.

(2)Corremondannede'nltlppE11,T.1.p.573,574.Vgl.z0:,Rht.d.Nedert.Oort.D.1.
B,lV.bl.184, 185. v.xuExzw, #z
-df.d.Nederl.Oort.B.111.bl.51 verso. Gvslvs, Oormr.
d.Federf. Beroert. bl. 292. HCOFT,Nederl.Sùl.5.IV.bl.163. tE PZTIT,Chron.de S4/l.
qr. II.p. 165. sTnzoz, de Bello Belg.Lib.VI.p,358, 359. BEsTlvoqtla, Ilint.d.Nederl.
Oorl.bl.77,78. czxpzwz,delta Guerra dï Fiandra,13.1.p.33,31. v.p.vyicKT, Hist.d.

Trpvâlcd,T.II.p.221-227,wierberigten echter,althanswatdebijzonderheden betreft,afwi
jien van het dcor ons gevolgdeoë cieele verslag.

(3)correspondancedepnltla:11,T.1.p.575.
63#
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15
55- nameburgers,welke zich den volgenden dag bi
j hem vervoegden, om dereden van
1568
hetgevangennemen derbeideGraven te mogen weten,))dathj zi
jn legervanSpanjaarden,Italianen en Buitscherslietbi
jeentrekken;znodra ditin de stad wasbinnenerukt, znu bi
j hun antwoord zenlen (1).'' Den Spaanschen afgezant te R ome
verzekerde hj, dat men nog meerpersnnen in hechtenishad kunnen nemen.maar
datde bedoeling desKonings niet was, het bloed zjneronderdanen testorten; en
))ik,''voegdehi
jerbi
j,))ben daartoe van nature00k-nietgeneigd. Ik honp, dat
deze Heeren znodanig rekenschap van hunne daden kunnen geven , dat elk hunne
trouw en onschuld, waarover thans verschillend gesproken wordt, zal erkennen.

Hetgrieftmi
jt0tin de ziel, tlathetmetde zaken z00vergekomen is, en men t0t
zulk een maatregel de toevlugtheeftmneten nemen-'' Hjgaftevensberigtvan het
voargevalleneaan den Paus,denKeizer,enaan deHerlogenvanBel
jeren enBrunmvf
J'k, als Ridlers van het Gulden Ylies. XAXSFELP was ten hoogste verbaasd over

ALBA'sbedri
jf, en ontveinstlezi
jn leedwezen daarover den Koning niet, vooral met
betrekking t0tzl-n schopnbroeder, den Graafvan Hoorne, dien kwadetongen alleen
knntlen beschultligd hebben,en voorwien hi
j'sVorsten goederlierenheid inriep. Uit
vrees,datzi
jn zoon,welkeaanvankell
jk deelaanhetYerbondtlerEdelengenomenhad,
ten gell
jk l0tmogttreFen,zond hl
j hem ten Lande uit. Onbesckropml beweerde hj
tegen ALBA zelven ,dat het gevangennemen der beideGraven eene schending was van

de voorregten derYliesridders,en verklaarde,dathi
jreedsaan een anderRidtlerhad
vnorgesteld,de leden derOrdebi
jeen te roepen,om te overleggen,h0einditgevalte
handelen.DeIlertogkeurde goed,4athj hem inpersoon daaroveraansprak;))hetwas
beter,,' zeidehi
j, pop dezewt
jzetehandelen dan,z0o a1svoorheen,vergaderingen
te houden, die hl
j, onder welk veorwendsel ook,nietz0u tlulden. W atdevoorregten derOrde betrpf, daaroverhad deKoning, na ri
jp nnlerznek, uitspraak ge-

.

daan, waaraan men zich moest onderwerpen.'' XAxsFcx.o en de overige Ridders stelden zick met dit antwoord niet tevreden. Op hunne herhaalde klagten, verwees hen

de Hertog naar den Koning, wien hi
j ondertusschen vermaande, hun geen ander
antwnord te geren, dan dat de zaak danr kundige en naauwgezette mannen was

onderzocht, naar wierberigthj besloten had, datdefeiten, den Graven van Egm ond en Koorne te laste gelegd, nietonder het regtsgebied van hetKapittel der

orde van hetGulden Ylies behoorden; en dathi
j,dusvri
j zi
jndeom in deze zaak
naar goeddunken te handelen ,bevolen had , met dcn RaDgeY:ngen regtsYorm Yoort

(1) Jrchives de la CVt'?C
.
CtIAId'Orqnge, T.111.p.126. svelke verslagenlleid en anpstonder
alle standen hcersclzten, getuigtde bricf van deQrayin ralt #c> Berg aan hare moederJrtuwx
man #cd,
:c?1,P.127, 128.

B ES V A D E R LI N D S.

501

te gaan. Voorls raadde hj den Koning ten ernstigste af, wanneerMoxTlowr mogt11
55
5568
gevatworden, deYliesridders bjeen te rpepen, ofschoon hi
j 00k verzekerd konde

zi
jn,datdezein zi
jnen geestzouden vonnissen (1).
EGxowo en uoohws zaten te Bruaeet, elk in een afzonderli
jk vertrek,totdentwee

en twintigsten 4an Herfstmaand,tnen zi
jdonrden Hopman sALlxAsnaarGentgevnerd
werden. Hun geleide bestond uit twee vaanflels busschieters te paard , welke den

voartogt vormden,eene afdeeling voetvolk,in welkermidden zi
jgeplaatstwaren,en
drie vaandels ligtgewapende ruiters, die de achterhoede uitmaakten. Eoxoln zat in
een draagstcel, uoohwz in een gewonen wagen. Op een pistnolschnt afstands van

Bruuel,keerdehetvoetvolk terug,behalvedriehonderd man,welken0g tweemjlen verdergingen,en toen dooryi
jfhonderd voetknechten uitAalet,waarALoxsooz
vrtoA met zevenhonderd man zich bevond, vervangen werden. Hier overnachtten de
beide Graven, welke den volgenden dag,begeleid danrderui
terj en twaalfhonderd
voetknechten,den tpgtvoortzetten. Halfweg Gentwerd hetgeleide donrvi
jfhnnderd
man uitde bezetting dier stad verslerkt, zoodat de gevangenen aldaar binnenkwamen ,

onder bedekking :an zeventienhonderd voetknechten en vi
jfhonderd ruiters. Zi
j werden in het kasteel npgesloten en onder de hnede van sALlxAs gesteld, OP wienswaakzaamheid en trnuw de Koning zicll verlaten konde. Aldeze Voorzorgen achtte men
npodig wegensbetgrontaanzien van zoxoxn bi
jdeNederlanders,ttdie geen anderen

Koning kenden dan hem (2).', Be overige gevangenen werden in de cellen van
St.Gudula bewaard onderhetopzigtvan raAwclsco nzTohhzs(3).
ALBA had aanstonds dpor MAwspxto en BAhl.AvxoyT deLandvoogdes van de in hechtenisneming der beide Graven kennis gegeven , en zich tevensverontschuldigd, dat

zulks buiten haarweten geschied was, dewi
jlde Koninghetuilvoeren van den last
vporhaargeheim hadgehouden,oplatzi
j,diehelLand moestbesturen,nietdenhaat
des v
'olksmogtop zich laden. XARGARETHA was verontwaardigd,maar bedwong hare

gevoeligbeid (1). DePaus, de Hertogen van Teù'
eren,Wrlzzlz'of
l'â en Kleef daarentegen, gaYen hunne tevredenheid over ALBA'S daad te kennen. FzLzps kondegeene
woorden genoeg vinden , om 'sHertogs edrag teprl
jzen en hem dank tebetuigen.
Hi
j schreefaan zi
jn gezantteRome,datde gevangennemingen in F laanderen het

(1)Correspondanee de pnltlppE 11, T.1. p.575, 516, 577, 578,582. Arcltives de Ia
Mahon T Orange,T.111.p.127.

(2)Correspondance de puILIppglI,T.1.p.582.
(3)Correspondancedepsltlpp: II,T.1.p.582,583.
(4)srRznz,de #c//pBelg.Lib.YI.p.360.
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1555- begin waren 4an de maalregelen, welker uitvoering de rust en tuchtin de Aveder1X 8 l

anden moest herstellen (1). Xen verhaalt, dat GhAwvsttz, op het hooren :an
hetgeen te Brueaelgeschied was,vraagde:))ofmen 00k den Zwi
jgerhadk''entaen
tlit nntkennend beantwoord werd, uitriep:llis deze eene het net nntsnapt, dan heeft

ALBA n0g nietsgevangen (2).': Xaarhoe men lmitenslandsook overhet gezrag des
Hertogsmogtdenken,hetvatten van z0oveleaanzienll
jlkelieden,dreefeenemenigte
iawoners weder ten Lande uit. ILBA wille dit beletten noch strafen , omtlatde rust

der Nederlanden, naar zi
jn gevnelen,nietbestond,))om lieden,die dooranderen
waren misleid geworden,hethonftlvoorde Toeten teleggen (3).', Onderdezevlugtelingen bchoordeTnoxAsvAx TUIELT, Abtvan St.Bernard bj Jntmerpen, welke
metvi
jfenderlig duizend krnonen ontweek, doch daardopr zjneabdl
jvan zeslig duizend gulden jaarli
jksch inkomen opoFerde; hj huwtle in het Land van Kleef en
werd laler Hervnrmd Predikant,eerslte Raarlem en toen te Devt alwaar hàj
overleden is(1).
Gelukkig waren degenen, die ti
jdig genoeg ontweken. Kprt na de gevangenDeming Y;n EGMOND 0D HOORNE, 5Yerd d00r ALBA, OP Y00rS1ag Tan TIGLIUSj eeno

afznnderlë
lke regtbank t0tenderzoek naarde bewegingen in deNedbrlanden, nnder
den,naam vanRaad van Beroerten (:lConaq-odela&zllercccïpnez)ingesteld (5).
VzGtlvsTeranlschuldigdezichwegenszi
jnehoagejaren en hetgeesteljk ambt,datlll
j
gndsvi
jfjaren bekleedde, zitting in dezcn Raad te nemenj welks leden pp zi
jne
vonrdragt gekozen wertlen; bi
*
j belcnffie het middelaan de hantl te gerenj dcze
regtbank te vestigen9 zonder de vnnrregten van Brahand te scàentlen , en dat

zj de Ridtlersvan hetGulden Vlieszelfsin regten konde vervolgen (6). Dezellaad
was oorsgronkeljk uitzevcn leden zamengesteld,ondcrvoorzitterschap van ALBA zelven,welkeerdageljkszevenuren indoprbragt(7).Hetgetalledenwerd latertottwaalf
vermeerderd, en bestond uit de lleeren BARlzkxxoxT en wolacAhMzs, den Licenciaat

(1)Corremondaneede'IIII,I''E11,T.1.p.580,581,584,587,590.
(2)sTaznz,deBelloWelg.Lib.Vl.p.360.
(3)Correspondancedepnltxpl,
:11,T.1.p.576.
(4)Corremondanee de pnlllpl,
E 11,T.1. p.575.T.ll.p.35. #1GtlIEpist.ad HopF:Erx,
p.440. BoR,#zdf.d.Nederl.Oorl.D.1.B.IV.bl.185.

(5)Correspondancedel'ultlppzlI,T.1.p.565,570. lnterrogatoirendu Cbs:eï//erpgtAlo,
in n n.zEltGll's Gedenk&tukk.bl.321.

(6)Corremondancedepultlpn 11,T.1.p.573.vmtllë'
ita,p.37,52.Epht.ad IloppzRtxt
P.442.

(7)correnpondancede'ultlpp:11,T.1.p.573,578.
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JUAN D5 VARGAS, AORIAA> wlcoLAï, Kanselier vaù-.Gql& r#edt-JApoB MEXRTE>S en 15551568
'I:TER AssxT, Yoorzitters der Geregtshoven van F laanderen en J rtoo , zoAy PE
BsAsszRs, Raadsheer in den Hoogen Raad <an M eehelen , zAKol nxsszLs en zAx n:
LA PORTE, Raadsheeren in hetHofvan Flaanderen, tooxwxzm bvthlo, Fiskaalvan
Bourgondl
-ë, Bztlx slEsa en JEAX nv sols, welke laatste het ambt van Prncureur.

Generaalbekleedde. Griëerswaren vl,xzlbzw,oc LA Tohhz, PRAATS en xssoAo (1)..
Ver:cheidene van hen onttrol
tken zich allengs aan dezen Raad, zoolat eindeli
jk de
werkzaamheden op drie cfvierleden,ja,genoegzaam opnzvAhoAsalleenaankwamen.
B=vARG&s wcrdtdoor Spaansche schrt
jvers zelfsals.trnlsch.,wreed, hebzuchti'
g en
wraakgierigvan aard afgeschilderd.Tnen hjSpanjeTerliet,waren drie regtsgedingen
tegen hem aanhangig. De Graven van Koogetraten en Nieamenaar verkharden

openljk, 2at zj niet gelooven konpen, datmen een man, die gevonnisd en uit
Spanjegebannen was, had aangestell, om overdezaak derNederlandsche Gronten
te nortleelen. De Hertog verzncht den Knning , de genoemde regtsgedingen te dnen

schprsen,totoxvxaGAsin Spanjeteruggekeerd znu zi
jn. Fltlpsantwoordde,da!bj
op zl
jn onderzoek, ofditgesclzieden konde, het berigt had nntvangen, dat men
den .
l0op van het regt ter gunste van niemand knnde stuiten. )00k tlat pil ik

piet,'' vocgde(1eKcning erbj, ))maarmen zalalhetmogeljke verrigten, datde
belangen van o: vAaows dnor zi
jne afwezigheid niet benadeeld worden. De geruchten. te zi
jnen npzigte vcrspreid, moeten hcm weinig grieven, daar ik over
zi
jn persoon en diensten zeers'oltlaan bcn,zo0 als hi
juitden brief, dien ik hem
gescàrevenheb,zalbespeurdhebben(2).,'BzvzhGAs,welke donrzi
jne onwetendheid
en,slechtLatt
jn zich bj zt
jne cnmenscheljkheid nng belagcheljk maakte, yond een
t
j#erigen medewerker in zAKos axsszLs,die met eene nicht 1an vzoLlcs gehuwd
was(3). Men lerhaalt, dat deze nzssxts bi
j dezittingen gewnonli
jk zi
jn rnesuitBliep, en als zjn gevoelen gevraagd werd, dnmmelendantwoordde:adl)clïlMl'
ym ,
ad rlfïlvlv- .
' (naar de galg, naar de galg). Nietongegrond wordtditvoareen
verzinlel gehauden,uitden haattegen zt
jne bediening vportgevloeid (1). Erwerden
zaakgelastigden (cnmmissarissen) van den Raad :an Beroerten in de nntlerscheidene
,

(1)Not.ad vmtlzFitam ,p.190. Proch de: Comten #'EG3I0NT etde HORSE, 1'.1.p.7,8.
cllzpprls,# z:l.Gén.de la Guerre de Flandre, Liv.111. p.62. v.METER:y, Sùl.#.Nederl.

Oorl.B.111.b1.53 (verso-)
(2) Correnpondance de pnltlpp: 11,T.ll.p.5, 12.

(3)vlGtllEpist.ad soppgllru,p.450,496,498,523,514. vlGtn Fifl,p.33. 5'.!1:TEAEX,
Ilist.d.Nederl.Jn?/.B.111.b1.53 verso. SnOFT, Nederl.Sùf.B.IV.bl.164.

(4)wzuEskzn,D.YI.bl.253.
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58
- gewesten aangesleld, welkenaarhetgelrag van de bedienaren van hetregt,tjdens
de onlusteé,nnderzoekmoesten dnen en een schriftelt
jkverslag daarvan aan denHertpg
indienen (1).
12s'. Be Raad van Beroerten opende zjne werkzaamheden met het verhpor 4an
Herfstmaand cAszMBaooT, uit wien men begreep de meeste inlichling nopens de gepleegde

1567 wanbedri
jven tezullen nntvangen. Spoedig werden zi
jne papieren metdiede8Graven van Iloorne, des Heeren vAx STRAALZX en van anderen onderzpcht. Zi
jwaren
in grooten getale en bevatten belangrjkestukken,maarmen bespeurde,datervele
waren verbrand geworden. ALBA kondenietgenoeg bzvAaoAsrnemen,diemetjeugtligen '
ijver hem in dit onderznek behulpzaam was, en te wiens gevalle, daar
andtaal nietverstnnd,hj beval,alle zaken in hetLatjn te behandelen (2).
9 v. deze de l
W
i
j
n
Ee
r
l
a
n
g
be
slactde Raad, de bezittingen des prinsen ,an oranje en die van al
maand
.

de schuldigen aan te slaan. In alle Nederlandsche gewesten werden gevolmagtigden en ontvangers over de verbeurdverklaarde goederen der vlugtelingen en gevangenen, terzake der berperingen, aangesteld (3). ))llvorens vonnis te vellen,''
schreef de Hertng aan den Koning, ttzal ik U afschriftzenden van debeschuldigingen

ten laste dezerHeeren,opdatGi
j,na inzagedaarvan,en om hetgeschreeuw van die
Vliesridderste doen ophouden, diegenen van hen, welke in Spanje zich bevinden,
bdeenroepten in hunuetegenwnordigkeid verklaart,datdeschuldigen van hun ridderteeken beroofd zi
jn, waardoor zi
j met te minder tegenspraak in regten achtervnlgd kunnen worden.'' Fxlzlps zette aan den kant: ))daartoe worden zes Ridders gevorderd ,en die, gel
oofik,zi
jn hierniet($.'' 9E vAhoAs en DElzhlo Waren ,
naar 's Hertogs getuigenis, deeenigeRaadsleden,wel
ke lofwaardigevli
jtaan den dag

llegden
egden.. Zi
j ha
dden de
apieren van ORLNJE, flOORNE en HOOGSTRATEN onderzocht,
Zij
hadden
de p
papieren
en d'
aarin voldpende bewi
jzen tegenhen gevonden. Xen twi
jfeldeo0k niet,veelten
laste des Graven van Egmond te zullen ontdekken, wantbehalçedepapieren,bi
j
cxsxxBaoo'
r in beslag genomen,lokte men nog dageli
jks uitdezen laatste nieuwe bekentenislen en Terwachtte, datht
j wonderen z0u openbaren,wanneerhi
jop depi
jnbank gebragt was. De Raad had voor de doodstraf van AxoEboT, MAXIMILIAA. van
#!/z'
> en vlslps.van & 1 ,çJ:, welke te F ilvoorden zaten, gestemd. )Ik zeg

gestemds''voegde ALBA erbi
j,)nmdat ik, totnu t0e, dien Raad geen last heb

(1)CorrespondancedeI'
Rltll'
pz 11,T.1.p.654.
(2) CorrespondancedepgltlppE 11,rr.1.p.576,578,583,600.
(3)Correspondance deFnltlppE11,T.lI.p.612.
(4)Correspondance de l'
nltlppsI1,T.1.p.583,581.
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willen gevenj vonnis te vellen. lk heb Yoorgenomen, deze drie lleeren niet te 1555-l
1568

aten regten,4ô5rditaan allenkan geschiezen. 0p ml
jn aanlrang heeftookdeRaad
gestemd en verklaard, dat zj, die het Compromh geteekend hebbent schuldig
zjn aan de miszaad van hoog verraad.'' FzLlpswas:an gevoelen,datditop allen
knn toegepast worden , welke de Verbondene Edelen begunstigd en ondersteund halden;ja, datzi
j,alsbevorderaarsen aanstokers der bewegingen, zelfs n0g schuldiger
waren dan deze. Gaarne z0u de Herlog over de opbrengslder yerbeurd xerklaarde

gnederen beschikthebben,maarhierin ontmoette hi
jtegenwerking van den kantder
Landvcogdes en van den Raad derGeldmiddelen. Hi
jerkende,dathetSpanjeonmogeli
jk was,steedsgelden voordeNederlanden teverschafen,endatdezegewesten
in zichzelve de midtlelen Toor hun onderhoud moesten vintlen; maar dit was eene

zaak, welke hj nietzontlermedewerking derLant
lvoogdesknn ondernemen. Indien
hj alleen de magt in handen had,z0u hi
jditreedsbegonnen en metdekasti
jding
der steden vereenigd hebben ; want de nnzekerheid ))in welke de burgers over hun

lnt verkeeren, z0u hen nopenjgewilligerde geldeli
jkemaatregelen desKoningstpe
te stemmen-'' Fzrlps hield zich insgeli
jksvan denoozzakeljkheid overtuigd,datde
Nederlanden zichzelve onderhielden; en daar,naarzjn oordeel,flemiddelen,om
hiertoe te geraken , (
le inwilliging der Staten niet zouden verwerven, zo0 vermaande

hj assw, zooëanige maatregelen te nemen,datmen dezeJnwilliging nietbehoefde.
zelfs knn de Hertog naareigen goezdunken handelen,wanneerhj vond,datde zaken op delangebaan geschoven werzen,moel
jelt
jk teregelen zouden zjn,cn erte
veelti
jd mogtverlnren gaan,metdenKoning teraadplegen (1).
Ondertusschen had FlLlps in het verzoek der Hertogin van P arm a bewilligd en

assx, bi
j vnnrraad, met de Opperlanpvongdj der Nederlanden bekleed. ))Daar 13Ar
.

onze zuster, de Hertogin van Parma en Pzaeenza,Opperlandvoogzes onzer Nehr- W ijn-

maand.

landen,''zegt hi
j in den aanstellingsbrief, ))z0o onderscheideneen herhaaltlema- 1567
1en, zcnwel uit hooftle harerongesteldheid,alsvanhaargrooten billi
jk verlangen,
zich naar onzen neef den Hertog van Parm a en Pzaeenza , haren echtgenoot, tebe-

geven, van wien zi
jz00velejaren afwezig isgeweest alleen om onstebehagen en
in den genoemden postte dienen,en langerdan zi
j onsaanvankeli
jk ingewilligd en
toegestemd had; en tevens, om Toortaan meer rusttegenieten , onsverzochtheeft, dat
het ons mngtbehagen ,baar van bovengenoemd bewind te ontslaan en te verpprlnven,

zichterug te trekken,hebben wj onzebewilliginginhaarz00dringend verzoek niet
langer kunnen of willen weigeren,ofschoon wtj bovenmategewenschthadden,dat
zj,welkemetz00 veelmoeiteen zorg,z00loflkljk en metz00 veelbeleiddezaken
(1)corremondance del'
nltlpyE11,T.1.p.589-591,609.
II.9EEb.1 STUK.
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1J55- beltuurd heeft, zich had laten bewegen, daarmede sroprt te gaan. En aangezien
1568 h
.
.
et 0ns, 400r het tegenwoprdige,niet mogeli
lk isj om redenen ,welke wi
J aan onze

zusterbovengenpemd,aan de bjzondere Sladhpuders, Staten, Haven en Steden der
Nederlanden hebben medegedeeld, onsin ditjaargeti
jdederwaartstebegeven,hetgeen wj vporgenpmenhebben,metGodshulp,aanstaande Lente ten uitvnertebrengen, enwj ondertusschen dezeonze Landen nietontblpotkunnen laten van iemand,
die,wegenshet vertrek derLandvoogdes en li
jtlens nnzeafwezigheid, de gezegle
OpperlRndvcngtli
jwaarneme; en daar wi
j reeds nnzen neefen Graal-Hpfmeesterpo>
vsaxa
kwbo Axavwlzz nz TorEno, Hertog van J lba , ,Xarkgraafvan Corza , Ridder van
nnze Orde van het Gulden Ylies, hebben aangesteld t0tKapitein-Generaal in de ge-

noemde Landen en overbetleger, hetwelk wi
j s'oornemens zl
jn bi
jeen tebrengen,
en os-eraldekrjgslieden, dieerzi
jn en die geliglkunnen warden t0theldoelin
zi
jneaanstelling uilgedrukt;tevensachtslaande02 de grooteondervinzingen gelrouwheid,welkewi
jaltjd bevnntlen hebben in den persnon:an onzen neefden Hertpg van
Jlha,en degronteliefde en genegenheid,welkehl
jonzediensten voprnameljk alles
tpedraagt,wathi
j wcet, dat0n!ter hartegaat,z0aa1sbovenalhetwelzl
jn, derust
en hetgeluk van nnze Nederlanden, leenmannen en pnperdanen;doen wz
j weten,
dat wj benoemd,aangesteld en gelasthcbben, gell
jk wj benoemen, aanstellen en
gelalten,dcn gemeldenHerlog t0tdegezegdeOpperlandvppgt
ll
j,om haartehoulen,
waar te nemen en llit te oefenen m et zoodanig gezag, kracht en vplknmen magt,

bi
jzonderen last9regten en vporregten, en geheel op dezelfde wjze en in denzelfden vorm a1swj aan onze bovengenoemde zuster gegeven en toegestaan hebben,
geli
jk in de bevclen en voorschriften, welke wi
j haar daarvppr hebben gezonden
en hier a1s heràaald en ingevaegd achten , meer uitvperig is aangewezen en ver-

klaard;cn ditbjvcnrraad, znolang entntwj daarover anderszullen bevolen kebben,wanneer wi
j herwaarts komen, hetgeen wi
jhopen,datzpndergebrekeopden
aangegeven tl
qd gescbieden zal. W 1
jbevelen en gelasten allen, hem a1s zoodanig
te erkennen, le eerbietligen , en in den genoemden past te gehoorzamen; want

alzoo behaagt het ons(1).,, Ongetwi
jfeld was reeds vôsrhetvertrek van ALBX uit
Spanjehetbesluilgenomen, hem tolOpperlandvoogd tebenaemen. Hj onlving ten
minstetoen geheime bevelen:1*.om aldevoornaamstenvandenLande9welkezichtjdens de onlusten vergrepen hadden ,en de meestschuldigen onder hetvôlk op teligten

envnnrbeeldeljk te straFen; 2*.middelen te beramen,nm zich geld teverschaFen;
3o.de winkelsderboekdrukkersenbaekverkoopersteonderzoeken ;40.kinderschalen opte
rigten ; 5Q.de blaedbevelen aftekondigen en te handhaven ; 6@.dem0gsteedsonafgedane

(1)Correnpondazcede 'nltll'
px11,T.lI.p.650.

B E S Y A D E R L A 5 D S.

507

z
aak derbistlommenteregelen;einleli
jk 7>.destedentetuchtigenenhetbestedenharer1J
55i
1568
nkomsten te bepalen. Na dit alles z0u men van algemeene vergiFenis spreken, maar
vôôr deze af te knndigen , trachten van eenige lieden , onder den naam van minzaam

vergeljk, eeneaanzienll
jkes0m geldstetrekken;dan z0u een Pauseli
jk gezantk0men,diegenen vrl
jsgreken,welkevan devergifeniswildengebruikmaken,endaarna
hetgelopfsontlerzoek wederherslellen (1).
Bj een rondgaanden brief verwittigde Fltlps de Staten en deGeregtlhoven der
Nederlanden van AtsA'saanstelling, en tevens van de redenen, welke zi
# eigen
vertrek derwaarts Tertraagd hadtlen (2). Voortsbetuigde Yi
j, in een eigenhandig 13v.
ôvi
jnFchri
jven aan XARGARETH:,zi
jn harteljken dank v0orden onvermneidenl
jver,hetbe-ma
anfl
leiden debekwaamheid,melwelkezi
jde zaken in een tjd van z0o vele beroerin- 1567
gen bestuurtl had (3). 0p zi
jn last,verwittigdehaarRcv GOXEI DEszlzvA, dathi
j,
ten bli
jke zjnertevredenheid, haar jaargeld van achtduizend dukaten op veertienl

duizend gebragt hadywelke haar niet konden ontnomen worzen, dan tegen uitbe-

taling van honderd veertig duizend dukaten in geld (1). Al deze besluilen werden zeker veel later dan hunne dagteekening luidl afgezonden , niettegenstaande
ezLlps,reedsvôôrgeruimen ti
jd,den geheimen wensch koeslerde, dat de Landvopg.
des zich aan hel bewind onttrok (5). Zj bleef vooreerst het bestuur,ten mi
n-

ste der burgerljke zaken, waarnemen. Het krt
jgsbeheer berultte geheel bi
j den
Hertog van Jlha. Hi
j zond den Graaf van Jremherg met tweeduizend Spaansche
voetknechten en twaalf pf vi
jftien honderd Nederlandsche ruilers den Koning van
Frankrt
j-k terhulpe tegen de Hugenooten (6). 0m de grenzen tegen gevreesde
aanvallen uit D '
uztaehland te dekken, werden de Graven van M egen en van M anœ-

feld,elk met drieduizend man, naar hunne stadhouderli
jke gewesten,enduizend
Spaanscheruitersin deomstrekenvan Kleefgzznnden;endePaltzgraafwosFoxwo,de
Xarkgraaf<an Baden, en de Hertagen Alslps en BRIK van Brunœmt
jk verzocht,
(1)Corremondance de FnltlppE11,T.ll.p.29.
(2)Correspondanne dePsltxppE11,T.II.p.652.xvavvw o: vatKwsAsszKz, âbettres ïsédïle:de
rlllslrpE 11,el de MzxcrvltlTE de P arme,p.11- 14.

(3)Corremondance de pHluppz 11,T.lI.p.651. Bo:,R ist.d.Nederl.Oorl.D.1.B.l7.
bl.187.

(4)Corremondance dex'
mtxpp:11,T.1.p.583.
(5)CorremondancedeI'Hltlpl,z11,T.1.p.390(2),592(3).
(6)sTnzpz, de Bello Belg.Lib.YI.p.361,362. :0R,Hist.d.Aederl.Oorl.D.1.:.I7.
b1.220. Vgl.Correspondance de l'Hlup'z 11,T.1.p.591,597,602,607,698,610,616.
6i+

508

A LG EX EE N E G E SCH IE D ES IS

15
15(
5%- manschappen te ligten. Xaarter bestri
jding der kosten waren de midzelen niet
taereikend. ALBA drong derhalve op geldeljken onderstand bj den Koning aan.
)Voor helpogenblik,'' schreef hi
j, )is niets uit de Nederlanden te trekken,
of van de kooplieden een reaal op de opbrengst der lerbeurd verklaarde goederen

te erlangen, t0t zi
jden uitslag zien van het spel,hetwelk begonnenis(1).'% ge
beloeling des Kpnings omtrent de N ederlanden was n0g onbekend , hetgeen de

gemoederen z00 wel der gped-alskwall
jk gezinlen met angstige onzekerheid vervuldeyqvaarzoorderustdesLandsop hetspelgezetwerd (2). Fltlpseyenwelgafden
Hertog zl
jne hooge tevrpdenheidte kennen, dat hj den staat van zaken alt
laarnp
den legenwoordigen voet gebragthad, en belooftle hem van de benoot
ligde geldenj

ter uitvnering zi
jner plannen, te Toorzien (3). Trouwens AL.A'sslaatkundige beginselen konden niet anders dan hem behagen. De Hertog immers verklaarde:

))een Vorsl, welke met zi
jne onderdanen ia onderhandeling trecdt,kan nietzeggen,dat hj gehoorzaamd wordt; de gewone vrucht:andergeli
jkeovereenkomsten
zi
jn onlusten en pproeren;kri
jgtusschen Vnrsten onderdaan moetzna veel?mogeli
jk vermeden worden, maar niet ten koste :an de godsdiensten hetbehoud 4an
den staat; de Koning kan geene overeenkomst JreFen, ten warehj in hetgeesteli
jke en in het wereltlljke eenige punten toegave; maar in het geesteljkekan
hi
j ditniet, zonder inbreuk temaken op deregtenvan G0d,welkeditnietzaldulden; en in het wereldli
jke niet,zonder zjn eigen gezagtekwetsen; betereen
verwnest Land , voor G0d en t
len Knning door den oorlog behouden , dan een

bloejend gewestznnderkrl
jg,bewoonddoorden Helschen geesten de Ketters,zjne
dienaars (1).,'
De Landvoogdeshad inmiddels 'sKonings toestemmend besluit,ten ppzigte van haar
verzoek , ontvangen. Het is niet onmogeli
jk,dathet ongunstig gevoelen vanFaAx
LORENZO OY0r MARGARETHA dAartoo iets heeftbjgedragen. Hj beschuldigde haar,

dat zl
j nietdie maatregelen had genomen, welke 'sKonings dienst vorderden; dat
zj het gelpofsonderzoek ontjdig gestaakt, en het drukken van het Verzoekschrift
der Edelen veroorloofd had. Nog hevigerhad hi
jzich over haar uitgelaten, sinds
hi
j in vi
jftienhonderd zes en zestig uit de Nederlanden naar Spanje was teruggekeerd. ))De Landvoogdes,'' zeide hi
jt0lden Koning,))heeftzeer zware missla-

(1)Corremondancedel'IILI1,pz lI,T.1.p.597.
(2)Corremondance deI'pltlppxIIyT.1.p.602.
(3)CorrespondancedeNltlppx11,T.1.p.605,610.
(l) Corremondance#cpaltlpps11,T,1.p.608,609.
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gen begaan dnor het niet opvolgen van de bevelen UwerXajesteitin vele zaken,15
551K 8
welke personen betrofen, die met npenbare ambten bekleed waren nf moesten wor-

den. In vier jaren is nietsgebeurd van hetgeen deKatholi
jken verzochten,ofder
godsdienstvoordeelig k0n zi
jn, maar integendeel,men heeftgedaan,watdeKetters
en hunne begunstigers begeerzen. ge Landvoogdes wilt
le nooit de verdachte ambte-

naren, erkende beschermers tler Ketters,afzetlen. Inpien zj,gell
jk wl
j haarverzochten, destedeli
jkebesturen uitKathpli
jken en nietuitKettershad zamengesteld,
zoutlen de zaken niettntdatuitersle gekpmen zi
jn, waarop zj zich thansbevinden.
zi
jkan zich niet verpnlschuldigen, cmdat men haargewaarschuwdheeft;maarzi
j
wille 0nshooren noch zien,terwi
jlzj daarentegen allen ontving,welke de Prinsvan
Oranje en de Graaf <an Egmond t0t haar zonden. In zaken vah staatwilde zj
nimmerBARLAVMOXTgelopven;eensdathi
j zich openli
jk verklaarde tegeneen besluit,
waardoor zekere plaatsen en regtsgebied in Ilenegoumen,ten natleele UwerXajesJeit, aan xowTllxv gegeven werden, en bcweerde, dat men vooraf de toestemming

van Uwe Xajesteit moest verzoeken, antwoordde zi
j hem , dat, z0a hl
j haar in
alles wilde tegenwerken, hj maar in hare plaats moest regeren; er toprnig bi
jvaegende,dat zj z0u uitvneren, wat zi
j besloten had en er dan UwerXajesteit
kennisvangeven. Z0azeerverachtte zi
jden GraafvanJremberg en denHertogvan
Jaraeltot,dattoen UweXajesteitdezen laalstetotlitl:an denRaadvan Statebenoemde, zj haarlevendig misnpegen daarnverbetuigde, en achttien dagen lang de opene
brieven, haar gezonden, terughield. lls de Zamengezworenen verzochten, dat Uwe

Xajesteitden Raad van State en dien derGeldmiddelen z0u schorsen,zeizezj onbeschrcnmd, (lat zi
j zich z0u terugtrekken, indien Uwe Xajesteit aan dat verzpek
geen gehoorverleende.'' Ten slotte beweerdehi
j, datbj hetbegin deronlusten,
XAROARETHA , onper vnorgeven van gesckenken aan hare schonndcchter te zenden,
derlien wagens met kostbare xoorwerpen naar Italzè. had gezonden, hetgeen algemeen gemor had yerwekt, zelfs tegen den Kpning , welke de bevolking op deze

wi
jze van devruchtharerni
jverheid berooftle.'' Te regtvaartFRAX roazwzo uittegen den voornaamslen geheimschri
jxer en raadsman derLanlvoogdes,AhxéxTsaos,
wien hi
jtelaste legt, door allerleionzedelt
jke middelen een vermogen van zeventig
duizend tlukaten te hebben bi
jeengezameld, en die,wegens zi
jne geldzucht,door

hetverbitterde vplk gewponljk Jkgenterzo&genoem; werd (1). XAiGARETUA uilte
jegensden Knning hare erkenteljkheid :00r het verleendeontslag,en voegde hem
(1)corremondancedepnltlppz 1I,T.1l.p.XXXIX-XLIII. De llertog van Jlba begrontte
hetbjeengeschraaptevermogen s'an zRM:5TEE0sop tachtig duizend dukaten.Zie Correnpondance
#c I,nlslpp: 11,T.II.p.62.
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1555- deze trefende woorden t0e: ))Hoewel ik van hier ga, zal ik nimmer vergeten ,wat
1568
t en deze Landen verschult
ligd ben,welker behoudvonrU van
22v. ik aanfweXajestei

Slagtm.zooveelbelang is. gaarom smeeltik UweXajesteilnederig en met alleliefde,gne1567 d
ertieren engenadigjegenshen tezi
jn,waarik dikwi
jlshunnehnppop gevestigd heb.
Bedenk, dat h0egrnnter de Koningen zi
jn en h0e meerzj derGotlheidnaderen,
hpemeerzl
j00k de Gpdtleli
jke goedheid en barmhartigheid moeten navolgen;datal
de Vorsten,welkeoverdezeLanden regeerden,alli
jdsslechts deraddraai
jersder bewegingen gestraft, maar de menigte vergiffenis geschonken hebben , wier berouw
vnor hen voldoende was. Anders, Sire, en zo0 men met gestrengheid te werk gaat,

is hetpnmogeljk,dat de gceden niet met de kwaden li
jpen, en er geen algemeene ramp eù rernietiging van den staat uit vnortvlnei
je, waarvan de gevnlgen
dnor Uwe Xajesteitwelkunnen berekend worden (1).'' Tevensverzochtzj den Koning, dat de steden , en inzonderheid het getrouwe Brunsel,van den last der inle'

p ,a
l
d

gering mogten bevri
jd worden, die des tedrukkendermnestzt
ln,door hetgebrek
aankri
jgstucht,waaraverALBX zelf,z0a alsweinig later00knverhetwegloopenzt
jner
soldaten,zichbi
jFxtlpsbeklaagde (2).Even alszi
j,vermaande GlAxvztl,
E hem steeds
totgoedertierenheid en barmharligheid;hl
jmoesttrachten deliefdezi
jneronderdanen
tewinnen;watlangsdien weg bewerktverd z0u duurzamerzi
jn,dan hetgeendoor
gewelt
lwerd verkregen. Nietlemin gaf de Kardinaal zjne gnedkeuring aan de instelling 4an den Raad van Beroerten en meende, dat de Koning nu de middelen be-

zat, om zi
jn gezag vooralti
jd in deNederlanden tevesligen,waarthansdezaken
met de vereischte geheimhouzing behandeltl werden , hetgeen yroeger het geval niet
was, tnen men alles. wat in den Raad gesgrplten en verrigt werd, 02 de galtmalen

ruchlbaar maakte. De waregeestdervoorzeggingbezielde hem echterniet toen hi
j
betuigde, ))dat Gnd ongetwjfeld de oproeren in de Nederlanden had toegelaten,
om 2en Koning de gelegenheid te verschafen , altlaar in alles tle gevorderde tucht

en regelte brengen, hetgeen voor tlen Koning even dienstig zalzi
jn,alsde opstand

dergemeentenvan Kantili:vonrdenKeizergeweestis(3).':
De Eandvoogdesverwittigde dd Spaansche gezanten te W eenen,Park
j'e en London van haarontslag, om dezen Ilnven hiervan kennis tegeven (1). Vôôrzi
j het
(1) correnpondance de I'nltlppE 11yT.1.p.602. Vgl.sTElnz,de Bello Belg.Lib.YI,p.
364,365.

(2)corremondance depnltlpl,
x 11,T.1.p.602,604,606,615.
(3) Corremondance depnltlppz 11,T.1.p.595,590.
(4)s'azoà,de Bello Wel
gïcp)Lib.YI.p.363.
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bewindnederlegde,onzerhield zi
jden Hertpg van Jlba in den Raad Tan Stateover1555de algemeene vergiienis, welke men, naar haar oprdeel, moest verleenen, even 1568

als hetverlof tot hetbjeenroepen der Algemeene Staten, om eene bede te verkrlgen,daardie9welke vnornegenjaren wasingewilligd,Terschenen was;ten slotte
bevalzi
j de belangen (lesLandsden Hertogdringendaan. ALVAontweek heuschelt
jk
een antwnord op t1e beide eerste vnorstellen j maar dankte de Hertogin vnor de eer,

hem dpor hare aanbeveling bewezen. En op hare4raag, h0ehi
jdacht tehande1en metzegenen, wien zj brieven van waarborg flettren d'cedllrcwce)gegeven had,
antwoorddehi
j,datmen daarin te vergegaan was;de Koning konde welvergiFenis
schenken, maarniemand waarbnrgen (1).
XkROAIETHA'S laatste daad van gezagvceri
ng,naarhetschi
jnt,was.hetuitvaardigen van een bevelscllriftaan de Geregtshoven, 2atplegtige omgangen, vasten en ge-

beden gehouden wierden, om de barmhartigheid Gods voor de Christelt
jke Kerk
af te smeeken; en te zorgen, dat het jubelfeest, door den Paus uitgeschreven,
behoprltjk waargenomen werd (2). Had zj eenige dagen teroren aan degewesteli
jke
Staten , de Geregtshoven en de Steden in een uitvoerig geschrift van haar aanstaand

vertrek uit de Nederlanden en de redenen, welke haar daartpe genoopthadden, 19v.

kennis gegeven, thans konlligle zl
j hun aan, dat de Knning in haar verznekmWi
nter
aand.
bewilligd, en den Hertog van Jlba t0t haren opvplger benpemd hal. Zi
j ver- 1.7
maanze hen dczen als zopdanig te eerbiedigen en te gehoorzamen , verzekerde
dat de Koning a1s een genazig Vnrst in de aanstaande Lente znu komen, en beval

hen in tle besckerming en hoetleGols(3). 9en laatsten :an Wintermaand maakte
ALBA lli
jeenopenbriefbekend,tlathi
jhetOpperbewind had aanvaard en tôt'sKonings aanstaande komst niets z0u verzuimen , wat t0tbevordering van de welvaart cn

den Trede desLandsstrekkenkontle (i). XARGARETUA hadden vnrigen dag Brueeet
verlaten. Deaanzienli
jkstemannen 2esLanlsbetuigden haar,uit algemeenen naam
der Staten ,hunne deelneming en smart over het gemis <an eene Vorstin, welke de
N ederlanden met zooveel schranderheid bestuurd had.Hetzelfdewerd haarn0k donral

de naburigeXogendheden schriftelt
jk,ofbj monde van afgezanten tekennen gegeven.
De Staten van Braband boden haar

een geschenk :an 4i
jf en twintig duizend,

(1)Corremondaneedepnlupl,:11,T.1.p.611.
(2)Corremondance de'HltlppzlI.T.l1.p.655.
(3)correspondance de'nltlp'g 11,1'.II.p.657. ::a,Hi&t.d.Federl.Oorl.D.1.B.IV.
b1.186,187. czxplxz,dellc guerra dïFiandra,T.1.p,36.verso.

(I)corremondancedeI'
Hltlppg11tT.11,p.658.
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55- en die.van Flaanderen cen van dertig duizendguldenaan,welkezi
jaannam ,temeer,
1568 d
aar zi
J vroeger nimmer van hen iets had willen ontvangen , zn0 als aùders gebruike-

li
jk was, en bovendien vnnrdekosten harerreisnog tachtig duizend gulzen tegen
rentemoestopnemen. T0t aan de uiterste grenzen van Braband werd zi
j dnor den
HertogvanJlha,degeheelereisover,op haarverzoek,doprdenGraafvanMan&feld
begeleid. UitLuxemhurg drong zi
j nogmaalsbi
jden Koning nphetspnedig verleenen eeneralgemeene xergifenisten sterkste aan9en riepzi
jnebi
jzondere gunstin vonr
MAwsxztn ,2enHeervan Beauvolr, nx sxpMEltlzs, Assoxvlslzz ,den Algemeencn Schat-

meesterscuzvz,endengeheimschri
jverBZRTV,wegensdegnedediensten,welkezi
jvorst
en Land bewezen hadzen.Zt
jbegafzich regtstreeksnaarParma,waar zi
jdoorharen
gemaalenden whpogenAdelplegtstatig werd ontvangen (1).Laterhield.
zj haarverblt
jf
te Ortona in hetKnningrjk Napel&,waarharejaarweddewerd uitbetaald (2).Beze
uitbetaling geschiezzer naar hetschi
jnt,nietzeergeregeld;althansin een ten jare
vjftienhontlerd tweeen tachtig verschenen blaauwboekjekomtvoor,datzj te Namen
in kommer versmachtte (3). Hare gedachteniswas derwl
jze in achtingbi
jde Nederlanders, dat niemand nnder anderen te Douay hetXint
lerbrpederklposler, (lopr haar

herbouwd, voorbi
jging zonder voor haar wapen, in den gevelgeplaatst,zich het
hoofd te ontdekkcn en eerbiedig te buigen (i). Grontcndeelswaszi
jdeze achting
en genegenheid aan de rampvollejaren versckuldigd,welke deonrustige dagen van
haar bestuur volgden, en lotwelkereven ontzeltend alsbelangwekkend verhaalwj
thans overgaan.

(1)CorrespondancedepnltlprE 11,T.1.p.613,616.'
1'.ll.p.6,9,12,20.vlGtlxEpistad
SOPPEAVM, p. 397,418. sTnlpl,de Bello Belg.Lib.Vl,p.305,366. :OR, Hht.d.Federt.
f
ldr/.D.1.B.I7.bl.188. cuApprvs,Hist.GJzl.de la guerre de Flandre,Liv.lI.p.64.

(2)v.n.vvxcxr,Ilhtd.Tro?t:/.T.l1.p.231.
(3)v.coRvlx-wlxlsBlrzKv,de Tcc/lf?,
gj.Oorl.1).1.bl.461.
(4)sTqkoz.deBello Belg.Lib.Vl.p 366.
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bl. 5.
Tat daartoe aan leidingga
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f,bl.6.- N g'eume beden van Braband en Holland
P
é'lecâf' gedeeltell
jk ïzlydlmïllïéd , ald. - KrL
jgehedrjj'nen, 1)1. 7.- Dood van REN:,
rinswlzwOranje,ald.- FredemetFrankri
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ald. - Ilernzeumde pler:/we/lrï/f:zl tegen de fft'
rr/rvlïngt
vér:zïwtfen, bl. 10. - De
Landvoogde& :fz'
c/tr nzeume onderntandgelden , ald.- Komnt '
tlczl den #:z'z:r in de Nev
derlanden , bl. 11. - Sï
g' wordt ïn de Geldersche eteden geh'
uldzgd en vertrekt meder

naar Duitschland, ald. - Ilù.rvzlzfc/zten irf
gk tegen deProtettant&elterf
J'i/&&.,
ald. - F erbeterzngen ïzl het hinnenlandsehe J-fl4p
:r door de Landroogdes, bl. 12.Uzthreldl:ng van de m agt der Stadhouders, ald.- Oorzaken en yez
?l//gxdzzhzervan , bl.
13.- Beletnm ering der Flcrfwgr/z'c/tdrf
g', ald.- D e Gd:,f:lt'
7'à/t:%'d tot deelnem ing ïzz
de belastzngen gedmongen , ald. - Ge.
çcltkllen over de leenroerighezd der Nederlanden

aan hetDuitscberi
jk,bl.11.- Regeling dïdr hetrekklng opdenrf
g
r'iq
rdcgteAugsburg,
bl. 16.- W e%erz'zlg der Friezen zz'
cA daaraan teonderwerpen,bl.17.- Ilbe-:zl
d2e eedert opgevat heeft, ald. - F!)'
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x
j
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g'
zïgïz?g door den f:izf'r tot 'z'volk.
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Tat daartoe aan leiding gaf deze é'etnenten , ald.- D e Staten klagen

rrye/tfelpp' over het verkraehten t&r noorregten $ altl. - Landplagen f/l Netlerland ,

bl.36.- DeJdzvffezluitNjmegen zebannenjald.- D00d vanMAARTMN VAN ROSSEM,
bl.37.- W lLLlx van Oranjein z!*
y'ne
- plaatntotbevelhebber van hetlegertevelde5:'
noemd,bl.38.- Zqj'nererrfvfïzwdsal&zpp#czlz'
g,ald.- Zlcareheden tlczlBrabanden
Hollandgevorderd:altl.- Men Jezfuïfdelttni'ïvl/?pzlezlvoortaanjaarliik.teverpaehten,bl.39.- Gunntzg gevolg van dien maatregel,ald.- Kekzer KAREL benuvj.ap
z'
fcnd van dezl troon te doen ,ald. Redenen #ï: hem daartoe Jézrpyen ltebben , alz.Iaatate g?zzlwfJ:lt,ï
g'z:zl de& Aeïzdrœ aan de setlerlantlen ,bl. 10.- Plegtige overdragt
dezer éyeYewlezl aan >'xlzlps,bl. 11.- D e Zlzldpppgde.
v lezt tevene /lclr betrind neder,

bl. 43.- Ilernl
'euwde eeddoor >alslps aan deJlgemeene
- Staten afgelegd,bl.41.DeFriesche afgevaardigden Fèfzf#ïg:elltem staande, altl.- Iletwïdlwegruzmen hunnet.
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hen
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gewe
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ge
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Ov
i
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so
sz
el
lï
ve,
rl
,h
de
at
de
#u!
#Vi
lgan
zn
?z
zlge
tp.
çt
:nchzede' ald. - Geheelefrnplz.c/z.fcwd van Kezzer XAREL,bl.15.- #fiz'
c/l::,lzielt
met J!
)'zl: hezdezuzferœu2tIeelandnaar Spanjein,ald.- Zl
j'n verder leven endppd:
bl.I6.- Zi
jn karakter,bl.11.
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land ,b1.é9.- Javd
Bloel
jende*lccl derNederlantlen hovenal van Vlaanperen en Hol
bl
.
52.- Jard en vïl:rder àdlrpner' dzer geweaten,bl.51.- Ill
tnn
e.vf
'
#âlc
/lzki
ïd,de re
ll)'k wczl rllulps, ald. - Ometandigheden
onde
rrjme
ke
rlfue
lps
gerzng cczlpccrdd:,
bi.55.- W eznlgegenegenhe'
id tv.
vt
vc/ldnNederlandereené/cz
qjlcrd:zlonderling,ald.-

Grzeven den Nederlanders eedert MAXIMILIAAN aangedaan ,bl.56.- K annegem eenebe&tgezfzl#:rzgtkng , ald.- W antrouwen tegen Fllulps,b1.57.- FlLlpshernieuultdellz'lirïdp4/z

derJmhtenaren!ald.- F'
J'&teltdenfprlpg van Savoi
je fplLandvoogdaan,bl.58.-

W ILLEX van Oranle en anderen tplleden van den Raad van Statebenoemd ,ald.- FILIPShenoemtddpfg: Nederlandsche E delen tot Aï##:r'van het G?z!#:?)F tiee, ald.- D e verdere

efccfzlkcâc-dzlin (
leNederlanden,ald.- FxI,IPshernleumtdehevelenteyezldefelfer',
bl.59.- Ernntzgetegen&tand dien deafàpzldkïzlg ontmoet,vooralïnBraband.ald.Magt en ïzlrlpe# van datgre/mez'l,bl.60.- FlLxpsbesehrê
jftdeJlgemeeneStaten te
Brussclht
jeen, ald.- W ez'
g:rïzlg der é'dlr-fdzlvan den honderdaten en P#'
/IVJ'/:/z
penning, bl, 61. - Kereeheidenegd/mez'leezmetmoeitetoteenzgegeldell
jkep/?srd/léyz'ê
overRehaald, ald.- Friesland welgert die gelteel, tenzk
j hunnegrz'
dp6At hersteld
morden ,b1.62.- F redebreuk der Franschen, ald.- Fzxulps vertrektnaar Engeland en
erlangt /tlll/?frpep:x, ald. - Nederlaag der Franschen âf
g'St.Quentin,b1.63.- FILlt
as etzcltt tot gedcc/tldzlz'.
v daarvan ltet E z'clzrfccl, bl. 61. - Keroverzng rJ/' Sl.

Quentin en :ïl#: van den '
veldtogt,ald.- Ilongerenood ïzldeNederlanden,bl.65.D e Staten Tan llolland verzetten zïc# tegen het ydlrl
zfà der Fransche taal, b1. 66. -

Opgaaf der 'fccfezc/ttlld aan deStaten overgelegd,altl.- Zï
J'weigeren op '
nfdlz'
e de
voorgeetelde/le#lzlg.ald.- Bewilligen à'ldc/tf.
vonderharde'
t?pprlz,tztzrtfezleenlkeyeldd'
zz
bl. 67. - Calais door de Franschen heroverd,altl.- KoordeeldatNederland ltIervan

trekt, ald. - Krgjknbedrl
jven der Franschen,a1(
l.- EGxoxn hrengt/tlzzleen<eIel
tllre
P de
nederlaag toe /?ïJ'Grevelingen, b1. 68.- E ene E ngeleehe rfppl doet eene lJ,
p#ï/l.
Fransche kust dpc/t m et opylzzlt
vfïg gevolg, b1. 69. - D ood van K oningin MARIA '
van

Engeland, ald.- Kredehandeling metFrankràjk heproejd, ald.- Deze KprdlfeCercamg geopend,bl. 70.- De cfydirpieo onderhandetingen morden het volgendeJ'cJr
hervat,b1.71.- Devredefziœze/l:zlEngelanden Frankrjk afzonderlù'k #e#lpl:/l,ald.W ordtdpprdlen ntetSpanjegepolgd)ald.- Koormaardeltdaarvan,bl72.- Onder-
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1lt

lrpyY T4n PILIPS m et
doehter *Jl HENDRIK 11, ald. llood van den Franschen
i'ornt, al
tl.- Gemqktig gevolgrcAlltetrer:lf
gyde&'rïzlwezlvanOranjeznPari
js,bl.13.''Prineen gdl?zf.gezlz'
z'dt
menaangaande, ald.- Geldgehrekvan rllzlps,bl.74.- D eStaten

mezgeren Adrzzden rdrfcgléyd.. onderntand, ald.- Zl
jnelpegee
Wï
-/'â/tev'd daaromtrent,
ald. - Moeç
jell
jkheden in
jjhet :,'z'e/1el van heden,bl.75.- l'lLll,s beeluit,zfci om
ydfddlt/'idzlonderetand totSganjetegoenden,ald.- Blç
,
jkenvan>'llzlpsgeneaenheid'
pppr
deWetlerlanders,bl.16.- FlLlpsgeloofnl
jrer door GRANVELLE aangevuurd,altl.- Bepall'
ngen #ez?zlg : den Af#der' van het Gulden F !ï:# opgelegd, bl.71.- De #erlpgfwW eduu:e van Lotharingen dingtztccrdeopenvallendeLandvoogdii,ald.- Fer&eltF'lddl
m ededingers dpo, zielt op ,ald. - MARCARETHA van Parma hiertoe henoemd, bl. 78. Ilerntelen ïnrïglïztg nan den Raad van State,bl.79.- Eeneafzonderll
jkeJpzlzulfl
daaruit yerprzzld, altl. - Ih tgezly hierdoor geheel ïzl handen van GRANVELLE, ald.Ferdere StaatelWcâlzndzl, ald. - Bezmaar van GRANVILLS tegen devergaderzngen
der J lgemeene en gdlzld.
vfdî(
'
7'à: Staten , ald.- Stadhoudere en pzzltllzlg van hun c'nl;,
bl.80.- Laethrief van den 'rïzly van Oranjeal& Stadhouder,bl.81,- #ï
.jneemt
eenzge am bten aan en vcïgerl andere, bl. 82.- Redenen '
ppor de laatete hem toegewc/lrerdzl,en heoordeeling daarvan,a1(l.- Opgavevanhetirfjperp/i in deNederlanden
aanwezig ,bl. 83. - Fll-lps verlangt de iezl/ziten der fdrâperéycddrïzlg van Trente ï/l
tevoeren,bl.81.- Sï
J'heelug't,Itetgetalder Wïz'
zc/zppi?ezlaanzienlt'ji te vermeerde-

rds, ald.- Onderzoek naar den ïzlrlpe: van GRANVIIULX op dit be@luit,ald.- Kom&t
der S :rf/gïzl van Parma hier te lande,altl.- Laatete Acpïflel der Orh van hetGulden F &- , bl. 85. - D e A prlïz?g draagt de fp r/pgïzlin eene zitting der J lgem eene
Staten te Gent de Zczldtl/ovyf
p,altl.- Tmeeledzg vertoog dppr deWlg:)n::Al:Staten
-j o
ucx den ffonfpg ingediend, bl.86.- J anmerkingen Ftïerpper, altl.- Gematzgd antepord van Aazlulps, aI(l. - 'œF ornten gew:gezlAeïd om trent de Netlerlanllen, b1. 81.#ï
.je
elteeptzïc/zteVlissingen in naarSpanje:b1.88.- Zù'ne#eztà?mt)'z: omtrentwxL-

I,xxvanOranje,bl.89.- #u:'komtna eenegevaarli
jkezeereï'zn Sganje,ald.- Geeft
cczlz'fppd' hèi
ken van zfjzljjoer voor hetgeloof en deN zlzfz'ïfï:,b1.90.- Iloe=:ïsi
*% reden #tj den setlerlantlers tot-&n@e#:zIhad ygerezl,al(l. - Oorzaken van de
wfeed'veldwznnendeonruntJt)'hurnere,Edeten en degeentelvà#:
'' ï#,ald.- Sehetewc>
ltet leven en karakter rlzl de Landooogdea, bl. 92.- F czl GnAxsrElurx, bl.91.- D 6
Jfcd/tp?z#:r' mennclten de henden van Ordonnantze te vermeerderen ,bl.95.- J lgem een

drinnt men aan op de rdroù#drïpg der Spaansche henden, ald.- Moei
jelz
gi#
G edwaarin het ::u)izl# de& fcpd.
v zîeltgemikkeld zkdl, bl.96.- be tegenzin ïzldeSpaansche
henden groeztz'f::d'aan,bl.9:,- Eindeljj'k heefthetperlrei-derSpanjaarden plaate,
bl. 98. - Buiteneporiglteden fzlzeeland door hen gepleegd,al(I.- Jfkeerigheid rlx
het vermeerderen der ffz'z.cl//?z'zef:le,ald. - Ferdedw' ïpg van #ï:zIm aatregel,ald.-

Staat '
pczz ltet #:ràd/!)'k gebzed ïzlde Nederlantlen,bl.99.- GRAXVELLX tot#cr#ïnaalverheoen, ald.- Ferdeelg'
ng van hetgeezle/l
g
r'â gebied ïzlde Netlerlantlen,ald.-

D e ïnâ/znz'lezz van de zlï:ldw: Bhsehoppen yïf de onder hen etaande i/ppzfer' en cà-

di
jen gevonden, bl. 100. - Mhnoegen der mçndereydezfe/ï
g'àezlover deïzlirï-zfpg
h'
unner inkomsten en reylezl, ald.- DebestaandeFtppg:geeetell
jkheld medeprdr de

merzzlïzlderïzlg van ltaar y:5ï:# verholgen , bl. 101.- D e hooge 2 #:1 evenzeer over
W dzl maatregel ontet
lrcden,ald. - Flluxl,s traeht, op raad '
rc'
4 GRANVELLM, oRAxzl ter
gunste dïer regeling te etemm en ,ald. - Stichting eener Appgd.
vc/t/ol fe Douai, ald.D e ontevredenheid der hoogere etanden gaat op de m indere orer , bl. 102. J lgem eene

'
rree''
ooor hetSpaanschegelooyonderzoek,ald.- Ferzet#:/ GeestelL
jken ezlStatenvczl
Braband tegen het aantasten der klooatergoederen ,ald. - D it voorbeeld eprdl9 doek
zonder yped gevolg ,door '
tlerz'c/teï#ez/: nteden éxepoîyd,bl. 103. - Gn-&xv>lrLl's tegen-

zin ïzl de oArïy/ing der .l'ïz'zcA/pdzefel',ald.- Zù'
n wclï/tfdrïzl: van den fpez'flpd
van Nederland, ald. - Fxxall,s klaagt over de Ftalz'
z'fcrrïyâdz'd der eteden ,bl. 106.D eidr/fâïzly voortdurend opgezet,ald.- W oelzzekgedraa derE delen , inzonderheid van
MANSFELO , ald. - GnAxvzluxzz drzngt aan op de overkom&t van PILIPS,d2e I:'c# op
geldgebrek à:rpe f, bl. 101. - Uitgeputte wlccr der zeâc/iïzf, ald. - Tegen&tand
& vereehezdene.vlf
z'z: teze
n het Jeoïzld dee Lands,ald.- Ilekelq'
ng der geez'ldlï
g'à/tefd
**
L'
-#

door de Aederï
gàerw, en f
zv@flr:ïdïyw der Proteatantaehe leeratellingen , bl. 108. - D e

Wederlandsche Grooten trachten hf6rrcp zcrfïp* te trehhen, bl. 109.- Jjheer*cAI

5 H O P D.

IV

den K
GRANVELLE

oorzaken daarvan.ald. - 0RAxzz en lcxoxo beklagen zfc/è 0êePJF- J#'
oning ,en '
prcgezlhun ontelag al. leden van den R aad plzl Stateb bl. 111.- JntYpprd van Fzxulps hzerop , bl. 112. - GRANVXLLE maakt zïci gehaat Jf
J'de Grooten ,

bl.113.- Zi
jn hetrekkv'
zlg metORANJE,bl.114.- M innoeaen van FILIPS over''Prin'6s h,
uulelù'k metANNA van Saksen, ald. - 0RAxJs's antwoord aan deLandvoogdew
/tferpr:r,bl.115.- Zç
jnedlzis:lzïzlzlzr
g:handelml
jzein dezen,ald.- Sï
g'bli
jft#::niettemzn Itet vertrouwen #:.
y Kong'nge :Alvan GaAxvzlzlzx genieten , bl.117.- W ordt
totLandroogd pp:r Bourgnndië aangeeteld,ald.- K erzetz:'r/I tegen #elbeveld:.
#K o-

wizlgz-,om & henden vanOrdonnantienaar Frankri
jk tezenden,1)1.118.- GRANVELL,

raadt lxzzll's aan Jïdrïzl te Jdrl
zzlezl,ald. - D e Zlzldp/péid' roept de F /ïez'rïdderz en
Stadhoudera naar Brussel,om otldr dezaken #:> Lande te raadplegen. ald. - Zï
g'morden door ORANJS,doeh rrl/c/zfdlp/.v, lpl eenntemm iglteid cczl,çezzppr#,ald.- D e Land-

rp/pdez'heelttit,den heer '
van Mox'
rxcxv naarSpanjetezenden,ald.- Ophelderingen

door de Landooogdes aan den ffpaïzl.y om trent GRAXVELLE gegeven , bl. 119.- GnAN-

vllulux zelfvraagt denffpnïz?y,om iez'c/l:rzzlïv?y tegen zf
gl:helager&,bl.120.- Oordeet
van denKardinaalover de Nederlandsche E deten , bl. 121.- F J'dringt aan op '#Ko-

elizly'overkomnt,b1.125.- Onmankelhaar vertroumen enJvvrcck van>azlzlxysopGRAxvslzLx,ald.- Foortdaurvan den haatrdydzlGl
taxvElulzl,en overmoedder Grooten ,bl.126.Treurige toeetandvandegeldmg'ddelen en r:rtptfpgzrx-gzu,erà:zlderNederlantlen ,ald.- Toe-

w!p:# derffl
zgdzlppf- uitFrankri
jk,vooralïzlAntwerpen,bl.127.- Invloed van oaAxzr
enBERGXN op de Staten van Braband,ald. - Zt
j'dringen aan op deif
g':dzlrp:pïzlg der

âlgemeeneStaten,waartoe deLand'
voogdea geheetpnéx:zz:g:zlie,ald.- Nieuw Jll
@jk
van den haat l:gdzl GnAxvxxzrx, ald. - D e Zczl#r@/y#:' zendt een gezant naar de
krooning #- Duv'fœclezlKezzere,bl.128.- ORAXJE hegeeftzïc/t.tegen haaruitdruk.

idlï
g'k verhod , m ede derwaarta, ald.- E en aantal Nederlandsche E delen tldrg:ze/len hem , ald. - F cf oogm erk hun toegenehreven fmprdl, ald.- XosTzcxv komt vv'f

Sganje terug, bl. 129.- Ilet fl
zJ'
z.
e/t:zlhem en rlzzlf>, verhandelde,Ft:lg:- in #:x
Raad rczlStateweznçg Jï
g'rclvindt, ald.- Zam enepanning der E delen fl eAlGRAXVELLI

ald.- Eoezeer Jfjgevreeed werden,bl.130.- Miö'luktepogingen rczlGRANVELI.X,om
deEdelen teJerrddigen,ald.- Ug'tgeputteœflcf der zc/lcfiïzf, bl.131.- Bi
jeenkpzawzvan eençgeEdelen,altl.- Iletaldaar opgeeteld verzoekaehrg'
ftaan den A'/zlïz?g,

bl. 132. - Kertrek der Stadhouder& uïfBrussel,ald.- Redenen van A?
zzlzl:handet-

voïjz:.ald.- GRANVELLX'Sverklaring fezlaanzien van hetdenApzlïpgingediend œlyk,
bl*. 133.- Redenen totaehterdonht tegen eenigeGrooten,ald.-- Sehlmp&chrlyten op
den Kardinaat werwprdïd, ald.- Janltoudende klagten over het gezag door hem uit-

y:p#:zl#, bl. 131.- '*Konlngs antmoord aan ORANJE, lcxoxn en IlooRxl,al(I.Seherp vertoog dppr deze cczl de Landvoogdesïzlgefdllerd,b1.135.- ZLjzenden een
J/z'
cârzr/'
f er van aan den #/zlz-zlg en â/t'
7'
ren vz
'lden Raad van State,ald.- Kerklarïzly door hen en ::zl:#: Edelen aan deZczl#z)J/v#- gedaan, bl. 136. - Felen
keuren deze A?dzlzl: vereenlgzng c/,b1. 137.- Ooermoed en '
ltlïflekdlzr der zamen.

&pannende E delen ,ald.- Zf
J'eterken dev::.
vf:/t'
7'
àâeï# in haar verzet,ald.- Invloed
van ORAXJX op xGx0xD en de E delen , bl. 138.- Oordeel #e# Kardinaal& over hem ,

ald.- keleedW ïzwdzldezen aangedaan ,ald.- Kruehtelooze/?/gf'pg der Zcpdr//gAz'y
Item m et de Gro
' oten te verzoenen, bl. 139.- D e Landroogdee zendt haren #:#:fAzl-

e
ehrk
jver naar den Koning,ald. - Inhoud'
rczlzlj'n lcwflrïe/,ald.- Fzlallàsneemt
& zl raad van ALBA in , bl. 140.- M eening van GRANVELI.E, bl. 111. - FlLzps denkt
erwyfïp aanzz
jnelr:ri/zzlz'z,ald.- #!)'wi
jstdeozl#drl.
fel/zliz?.
g:hem doorFrankrjkaangeboden , van de hand, ald. - D e fcz?#.
t)@@g#:> ten laatategenoodzaakt de J lgemeene
staten te âdz'c/trll'rdzl, b1. 142. - Zi
j verzetten zïci tegen deitl'?
mpzlïng er van door
Gnz
kxvsxzlz
x,en JeYïffv'
gezldegevraagdebede, ald.- Moeù'eliiketoen.
tand van Gnax&-xIzz,s: d2e& zi
jn Jzllz.î/y en deoverkom&tvan pfluzpshlà'
)J
'taandringen,b1.143.- G'
undfïg:màj'zewaarop deLandvoogde&pper deEdelen,inhetbi
jzonder prer ollAxzs,zlelt
vïftaat,b1.11é.- Ilagehelàj
,'ke toentand Rccrfzlzï
g'zielt::riz?#l,ald.- Ket#:ïA4:/ïJ'k verhli
jf #:y Ilevtoge van Brunswi
jk inNederland mektdeaehterdoehtvan ORAXJK
op , b1. 145.- GRANU LLE &taat z.l::#' aan allerleibeeehuldigingen tendoel, bl.1i6.Beneltzmping hem dppr deE delen aangedaan, bl 117.- Terugkomntvan ARMINTIRO&

u2t Spanje, ald.- FILIPSverdediat Gaasvelzsx en y:J@:ldeZczl#pppg#:#,hqt Jf
g'
e6zlrpe.
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derStaten tepdrye/ll
zïpezz,ald.- fc
Sï
Jl'
rapad
teeht
erl
r/
e
g1
':
de
•id
z
dr
/gd
ve
olf,
1l.ï
18.
-n-K ardzn@.aathetLan
d/d
vï-b
*
Tat daartoe aan leiding gaf Ongernm degerucltteu
omtrent #dAzIvernpregdbald.- GRANVELLX vertrektnaar Bourgondië, b1. 149.- Zù'zz
r

wwy

vvr

.aiVilvaJ

verlaten , ald.- lleze
vraagt der
@

verderelenennloop,ald.- ZJ
g'n karakterenbegaafdheden,bl.150.- FreugdeAprzhà
vertrek veroorzaakt. bl. 153.- D e hooge 2#el keertnaar Brusselterug .ald.- F oornaamateaanhangerwvan den Kardznaal,bl.151.- Seltrl
jren pcn ORANJZ,Egxoxo en

HooRxs aan den ffpnïzlg , b1.157.- D ieneczlfz
epprddzldaarop , altl.- Gedrag dezer E delen ,ald.- W atltunnehedoelinaen deefï
J'd'waren , b1. 158.- F ree.'
rpor deterugkomet
van GRAXVEIZLX,altl.- #ï
j
hl
:/
1
d
e
n
f
f
/
z
l
1g
e
n
de
Zcz
l
dr
/
p
vd
e
'
T
a
n
r
a
addienen,ltetzeeu
.

eaaxzs nzet verholen il#'
/l, altl. - Uithreiding rczlhet gezag van den Accd-wcx
State,bl.160.- Menhegintaandezen,ï/èplaat.vanaandeZczldrppgde',verzoekeeltr%p
ten te rïyldzl, altl. - Ilet gdzlg der Zczldpppgde' mordt tot zlfdl teruggehraqt,

ald.- Ilet ltandhaven der hevelen tegen de Ketter. vermzndertalleng.,ald.- Ifandel in am bten Sf
J'de leden nan den Raad van State ïzl zmang , ald.- GaAxvlluxzx zzet

de zaken derNederlandendonkerïzl,gell
jk ookvlGlalrs,ald.- Onverechiltigheidder
Landvoogdes omtrent GRANVELLE, bl. 161. - Ilaar s'
rïe/ aan den Kong'ng #-wv:,
ald.- DeLandroogdengeheelop dezg
--'dederEdelen,bl.162.- FlLlpshetakfltaar
zï
gl:tevredenhezd,bl.163.- Men heggntaan deip?n:lvan FILIPStefof//
'elen.ald.Iletg:rvc/tlvereprel'dt zse
c/l9 dat DON cAllLos herwaarte zpM kom en, bl.161.- M eenznz
omtrentde Onroomnchen en /tJzl#:l?mg''
z:jegenn'hen,ald.- Men verlangtuïflrdfdfzlz
van den Raad van State, ald. - De Landvoogdee verklaart zïc/z thana gd#dJ
ul

tegen GaAxvllLLx en de Zï
J'
zl:zl, altl. - Fllzlps heveelt het ïzlrp:r:zl van de J:z./?:flder kerkoergaderzng van Trente, bl. 166. - 111
: ingtil
.1dr
g'deLandvoogdegaan,d.

Kettera te '
?ldrpoly- , ald.- W eder&tanddzrezzz!*
/ltzer1'rIontmoet,ald.- Zf
J-onderqteunt de ufl Engeland gevl'
ugte Ap/?nz'c/zXatholiiken, bl. 167.- Fzlzlpshooptelng
eene verzoening fl
zt
vzc/tdzlden Kardinaalen de Edelen te Jdodridzlen spoortdeX anZ

voogdee daartoe aan , ald.- D e Landvoogdea verhlaart zïc/l thana geheel l:y:zlgRAx-,

vzlzlzx,bl.168.- Ook even pzlgl
zlelo laatzll'zielttegen den Apzlfpg overvzGlzlrsu2t;
bl. 169.- De Staten van Ylaantleren klagen over hetgeloofeonderzoek,bl.170.K etgezcy der Stadhoudere :.1::#4.m eer lzïlg:ireid9 ald.- Ongunntzgeï;lrJp:# ltierta.
op de regtahedeeling , ald. - B otaingen f'z.
vec/t:zl Utrecht en Hzxonlx van Brederode,,

a
ld. - Ilet Land verkeertïzleenhiammerlçiken fp-lczld van r:rocrrïzly;bl.171.D e Landvoogdee raadpleegt den aad van 'State over Ftdf zenden nan een g:zczlfyeAsp
naar den Spzlfzw , ald.- Oordeel der ffcrdïzlcc/œgezïzldezlover den z'fccf de& zlxo ,
ald. - Op aandrang rczl ORAXJX mordt t0t het zenden klczl een gezant he&loten , en
Cèïerfp: EGxoxo gekozen ,bl. 172.- D e Landvoogdes traeht, op verlangen van pllzrps,
.
deze zending te doen u1-lœf:l&zl, b1. 173. - ORANJE verklaart zz'
ci tegen den psrlrory-

lantbrief rppr Eoxowo, ald.- Zç
jn oordeel pr:r 't gddzl de toestand#:>Landsrorderde, al(l.- Ilet J:rïy/zclrz
yl dien prdreézlip-zlv'g gewi
jzzgd,b1.114.- Vyglzlvs
dringt aan op Z'
J'S ontslag , ald. - Ecxoxo vertrekt uïl Brussel,bl. 175.- E enzqe
Edeten doen /t:z4 uztgelezde totKameri
jk, ald.- Zonderlzng verhond A:r hen,ze
z'
i
jnen behoeve:daar aangegaan,alt
l.- Oordeelvan ARXXNTEROS overden Graaf rlz&
xsxexo , ald. - N adeel den sederlandscàen handel dppr de Engelschen toegenragt, b1.
176. - N a vele handelingen vlprdl het handelsverhond eerzlidl
zzpd en het verkeer Fzdr-

eteld,bl.177.- Oproer ïzlAntwerpen,ald.- VIGLIUS erlangt,op zfjs verzoekjontœllg als Fpprzïfldr van den Raad van State,bl.178.- #ï
J hlj'
l/teehter nog rï
.
Jy
iaren genoodzaakt & :zl pont tebekleeden,bl.179.- De 'r/n' van Oranje verlanqt
::zl:proontdi
j voorzï
g'
zlbroeder,en maaktvoorzïc/zzelven aanepraak op zovero:r4nBourgondië,ald.- Kereerend onthaalden Graaf vanEgmondznSpanjetendeetgevatlen , b1. 180. - Fllulps wint het g:ppeldzlvan een Raad '
tlczl Godgeleerden in oner &
godsdienntprï
â:fd,door deNederlandersgevraagd,bl.181.- Zt
j'n czlfo//rd,al(I..j

'œForeten eigen #:zlàYt)'z:,ald.- Laatategehoor van lGxoxo,ald.- Dezekomtïx
Brussel ferug , ald. - Sï
g' houdt de ontvangen Jepdldl geheim ;pl ORANJX'S komet aldaar,b1.182.- Berlgteeltriftdoor #1LlPsaan EGMONIIgegeven,ald.- DeLandvooz&eontvangtkortdaarna een Jerelzc/trzx de&ffpzliwg'Lngeheelanderen gd-z,ald.M onoegen van ORANJE , EGMOXD en HOORNX daarover, bl. 183. - Inhoud rcn d2t J:rzgt&chrift, ald.- Eenemeerderecczlzluïlïpy der vïzlpgdelf: hiervan hety:pplg,
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bl, 181.- W à'
)'
ze '
trccrp, , Tolgene PEnEz, deff/Al1 g de ntaatnzaken hehandelde, ald.---

DeZczldrppy#e'roept eenigeGodgeleerden en Atvfzv:lddr#ezlteBrusselbiieen.pr4 over
'é.Konings Jtdz'flrï:f' te raadplenen, ald. - Jdoieedoor hen uitgebragt,bl.185.-

F erdeeldhel'
d ïzlden Raad pczlub'
tatehzerover,bl.186.- M innoegen Jï
g'hetrplà daar
door zldr?zpeâl, alfl. - D it vermeerdert zlï:l '
weznlg door ltet âdrel tot het invoere'
n'
tlcl
de ::z.J?z@l:zl der Trentsche Kerkvergadering .ald.- D e ketterrervolging m et wz'elzodzz

Hver dpprrpzef, bl. 187. - DeLandvoozdearaadtden Koning tot'
Yï
jziging der ;:velneltrgsten dienaangaande,ald.- Felletegenkantïzkg,dgedeyeîppfé'pwt/erzpeker' ontm oeten , ald. - Ilet bezoeken der Ozlrppzzlzac/l: hoogeneltolen komt m eer en meer ïp
zmang , bl. 188.- D e m innoegde Grooten traehten Druehteloos BARLAYMONT t0t /tttn/le

zç
jdeprdr tehalen, ald.- Oordeetvan GR.
&XvELLZ over hen,ald.- DeZzzzldtlpogde:

eeltikt zïc/t çn allea wc/zr ltun verlangen,ald.- F erwardetoestand de&Zt'zld.:?b1.
189,- Vianen het m zddelpunt der znïl.
ztpv #: E delen , ald.- Klagten over '#Konz'zly'
dralen ïzl Itet nem en r@Al de maatregelen , door ptdzlvoorgenteld,bl. 191. - Raad rcx
GRANVILL: aan FlLlI>s, altl.- D eLandvoogde& drl gl âf
J'Fllz
lps aan op czlllmpprd,ald.-

Sehri
jren van >'llulps aan de Landvoogde.,bl.192.- Miö.
noegen Aï:rd/propgemekt9
bl. 193. - DeGd/l:ïzzl:Raad verlangtdepzlr:rl
?l(
)'J#:uitvoerz'zlg van '4'Kon:'z?##bevelen, all. - ORAXJX,EGxoxo en Htloaxx verlannen dec/àpzldzkïzlg,maartegen vzGLlrs
zieh vruehteloo& verzet, bl.191.- Gevoelen van ouAxzs over den 'lcclvan zaken ,a1(l.-

Ker&eltillendemeeningen omtrentdezen Fbrz'f,bl.195.- IletzzèïzxoeéxdnmordtJ'feed,al-

gezzleezler,b1.196.- Janspraak van VIGLIUSaandeFlïdz'rïd#erz',altl.- Bi
jeenkomat

z
rczl Ilervormde E delen :t7 vAx PAI-LANT, bl. 191. - J ldaar '
ttlordl fpl het ccpglczè
van een verbond bestoten , bl. 198. - Inhoud van #ïl stak ,bl. 199.E erate onderteekenaare daarvan en verdere deelnemere, bl. 201.- In J,
p:rdrr: ORANJE er i6/lzlï' van

droeg ,bl.203.- W atm en van de deelnemzng nan andere /tp/g:pernonen tehouden hehhe, bl. 20i. - Beneltouwg'
ng van het verbond, bI. 205. - Ontlmerp in dezen fï
g'd
op lc:l van FlLlps opgeeteld , tot A:rz'fdl derNederlandsche zaken, bl. 206.- Onderzoek
naar den opnteller daarvan. bl. 210.- D e Landvoogde& deelt '#Koninge be@luit cJl
de Stadltouder& en gcrd.yfg
'âopdzlmede,a1(l.- Ilaarzc/trljp:s aan den f/zllg denwege,
bl. 211. - F erneltilleltde redenen tot bezorgdheid voor ltaar ,ald. - Wï
g'ede vreee '
r/pr

ltonger&nood.geeft FxLlI>s verlol tot den f
zzfr/:r van eenegroote #p:p:e//l:v'#graan eïr
Spanje.131.212.- Degenegenhek'
dAïdr#/prvermekt,mordt'
lr6#:r uitgewisehtdoorzï
J'
/l:
merkeloosheid JJ
J' de zeeroprdrfj:a der Engel
schen, alt
l.- OordeelrlzlD'AssoxvlLLK
over deNetlerlanden,alcl.- Foortdurendepzlrl
zzlen zpczlzlfzlg bl
j hetppli,bl.213.Fermeerdering der Sdrp/rvlïzlylg:zïzlwzl, bl. 211.- De ellende #eœ Lanh drf7'
X
len tot Jczl#t
l:rllzïzïwg, ald.- Foordeelvoor Engeland ltieruitontnproten.bl.f15.
-

Gedrag van ORANJX en EGxaxll, altl. - J lgemeen drïzw l men pp gematzgdheg'd ter

zake van de #/#.
d
v#ï:zlJ.faan,ald.- ORAXJX doetWlbç/genehrg/
'taandeZ/wdrppg-

ea, bl. 216.- Dezedrinzt aan,dat deTrïzlw ziine Jéfreiiïzlçezlhliive maarnemen,
b1.218.- Zù*beproeftden*
'eKonzng totfo:g:/ezld/lezJ'
# teatemmenv,en g'ld
-ffltem eeneht
J7*eenroepin,
g der Jlgemeene Staten '
tlo/r, altl. - Ilet w:rr:zlvan krI
jgsvolk door & z&
Ilertog van Brunswjk wektgroote oxf.
vfdlf:sï', ald. - De'rïz?' van Oranje ziet oa
naar hutp zfïr Duitschland, bl. 219. - Oaaxzx en HooRxx verwçideren zïc/zvan het
#@/, bl. 220.- Jangroek
jende .
vfoyf/zdïd van het '
ro/k en de kdelen,ald.- Be.

z'c/tpvoïzlg van #ef' regt der E delen tot verzet,bl. 221.- Uztepraak ïzl het verzet

der Brabandsche eteden fvel ltetgeloofaonderzoek,a1(1.- Bç
jeenkom&tvan Edelen te
Breda!ald.- W atdaar '
rer/tcwo /: merd,bl.223.- Denkvl
't
'
Ojz:ran eender Edelen,
over 't geen hen te doen z'l/zl#,ald.- Biieenkom&t te Hoogstraten,bl.223.- W at
daar '
lrclrwc/lf
g'
zllll'k verhandeld ï.
v,bl.224.-- W el
felend gedrag van XGMOND.ald.Overdreren geruchten teBrusselver&preid, b1.225.- D eZczldropyde'ï.
vonzeker ,ltoedanig

tehandelen,bl.226.- Smeekaeltri
ftderEdelen door LeoswlzltvanNassau opgenteld,en
onderteekenaar& daarop ve,
epr/
pes, ald. - ORAxzs hegeeltJïei naar Holland en zoekt
&teunJl
@
)'deProte&tant&eheDuitsche Foreten,bl.227.- Beraad&lagl'ngen ïzldenAlcd
Tan State, ald. - D e Landvoogdea roept de kîladipt/dery en Aï##erz'van het G?zl#FlieeteBrusselhl
jeen.bl.228.- Wjgelantdehenden vanOrdonnantze,opzlïdlz'
?mdeneed
aan den A*pzlïzly afteleggen,ald.- Eeng'
geEdelen veroordeelen de J/p:#J:k):&zl, en
lcâfezleenealgemeenerergïy/sï,noodig,.
ald.- Retmantrouwen,doordeeplàzlklfzl:ran
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#l1

den ffdrfpyvanBrunswijkvermekt,wordtdoor#:1heveltot'lciïpg daarvan wf:lweggenomen,ald.- De Lanlvoogdeeontoangtidrïgl van de aanetaande i/A4:lder verbondene
E delen te Brussel,bl. 229.- Fkrzc#%'llende m aatregelen van voorzorg door haar #ï:zl
ten ydpo/gc genomen , altl. - Onrunt en '
pr6e.
v vooral fzl Braband heeraeltende,altl. D e Stadltouders en f lïez'
rï#d:rz te Brusselgekom en , bl. 230.- D eZcn#pp/édd.
v mlnt

4edere if
J'z/zl#:r getloelen ïzl,altl.- Bi
jeenkomatvan den Raad '
tlczlState,deFlï::-

ridders,en den &d
'/tdizzldzl Raad , b1. 231. - D e Landvoogde. vraagt het gevoelen der
wery/#erïzlg over den wlccr den Zczl#>, ald.- Beraadelagz'wvdn en gevoelen& der leden ,

bl.232.- Jdvzeevan denPrine van Oranje,bl.233.- Ervpprdlbeeloten.detleripnden E delen ,doeh ozw eoczdzld,te ontvangen ,b1.231.- M aatregelen door deZczldpp/gdeœ

genomen,altl.- DeRaad van State'
lm:Qertzj'
zt:medemerking toteenigedaad van g:.
etrengheid , ald. - W at omtrent de '
Ydn.
vc/t:zz der verhonden E delen '
lldr.
vl?reid merd.
b1.235.- D e Landvoogdes verlangt op zlfelzlp,dat de ffpsïz?g een i:â'lMïl nem e,ald.-

ORAxzsdrlngt aan op het ongewapend tl:rwc/lù'a:s der Edelen, altl.- Dezelaateten
den Kelzer,ald.- Fzlalps we%ertdeaangehoden tà/z'z'c/tenà/znz'fdee f:zzer',b1.236.-

menden zïc/l fpl den Keizer en de Af
g'iJ.por4.lew , ald.- Inltoud van #kzn vertoog c/94

Kometder verbonden E delen O Brussel,ald.- ORANJI en H00Rxx verlangen lzïlderïf/ddreeltap van #dlGulden F lï:'tetreden,bl.231.- BREDERODEneem tden ipp#éyep/pldzlden eed

# ,ald.- Ilunz'zzlddkec/zrïf;doorenaxzxgewi
-jzigd,ald.- Zi
.ibegevenJïc/ténz'
fclkezl
optogtten Sprd,bl.238.- A anepraak nan Blt>illyllttll)zaan deLandvoogde.,ald.- lnh.
oad
van het>z?,::â.?c#r:7ldoor ltem prdr/tcxdïvd,bl.239.- JntYp/rdderLandooogdes.bl.
211. - M eenlng van den Raad van State,bl.242. - Ket antwoord clAl de E delen
g:g:rczl, ald. - D eze Jdzfuïf:zl tot een nader verzoek ,bl.213. - Inhoud daarvan ,
ald.- M ondelzng antmoord van de Landvoogde&, en oew rczlllp/prd van Yt,erl'zl
g'dds ,

bl. 211.- Bevelfplgematigdlteid aan Ooerheden :zIGeloofeonderzoekeregegeven,b1.

215. - Ooreprong '
pazlden naam van Geuzen,derie#efzcve.
ven napje&,bl.216.Tegenpennlng door de andere pcrlf
g'gedragen, bl.247.- Janepraak van BREIIERODK
aan de Edelen, bl.218.- Ilunneverderemaatregelen,all.- Zii verlaten Brussel,
bl. 219. -- Jannpraak van BnlplrRoox aan het '
ro/à te Jntwerpen , altl. - D e 1?pgzngen der verhonden E delen vermekken zoomel vrees c& vreagde, bl. 250. - E en
eernte gevolg er ran ï.
v eene heraantde w:racc/zlïzlg der hloedhevelen , ald.- Inhoud

dezer -clz#1g, ald.- Er eprdfhealoten,dienietaftekondl
'gen,maar hetgevoelen
dergeregtwltoven ,Stadhouders,en rp/rzllczzlz'f:peraonendaarover z'n teYïzlztezl, bl.251.Te geli
jker If
J'# mordttoteengezclfzcicp naar Spall
jebeö'loten,ald.- Na deztl:#:ring van EGxoxr),mordt deze Jcl., door Bsatly;x en xaxl'lgxv m et ll dzlzfzl aangenomen ,
alda- D e Landvoogde. doet zdïdlztr:pogzngen ,om onAxls en HooRxz te Jel/
J6tgezlaan ltet

J-fuvr teiff7'rdAl,bl.252.- Deze,even c& xgxtlxp,&temmen /tidrïzlmetweerzin t0e,
ald.- De Jjz
' ondere Staten opgeroepen,om over demoderatzeteraadplegen,ald.OnzrettIke wlà'
ize maarop ditplaatagreep,ald.- Fereehillendec/âdlzrdAlddntemmen
rer/le#àzzzïc/t er tegen, bl. 253.- De c/rdf.
v van BERGXN en xox'
rlGxv vertraagd
zï
J'nd:, hrengt de Zc'z#pp@.g#:.
vhun Jdrkfz'c/trï/lter kennisvan >'zlall,s,bl.251.- 9E1,
-

cAx'
ro, GRANVELLE
en IICASSONIAIIZLE drinze
n it
!2'FILIPS op
Jf
2X:Overhom 8
tJJ/I9b1.*255.W
**
*e
*.
.
.

FlLlpsberzgtzf
gsvoornemen daartoe,en geeftaan deZczl#pppgddœzjln ddzlil
zlï
gz:over
den J'rczld van zaken te kennen, ald. - ZI
j'
n Jrïe/aan :dzlz'
.
g: Netlellandscheeteden.
bl.257.- Sï
J'vermaantdeLandeoogdes,deJtgemeeneStaten wïelhqj'een teroepen,en
deelt haar zt
J
r'
zl: denkmk'
zeomtrentdeNederlandsche Grooten mede,bl.258.- GRANvmx.Lz drzngt aan p' zaelttlteid Jt
j'œKoning. overkomt't,bl.259.- Na lang dralen
-'
pttczl BERGIX en MoxTlGxv op rez: naar Spanje,b1.260.- Inhoud van Alzztherzgtwc/lrïff,ald.- DeZczl#r//q
g#- geeftherhaaldeJJï
J'i:n van hareJzléy?zpz'fk:denkwgJ:
over het hondgenootschap der E deten ,b1. 261.- BREIIERODE en LODEAVIJK van Nassau

beklaken z:'c# desmege âf
J'de Landvoogdee, bl.262.- Oordeelvan D'Assox&-lbLl en
bEL cAx'
l'o over de âddod/ïzl,
g:a der E delen ,ald.- F oortdl
uur der rdrpplgzrz?
g om de
ypdzdïdzle
:ê en klagten daarover,b1.263.- NieutrJdpdlz.c/àrïfftegen deOnroomeehen
uitgevaardigd,altl.- Opmerkelù'k vertoog van dïdzltl
jd aan den ffpzlfzlg van Spanje
ald.- De Staten van Holland healuiten :t
K
y?deZczl#rp/éxdd.
v,om opeehortz'/ly van /ldê
geloof&onderzoek teverzoeken,altl.- Eunney:zzlcvloddzzteBrusselmordtdeInlevering
ërwefiy ontraden, bl. 260. - Na lterhaaldeof
g'
zQingen en m4rlcc/llïwgdzlltierin #e.
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bragtteâ:Jâ:s,mordth'etder S:rldgfn aangeboden , doeâ ,4::onbevredzgenden ?zfl:lJy , bl.

267.- Eetopenlçikprekenkomtmeerenmeerïszmang,bl.268.- DeLandvoogdeeverlangt,datdeE delen dïzzullen keeren ,b1.269.- Iletprekengenehzedt:.1::#1 meerpz:nlï
g'k
- gewapend, ald. - DeKervormden teAntwerpen drzngen àf
g'deAeydrïzlg op vrt
njd
#odedzenstoejening aan,bl.270.- DezeYdzldfzz
'c/ttotdeZcsdropgdc.
v,dieeroRaxzK
ex xgxaxn qoenschtheen tezenden,ald.- W e%erzng van onAxzz en redenen daarvoor
door J.
:- aan zfjs hroederopgegeven,ald.- Komstvan BltxllxllonxteAntwerpen,en
rdrwcrrïzw aldaar heereehende, bl. 271. - D e Landvoogde. à:Y::#l den Pr1'zl' der.
vclrletevertrekken,altl.- Sf
J wordtdoor BREOEROI)X,aan hethoofd vaneenegroote
menigte,metgçjvïc/tingehaaldsb1.272.- /ë'herntelt metveelmoeiteder'zzfin #e
stad, ald. - D e Onrp/zn.
vclex ehehen z/lczl' kerken voor zic/z, bI. 273.- M isnoegen
van onaxzx overhunnetevergedreven eïzc/tes,ald.- Wjn oewzc/tnaarverdraagzaam/l:ï#,ald.- #'
t)'roeptdeondersteuning van denLandgraaf van Hessenin,bl.274.-

GRAXVILLM'S oordeel pp:r ORANJE , en raad aan :'llulps om trent /1::4 ald.- Gevoelen&
•i, bl. 275.- Komntvan '
van
dezl
Spa
ans
i
n
>Pau&en gezantnaar
vel
den Ke
iïzye
erande
ïn dre
eNe
de
rlTat
achgez
nden
,nde
ald.Groo
- Ftx
uxp
slreinlk
daartoe aan leiding gaf gezind hem teondersteunen , ald.r

wwy

vvr

.aiVilvaJ

DeLandvoogdeetraelttItem op eeneheuneheof
J'z:aj'tezc/leezz,b1.276.- Dedrang
der omntandighedennoodzaaktdeZlw#p/og#d.
t,den Koning o??zafeehay ngvanA:fneloop onderzoek te vragen,ald.- Zt
j'wzrzldlbn''demeeetes'
tadhouder. ?z::ini.
gg:zl:fg#hezd,deocpez?' tegen deOnroomaclten op tevatten,b1.277.- DeGraaf ?7cn Xegen
houdtec/tfdr i
jverig dez,
J#:derZczldrp/g#e',bl.278.- oRAxzl'sontelag oprdl,ondczlk'GnAxvplLLz's raad,niet dppr Flyulps geaeven.ald.- Staatkunde Aïereczz, alll.Oordeetvan w/pzznfy- orer den 'rïzl'9 ald. - Onaxzx en H00Rxx huztennlanh al& de

hoofden der Wederlandsche mlenoegden iezc#pt:K#,bl.279.- Dezedrïzlg:'
zlthane ook
meer openlfjk pp verdraagzaamheid aan, ald. - BREnsRoI)l'sg
jverwp/r deS:rrprmzng, bl..280. - Ontvanget van xoxTzGxv aan het Spaansche Ilof,bl.281.- De
raad der Landvoogden zlï:l zonder znvloed op '>#pnïzl#' gedrag J':g:zl.
# hem , bl.282.-

Komntvan BXRGXNinXadritl,ald.- Ilandelz'zlgez,metdeJ:ï#:gezanten,ald.- Moeiie/f
:2
#:foentand lrccrz'zlzi
fc/thevznden ,b1.283.- Frueltteloo& vra%ze
f
'verlo*f
ot.
*
*'
*i
v z
-'
e n z
-l
#' t

deterugrei&,ald.- Ook deZczldr/pyde'dringtrdréred/z'hierop aan,bl.281.- Zï
J
morden metvlcplrt/vtp:zlhehandeld,altl.- Merkwaardig z'
c/lrï/rdl van Maxr
rzGxv aan
Zï
J'
zIhroeder,ald.- Ziekteen geldgebrek van BXRGEN,b1.285.- Zi
jn dood,bl.286.
Zà
-'
)'
n karakter, ald. - MoxTxcxv mordt gevangen gezet te Segovia, bl.287.- Zf
g'e
dood ,ald.- W at daarvan hekend ï.v, ald.- Z L)
,
-x karakter, b1.288.- Regerçngloos-

J:ï# zn deNederlanden,ald.- lhtbt
jeenroepen der JlgemeeneStaten oprdlmet:xat?zï-fy#:f#vandeZczl#rppgd- geèheht,bl.289.- Oproeriggenehriftonderhetvolkverwpr:z
'd ,ald.- Treurige toeetand #:.
vLands,altl.- Kraelttige'c/lïfd:rïzly daarvan door
de Landnoogden',ald.- De hoofden der verbonden Edelen besluiten toteenealgemeene
vergaderzng teSt.Trujen',bl.290.- Zk
j'komen,ondanksdeo:kerïzlgde&WI'&sehop.
ç
van Luik , aldaar ïel grooten getale Jt
'c6zl,bl.291.- Onetuimgkgedrag vanz'/za-ïg.)

'

aldaar, bl. 292.- W at daar henloten ltl:rd,ald.- Antwoord op een zldrz/diz'
c/zrq
Mj'
t
van Osr/opzwc/zel , bl.293.- Onderteekenaars daarvan ,ald.- Nadere ccnt,rccg der
Onroomnehen , bl. 291. - Be&eltezd der E delen ,ald.- Opm erkingen over de handel-

vt?t
ljz:der Edelen aldaar,bl.295.- W atmen tczzdegeruchten denweger:reprdz'
d te
denken /t:5::.b1. 296.- D e Landvoogdee trach,
tdeE delen te #@:zIuiteengaan ,en J'lccr
hun het zenden van gemagtzgden voor , b1.297.- DuFel fot de plaateder zamenkomnt

hepaald zï
ge
zlo ,treden onAxzl en xtaoxp daar metdeafgevaardz'
y#:zzder Bondgenoo-

zoz in onderhandeling , ald. - EGMOXD nogm aals m et den Kertog van Aarschottot/l:zz
gezonden , bl.298. - E r Kprdl beeloten tot het ïw#ï:zl6l van een antmoord te Brussel,

1)1.299.- LonEwlzx van Nassau en el
f Edelen Jcgdrdzlzieh tleroccr/.
v,ald.- Zï
g'
qrelgeren hun antmoord aan de yerplz?lcgfïgddzl der Sdrfpgizl m ede te deelen 9 al(
l.Inhoud van #ul vertoog , bl. 300. - Op '
p:rlczlgdz, der Landvoogdee geven zï
g'nog
eenzge nadere pz/td/derïz?g , bl. 303.- Gerueltten omtrent de vl:rrïwg der Ilertogen

van Brunswàjk,bl.313.- DeZcp#??p/g#:>verklaart,Itiervanonkundigtezf
J'p,ald.fan deanderez#'
& denktmen er aan,geweld metgemeldtekeeren,ald.- DeLand'
vpppdee traeht W volkwervzngen der Ferbondenen in guitschland tedoen verhieden,
b1.311. - Kevige '
bpcwpïwg aller gem oederen , ald. - D e Zcxdeppgdey ziet haar
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De
dz
/d
gdroeptden Acc#van Stateàùe
'en,doek harewpprzl:lles totteheergaan derJ::l#>rormzn,,etuztenaf op den tegenzzn vanXGMONII,b1.316.- Snellev%'tbrezdzn;derbeeld'fpr-fpg zn Vlaanderen , ald.- Zf
g'moedtllldr/le/ïg'; in Antwerpen, bl.317.- D .
'rfw'van Oranjemelkerthetaanzoek der rdgdrïwy van Antwerpen,dermaart.z:rv,te
keeren ,ten mare hem onhepaaldgezag verleendmorde,maartoeJ- lol:w vordt,b1.320.B eeldwtorm zng ïl Braband, bl. 321.- In Xiddelburg,322.- In Amsterdam , bl.323.-

ln anhre plaateen van Holland,bl.321.- In Gelderland en Overjssel,bl.326.- In
Fr
Giesland en Groningen, bl.327.- Opmerkingen over dezeYpede,ald.- 0f men de
e-fdlï
g'àl:fd of den Jdelvoor deaanleggersof medemeter. er van teltouden A:JJ:,
bl.328.- De Jedldyfprz?lïzw door Bltzllsltonz en ORANJX afgekeurd,bl.331.- De
Z
cp#'
ppp##:> roept den Raad van Stateen de Flïdzrïdddr'hk
jeen,bl.332.- Fruelt'eîpd.verlangtz!*
/van oltAxzx,xGxoxn,HooRxxen HOOGSTRATKX,de=& :Al>optevatten,ald.- Scltl'-pzr/lrï/z op de Landvoogdes,ald.- Dezeà:#lvïlnaar Bergen zn
Henegouwen te '
Yf
g'k- , bl. 333.- Zoowet de E delen clz de Jarydrœ verzetten zfc#
daartegenb altl.- De Graaf van Xansfeld totbevelltehhervan Brusselhenoemd en de
Jvrgerfj tot ryl'zgebragt,ald.- DeLandvoogde.helooft,nzemand om hetJï
g'mpwderpreek tezullen moel'
jes maar#ï,openlç
jk,
jYz.c#fe#l,bl.331.- Decfgepccrdvkd-

der E delen dvlïzvds de.zczldrp/gd- ,eene N :zlff
J'l-: verklaring daarvan u1'z temccrdfgen ,ald.- D e E delen 4fz'c/'dzlnog eenenadereâer:ïlïéxizw ,d:
':hun ookgegeven eordf,

d.336.- DeVéydrtdcrdïyd:p derverhondeneEdelen verklaren hun meripzld,zoolang
b1
eze verzekerzng onderhouhn oprdr, al& vernietigd teJez'clplzulezl,en J:ircc/tfzk-

d2t m et eede, ald,- Ilzervan clp de Stadhouder&,Steden en S /rezlkenno gegeven ,
b1.337.- Getulgeno der Landvoogdee,hoe zï
J'in dezen alleen gedmongen hadgehandeld, ald. - Zj'
)'aeht den Aplïzw niet verpligt,haar o/prd gentand te doen, ald. Eereehzllende J-câz/?
zoïpg:zl nan & f verdrag , bl. 338. - Gunntigegdz
p/lgen ,d2e er

A prteodeggebragtmerden,ald.- Erontataaneebterweldrahierendaarvpefy':lï
g'iâeden, bl. 339. - Ilulpelooze toestand der Landvoogdee,bl.3i0. - W elke oogm erkœ
men den hondgenooten fp-c/lr:e/, altl.- De Landvoogdeeverlangt#:=c7?:z?#:hulp
van mLïl's. ald.- Onaxzl heretelt de rlzœ; zn Antwerpen ,b1. 311.- K erdrag daar
ter etede metdeKervormden #:z.Jp;:p,ald.- Gezzndheid #:#Prinsen van Oranjejeg-' de&J&ïzl&l:s., bl.312.- DeZl
zf/terz'c/tezlvragen en verwerven gel%jkeregten,
a
l
d
.
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.34
Lzla
nd
!e.
d:> keurt het c/, maarover enAxzx zi
elt
Y'
td
oo
al
-3.DeDe
Zc
do
/v
/o
yo
traeht #d- te henredigen, b1.311. - Tue&elten à:i#: bll
jft eehter vlt
l7cgldz.c/tcp
heetaan, ald.- Jan v?f-: zijde het regt 4n W; geenltzl v7J',b1.315. - De
Landvoogdes ocwfrpvlrf de Stadhouder&, inzonderhez'd ECMOND, mken zfj eleeltt.
het wpp#ïéyz'l krk
jànvolk toestaat, ald. - EGxoxn beklaagt zïcA hierover, b1.
316. - #ïJ' volhardt ïs zç
jn mçsnoegen en vertrekt naa'
r Vlaanderen, vaar Jfj
te Gent en elders een verdrag met de Ozlrpp-wcâdzl eluzt, ald.- #z
j'en xxcsx
vervolgen eeltter wfr- g:îf
g'
â de Iddldz'fdr- drz', ald.- HooRxl heretelt de rlzzz te Donrnik, waar Af
J'een verdrag m et de Onroomeehen z'l?zïf, ald.- D 2t Ypr#z hem door de

Landnoogdes esr:l afgenomen,bl.317.- HOOGSTRATZN hereteltder?z', zn Mechelen,
ald.- Ilver door z'ozzl-fg- in hetœlrc#'
elderheeldntormer.aandendc#gelegd,a1(
l.De zaken &> Landegelteeldoor drf:of '
rfdr leden van den Accd van âf
'acf:geregeld,
ald.- De Landvoogdes traeht een verbond t?
z'>c#:l womm lge #/zlipgœg:z1 #: E delen Steden te zd?mdrà- ,b1.348. - MAxslEx,o deelt bovenalïzp ltetvertroumen derLand-

w
o/gd-,ald.- ZijneJ:rkr:laa
'ngaandedeoogmerken deràdo:gfelyœycrffy,ald.De Zczldp/ogd:' drgngt kp:w r op wKonzny. overkometaan,ald.- Zv zrccAkderpl&ligtzngen der hondgenooten O Duitschland te heletten ,bl.319.- Ferwlag van snxoxRonm aan Iuonxwxzx van Nassau over den wfccl van zaken 0 Holland, ald.- D e Sfczvan Holland verlangen rrve/ll:l/p, de zeg:wopordïgl:fd van oRAxzx,bl.350.- 0nltuten te Amsterdam , maarvan een verdrag m et deJclrfsfzfen hetgevolg fœ,bl.351.-

De Zcwdrpngd- zendtb'assoxvaxa naarden'rïw'van Oranje,ald.- Watfvzleâheideverhandeld =:r#9 ald. - Indruk dfen de ft
lWïng der Jeeldzfdr-ïpg op #II.os
maakte,bl.353.- DeJf<clwrccd aeht%%
jW onmiddellk
j'k vertrek wclr desederlanden

l N H O tv' D'
..
onpdrwf
-j
ddlj'à,ald.-

FxLxpsmendtzfc#,doelnp:rpdc
/:,t:1den#lv> om reldelï
J'kdn
onderetand totde ref', b1.351.- Of deffozlïng merltelù'k rp/rzld-dn'-%
*& geodez;
naardeNederlanden tekomen,ald.- Sï
g'deettder Zlsdropyde' zk
jn gevoelen p'
pe
den alcllnan zaken mede,bl.355.- Bemkizen rpp/ zç
jne éyeneïgd/tefd,om met#:atrengltezd te merk te gaan , b1.356.- # J
g' weigert de aangeboden llz#zcAeaào-z'l de&

ffdïz:rw,ald.- Bç
jeenkomnten en Aczlddlïzly:ztvandehoofden derâpndéyeztppfezl,ald.Zt
j'zoeken hulp :!
'
y'deProte&tantschep'
/zïlxc/tdFceten.b1.357.- Ilunnerolàq
ç'
eer-

vingen ïzlDuitschland op serdlde& A'eizdr' gestaakt. ald. - Ilet pnddrlïzlg vertrouwen
zulzc/tezl Roomnelten en Onrppmzc/l:zldoor de J:eldt
vlprznïwg verhroken , ald.- Fele
leden van het'
peripzld traohten Jïci metdeLandvoogde&teverzoenen ,ald.- Lonxwxzltvan
Nassau moet op haarhevelBrusselverlaten ,bl.358.- Ilareen '* Koningeoogmerken Jï
J'
.
noor olu xzz geen raadnel,ald.- DezeKprddzl#ppr vernelteiden àrïerezlbeventzgd ,ald.M ondgenprek van XGMOXD m etoRAxzl en eenigeandereE delen te gendermonde,b1.360.W at daar hehandeld merd , bl.361.- F ertrek van ORANJE naar Holland9 b1.363, -

#ïjltersteltder'
?z:l teGorcum,b1.361.- BezoektBRESERODEteVianen en 'lvfê ver-

?.
veeneovereenkomntmet de Oztr/pzzldc/tdzlte Utrecht:maar, ïzè&taddnyelmdœ;: de
'lpdkydz

Katltotl
j'ken hunnekerken rdrte ontptzov:zl,alt
l.- 0p de'
Ydfkerïzw nqn hetSbfvan
Mondgemrek van olt-uzxmetrlzoRxsvanPallant,b1.366.- ORANJIheeeltrijftdeStaten '
plzzHolland en z'fdll hun edztïy: hepalingen '
p/pr omtrenthetpreken,alh.- M eegting der Staten /tidrpp:r,bl.367.- ORAxzl begeeft zici naar Amsterdam ,bl.368.Op zi
jn drïzlyezld aanzoek wdrzcc/tldeZcAl#rp/g#:>eenigermate harehevelen omtrent
hetpreken aldaar,ald.- Sï
g'legtmetveelznp:il:dedaarlteernehendeozleezlk/ledezz
Jp',b1.369.- Naar deLandvoogdes lo/r#6zlajgevaardigden gezonden,om haregoedà:l
zrïzl
g te vragen op de aangegane z'c/tïk/cïng ,die ec/zf:r gewe%'
gerd opr#f, bl. 310.peLandvoogde& verlangt,dat OR.
&NJE zfjzlvaandelendeEdelenvanHol
land,Zeeland en.
Utrechteea zlï:lzlr6n eed van frpum aan den ff/nizly doeta/eggen.bl.310.- be#rfp,
e
draagtdezetaak aan den Foorzitter en een derledenranhetSp/rttzlIlollandop9ald.Zi
jn vaandet ù.tot Aer a/eggen van den eed '
lzldïnïg genegen,bl.311.- OnderASIA JïZw :ZI m et Denemarke: over den Jpzlfœc/tdn tol, ald. - De Zczldppv de' dringt
:
j-den 'rïzl:aan,5.
9*dekeazenan zlfdutp:etedelqj'keRegenten vooralgp:#eKatholt7ken te kiezen , bl. 372.- ORANJE vertrekt t4fê Amsterdam j ald.- D e Staten van Holland deelen Adzzz hun lzlllrpprd mede en Iïdddn hem een éxe4.c/lez,k van mfj/lïgdlzïzezld
Utrechtnraagt:llerlangt dePrin&degoedkeuring van deLandvoogde.#%'erop ,bl.365.-

.

.

ulden aant datdoor ol
t&xzl geweigerd mordt,ald.- Op zf
J'n: rein naar Antweryen

yteBredahezoeken tllzlonder&cheideneverbonden E deten, bl.373.- W apen%ng
ontnangtFl,
J
.

en vdlàzlfglïzw nan vllzxps, ald.- Gerucltten omtrentdeplannen der ipzldyezlpplezl,
ald.- OaAxzl aangenpoord ppenîï
g'à de Wd
zéy4's/
zrgâ'c/tdgeloofaleerteself
g'dezz,b1,371.'a'rï,
zlzdzz antwoord, altl.- Zlineppgïzlyezleene '
p:rddzlï.gfzw der clfpïzliœfeztm et de
zlzf/zcr,c/lezz te J:lzldr/tezl. bl. 375, - D eze âlf
J'p:zI vruehteloo., bl.376.- L'eide ge-

zïxdl:a eereenigen zic# eekter tot h,
et llzlsfdAzlvan een q
vvle:iq
vc/lrzyfaandenKonzng ,
ald.- Inltoud '
van dit dllfk ,ald.- Oordeel daarover,bl. 379.- J llerneteligetetoewfczl: der Zczldtlp/gddy, bl. 380. - Seltrlk en rdrltllrrïzw in #:f land ,ald. - D e

'rfzty van Oranje alaatoztderzc#eïden mzddelen fplheratelder ryt
v,voor,bl.381.Zt
yne verdraagzame geppeîdn: vLnden if
g'nzemand meerklank,bI.383.- LonEwxzx
pan Nassau mordt gelant Brussel te '
verlaten ,ald.- D e.
tlld/lpoyde
.
v t'
racht vroegere
.
tlcrjyuzzsë gdzz aan de Sereprzzlddztin tetrekken,ald.- De vïz.
.
zlpd.gdd Grooten '?*cFenen zïc/z,ald.- FruchtelooazoektoRAxznltulp J?
J deDl
zflzc#:Foreten,bl.381.#ïJ'Ioe%ert, openll
j'k voor zlne
f- gpdndienntigeégtlpyf:zlwu2ttekomen,ald.- Ferdediging van zf
g'o gedrag ïzldezen ,ald.- #ï
g ne%gt m eer en m eer tot verlaten van het

Land,ald.- #g
'
*'zendteençgeafgevaardigden naar deDl
zffz'
câ:For@ten,b1.385.-

ORAxzl, xgxoxp en HaoRxl verdedigen ptlzl gedrag , bl.386.- D e laatnte idàlclgl
zïcA over de Zcztdeppyde,, ald. - M aatregelen van J:#ogsg door deze genomen ,
bl.387. - D e lrdrl.
vc/teo van ORANJE&KGMOND enH00Rxx&lt&lten zfc# m eeren m eeraan df:
der rerJdxdezt: E delen c@p, bl. 388.- Ilet Jï
ge6dzlrp:pes der J lgemeene Staten dppr

sltAxvsxmxafgekeurd,d/ eehter totzccif/tefd raadt,bl.389.- GRAxvxLLE'sgezindAefd omtrent nltAxzx,bl.390.- Fxlulpshlklftonverzettelù'k en r:rzg-dl,eenewl:rà:
krù'
@aemaat,bl.391.- Zl
jneielukizlg4zlaan,deLcfl#eppgtfe,en anderen,ald.- De
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benoeming mc.ArBA toto,,:rJ:r:l#4J:r logenatraftdeze,b1.392.- GRANVZLI,M keurt
deze keuze c/,ald.- Feênzen van mxayl:sa
AegenadeLandvoogden,bl.393.- Kraeltzo:taalvan FRAV Lonxxzo,om yzLxpsteJemeyennaardesederlandentegaan,a1(1.Fzzzxpsmaaktalleœeâïliïpy- totz!)'l nertrek,doehlaathetdccrlf
J'blz
jven,bl.395.W erkzaamâezd der Zcwdrppgde,,bl.396.- Ilare '
rerzzlcxïw: aan de#::.
vf:&J/à/1eC#,
ald.- Zk
j' frce/l,een verhond f'
lzezc/l:zldeAcf/lo&g'à:eteden teJeoer/tes.b1.39:.Ferweereehrzft der vevbondeneEdelen,ald.- Foortdurendepwruzlin Holland en elddr.
v, bl.400.< Fzere /tpvdïwg derFrzezen,d2e':KonzngnJez
tlel:e/trv/fvezgeren af
z,kond%en,b1.101.- DeLandvoogdeeheklaagtzfc/loverde'
per-crrïwginYlaanderen
lteereehende,b1.403.- Ferzoekaehrgf
't van xuonxwlzx van Nassau en anderen aan den
feïzdr, bl. 404. - W aarom deze alleen hem g'
ddelend kon optreh n, b1. 406. - D e
pcrff
g-- nemen eene zf::d' vç
jandzger houdzng tegen elkander aan,bl.407.= Ke%.#c#ï?&l& geheurtenhnen fezlbevç
jze hiervan, ald.- IletLand doorJerperg'ng,geArek en herg
''' : huitennporzgheden gel:ïzlérd , b1. 409.- D e Zcwdrppgde' doet Yalenciennes beleneren , bl. 411.- E ene.tot ppfz:z opgekovnen bende Rprdl vernlagenbald.-

De Zandvoogde. gaat tot .
vf:edœ kraehtgker maatvegelen over,bl.412.- Ongunnktg'g

oordeel nan vzGrlrs hierover, bl. 113. - E en zlï:zftc: eed wczl trouw cczl den #pwïzlg
geèè cht. ald.- ORANJM en eenzge andeve E delen veïéx:r6eldien , ald.- D e etrengheid

der Landvoogde&=:;, op velez/ccf4':zlnzeulceonlunten,bl.414.- Deézevezfe/t
làeStaten tg ezl Itaren zïzl htn
y:exg:rpe - , bl. 416.- E enlge N ederlanh ehe E delen Jï
J'het
leger mczlALBA al& ::'
?leJA::â:râ'aangenteld , b1. 41:.- M i&noegen ran defcwdrpcp#e'

over Arsa's komet,ald.- Janatetlzngnhrg.e
f rcw dezen veldlteer,bl.418.- Sehrik
door #df'herzgt van zï
w: komnt'
?l:rsp:ir,bl.:22.- OnAXJI drznntp, nl-eum :,?zhulp
v./
Jt)'de Protentanteehe Fprzfezl aan,b1.423,- 111:
).hegeeftzïc/znaarAntwerpen en
vr/rdl door :6regering r:rzpclz,de zaken metde Jwrppzztqve/tew te regelen,b1.421.-

Eandelingen daarover met onaxzx en ueccsvnal'sx , daavtoe dppr de ZJz1#z)p/é'#:: gemagtzgd, bl. 425.- D eze geven den verbonden E delen Jczll:é'
dv'
ztg t0t het v-zddïdzlezl

van een derde z-edàq
ve/trïfz,b1.427.- Inhoud wczldité'fuk,#ppr BREDERODX teAntwerpen gebragt, bl. 428.- De Landvoogdee wldïyerl dezen '
llz'ïjge&v'd:?bl.129.Jntwoord van MARGAnXTIIA op /l:zhaar q'
ngediendevertoog,bl.450.- Z'
ljgaatvoort
met het nemen van àrce/llo: maatregelen, bl.131.- ORANJ?Jqntrouu)t haar ex

melgert te Brusselte'
rerwe/lf
inen,all.- Ilaar hoogetoon l:#:zlEGMOXD,bl. 432.-

D eze meer en m eer tot de zf
J'de dev ffcwïwgzg:zïwd:l overhellende, ald.- D e J:wl:-

ii
gspxart
l
j'
tSe
ferrdr/pprrznd:
nzlet,newnfzzl
ed
kd
-.-Bnx
I)xjn0
l)>
lsuHe
itre
p
:roàsp
dvme
de
pn
p/d:
de
r/
wp
lc
pe
zl,,zb
f1
c.
/t4
,33
a.
ltl
#f
do
e1
t@
'
te
on
gc'
nb
cz
h?
ervt
ae
#:zl, bI. 431.- Ilet verz
rel van volk fzl Antwerpen op îcz'l der fc/ldz
tlppyde' eleeht&

gedeeltelù'
k helet,b1.435.- Bnrnxnol)x gqatroortmetvolk JI
JT'- tezczzt:/ezl,a1d.-

X1:Glx hezet Ptrecht om het tegen een aanval.
pczlhem te iezc/lez- ezl,b1.436.- Sï
g'

poogt mr?zclfelpp' Vianen 4n tez'îvïfen,b1.437.- K ernehel'
den Geldertcheœfedew t0t
gehoorzaam hezd aan den ffpwïwp teruggekragt, alz.- In Yriesland tvaeàt anlxBxso
de Ap/-eel: gohdienat te herntellen,b1.438.- Felen klerlcfew hievom hetéxdoet
çl.
bl.439.- 0ok Groningen door hem Je-céyfïgd ,ald.- D eàeeepïpge crff
g'trachtIfci

van W alcheren meenter temaken,b1.440.- Deafzezonden hendez'fvïf hethoofd f:
Vlissingen , en kèert Jel de wczv
jâev'd van ântwerpen -terug,b1.441.- Een A:r:Jvcn
-'
ORANJE en de Wzllodrzt
rcl: vegevzng ïl eehg
j'
n door haar #eâpprzcc-d,ald.- Zk
j'
=pr#r door rAxov geheelverelagen,bl.442.- Revgk dzrper teAntwerpengedurendc
drv-e dagen , ald.- Ilet merdrcy ,waardoor de rlgz, heveteld lzlnrd;,doordeLandvoog-

& ' wlecât. ten halre goedgekeurd . bl. 446.- Fal wcx Valenciennes, ald.- D eZand-

to/y#6# hçerdoor zl:# meev ccwge-nedïgd,gelant deS:rwpz.-d: leeraarehetLand te
rvl-el , bl. éé9.- Antwerpen neem t J:zeffïwg In ex gvordt dppr de Landroogde& hez/c/l;, ald. - Bnxoxnoox beeluzt,zieh ïl Amslerzam te R:rpew,bl. 450.- Staat dï:r

etadtbl.451.- W z
jzevan zf
g'w:kometaldaar,bl.453.- DeZcwdrppgde'zendtharen
é'e/zez- œeArï
g'tldr, om hem de z'
fcd te doen verlaten ,dpc# zonder vrucht,ald. - D eze
=pr#; overvallen en wcs zg
j'nepcppr-,heroofd,bl.455.- BRIDIRODI tnthevelhehher
der 'fcd aangenteld. bl.456.- Ongunetgkeloop der zaken mppr dehondgenooten elder&, bl. 451. - OnAxzz hevhaalde malen dpeA vvuelttelooe aangezoeht,op wfevo den
z2 Tan frpvo aan d6n ffpwïwy CJteleggen,bl.158.- Sfg''
veeklaartzC
'e/zTan 7n.'
n

Xl1
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hewlnd ontelagen te ccil4/l, bl.159. - Roudt eene zam enkomnt m et MGMOND 9 MAA>
FSI,II en BIR'
I'Y te W illebroek , bl
.461.- Wjn c/zc/teïd vanrGxoxp,ald.- Zi
jneïzIzigten van de lpdâp-ez, b1. 462.- #ï
g'rertrekt naar Breda, bl.163.- Zk
@y
lnwe/lrf
@jrel

aan den ffpzlïzlg enJerigtvanzï
g'nnertreknaarguitschland,bl.161.- fë*vertrekt#ermaart.,bl.465.- Zf
g'x afnelteldvan deLandvoogdes,ald.- Diepeindruk dienzz
l'?&

vertrek ïzl de Nederlanden m aakte,b1. 467.- Onderzoek naar het dpel ran onAxzx's
daden, ald. - N aar dat van deverhondenE delen,bl.477.- EGxoxo'sverzoek om genade
wpprBRxll>inensdoord6Zczl#pppgd:'vermorpen,bl.1:8.- BaxnxRoos'svertrek vïlAmster-

dam ,bl.419.- Zi
jneverderelotgevallenendood,bl.480.- Zl
jnkarakter,181.- W ater
wczlzl
jnekrl
jgehendelrerd,bl.183.- Dezakenopdenoudenvoetveelalpldrdfeld,bl.181.F elen nertaten #:l land, hetgeen deLandroogde&rruc/tfel/p'poogtteheletten ,b1.485.Zz
j'orlcéxfvergeéeaan >azlulps.aeenekrt
jksmagttezenden,b1.186.- Laethrzefaan
ALBA ,ald.- D eZcndz
p/pgdd:onerdiensm agtgekrenkt, Traagthaar pzllwlcg ,bl.487.Jntmoord van >'zlalpswaardoor zk
j'zïc/èlaatbevredt
igen,bl.488.- FertoogderDuitzc/t: K ornten ter gun&te der Ilervormden dppr de Landvoogde& eyrdl opgenomen ,b1.
489.- Oogmerk van zazlulps m et het zenden van ALBA ,b1.190.- Karakter van dezrn
'
r4ld/t:er, ald.- Oordeet '
t:lzz HoppxRrs over den z'lcc, nan zaken , bl. 491.- Tn t

wlo ALBA herwaarte, ald.- Zamenntelling van zt
ljzlleger,bl.493.- Z%
jneio-z'r
en g:
kldïztz'd: hehandeting van >rtlxtlxn en Hoonxr,bl.495.- Zt
jn 4ntogtin Brusselezl
eernte ontmoeting met de flzldz
?
ppq de', ald. - beze dringt op haav ont&lag aan ,
bl.497.- Buitennporig Je#z'c# zjnerbenden,bl.198.- Gevangennemzng van EG.

xoxo en IIa0Rxx ,bI. 499. - K lagten over z'
c/t:zldïng der r/prr:g/ez, van de Orde'
pla
,
bl
.501
.
lne
t
e
l
l
i
ng
van
het Gnlden F lïd.
v,bl.500.- Gevolgen dezeré'ercpéz:zlzlevlïzlg
.

den Raad '
pczlBeroerten# bl. 502.- Wjne /tczl#:ffzwdp, bl.503.- Ontslag der
Zlwd?lppgd:z', b1. 505.- ALBA fplOpperlandvoogd aangeateld,ald.- Zk
j'
neJ'fcclkundige âcg%
'nnelen, bl. 508.- D e .
fJzl#p@/y#:.
v maant wpyzncll.
v den ffpnizw tot
zaehtheid aan, bl.510.- Zii drzngt Jz
l' ALBA op hetlzflpccrdïyezleeneralgemeene
wdrgz
J#esï' aan,bl.511.- Ferlaathet land,bl.512.- Kareverderelotgevallen,
altl.- Jehtina maarin hare#:#JcAl:Alïzhlef',ald.

**

* -'M

Y E R BET ERING EX.
Bl. 78.regel 17 v. boven:de hongste achting koesterde; le6.z de hnogete achting knesterde, of althans betuigde.
81. aant.
hi
j wasdnctor;lee.rhijw.:doclnrin de godgeleerdheid.
heerscht eenen toan; lee.r heerscht een taon.
89.
boven : binnen kortherwaarts te komen ; l-ez binnen kort zelf her)) 125.regel
waarts te komen.
wier verantwoarding; leent welker verantweording.
)) 136.
oaAxzz's eerstvolgenle handelingen enz.; l6q.z olAwzz's eersl)) 195.
volgende handelingen toanen , naar men meent, de nnwaar-

schjnli
jkheid, zo0 nietde geheele onjlzixtheid dezeq bewering
genpegzaam aan.

)) 219.

de zuiverheid zi
jner bedoelin.gen enz.; le6.z de zuiverheid
zi
jnerbednelingen, meentmen9 kan bezwaarlv
--k in twi
jfelgetrokken wcrden, daar enz.
Graaf van Raaszngltzen ) l:- z Heer van Rauzngâlen.

)) 317.
)) 407.

23

zAKos nz LA Toaxz, geheimschri
jxerxan den Geheimen Raad;
lee.rzAxoB nzI,A '
rohhs,haren geheimschri
jx:r.

121.
161.

26
18

naar het Rameinsche regt; l6e.z naar het :taRtsregt.

)) 169.

22

echrifteli
jk ontvouwd heeft. Foeg âf:rJ#*zNietdan narjpeli
jk
en gemnedeljkhetvoor-en tegen orerwngen,en den raad der
Duitsche Vorsten ingeroepen te hebben, had hj zi
jn besluit
genomen Lswpplément@u= Jroâ4v..d:la Slfzpsd'Orange,
p.52 etc.)
1 pnder:ongetwjfcld isookmetdiensvaerweten de tweede aanllag tegen
Zeeland beraamd;voeg Afdrlf
g-zzelfswordtalletwjfel,in dit
opzigt# geheeluit den weg geruimd. daar GraafmoozwzzK van
A c:zc'
u in Sprokkelmaand 1567 den Landgra, van Reuen
meldt, dat ))de Prins zich naar Zeeland zal begeven en

vierduizend man bjeen brengen, opdat dit gewest, rjk aan

levensmiddelen en geld en in staalalleen den kr%
j'
n z:verdren,gedekt(genehloneen)worde;datde Prinsvervolgensaan
de Landvoogdeszal voorstetlep, hetLand vapr den Koning te

zullen bewaren,mitszjhaarkrjjsvalkafdanke.''
. Supplément
cva Jrcltive. d: la # lfepo d'Orang., p, 57.

PLX ITSI5 G D ER P L AT E 5.

Xr. .
&EXT vAy l)Eh GoEs, Advocaat van Ilolland

tegenover b1. 12.
52.
68.

vxLlps pz TW EEBE.

LAMORAAL, GrRaf Van E ,ç'Al//ld
FILIPSVAN XONTXORENCY jGraafYan floorne.
MARGAIETHA vA> oosTEyRlzK .

. .

AyToNlE PERItENOT, Kardinaal4an Granvelle
zoAculx HOPPERUS.

Geuzenpenningen, enz.

Bi
jeenkomstte Dendermonde.
Prins w ILLEX l stilt lletoprper te Zntmerpen
IIENIIRIK vAx BploEllooE.

FEaolwKxo AvavAxzz l)s ToLzoo , Hertog van J lba .

'-

N u

88.
9:.
)) 152.
)) 156.
216.
)) 362.
112.
)) 182.
)) 190.

-

X B . De platen vnorstellende Anol.: vAx wAssAu , het sneuvelen van ADOLF vAN >ASs&r ,
ALB& kondigt's Knningsbevelschrift te ântwerpen af, en de 4oorstelling :an,xet
beleg en ontzet van Lezden moeten in het volgende stuk geplaatst worden.
-

