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R E E §.

OXJOiX JMMZ. JSERSTE

STUK.

INEOVB #15 IIET BERBE BEEL , le STFK.

EE R ST E H O OF D STU L
be stad Kameri
jk #ppr denfpr/pp van AwJOU ontzet,Bladz.1.- Ilet leger wovdtp'l/lt):lden' c9z Alzou #Jc/ naar Engeland, om de hand van A-pwb?pïzlELIZABBIIIte t'croertlcp,

bl. Q - Doornik door I'
ARMA belegerd en, nietlegenstaande de heldhapl
.
le 17e'.
#:#?
.
#'.
z?# van
MARIA FILIPPA vAw LALAING, /pf de ovelu
gave pc#'
tt,pz?pf'gl, b1. 5.- M tshllête aanslag der
Spaanschenp, Bergen op Zoom ,ald. 111.deA'pprt/-ooslell'
j/f: gewesle3tot?rdfdekrk
jg crefzmfzlalsfzldeZllideli
jkep'
l6/nadl'
ulv
.wppr/pezcl,#ppr gebt-elv
-aan geld,bl.4.- VERDrGOwordt
fpfopvolgev van I'EINENI,ERG benoemd, bl.
'b.--- sïedevlaag det'Slaalschen bij soordlleern,
ald. De Prbl.
: van onAszE tracltt te terpee/.
: de X/pemccwc Staten /pfItandeleltccflte
J'
Aprezl; zjjne aanspraak te Antwerpen, bl.6. De #er/t?p k:
an AIJOU wol'
dimetprpp/e
onderscheiding aan ltetEngelsche #p/ ontvangen, b1.8. be pp#cr/icwdc/dwpczlplotselùlg
cJ#c!'rp/Jc'l, b1.9. Plegtige ?
'9?/?tf?#?k?
'
:?# %'
all#cylIlerlog le Antwerpen,ald.- bef.
/p/landsche, Zeeuwsclle e'l Ulrechtsche gelastigdeltt'
t7c?kcrczlden eed CJ le /c##:zl, daar /?'tzlzle
gewesten i1t het geheim de ffpppc orevhet'
d ctïzl den #''
@'
z?.
: van OItAFJE hadden pz?pct/rcpezl,
b1. 11. - Aanslag vatt zEâw zArnEGrl op het lcré'
zl '
t'alt den #r'
?
'z?.
sl'
alt OIIAFJE, bl. 12.be algemeene 1?cr#ezl/t.
fz?p t'c// op de Fvanschen, 1)1. 15. beze Ft
'n/??c'
/l melANJOU iltpo-pp/
gevaav, altl. doclt wordeltt/ppr tusscltenkomstvatts'
r. AI.I)E60lDE gelned, b1. 16. - Tegett-

tllppr#?k/le?
'# van geest'
tlcyl Gl'aat'MAvnl'
rs. ald.- be fzétz?d/cp bl'
l
j
''i'
f t/ppr Spanje uilgelokt
te zïjll,ald.

htden waatt #c,
Ide Pvins llcrpi,
tltlg'
d is, zendtPARMA brl
'eveltaan é/c voov-

naam ste stedelt, pp'
l die dpf ondevwetping aalt le sporelt, 1)1. 17. be #r?
'z?.
sk'erkeevt t'
4
groot gevaar, maal. ltevstelt, b1, 18, be eclttgenoote valt den Az'bl.
s, CHARLOT'
I'
E vAN

BOIJRBON.wol-dlziek c0lstertt,ald.

onwaavdt
hescherlst?,
:
tzlcnAxvltl-E op de /ï
.j#?'
,
:?#van

'sprfz?.
$czl #pp#, bl. 19. -- Na ccpc akle t'cyl verzekeriltg pzl/ll
t/ppc'z /c bebbelt, leggen Hol-

land e1t Zeeland den eed aan,Axlt
)u af, b1.20. oneelthlleden 2
41Utrechttllsschen #c
geeslell
jkheid c9lde burger'
qj, ald.-.ht Utrecht f%'ol-dldegeeslelijkheid '
?
'zlde Stalen vertlczlpczl door het fzft'
/ der f2c'
é/igeevden,, b1. 21.- Begelingelt der Algem eene Slaten l:/rc/i:
kel!7/: het belel'
d van den /fA'
!'
,
).
g, de burgerlijke l-egeriltg en de rc/y/t
s/?/cp?'
z?p, al(I. 1'
e
'sHage wordt #ppo'Holland eeu fft?ppc Raad ingesteld, altl.
.

1ttAntwerpen wordtaan de

llpplzlq
sc/tgczb?tfc/t de J
yt?d.
s#fc'l.
slt
?c/c'
?z1'
,
ltg ï'l een /f/ppq
s/cr toegeslaan, i9l Brusscl geweigerd,
bl. 22.

Oudenaarden door rAnAIA bemagtigd , altl.-- be Slaatschen nemen Aalst benevens

cczlfyc slotett, bl.25.

Lier wovdtdool.vevvaad C'zlI>ARMA'S handeltgespeeld, ald.

be

Arpzlgwg k'an Portugal, llox AsTowlo, vevzoekt :3l erlangt ccol?
'pe hulp l'cvl de x
M/c/ezl legen
FlI,lPs 11, bl. 25. - Mislukte aanslag tlczl sal-cspo, met medeweten van.PARMA,op #c'zkler-

/p# van Alzeu en #cs Pvins '
pc'lORANJE,1)1.:6.- Yerdachle/?t
9t/#?'?p van #:zljotlgen 6'
rJcJ
LAMORAAL vAw Ecàloxo, bl.:7.
0p aandrang der Jffszdpcptfczl wordt hel leger van I'ARMA
uitSpanje vevslevkt, ald. Slag ft/çsclczl PAnMA en de xs/t'
/c/sc/lc benden tlk?#cr depkt/res
van
bl Gend, ald. - . M islukte y?ppg'
ppcp, vau Fll-lps om Enklluizen /p/ afval Jc bewegett,
. :8. .
MAARTEN scullx wovdt pypc/fpf ett gevangen pe/?t?tt#t'
w,.bl. 50.. Lechem wordt
dppl'vEnntlco belegerd, maar ô/ïj//staqtdvaslig, en f4,
'p,'
#/eikkdelijk nw/ze/,ald.- Hasselt
door de Slaatschen bezet, docltsteenwijk verloreu, b1.51--- Slerkte t'
cp pAn3la's legers
w

czl lcostelt van pw#cr/lpt/t/, b1.5:.-- PAnMA belrektdet'
tl
fw/er/ftrcr/fcg-cs, b1. 55. - Toesland

tc'zhet leger der Slaten, en gebrekkige pynlz'
epp.
s'
/der ôc9?pp#?k#c gelden, ald.- be Jtt/iaansche /ïj#rc/
<cw?
'
w# wordt#ppr de tzreppr/c/wsc/te verk'
angen,bl.55. be c/zlzlerfpg van
.

rll-ll:s mishaagt aan de #pp@p,
sc/?pf?z?'
,?#:p,, de lewpt'pk?'
f?p van den Hertog tlcl Alzou aan de
fferwprpk#c'l, ald.
îkvwavving t'
,l velndeeldlteid ï,l het ècd/tïttr, en voordeelen , aan het
1

l 5 H O

11

D.

*# onteklreden met ?y*
lne gerl
,
*zlgc magt,
#6rc# eJ4 Nyzotl vet'bonden, bl. 56. - Axzau 3
1)1. 57. #ï.jsmeedteetten ct
l?lt
:ltdg op cezlùc der t,pprglccmd/e sleden, bl. 59. DeFran*#qe
steden m eesler, dpcA wordett uà'
t andere verdreven bl. 40.
sckeltpléll'e?l zicltt'c'l eeltt
#'
M islukle aanslag KJ@ ANJOU 0p AntWerpeny bl. *1. - ln Holland wprdf beslag Op #a
Fransche schepen gelegd. bl. 45. ANzotl onderltandeltm et de Algemeene S/c/e?l orer het

9ebeurde,ald. ffzp beleep zl
'c# ever de Di
jle, waarin veleFrattsclten pm/spme?l, naar
Vilvoortlen,1)1.:6. - #!7oîtderhandeltmet PARM.
t,bl. 17. Frankri
jk pnoglec4 vredehrdu/s tusschen Aszor en de Slaten te rppr/spmel. ald. De l'c?.zpczlfpg met Awzou klaltrerscltitlende zjjden atgeraden, bl. 48. Gevoelen rt'?ldeltPl't
bts tlcl ORANJE daaromtrent,
bl. é9.
De Frclpdc/lc ett Engelsclte gezanlen sporett dpf vel-zoeltiltg aan, 1)1. 5;.
Te
Yilvoorden p<pm/ een rppr/pppfg verdrag fpf sland, 1
)1. 55. be Prf/l.
ç van ORAN.
IE wegens
?lc/ gebeurde m et Awzog gewantrottwd, L1. 51. Braballd biedl aan den 1:r1*
4: van ORANJE

de ffcr/ppc/t
zj/sc waardiglteid cc?l, ald. DeAlgemeene Slalen wf//cplhem /p/ffpp/: der
Aegerfzlg aanstellen, altl.
Ihtwelljk van dczlPrins?nc/I-otilsB PE coLlGyy,ald. Il'
j
t
wprd/daardeor nog /c m eerrc?,Fratêscltgezindheid rcr#cc/l/, en /eAntwerllengriet'end beltandeld. bl. 55.
Mislukte aanslagett van noltooxo en o: IlooGll, bl.56. - Eindlloven is
pedulp?ee4 ziclt fd/4 PARMA over te geven, 1)1. 57. - ondersclteidene /grï.jps??e#r'
t,
jpc?lvan de

Sy/cc/lsc/lc?len dc Staatschen, bl.58.

ANzou verlrektnaar Frankri
jk, 1)1.59.

Duil
'
1-

kerken valt f'z Spaansclte handen, bl. 60. be #rf??.
ç t'
c'lcl
llxAy te Brllgge lot Stedehouder t'c?'/<pze?l, altl. be Prins1?c?l Esl>lsov ,Itierltk,er f?c??:Jg#, verlaat rppr goed hetland ,
ald.- ondersclteidette krilhsbedrjsven,1
)1.61. BIRON k'
erli-elêtrpt?r goed Nct
'
lrFrankrtjlt,

ald.

Zl
itphen wordt #ppr de Spanjaarden veroveî-d, ettGeltlerlantl en overijsselonder

hrandscltalting pcôrttg/, bl.62.

Inweltdige verdeeldbeden c?Iberoel-ingen f'zNoord-llolland

en Friesland,1)1.65. GraafWILLEM LOBEWIJK tlJllNASSAP //1/SledehoktdetnppprFrieslantl
verkozen,altl. De #tfrgerl.
j te IltrechtetsclttAncerreglen.1)1.61. oproer lePtrecllt,
ald.
0p de ecrf/f/#erf/lg der Algemeene Slalen te Mitltlelllurg wortlt Itet Zeewezeitgeregeld , h1. 66.
be Frtzzlçc/le Gezant o'Espltllxe/ktlx tlnderballdelt PIeJ #c Slatett p'
per het
weder ccl?le//àcll vattAxzou. ald.
Gevoelens #t?crp??'
l/?'t?zl/ van de pat
/ersc/lef#c?lc geweslen

en van den #r?
,9?:vanORANJE, ald.
'

De ffcllrpprs/vnttxEtllzEx, van zk)
,'??e waardhheden

ontzet, vat de wapenen /cpezl de Appm:c/lf/ezfzlf
/cl pp. bl. 68.

be tl?ldtlr/ttdplf/t
?/l
'plg m et

Axzog wordlc/pe/rp/t
re?l,en met Buitschland te Kelllt.n bert'at,ald. De Algemeette Sla/ep besluilen /5/#euitsluilende/l
,cf?#/àcnd
%g #er Iiet-ttot-nîde Godsdieltst,1
)I.70. De f
.
Z/-/
.
II!J
van BEltg Iteult in het#c/?,
e?
m metPARMA,ald. Ili
nt)?-#/gevanf
'
jen gcrlpnkcv,1
)1.71.
*jt
.

-L'

.
Zi*k
n rertfcr /p/, 1)1.72. De Graal
van Mxtllls e1t llEtiwExAAl
t tot x
s'
/cf
//lptlf
/cr over GelF
#'
derland benoemd, ald. Terugkeer llczl IIEhIBvz: i1t Gent,altl. l1i
'/lcu// znc/ Sllanl.e,
.)
evelt als de Prins l/czl cHlAlzv.leBrugge, bI.75
Iperell gaalaan P.
&nMx okber, 1,1.7#.

'
Verdrag t'c', Doornik, waarbij Brugge, 'tVrije ettDalnnle z'
clt pp !
?tl??.
s/f#e voorwaarden
JczlSpanje ot'erleven, L1.75. Mtslukle ccpy/cp tlcgluExlBvzs op I
lendernlt
àntle, alfl.
HEhlnyz: wot-dl8:1Ileclttenis pt,
?lp,nc??en t)?l//lpo/#,1)1.71. .
Hl.
slulcle cc?dà'/ftf/c/lder S/c/e?l
tegen Lier en Zl11Ilhen, 1)1.77. Noodlollige lce.
j
'/fpolflde.
% !c??//.
ç,altl. otlflelu/'/fd
k: a('
loop t'c/l den Keulsclten otlr/pp, bl. 78.-- Ec?ltterbotld metFrallkrtj1(schf
.
j?l/Itetec???
7#:
middel /p/ lèelloud, ald. d??/alf?pr# van.#c?z Prins l'an onAyzs aatt Lof
lEwlll
t k'
an lAssz
îu,
dt
-e #c/ verbl
tnd cJrcc#/.bI.79. De N/c/cAlondet'
hatltlelettmelANJOI
J,1,1.81. De cJgezanten 1??
Adelth.
ent '??
-e/ m eer /c?'e,?#,ald.
De #r?
'x, k'
au OR.
&NJ: neelnt de f'
fppgc otlc?--

hel
-d als &rcc/ en f.
/ècr 2n Htlllalltl. zeelalltlen Frieslalltlaaît. bI.8;. St
atlt
/l
-glf/t'c'z
Amsterdam , ten opzigle van deopdraytder &rf?Je/!'
j/r/lc?W, bl.85. Loop det.t???#cr/?f?4delingen otntrent deze zaak, bI. 81. Inhoud tlcgl de flpt
lz.
t'
tl/'
/t/?.t
/e4 #t
?r inhuldl
hing,
bl. 86.
Karalcler dier t'flprulccrt/c??, bl. 90. Redetlett, welke #tr01 Prins vlptl??/c?l de
,/ydr/?pf /eaankbaarden.1,1.9l. De Prfzl: tnaaktde cc??t,
t'
tfpr#d-?lf/ alhankeli
.
jlêt'
cv hel1,t
?rdran r??e/ AyJO:. b1, 93.

#p#?b:e?) om de dflcx/e???m?
-zlr/ t,/?n A 'llsltlrflaln e1t Goutla l
btde

pp/
/rcf
?/le t?e?/t
-'-,
#-f?:zl,1,1.96.

Tegensland 1,c?3xonsEl-lg rlETlsnszoox IloflFT,altl.

da en ryf/#e?l, 1)1. 97.
de lpe.
s/czzl?nl
r?g der q'
c/ltl//erï,/'

otber

D e cf?p.
:?e//l%g l'an ec//t??l Battd 1ht?'&

Slale z/t?tye'l.
v den #r?-??,
ç komt èù
-n /e1'c,? niet lol N/f/,?t/, 1,1.98. Cebtiorle 1,/
'
/3?FI
IEDEBIK
*#' zi
#.l
IIENIIRIK , altl.
Raad t'c', #e?l Prins aan sT. AI-oEcoyllE lot re#//f/?f
/ l'att Al1twel-pen,
.
b1. 99. llol
srtlaaltslqfietk/e!/:)l #ell #rl
*N#, a141. Ili
llt?/#/ f/stpr BALTIIAZAR GEIIABD Ter.j t
moord, 141. 100. Bekenlellis 1?c?l dett inf
lflr//cx/
zf?r. Idl. 103. Zi-jt
t,'f))?êll.
ç, bI. 101.
ottdersclteidenegevoeletts dcr verschilletlde ptd?'
.
/ï.jel
l:f
p-Iteillez.
xcrae/l vattdett#t
?dd des #l-f:l-

N H O

B.

Il;

sen . bI. 105.- ovev de afstammelt
ngen tlcl BAL'
rIIAZAR cl
TlkAllo, 141.106. Begrafent'
s
f)Jl den Prins. bl. 107.
Ut
-lerli
jk ep karaktet.van den Pvtnsrcv o:AN,:, bl. 108.
Luister zlp?ler koflteuding,bl. 109.

T W E E D E H O O F B S T U K.
Benarde toestand des lands, b1.112.

Vastberadenheid ezlmeed der Staten van Holland,

ald. Yenrleopige maatregelen Jpfvoortzetting t'
czlden i-rjjp, bl.115.- lktadplegingen
en ??c.
çn/f/:,l omtrent de regering, b1. 111. XArnl'
rswordtgeplaatstaan het /lpf)/# '
van
#:?, Raad rf/zl State, b1. 115.- Zijn tyrpepere lel'ensloop, bl.116. be Lczl#rtdcd beopd/eAl den Maas wordt pzlfspw#czl, ald.- Gecommitteerde Af/#ezl in Holland, 1)1. 117.
J/c#/lpt/#cr: pt'cr Ulrecht, Gelderland, Overi
jssel en Friesland aangesteld, ald. Drei-

gende #pt/#l'
x# der Spanjaarden, en #t
?l9
-ei'
/<?'
pc hulpmiddelen /cp:s hen, ald.- PAnMA
pppp/ te t'crpce/.
: lallgs t
?czlezlminneljjken ocp de Vereenigde tkett,c:/ezltotp'l#erocryz
fzlp to
brengen, bl. 118.- Iiij ôt?t
s/t/f/geljjktjjdig Antwergen, Gent, Brusselen Xechelen aan
te tasten, bl. 119.- ST.AtoEcowl
)E steltf
lppr den Blaauwgarendi
jk met#:Algrottd gc/ï
1j/:
te makelt, Itetgeen #pp$-de Antwetpsclte Vleeschhoktwers belet '
trpr#l, ald. Merkwaardtgheid llJzl Antwerpen's belegering, bl. 1Q0. be stad oprtff dppr IAARMA'S troepen .
& pe.
ç/p-

ten,bl.121.

genomen, ald.

Dentlermondeen Vilvoorden benevenseeniget
îc/ltdzlq
sczltfpprdeJèéfzl
e
/ccrf
/ep
beâz?.
/tllcr/yczlcflr.
: werven troepen, bl.122.

de stad van tpp/dpcpt/ezl leepogtte voorzien,pld.
pt/cr, bl.* 125.

Yoorslag t,t,zlCIANIBEI-I,I, om

Gentgeejt2?
'cA b!'
jverdrag cczlPABMA

oorzaken oi/crpr?z het pp/zcf van Gent nietdppr de S/tz/czl van Hollantl

beproeld t#,bl.121. ool.logsbedrjjvettin de zlpprt/c/l
g
j/r: gewesten,ald. Aanslagen op
Kam pen, Hasselt en Ni
jmegen, a1d
Houslx,o vevtrekty?t
'
/t'r Bergen op Zoom , o1n fpl

ontzet 1,c,l Alltwerpen lnede /: wevken, b1. 125. Oostende #ppr q'Bssl-oxf; voor de Slaten
beltoudett, ald. - pm aan de Ilollandsche eu Zeeuwselte schepen den.dpcgczlg /p/ Antwerle
pt):r de Schelt
le, 1)1. 126.
Verdeeldheid binnen
::Al te belelten , slaat PARMA eel'
AntWerP0l1, bl. 1:7.
de
A
$
'
/
c/
e
'
l
1
.
)
flAl Zeeland /e beST. ALDEGONDE poogt /: Tergeep
wegen, pr?'
àhetpzl/zc/ der stad te pzl#crzlcl?kpzl, L1. 1Q8.- Gezattlscltappen naar Frankri
jk,
bl. 1:9. be Fransche gezant EspRuxEArx tracht de Vereeni#qde
Geweslen te bewegelt, den
#
Arpzlfz?p van Frallkri
jk /p/Slbktllerein aan te zlcmczl,doch vindl11?cfAl?
# ondel-sleuning al(1.
.

p??#cr/?cz?#c/'
fA?#cl metEngelantl,b1.150.

ELIZABETH is meergenet
hd pkcfHollantl) Zee-

land , Friesland en Utrecht dan met de Algemeene Staten le pzl#cr/lcp?#clcAl, bl. la1. -

Bedeneu, welke de Slaten #rfz?/yezl de sbtfrélrcfzlf/cf/ aan Frankrtjk op /e dlnagen,ald.
PAvluvs Buvs neemtalsZcpz
#,
:-d#t,p/rcclzi
jn p??/.
:/c#, 1)1. 152. AlArldlTs beveeltzïjzdc belangen aan de Slaten aan , 1)1. 135.

der xs'
ptfre?-cl
'Alf/cf/ cczl Frankrijk, ald.
bl. 151.

Merkwaardig rcr/ppp van tzpl
a/#tz legen de pwtfrcg/

be Algemeene Slaten beshtiten /p/die teé/rt'
tf//,

EI-IZABETII zendt nIIBERT nlvlpsol als-gezant helw aal-ts, bl. 155. -,Ilet pe-

zantschap l'ar/rc/l/ naar Frankri
jk, ald.- Voorwaal-den, waat'op de ,
%tfllcê-cfz?f/e/
'/ aan

HElonlx1lI wordtt/cz?pe#ptfezl, b1.157. HExllnlltlllwordt #ppr dett opstand derLICI
JE belet,
haar aalt te wcpzle3l,bl.159. Aanslag llczl HollEwl,o op 'sHerlogenhosch.bl.140. PARMA

zendti-rtzjgq
stlp//lnaar Friesland en wflf,r deVeluwe,ald. Ntjmegenen Doesburg vallen in
zjjne handen,1)1.111. DE TAssls doetccvl.
çf?-ppp/ppfin deVeluwe,bl.142. XAARTEN
sclExx verlaat de Spaansche zjlde, ald. k'eldslag bjjAmerongen ltlsschektDE TAssls en
de Slaatschen onder ps vll-l-lEns e1tAIAAqTEN scuExx, ald. Xechelen gaataan PARMA over,
b1. 145. TnEsl-oxc geraakt@'
zlonmin metde leden der Admiralileit, ald.- Hi
j trprdl
in iec/l/cnf: genomen, bl. 111. Zjjn.tlcr#e?-elevensloop, ald. k'ergeepclteAppfzpg /pl
rerovering van I>ARMA'S brug pt,cr de schelde, 1)1. 145. be zw/oer/?c'kccr.
ç tt-achlen de
brug t
/ppr vuurschepen te vernt'
elen , ald. - Po-gingen /pf bemagtigihg 1?Jw den Kouwenw

sti
jnschen Dijk, bl.147.

Verdeeldheid #fzlpel Antwergen,1)1. 148.. Gedrag der Sta-

fezlvan,Holland ten ppz?'
#/e van Anlwerpen,bl.149. Antwerpen geep zfc/l bi.
i'
perdrcp
aan PABMA over, b1.150.- ST.AI.DEc0NI)E deswege z?'
??
7s/Cezl#,1)1. 151. Zjjn llc?-dere lellewq
s
./ppp,bl. 15:. Beoordeellng tlczldetfes/itz
tlfjz: t'cv sT.Al-llEcoloE, en van /le/gedrag
der Slaten t'cp Holland, 1)1. 155. Pogingen lrcl pz
knM:, om' onderscheidene sleden #ppr
gunstige ::/pJ/eAl t0t onderwerping ptler te Ac/ezz, bl.151. Gezantschap naar Ellgeland,
1*
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IY
em

de Sptfecrefzll/ef/ aan ELIZABETH op te #rJ#c??, 1.
41. 155. - Geztw
ndheid van ELIZABETH 9

ald.- Z%j se/pp/f alleen Flz
tf/pfrpcpe'l# m et een cczlzïezl/ïj/g#p@J#,b1.157.- Vet'
drag met
SLIZABETII. bl.158- 160.- befztgc/dc/lchulptroepen lgppz8zlonderNORRISever,bl.161.be Gvaaf van LEICESTER #ppr EI-IZABETIItotAcrc'lStadhouder beneemd,ald.- ZI
jn karakter9 b1. 162. - X.
&UnITs t0t &c##p?
,
f#:r van Holland en Zeeland verlteven, bl.165.
zïJ'?lc cotttmt
.ssie, ald.
Verscltil tlt'
/zlzfpz
.l gezag met dat van Prins wlttEAl, bl. 161.

h'
ajfver dev fczlt
/prpt,fzlcllzl tegen Holland en zeeland, L1. 165.

De lorrendraajjers,

bl.166. oneent
hheden /tl.
s.
sc/lezlUtrechten Holland ptlcrden '
perôp#ezluitvoev.1)1.167.
Twisten fzl Friesland tussclten de tzctfeétf/ccr#ezle1thet#p/', 1)1.168. De oost-Friezen
/p/ enzijdl
hlteid pe#ttlpzlpc?l? bl. 170. ondez-handelingen metde Kaltze-steden, ald.
Yrees t'ppr de Roomscltgeztndett, en pzlzïy
'
#?
k/lcf# #cr landlieden bl. 171. Komstvan#c'?,
Graaft,
t''lLEICESTER,altl. Ihttzptft,crzlellr-Genel-aalsclkap t'
tltlrtf/ltem,pppetfrcgc'l,bl.175.
,

KritFi*'qsbedri
j
en '
t?fl?ldettGraa#f vAN MEtlns,bl.171.
%
*'r

Gt'oot v'#ct'
cflr del-S*pa
iaarden pzlder
' n
.

IIOBAOII-I,A, bl. 17ö.
Inval tc'z DE TAssls in Friesland, ald. -- Ilageheliake teestand
tczl datgewest, 1,1. 176. XAARTEN scHElx neemlSvel-le in en t'
tlprt// t0tRiddel-geslagen,
ald.
Beleg c?z overgak'e t'J'z Grave, bl. 177. De bevelltebber van Hemert ter #0p#

veroordeeld,bI.178.

Een cpzleppy bi
j 'sHertogenbosch opgeligt,ald.

kri#i
ieden /c#c
l I-EICESTER,1)1. 179.
#'q
*.#'sl
*'' z

Misnoegen #er

ontevredeltheid #c?-ffpzling
n over zï'j
lc aa
ming
<''i
''z
. nne

van #c/ Gottvet-nettr-(zc?lcrcc/dc/lflp , bl. 180. - LEICESTE: wol'
dt @I'
f/ Engeland ntet p'?#crstettnd? bl. 182. -- Geheime pl#cr/?cl#c/l'
z?#ezl tussehen ELIZABETH en PAnMA, ald. ,
- LEItESTER verlangteen c?
-pe4 zegel, bl. l85. De Slaten .
s/Jc4 heln vuim e geldmiddelen /pc,

bl. 181. De Nedel'
duitsche taal ?'
4 alle p//îcfc/c st'
tllçlêen '
fzlpct'
per#, ald. LEICESTE:
vesligt z?
-c/z/c Utrecht,bl.185. be /tcl
'o?ppu#f.
s/c?z,1)1.186. Zij vlcrnezlLEICESTER te-

gen de S/c/c?, in, 1
)1. 187. JOHAN vAN OLDENBARNEVEL'
I
' t0t Zczà#.
$=d#pp/fcc/ benoemd,
bl. 188. Raad tlczl Slale, b1. 189. jHultt te Amsterdam ) 1)1. 190. Plakkaat pp #c
navigalie, ald.
Nadeelifle pct,
p/pc?zdaarvan 1,t)t
)3-den zeehalldel, 131. 191. , olttevreden-

keid :?l wantrotlweît #c?%Stalen, 1)1.192.

Godsdiensll
h.e '
ncrf
ïcc/f
//èc/ezl, en tlrpcgcrc pp-

gingen l,
c'z de 7?)'
c#?
'
/rc0?/c4 en van de S/c/c/è, om eelte /rcr/sp2'#c vasl te slellen, 1)1. 195.
Zegepraal der 6k/t'l'
zl?
'.
$
'Ic4 te Utrecllt #pt
?r tElcEsTER's 11:0321st, 1)1. 198. Synode te 's Gravenhage, b1. 199. oprigling eener Finanliekamer, 1)1. 200. PAulugs Btlys /c Utl.ccht
gevangen pczlprnc?l, 1,1.:01. Bemonstralltiën dev Slatent'c?lI-EICESTER, bl.205. Utrecht
draaqt de t??l??c/?c?/</c Sottîv
,erel
-lttw
teitcc'z ELIZABETIIpp, L1.206. ondetscheidene Acrq
îp?lczl
%ttI Utrecht flebattnen. bl. 207. - Ihtnlle c/nô/c/? wordett cc'l vreemdelingelt f
ycr/ptpezl,

b1.:08.

Berel'
dwillhlteid#crStatenvattHollandi1thetppll'c/lpclderôcJc.
s/?,
??f/c?l,bl.209.

Poging van LEICESTER, om e
z?
'c/l van OI-IIENBARNEVELT meeslev le makelt, altl. LEICESTER
brettgl eene legermagt l?ï
ee?l, b1.:10. De slad Venlo e1thetkasleelte$Velt/ppr PARMA
-j

Terovet-d, ald. Nuis belegerd c3l ingenomen, bl. 211. Eerste wapenfel'
lrt''l P''
ilts
MAUI,ITS, bl.215. LEICESTER iszlcfjtlcrfg op wonRls,bl.211. #z
ljlrektmetzïj?lleger
@7!,bl.:15. Doeslurg ingenomen,ald. Zutpllen wordt#ppr PARMA van /ccJ/pf//r001-1le>, b1. :16.

FILII.s sllllEy sîleuvelt, ald. - LEICESTER breelêt lcf beleg wt
z?l Zutllhen

np,b1.217. STAILEY'Swapenfeit,altl. Deventerwordtt'cozgarnizoelt'
pppl-zfczl,bl.218.. Vrucb.
lelooze aanslag '
pc'z MAARTEN sclleNx op Ni
jmegen, alt'
l. oltldeklçing der 1?er.
:/c9l##ptf#!'
9ly ttlsscben Pz
knr
sT en IlElygoupj b1. 2l9. XOSTAARO #ppl-LEICESTER aangesteld fpf
Commtssaris der geeslelq
.
jke goederen ln /lcfNoorder-Kwarlter,bl.220. LEICESTERbenoemt
nt
kttwe m ilitaire tzpul
?c?-?letf?-.
:, bl. 221.
# fj verl
,'
j
delt det'
tlertlààg valt W1,
f//.
$'
c/?c rutters,

'

bl. 2:2.

.

Gedrag #tu-Slalen 1?
c?l Holland, 1)1. 225.

TER en #:mc#/?
##c?z det% Stalen, 1)1. 221.
fpcpe/l/ezl, bl.;C6.

onderhandelingen lussclten LElcEs-

Plkotlxlyclt wordtzl?
'c/in de Algenîeene Stalen

11Elxcouo onlsnapt, bl. :27.

orde pp de rcgcrfflp gedurende LEI-

cgsrEl'safwezigltet
'd,1)1.228. f/(
'
jrez'/rc/f/,1)1.229. Zïj?zd'
,
ubbelllarth f/ct/rtï:,ald.
Gelteime Itabtbtelsakle, 1,1. :50. Beslanddeelen c?ldrjsfveerettder #zl#c/.
ît'/l#czf'?#cpal-lij,
bl. 231. - Toenemeltd f/ezcg derS/J/cll en Vt.oedschappen gedurende t/:4 vrî
jF?,cl'
ds/frï
,jg,
ald. LElcEsTElt's lit.
ieve'taaltzïjxe aatlbangers. bl.257. Maatregelen, t
/ppr de Slalen
izz het5c!t'?h4
7 tl
c?z's/c??#.
$'veidedhilta #:??p?nc?l, ald- Nieuweo3l/lt.
s/e?lleUtrecl)t over de
.

ftlclc/l
'?lg f
tez. Gekoreîteêl ?
-91de S/J/c?l, b1.258. Tweespaltbl Friesland, 1)1. 210. Gezc4/.
çc/?cp der F??#c/,
çt./lr/eJà'
??#e?I 3laar Etlz,
sBETII, altl.
kvedervarett van /lcf Gezalllscltap
der W/ycrnccplc S'alett 1
*4 Ellgelalld , 1)1. 211.
Ac#
'enen pc4 ELIZABRTII'S verbolgeglhel'
d,
1)1.211. - Gezts
ttdlteid derA'/lpc/dc/lc mknisters, bl. :15. overgave rlzlh.
etd/p/fcW'ouw ,

N H

ald.

9.

onzekerheid omtrent de frputv der Ettgelselte ôeIe//l
'f?#:4 , bl. 216. - Verdeeldlteid

f,t ltet legel-, àl. 217.

Geeoelens #e?'Staatsgezindepcr/z
?
J
j, bl. 248.

staten eczlHolland, bl. :50.
zlltphen door vonx , bl. 251.

Ilandetinqen der

overgave van Deventer doer STAyLEV en van de sc#cz
- l, b%
A
Vrees rppr geheime Tredesonderhandelinqen wczl ELIZABETH'.

b
l.:5z. opligting van eeSt
nreo
.
Dc
ezl.
:c/lg
e
zant. bl.255. Ge
zindltet'
den Aczltfc/twï5çz5c'
pci
Holland-s Stalen , ald.
ptogt '
pf
z'l Engelsehe ruf/er,
î in Utrecht, h1. 27/
.

Ma
atre-qzAnsTI
elen dIet'Algemeene Slaten,bl.256. fAf4 btiefJczlLEICESTER,bl.257. Brt
-ef
ctl?l xsl
.:58. Teaeltstand van soxov, bl.259. Afzottderhjli'
e èïjeeFl/s-pm.
?'
t
, bl
der staten van Utrecht,Gelderland en overi
jssel,bl.Q60. Vertoog van delt/'zl/e/.
:c/des
#ezant wll-xss, 1)1.261. Antwoord #cr Stateltran Holland, betrelêlveljjk de 9'c#:rf,l# en
de souveveiniteitvan Atfs gewest, ald. loe
, lsing ran dil cll/trpp?'
tf aan de qescltiedenis,
bl. :65. Toenemende inwendige verdeeldlteid, bl.265. Tet'uglveer #cr ûezanlen van
de algemeene statett, bl. :66.
Ilandeliltgen '
pc'z den fzlpe/îc/lczl qezant BucxëlonsT. en
aanvankelljk lterstel #er eensgezindheid l'
lf.
sdc/lc?zde &c/e4 en t/e4 Lc'zl#tlpppt/, bl.267.
Gevoelens rc'lt)I,I)ElBAnysvELT, ald. Terugkomst der Friesclte gezanten , ettverdeeldlteid
ïzl datgewest, bl. :68. Inltecbtenisneming c?z verdere Jpfperc//czlvan MODET te Ptrecht,
ald.
be Ilbllandsclte pvedikanlen tfptlr #c Stalen ontboden, bl. 269. De p'zt
/cr/tcstfclt'
ngen van EI-IZASETII met PARMA worden ôc/ccv#, ald. LEICESTER stooktde verdeeldlteid
aan, bl.:70. Ilandelingen der Staten metI)oN ANTONIO en DnAxs, bl.271. Toesland

derzuideli
jkeNederlanden,bl.272. Qeldert/pprPATONvevraderljjlcpt,a-ppgctlcl,1)1.275.
Beleg van sluis, ald. Terugkomstvan I-ElcEsTEn,191.275. Iletpr/Crèvecoeur dppr
nonsxl-o veroverd,bl.276. Vergeepche/?t?pfzlp t0tontzet,en overgavevan Sluis,ald.
oneenigltet'
d /v.
ç:'c/lc?l I-lslcEse
rEn en de x
$'/c/c4. bl,277.
Gevoelens vatt Ilolll
sxl,o en MAcal'
rs betrekkelljk dcêlLandvoogd, bl.279.. Plannen zi
jner aanltangers, bl.280. Fer#eepcltepoging pm bztitsclte ruiters te wervett,bl.281. LElcEsTEn's verzoek aaltdeSta/c4 van Holland, om znccr geld pp te ôrc/lpc'l, en /lu'l azttwoord, bl. 282.

LEICESTER

dvingt pp onderhandeling metspanje aalt, bl.285. ontdekkinq van J-ElcssrER's geheime
instructt
'
e, bl.:86. LslcEsrEa's relnonsttanlie,bl. 287. Gevoelens e?zgedrag der Sla/e?lvan Holland. bl.:91. Pogt
w
ng fpfop./?
k/f4# k'an OLDENBABNEVELT,bl.295.- Verkla-

rfzlg der &c/c??van Holland betveklcell
jk degeldmiddelen. bl.Q91. Gevolgen 1)c?lI-slcEsTsa's remonstralttl
-e en c?l/tr
tlpprt/c/l van Geltlerland, Utrecllt en ltet #pl van Holland,
bl. :96.
Gezindheid ran c??/t
!cJc steden I'
zl Holland. bl. 299. M islukte aanslag t?c?l
LslcEsl'sn op Amsterdam , bI. 501. De Ulrecltlsclte Edelen '
tlr/tgc?z herslelder ingeslopette
m isbruiken, bl. 505. '
Toestand i1tFriesland ,bl.301. .Kll-l
uEGnEw dringtuitwccm van

SLIZABETII op een wrctfcçrcp-f
ï
'rag 'nc/Spanje aalt, bl.505, Gezindh,et
-d t/cr oîtdersclteidene
#:l
.
1,c.
5
./e4 belrekkeljjk dt
'
e pol#tlr/,c?/#c/dzlp, ald. Aaltslag pp het tevettvatt Graaf wILLE3I
x-ollswlzx, bl. 507.
Noord-Hollalld,ald.

Krjjgsbedri.
jven ,*31 Friesland, bI.508. LEICESTER verll-ektnaar
Alttwoord dev &$'
/c/c4 vattHollantlpp zljueremp?lA'/,t,7l/?
'c,bl.509.

Ilandelingen lnet de predikanten, 1,1. 511.
LElcEse
rslt's wedervaren in Noord-llolland,
bl.515. Poaing pm te Dordl-echt oproer te v
gcroc/l/fczl, 1,1.514.. Aattslag pp Leitlcn ,
h1.515. Vonnis der sclt'
ltldigen, bl. 517. Vertl-elcvalt LElcEse
rEn naar V'
lH
lssO
lngen, eu

1/
.
,4 daar naar Engeland, bl. 519.

gedrag der x
N/l/ezlvattHalland, ald. -

Beoordeeting IIJ',zt
jtttweejartg bestuur 64 vatt /lcf

D E R D E 110 0 F D S T P K.
Flrlps Torm t het plan /p/ de llf/rtf:/fzlp #cr pz
lptlcrw?kzlc/ï
.j/rcvloot!b1. 526.. Ilq
c. è
zltlff /pI de itvoerl
-ng , bl. 529. Toesland van /1:/ Protestattlisme ,,1 1587, bl. 550.
Toerttstiltgen van PARMA, bI. 551. Tweespalt in de Vereet
tl
hde tzel/cî/c/lna Ianlcssl'Ert's

vertreke?lwoelingenderEngelscltgezinden,bl.555.

Mttilerjjvalthet/sr##,
$
't,///r,bl.555.

Geziltdheid der Engelschgezinden, en van ,6.lattds Begenlett, bl. 557. Maalregelen /t)f
herslel der orde, bI. 558.
Verzetvan soyov ett lc/cpcrfflg valt 3ledlemblik, bl. 559.
Toesland f9lZeeland, Utreclltett Frieslantl.bl 510.
Vertoogett#cr Stalen cc4 EI-IZABETII
131. 545.
LElclçsrEn's afslaltd t'
nprf// bekend, b1. 511. lnstelling t'
czldett flccf/ l,
cs,

Stale, ald. - Verdrag metsoaov, b1.34J.

Zl
jttverdere fcpc?lç/pp, ettbeoordeeltkg 1,
/14
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zijn gedtag, b1. 516. be muitende bezettingen gvootendeels /p/ haren pligt tevuggebragt,
h1. 518.
ELIZABETII kri
jgt berigtelt t,c,
'l FILIPs' bedoelittgett, bl.549. Zij rpcy/den
bqj
.stand dev staten-Genet-aat in, bl. 550. Z%j dringt p, een werf/rcp metPARMA aan,
-

bl. 55l.
Gevoetens daaremtrent in de Vereenigde Geweslen, b1. 55:. Gezanten naar
Engeland, bl. 555.
Standvastl
'ghet'
d rczl OLIIEABARSSVELT, bl. 554. Beraadslagingen
der stateu valt Holland, bl. 557. Ilet gevoelen der Predikattten '
ilt Holland en Zeeland
door M&vltlTs ingeweunen, bl.558. Gezindlteid del'ffert,/rvtdezl. b1.559.
Gezantscltap

der Pvedikanlen zlccrEngelantlbl.560. HENDRIXvAhIAVARI'Eraadtinsgelijksdenvredehandel
c/..bl.561. Vet-dedî
'
.
gings-nlaatregelen,in Engeland e1tde Nederlanden tegen de ppprerwinnelt
j
,/fc vloetpezlpmezl:bl.565. ondet'
handeliltgen te Bourbourg,b1.561. be p>-

ovet'
wittlkeljjke 1,/pp/ steektin zee. bl.565.

Buitengewonemaatregelettt'
,> de Fereezll
kd:

Gewestelt, 1
)1.566. Sterkle e1tfzlrfp/blp der tpzlpllertt,fzlzlc/ïji-e rloot,bl.367.. Zij steveltt#c/Kanaalin,,en ttprtf/door de F?l#:/:.c#e0laaltgetast,bl.569. Z%j /t'
pzn,/b'
4Calais
1.
,(3()1- anlvet., bl. 570. . l)e Sér/pp van PARMA kan zfc/l ltietm et de Jrkzlct/e vereenigen?
ald. - be tlrpzc#trdppr de Engelschelti1t '
tlerzt,
lrrfzlp gebragt, en t/ppr storm uiteen #:.
s/@-

#ett, bl. 571. Spbattsclte ptIt.
/peflcol ep de '
W cc/llt
îc/le ettZeeltwsclte /t
'
N,
q
sfel gettemen,
bl. 57:.
Vevdez- /pf der pklpecl'tllfzlzlc/ïj/fc tl/pp/.bl.575. Gevolgen '
t,
czldettrampqs
y/pc#kc/? ktitslag t
/czcr ondernemiltg pp de gezindkeid der Nederlanders,bI.575;op de
t,cr/èt/ttt/f/?p tot ELIZABETII, ald.
onderhandelingen '
rneftyzlc>rsTER ovel.de fflp,
#rtltlpd#,
zijn dood,en ztz
jpc beoovdeeling,bl.577.. Gevattgeltnemiltg van Pltorylwcx en vet-andering
#cr regel-infl te Utrecht, 1)1.578.

Lalere /etlcps/pp, t'an Pnoulllcx , bl. 580.

PAnMA

laat de Fcrccpfp#c G,ewesten '
t,
c:?,drie zijdettaalttasten, ettbelegertze/J Bergen op Zoom ,

altl. , llet beleg twpel/-p/ïr
c'l, bl. 382.

Strooptogten det.Staalschot, bl. 585.

Bonn

ett Jvaclltelldonltvallen f'?
.handen derSpalq-aarden,bl.585. Strljd ftlssc/lezl Graaf wlLLEM I-ooEwlzl
tl'
ttFriesland eltGroningen,bl.581. llet'
?ntfffezl#c krjhsk'olk teGeertruidenberg,dool'MAunll's belegerd,geep de t,:.
$'/f,
?l# aaltPAIIMA ovel-,bl.583. Plakkaatder
&t'
f/cl-Generaal tegelt de Wcrptlcr/rptwch'.
s: bl.589. '
W lttouGHBy's klagtettaan het #PJ
Llaêt XLIZABETIIok'er hettz
tlf//e/gct/rpk: gedt-ag der Staten ezlde p)?'
,
.
$'/t
'e?tzl?
'
xf
/ van,/?e/gezag 1,cs
Jc?l Baad van State, bl. 590.
ïYederkeel'
ige /.
'?Jp/e?? del.Staten peci'de Engelsclten,
b1.591. Gezaltlscbap y?cftrEllflelatld,bl.595.-- IlandelsgeschillenmetSchotlande1tDenemar-

ken,bl.591. bebi
jstaltddet-A
$'/tt/cs#pprdettA'ppd'
fàpt'
J'lNavarre'
ingeroepenbb1.595., Génève
oltdez-steund,1)1.596.

Velm eevdeving#crscheepslaagtc?lverbetet'i
.ngen indeAdmiraliteits-colle.

p?'
é/t,ald. W est-Frieslant
lpooglzfc/lvan,Hollandafleà.t!/?:f#ez?,bl.598. Def/er/ppvanPARMA
bjj Fll-lps bescltuldigd, bl.400. be Ilerlog t'
czlM&lsFELI)belegertHeusden,b1.401.
ll'
t
'
jdrcfpfin Holland te '
??cl/cz?,f
ïpc/lkvordt.
,*
01datz
thppc'
zlc/llt
?flk'erltinderd,bl.402. '
G fltekeurl'
g gedt'ag x)c0lMAARTE: scllElx,ald. 114 1)cr#r'
f)l/t
'/bjj :c/?c,
?laanslag p, Ni
jmegen,
b1. 403. be GrJ4/
,
J t'
J?l IIEUWENAAR slerp , bl. 105. De verdlnevettved/rtl
tlrq
ç/'
van
Keulen vel'tvekttt?
'/de Vereeltigde Gewesten,b1.406. Rtjnberltgeproriandeerd,b1.407.
be stad valtf'?
,haltdelt
,der Spalàjaatden. 1)1.408. Strljd 0'
,
/1Friesland, ald. Inname
wftzl Bl-etla dool' '??f##c/ valt cc??
, turpehip, bl.109. be Gl'
aaf k'
altMANSFELD lrachtte
wcrp:cp'de .
$'
/J# te Aekzlcpkczle'
n,à.
/pp/hetAppJ# rool-Woorddam , bl.415. MArnl'
rs legt
Knodsellburg aan, bl. 11é. be scr/pp van PARMA Iv
'r'
ùgt laslppzde LICUE b%j fe staan,
altl. FlLlPs'llitzhteltop de /f0'pp?lvanFrankri
jk,b1.415. XAURITSneemtverscheidene
zc/lczlq
scz? in, 1)1. 416.- VsnntT
co beproep le rcrpee/,
sin Friesland te vallen, b1.417.
be buitsche Fprd/c'z beklaqen zich tlt,c/'de à'c/?cvflfs.der pzlzïjf/ù/tcfd van het.
!)tt?/.
sc/l:grond#ebl
sed, c:?
, vorderell
' de àczc//c grensplaalsen /ertfp, 1)1.118.. Geza.
ttten vattKeulen en
Luik te 's Hage, ald. Graaf wltl-EAlI-ODEWIJK '
b'
polïïtlot /trccA/?'
#cr oorlogvoerl
-ng aan,
b1.419. Pogtbtgen /p/verbelerlk) der Ffrjjpsfttc/lf, 1)1.4:0. be Aétt
z# van.Stale tegenpcz
?
.
1?cr/f/(1001.de Staten-Generaal,dîe â,
tt0?,oppevgezag ècrc.
s/?
#:p.,bl.421. - becczlmff/fgfzly
der Engelsche Baadsleden wordt te /7cer gegaan , 1)1.421. Holland bevordert de centt'altsatt-e, en daarmede zïjzl eigen ,zlt)/p:#,1)1.425. MAUI,ITS tet opperbevelhebber over #c/
.

leger te velde l?:'lp:p?#9 bl. 426.. XArlllTs wordt Stadhouder van Utrecllt, ald.

van

Overtjssel, b1. é;8.

van Gelderlantl,bl.429.. XArnll's verzelzt
-c/lniettegen de beAcr/cb?g der magt van den #cc# van Slate, b1.450. #ï
.ji
smeer Veldheerdan slaatsman,
ald.. De x% tf'
per6?'
:?f/e?
'/ dev x
$'
/J/:9? k'alt Holland en fct,cz?.
ç de m agt der crfd/pcrc/fc beves/?##, b1. 451.. OI-DEwBAqNEVELT'S invloed 0w,de JJt'rt?ez?
,
?p#e Gewesten, b1.152. XAunlrs
m agt ot k.'zl
wJpc# als Stadltouder, bl.455. Illj heep z/eed:Ileipzycrlerefover de legers

H O U D.

VII

van den staat ,
?
zff#epcJe4#, bl. 151. De Stalen besluiten,/p/ krachtiget.pprlppt,perlkg,
aldI1t 2V:'
f 1590 kom t MAURITS in I
tetveld,bl.456. De zc/lczl.
çbijZtltpllen #pf
?r
vERE doov eene Iêrl
jgslist bemagtlgd, 1)1. 457. Zutphen geep zlc/laan MAKIIITS ptlc?-.
ald. Deventer verovel'
d , 1)1.459. Toestand %ta.
ltZtltllhcn eu Deventer, ald. Vreugtle
ppcr deze verqveringen, bl. 410. M en besluit Groningen aan te taslen, bl.é11. - Belf-

zi
jlbemagtigd,bl.é12. .De flr/t?g van PARMA belegevtKnotlsenburg,bl. :12.
ql'
rs trekt naal-Arnhem ,e1t#?
.
r?*
,
/1:/ dell,Land?ppp# terug le frc/r/fc?z. 1)1.415.

XAu-

HuIstrer-

overd,bl.115. Nijmegen bemagtigd,bl.1é6. IletJcgcr betrektdewinterkwartieren.
ald. XAunlrs'vevdiensten :/1.reem ,bl.117. be buitsche Keizer ,pppl-/tevergeey fpf
vredeltaîtdel aan, altl. De ffer/pg ran PARMA.ll-elêtaltdermaalfzlFrankrjk, bl.418.
Aanblag 1?J'l MAURITS pp Xaastricllt altl. De prp'
t??%lc?
,c Zeeland is tl4'
'
?
.
rf//fg om de ppr/pgslasten op te brengen, bl.419. Steenwi
jk belegei-d c?lverltverd, bl.450- Twist tus,r
cAc4 Holland en Friesland over Itet'
tlpp?-fzcf/czlvan den /;?-'
(
j#, bl.155. Coevorden belegerd,bl.455, Ootmarslm bemagll'
gd,ald. VEnnvco p.ppp/Jc verleep Coevordente
ontzetten,bl.456. De rcd/d
'zlg èïjverdrag overgegeven,,bl. 158. .Etnde van.#e/lveldtogt,bl.459. Vervigtinflen ran den ffcr/pp '
van PARMA,en zïj?ztorttglêeer tff/Frankri
jl
t,
ald. Z'
tjlt #pp#, bl.460. Gezindb,eid valtFlLlpsjegeitsI'
ARMA,1)1. 461. bo :?'ccJ
t?an MANSFEIZD .
$
'c#cJ/de rr?
l
,trarinfleltCJ, bl.162. Ink'all,czl Graaf Fltlps van Nassau in
j
.

.

Luxemburg, bl. 465. - Beraadslagitîgelt#:r Slatelt-Gettel'aal prcr (le wppr/zc//t'
z?p %,alt #c'l

lcrùg, ald.

De Statelt'
nc0?
,Hollantlbesluilen Geertrtlidenberg aan te tasten,bl.é61..

Ligging e1t stevkte dter plaats: bl.165. Beleg van Geertrtlidenllerg, bl.466. Lyai
ver
.i
der Frl
'-czcs, 1)1. 468. Twtstdt/îsc/lc'l MArnl'
l's ettII()I1ENI-o en karakter z
tlczl deu laatstett,

1)1.469. be Graaf 1
?J?lhIANSFELD dttt
lgtl0t04/70/op, 131.172.. Geertruitlenberg tktl
crgegeTen9 bl. 175. De Graaf z
t/
ft/lMANSFELD Jrtlf'
/?/te 1)cr#t?c/b Crèvecoetlr le l6?nc#/?#:0l,
ald. sI
'ititeti; #cr troepett ittdezèff#clt
r
j/fc Nederlallt
lcn,bl.:74. Verdere krijlsbof
yguijtl6'zl en strild ï?l Friesland, bl.175. HENDRIIt lV p3??Ac/.
:/de Katholjjke godsàteçtst,
eu wordt fp farijs als Arpzlfzlf/ van Frankri
jlt et'kend, bl.:76. oordeelprcr deze #cbeurtenis fw, de FereeAlk
'
g#c Gewestett. bl. 177.
be Aavtsltertog Enls'
r van Oostenri
jlt
wordt dppr Fllzlps /p/Landvoogd der ztf?
#c/l'
,
j/rc Nederlanden bettoetnd, alfl. Zijn karakter, bl. 478. Iljj Appp/vt-edesottderllattdell
'ngen znc/de Slatett-(icaerttf'
,
t/ aan,te Jl
'ltlppc?z,
bl. :79. die echter 1.
1?pz.#e'? afgeslagelt! bl. 480. Prtks Alw
'
&IJnlTs trachtte l,er/yt?e/k
's Herlogellbosch en Maastl
-icllt bi.) llt
?rrcs.
sl??p i1t le zlcmc?z, ald.

Aattslag llcg, vsnotlf;o

op Delfzi
jl, bI. 481.- Prins M.
ktilllTs lî-elêtin 2
Vcf /cvelde c?ldwingtvEnotrco lletbeleg

tlc,lCoevortlen pp te breken,bl.182. Afc?zbesluit. tegen #c4 weltsolt der Frfcdc/ic Gedeputeerdelt, Gronillgen le belegel-en. bl. 485. Beleg '
?tlAl Groningen, bl.481. Gehetme
Apg?
rzlpcs der Friesclte tzct/cptf/ccrt/c/?: p??z het pczt?g over de Om melanden te beltouden ,
bl. 486. overgave l'cpl Groningen, bl. 487.
11el Jcpcr wordt pz//#pzl#czl, ald. Algemeetle rreuf
/de over de bellaalde zegepraat, bl. 488. Regelt
-ng .
?c4 den re#e?-f??#.
st)o?'??z
vatt Groningen en Olnlnelanden en Itunne /?c/?-e/i
'/ff0?p /p/de Slaten-Generaal, ald. De
magt des x
&/ctf/?fltft/er,
v is p3?1)f
.
)/#pc?/#c pm de eensgepindheid lusschen de beide slaatsleden ftl
bewaren, bl. 189.
Toestand 1,f'?1 Drellthe ett t'egelillg der rcpcrd
-ag van dat #:t1)e.
:/,

bl. :90. Slaatsregeling 1,
tI'lde #cpl/l//c/:der Vereenif
lde Netlerlallden, ald.
/:/91: Talt/?crcglteestand mel#?c?lder zttd
-t
/c/zl
j/fe Nederlanden.1)1. 491.
Aanteekent
'ngen en èïjt
?f
?cpçc/ez?.bl.191.
.
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Nadat de grnote zaak der afzwering van Koning rxrxps, a1s Heer dev Nedevlanden, 1581.
geschied was, begaf zich de Prins van oranle
over M iddelburg naar Gent z0o wel 1584
,

om de zaken aldaar te regelen, alsden vi
jand in hetoog te houden, wiensruitert
j
den weg naarSq&wt
zzlGentoprukte (1). Gelderland, Utrecltt,en overl
jsselbesloten
inmiddels,oRAxzzhetopperbewind (Overste Jpt/rcrzlcrnczl/)op tedragen,mitslai
jeen
beltwaam gezagvoerder onder zich aansteltle, welke ((zoo in zaken van staat a1s oorlog
in 'sPrinsen afwezen, nevens de Staten van den Lande, het oppergebied en beleidz0u
hebben (2)''. Ondertusschen was de llerlog van Alq-ou met een leger van tien- of
twaalf duizend man voetvolk en vier duizend ruiters, waaronder men de blocm van 18v.
den Franschen Adel telde,voor de st
ad Kamerjjlêverschenen,welkedoorI>AIVMAnaauw oo
magas
ntd

wertlingesloten en waardenoodt0thetuiterstegestegenwas(5).Ht
jbooddenSpaanschen 1581
Yeldheer den slag aan , doch PARXA, wclke het niet raadzaam achtte dien aan te ne-

men, daar 'svi
jands magt de zi
jne ver overtrof,brak hetbeleg op en wierp zich in
(1)bocumentsffg/priçttc,
ç,T.l1.po274,298,302.
(2)Zie den briefdcrStaten van rtrecht1)j xstT
lT,Ilist.d.11011.Staatsr.D.1.b1.422 426
cRoEx v. pnlssTEl
tun,ia de hvchives de la Jft'
fft
îpêld'orange,%. VIl. p.550,

(3)ZicAlg.Jcdcà.#.Vaderl.9.lI.St.Yl.bl.442.
llI DEEL. 1 STUK.
.

A L G E 31EE N E G ESC11IE 9 E N 1S
1581-- Vqlenctenltes. Antleren meencn, dat FARwESE door dezen aftogt de Alisnoegden
1584

(slalcontelttelt) wilde overtuigen, datzi
j,zontler(1e hulp van vreemt
le benden, tegen
war
e
n.
Zekcri
s
,
dat
de
mi
s
l
ul
t
l
e
be
l
egering van Kahunne vi
janden nietop.gewassen
mevi
jk,hetwelk zich een jaar lang heldhaftig llad A'ertledigd, en de vernaaningen van
oz Rovswls, dcn vriend van I'ARAIA, de Xisnoegden bcwogen lzebben,in het terugroe-

20v.pen der Spaanschc benden te bewilligen (1). Axzov werd onderhetvreugdegejuich

0Opst-der jngezetencn, als rcdder en verlosser in de stad ontvangen, en hem tle titel van
n,aand

1581 Bescltermlteer eczl Kqmerîj/g gegeven (2). De zege had geen enkelen droppelbloeds
gekost. Slechts was de Burggraaf van Tureltlte, IIENRI DE L.
& rouh,in handen (
lerSpan-

jaarden gevallen, uit welke hi
j met veel moeite eerst na verloop van drie jaren
tegen een losgeld van drie en vjftig duizend kroonen geraakte (5). Awzou toog den
volgenden dag naar Avleuœ en L'esclklse,deeddenvi
jandwi
jken,endwongeerlangGtateau en tkz
nlrcîf,
s
- tot overgave. De Staten en de Prinsvan orall
je drongen ernstig
bi
j hem aan, zi
jnen zoo geluklkig aangevangen togt te achtervolgen en verder in de
Nederlanden te rukken. Xaar tweedragt onder de Fransclae Bevelhebbers, de geringe

lust der meesten, een winterveldtogt metle te maken, en hets'erlangen der talri
jke
vri
jwilligers,naar llunne haartlsteden terug te keeren,noopten Axzov zi
jn legerteontbinden en de vri
jwilligers af te danken. De bezoltlïgde benden zontl hi
j later over
Calais langs de kust naar Vlaanderen. Hi
j zelf stak over naar Engeland, om van
ELIZABETI.
Iden benoodigden bi
jstantltotonderschraging van denkri
jgin de2Yc#crJtIzl#c9z
le verzoelten; maar inzonderheid, om de hand dezer magtige en sluwe Yorstin te ver-

werven,die hern bli
jkbaar meerbeloofde,dan zi
j genegen waste bewilligen (1).
Dc Staten bevonden zich ondertusschen in de grootste verlegenheid. Het ontbrak

hun aan middelen een leger bi
jeen tc brengcn, in staatI'ARMA hethoofd te bieden,
(1)bocumeîîts Ilist.T.11.p.311.
(2)overhctbcschcrmhccrschap (prpfcc/préff)van Kamez.l
jl
ê,zit)Doeuln.Ili
'st.T.l1.p.16 (1).
(3)Docltm.Ilist.T.1l.p.330,3'2,348. r
i
latTnEsyE,latcrdeorHEsonix IY totllaarschalk van
Frankri
jlêverheven,huwde in 1594 metELIZAnEI'IIvan Ncdît
'
t?f,eene dochter vanPrinswlsl-Ex1.
Vit dit htzweli
jk ontsproten twcezonen,van welkcdejongstedebcrocmdenl&nf,clllspu TtTR>:XSM
eweest is.

(4)clnsEnopIlist.deltd,
yCuerrasCiviles,p.167 169.sTnAo.
&,#cBello#t
##.T.11.tib.1V.
p. 219, 220, 221, 222. cz
tslpas,
k, della Jtftz
rréf #J F'
iandra, T. 1l. p. 27, 28. sllsrlvocllo,
A'ederl. Ilist. bl. 338, 339. 1,s PETIT, Chron. d.11011.T. ll. Liv. X1l. p.426. cllApprA-s, Ilist.
Gebt. d.1.g. d. Fl. Liv.Y.p.29:
-. Ifz
knz
knl;s, Annal. Wrt'
fl. T.111.p. 330. s0n, Ilist.d.Ljkderl.
ë
.
0orl. D. ll. B.X&1.b1.286, 287. v. METEnEN, Ilist. d. ATcf/dr/. Oovl.B.X. bl. 200. HOOFT)
sctfc?-l.Ilist.B.XYlll.b1.793 795. Hist.o'Assxwyons I'&nysss,P.142 144.

D ES VADERLA ND S.

welke naar Vlqandeven oprukte en dageli
jlts uit Spanje de verzochte vcrsterkingte15
811584
.

gemoet zag, om aanvallenderwi
lze op verschillende punten te handelen. W e1 was :

v.

Eindltoven doorde Staatschen stormenderhand ingcnomen (1),maarI'ARMA,nadathi
jmlle
rfstaand
eene poos de wegtrekkende Fransche benden had vervolgd, sloeg onverwachts het be- 1581

leg voor Doorltilê,terwi
jlde Oppcrbevelhebber,de Prins vanEspinoi,ermeteengrootWi
3i
v
.
ngedeelte der bezetting was uitgetogen, om St. Gltislain tevermecsteren. XARIA rlxalppA,maand.
naar anderen, FlLlppA curtlsTza'
A vzkx rxrAlxo,Esplxol's echlgenaote enzustervan EMxAXVEL vAx LALAINO, het Opperhoofd der Xisnoegden, nam het bevel in tle stad op zich.

Door eigen voorbeeld moedigtle zi
j hetkri
jgsvolk aan,zich tothetuiterste te verdedigcn,en spaarde zich zelve zoo weinig,datzi
jbi
*l
'
#hetafwerenvaneenendervi
jandeli
jke
aanvallen, een schot in den arm ontving. Hetnaderend gebrek aan kri
jgsvoorraad en
levensmiddelen, de weinige laoop op ontzet,en het eenparig gevoelen der Regeringsle-

den, Hoplieden en soldaten, dathetonmogeli
jk was de stad langcr te houden,bewogen de moedige vrouw,metI'AIAMX in onderhandeling te treden. Zi
j bedong en ver- 30v.

kreeg eervolle voorwaarden, en trolk aan hethooftl der bezetting met s'liegende vaan-Slagtm.

dels, brandende lonten, geweer en palkkaadje uitDoorlkil.. De burgers, zonder eenig
onderscheid, werden van 's Konings vergiffenis verzelkerd,in launne oude voorregten
en gewoontcn bevcstigd, cn in hetbezithunner goederen gelaten;sleclltsmoeslen zi
j,
tot afkoop der plunclering, tweemaal handerd duizend gulden opbrengen en voorts den
.

Koning a1shun natuurli
jlken Vorsten lleererkennen(2). PakRxz
kvoorzag Doornik van
eene sterlte bezetting, en 5x&xIMILrAAx I)E MoRlx-x-ox, Aartsdeken van M echelen en

YicarisGeneraalvan (AIIAFVELLE,werd ert0tBissclaop aangesteld (5).
Een aanslag dcr'Spaanschen een weinig later op Bergen p, Zppm , liep niet zoo

gunstig af. Op bevel der Staten, lagen llier eenige vaandelsFransch ltri
jgsvolk van
oz Ia.
t (Az
kltlly:'s aftleeling in bezetting. Dit verdroot JAx vAx w ITHEM, Heer van Ber-

(1)bocttln.ff'
f.
s/.T.11.p.305.
(2)Capitltlation cccpr#cJpar lePrkncedeParmetila t'
W:deTpt/rncy,in GACHARD,hnaleet.
Belg. p. 369- 372.

(3)Arcltives de la Maison d'oralzge, T. Vlll. p. 21, 64. CARSERO,Ilist.delc,
9Guerra'
Civiles, p. 169. s'
rawpzt, de .
l?c/Jp Belg. T. 1l. Iuib. lY. p.223, 241 246. CA5IPAXA,della
Guerra di Fïtz??#rtz,T.l1. p.29 31. IIENTIVOCLIO, Nederl.Ilist. b1.313- 347.I.E PETIT, chron.
d. ffpll. T. l1. Liv. Xlll. p. 436, 437. cllz
tppuvs,Ilist. tlt
.
fn.d.1. g. de Fl.luiv. V1. I).304,
305. HARAEUS, hnnal. Brab. T.111. p. 331, 332. :oR, Ilist. d.Nederl. 00rl. D.lI. B.XYl.
bl.287,288. v.METEnEX,Ilist.d.Nederl.00rl.B.X.bl.203. Hoorr,Nederl.#ï:f.B.XYlll.
bl. 795- 797. Ilist. I)'ALEXAXoltE FARNESE, p.145- 152.- X&nIl vAN LALAISG overleed weinige

jaren daarna. Althans in 1586 huwde de Prins van Espilîoi,in twceden echt,Hlppotv'
rs ps
xosTxonnxcl-HonwEs.

1

ILG EX EENE GESCH IEDENIS

15
81- sele, welke door huwelt
jlt met eene nicht van den in Spanje overletlen Xarkgraaf
1581
vkx BEROEX, in hct bezit van dat marltgraafschap geraakt was en doorgaans op het

nabi
j gelegen kasteel J'
Fpuà'
p zi
jn verbli
jf hield. In overleg metIIArTEPEXXE,welke
hem uitBreda kri
jgsvolk toezond, en in geheime verstandllouding met eenigeburgers,
bcsloot hi
j Bevgen aan zich te brengen. De stadstimmerman, een pottenbakker, en
s y. een Roamsclle Priester lieten door de opgellaalde valdeur van de sluis aan de
W
in- Begi
ternl
l.nenpaort eenige soIt,
Jaten naar binnen, welke last laadden, om de Houtpoort
.

1581 te bemagtigen en veorhetoverige kri
jgsvolk te openen.Reeds waren driehonderd W alen in de stad geslopen,doch daarde gidsen,welke hun den weg zouden wi
jzen,
zich uit vrees schuil hielden, moesten zi
j er naar vragen,laelgeen argwaan wekte.
W eldra waren burgeri
j en bezetting in de wapenen. De vi
jand, nu op den terugtogt
bedacht,poogde doordezelfcle opening te ontsnappen,langs welke lai
jwasbinnengekomen, maar de valf
leur was nedergelaten.Velen sprongcn over den muur,waarbi
jeenigen in de vesten verdronken. ln het geheel bleven zeventig tlooden en honderd gevangenen achter. VAN w zTuEx , onbewust van laetgeen gebeurd was, trachtte de Hout-

poort te overweldigen, doch trok in allel'i
jl, zoodra eenige vlugtelingen hem van den
stand van zalken onderrigt laadtlen, naar zi
jn huisteJz
Fp?fttl,hetwelk hi
jeerlang aan
I>ARMA overleverde. De Staten verklaarden hem llierapvoorl
andverradcrenzi
jnegoederqn
verbeurd; de timmerman en de pottenbakker werden opgehangen en gevierendeeld.

Evenzeer mislukte een toeleg op Audenaardelt,waar de burgeri
j den Bevelhebber,den
Heer van Mansard, verdreven had. Hiervan poogde I>&ItAIA parti
j tetreklken en zontl
derhalrre, drie dagen na het overgaan van boorltilê, cenige bentlcn af, om de stad op

te eisclzen, doch de Regering gaf totantwenrd,datzi
j metde Staten van k'laallderen
vereenigd wilde blil
'ven, en nog kruid en lood genoeg had, om laaren wil te doen

eerbicdigen. Niets meer was noodig, om den vi
jand van de stad te verwi
jtleren, van
welke hi
j gemeend llad, zich zonder :ag ofstootmeester te maken. Xaar oolkmet
even weinig geluk waren inmidtlels cenige aanslagcn der Staatsclacn bclkroond geworden.
î/nfolpfvermeesterd, doch spoedig daarop
'
W el was St. Gltislailt door den Prins van E t
door de Xisnoegden llernomen; en de pogingen, I1
-t'tf/cg-ft':, Wprôptfrg,en Greveliltgen

teverrassen,waren vruchteloosafgeloopen (1).
Ondertusschen wasin de Woord-Oosteli
jke gcwesten de lkri
jg,doch,geli
jlk in tlcZui(1)CARNERO, Ilist. delas tllfcrrc.
çCiviles,p.169. cz
kqlpz
ïx:,della :zfcrré
zdiFialldra,T.ll.
p. 31. :ENTIVOGT-IO, Nederl. Ilist. bl.317. I,
E PETIT, Cltroll. d. 11011. T.1l.Liv.Xll1.p. 437,
438. cllAppgvs, Ilist. Geh.d.1.g. d.Fl.Iuiv. V1.p.305.Hz
knlEcs, Alknal. Wrt
'
fb. T. 111.p.333.
:0R, Ilist. d. ATc#ck
-/. oot-l'
. D. 11..B. XVI. b1.28t
3,289. v.METEREN, Ilist.d.xYc#cr!. 00rl.
B. X. bl. 214 verso. IIOOFT, Nedcrl. llist. B. XYlll. b1. 795,797,801. Doeuments#ïsl.
T.l1.p.316.
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dell
jke, dopr gebrek aan geld van beide zi
jden nietmetnadruk voorlgezet. Totop-15
181
584
volger van REXXENBERO had I'ARMX den Spanjaard rRAxclscovERovoobenoemd,vroeger
stalknecht van den Graafvan Mansfeld, met wiens natuurli
jlte dochter hl
j vervolgens
gehuwd wasj maar die zich door groote kri
jgsbekwaalnlzeden hatl onderscheiden. Hi
j
kwam mettien vaandels '
W alen in Friesland,in spi
jtvanMAARTENscuExK,welkezich
de bewindvoering over dat gewest had toegelegd en bezwaarli
jk konde verkroppen,
dat een vreemdeling en van zulke lage afkomst boven hem gekozen was. Dit echter
verbrak niet tusschen hen de goede verstandhouding. In Oogstmaand maalkte scllzs'K ,

nietvervan de stad Goor, zich bi
j verdrag meester van eene schans, in wellke de
Overste IzssEtsTElx zich met acht- of negenhenderd man voetvolk en honderd twintig
ruiters geworpen had. llssErusrElx en de andere hoofdlietlen waren hem door de

bezetting uitgeleverd, wellke voor zich vri
jen aftogtbedong. De vi
janden zelve eclater
deden den soldaten hunneschandell
jketrouweloosheid boeten;zi
jschudden ereen groot
gedeelte van tot op llet hemd toe uit en bragten er wel honderd om hetleven ,zelker
buiten schultl van scuEwlt, wellke zelfs eenige dezer schenders van het verdrag met

eigen hand doorstak.Om denzelftlen tjd bemagtigde vEltnrqo hetdorp Beide,gelegen
op eenen uitham diep in den .
/)pJJcJcr/, waar onlangs de Heer van Nt
jenoord de
Koningschen uit verdreven en zich versterkt had.De Slaatschen hadden nu de olîkvke-

landeîtgeheel entruimd. De Landraad, aan de N'oordzi
jtle der slaasingesteld, begaf
zich onmiddelli
jk naar Leeuwarden, om hetverloop van zaken te herstellen, bragtal
hetkri
jgsvoll
k uitde omstreken te A-pJ/?f??z onder den Overstexoaltlsbi
jeen,deeldeeene
maand soldi
j uit, en verschafte eenige metalen veldstukken. Xiddelerwi
jl had vERnrgo zich met vier en twintig vaandels voetvoll
t en vier kornetlen ruiteri
j te Fpprt/ltoorlt gelegerd. Gcdrongen door de ongetluldige Friezen, rukte woRlvls met twee dui-

zend man te voet en vi
jflzonderd te paard den laatsten van Herfstmaand doorde vesting Nieuwelzi
jl, een halve mi
jl van Noovdltoorn, om de Koningschen aan te tasten. YEztoroo schaarde terstond zi
jne benden in slagorde. Vroedend vielde Staatsche
ruiteri
j op de Spaansche aan, die t0tachterNoordltoovn terug gejaagd werd. lnmiddels was o0k llet wederzi
jdsche voetvelk llantlgemeen geworden en de overwinning
scheen zich voorsonnls te verklaren,toenzi
jnebenden,bi
j hetovertrelkkeneenersloot,
in wanorde geraakten.VEltorgo hieuw er op in,cn dreefden vi
jandtotaanlzetgeschut
terug, hetwelk schandeli
jk verlalen werd. De nederlaag der Staatscllen was volkomen.
Zi
j hadden alhunne Hoplieden, bi
jna de helftvan llun voetvolk, eenige ruiters, vi
jf
veldstuklken, achttien vaandels, cn een aantal wapenen, onder het vlugten weggewor-

pen,verloren.Nottals had een schotin dc reglerhand ontvangen.Hi
j,Graaf I-onzwlllt
w zsl-Esl van Nassau, die zicl
z uiterstdapper gekweten llad en op wiens wapenrusting

vi
jflkogelswaren afgekaatstterwi
jlcen zesdeheln aan hetregterbeenkwetste,en eenige
anderen moesten zich, met den degen in de vuist, cen wegdoordeoverwinnaarsbanen,
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15
81- van welke achttien of
twinlig onder llunne slagen v.ielen. VERoroo had bi
jflitgc1584
.
vecht tusschen de vi
lf- of zeshondcrd man, dech bi
lna niemand van rang verloren.

Hi
j vervolgde zi
jne zege,verschanste zich te Visvlieten te Grè
j
,ypy/fcr/fc, en berende
Nieuwerzijl, dat met eenige Friesche vaandels onder STEIX vAx 5I.
&I-sEx was bezet gebleven en de vlugtelingen had ingenomen. Doch het openzetten der slui-

zen en het doorsteken van een di
jk, de gestadige regen, zielkten en gebrek, en bovenalde muiteri
j der soldaten overwanbetalingnoodzaaktenhem,nadriewekentoevens,
op te breken. De belegerden vielen op zi
jne achterhoede aan,versloegen ervan veertig man en namen vi
jf en twintig gevangen. Nieuwevzijl, boklêum , Sloten, Stavoren,#c Kuinder,de Lcznzncr en Blollzijlwerden versterltten van kri
jgs-enmondbehoeften voorzien, om tegen den aanvalbestand te zi
jn, pell
ten men in lletaanstaande
voona
*arte gemoetzag (1).
Terwi
jl Doornilç door pARM.
& belegerd werd,hetgeen alom in de Vereenigde Gewesten scl
arik en ontsteltenis verspreidde, trachtte de Prins van ovall'e, doch te vergeefs,
de oude geestdrift te ontvonken, welke zoo dikwerf het vaderland van den rand des
verderfs gered had,den gezonlken moed weder op tebeuren, en deAlgemeeneStaten tot

krachtig handelen aan te sporen. Nadrulkkell
jk,maar zonder vrucht,had hi
j meer dan
eensdetrageStaten van Vlaandeven totkrachtsinspanning vermaand (2). Even merkwaardig alsverdiend isde harde taal,metwelke lli
j deAfgevaardigden der Algemeene
statcn in eene vergadering te Antwerpeltaansprak,juist op den dag datboornilêbi
*i
#
verdrag overging. ((Xi
jne Heeren1 Toen de Aartshertog àxztrlaltrts het bewind van
zakcn nederlegde, eindigde tevenshetmi
jne van Algemeen Stedehouder. Op verzoek
der Stalen nogtans en in de hoop op het volbrengen hunner beloften, heb ik mi
j
laten bewegen, den last der regering weder op mi
j te nemen nevens den Raad,
.

dien men tegen het einde van de naastk-omende Louwmaand zou aanstellen. Alaar dewi
jl de zaken steeds den vnrigen sleur volgen, word ik gedwongen, zoowel t0t ont-

lasting van mi
j zelven en van mi
jne eer, a1sten oorbaar van hetAlgemeen,u rondweg te openbaren,hoe hetdaarmede gelegen is. De vi
jand laeeftditgeheelejaardoor
het platte land naar lust afgeloopen, evenwel, door Gotls gcnade, geene plaats door

(1)Archivesdela Jfcf:p'zd'orange,T.Vll1,p.13,15 17,21,22.FnEslscA,Ilemorikn,
b).473,483, 484. cwnwEno,IIist. d.1. tl'fcrrc,
ç Civiles, p. 168. s'
rn&oA, de flt?//p Belg. T. ll.
tib. lY.p.229 231, CAMPANA, della tlê
zcrrtl di Fialldra, T.1l. p.25, 26.IIEyTIVOGI
ZIO, Ncderl.

#ï,
ç/. bl. 337. :0R, Ilist. d.JNederl. O0rl. D. 11. B. XV1.b1.276, 285,286. v.METEREX,
Hist.d.Nederl. 00rl. B. X.bl. 197,204 vcrso. I.
IOOI'
T, Nederl. #z
'
df.B.XY1lI. b1.,784, 790
793. v.nEvo,Nederl. Gesclt.B.11.b1.30.

(2)Zie'sPrinsen brievcn van dcn lgdencu 23stenvanllerfstmaand1581,in dehrchiven#cJf
z
Maison d' Orange, T.V1l1.p. 12, 13.
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beleg veroverd.In Frt'
eslazld,Gelderland,en Braband schoten zl
jneverdeeldekrachten15
18
1584
daartoete kort. Dezenuw zi
jnermagt,namell
jk zgne veortreFeli
jkstehoofdlieden en
kri
jgstuig,heefthi
j gebruikt in Artois en Ihnegouwen, die het mcest te vreezen
hadden, cn voornameli
jk tegen Kamerl
jlcen boornilê, wellke steden hi
j wistvan veel
rooter belang te zi
jn, dan wi
j ons lieten en alsnog laten voorstaan. lletishem
daar misluktdoorde standvastigheid derburgersvan Kamevi
jlcen het ontzet,eindeli
jk
doorden Hertogvan Anjou aangebragt,waar zi
j zich opverlieten.Anderswarediestad,
ja o0k boovnilê,lang verloren geweestendevi
jandtotinhethartvan YlaanderenenBrabanddoorgedrongen,t0tonwaardeerli
jkverliesvan hetgeri
jfdicrgewesten.Reedseen jaar
geledenwaarschuwdeik derStaten gemagtigden voorditgevaar en toonde aan,h0e men het
metdrieduizend uitheemsche ruiters en twee aftleelingen soldaten tewerven konde voor-

komen.Datmen ditgevaarontgaanenKamert
jkbehoudenis,mogenwi
jGodeen denllertog van Alqiou danken,wantaan onsgelaatscheen,alsofwi
jdiestadwildenkwi
jtwezen.
Thans wordtDoovltilê gekneld, en het mangelt ons aan middelen, ik spreek niet van

ontzetten,maar om den vi
jand onder de oogen te durven ltomen.Vraagtmenmi
j,door
wiensschuld? lk antwoord,doordeuwe,Xi
jneHeeren,envanaldegenen,welkemi
jnen
raad in den wind sloegen. Hadden wi
j het bovengenoemde kri
jgsvolk bi
jeen gehad
en onze benden bi
j die des Hertogs gevoegd, toen deze zich zoo manhaftig te velde
vertoonde, de kri
jg zou op ditoogenblik van uwen hals, de vi
jand over de Aflc.
s gejaagd zi
jn,terwi
jlwi
j nu,integendeel,eene onzer voornaamste steden in den uitersten
nood en zoo weinig kanstothareverlossing zien.Hetbli
jftechtersteedshetoudeenhetzelfde derwi
jze,datook hetaanstaande jaar onsmet grooter onheildreigt; wantt0tde
algemeene zamenkomst der Staten, welke reeds vöör drie maanden hier ter stede be-

heordeplaatstehebben,wordtnoggee.
nsclli
jnaltoosbespeurd,even alsofmenvan geenen
vi
jand wist,daarwi
jnogtanszi
jngeschutvoorboornikhoorendonderen,enzi
jnstormenoI)
die stad,als 't ware, aanschouwen.Uit geen onverst
and,Xi
jneHeeren!spruitdezeachteloosheid, maar enkel uit eigenbaat, welke ieders geest zno bezet houdt, dat
de algemeene welvaart geheel uit het oog verloren wordt. Het volk denkt, dat

een krt
jg,die hun goed,bloed,en gemoed betreft,hun nietaangaat. Ditbaart weigering van geld, hetwelk de gespe van laetllarnasis, zonderwelkehetmi
j en een
ietler van het li
jf moet vallen. Hadde ilk ooit'sLandspenningen aangeroerd, geli
jlt
mi
ommige kwaadsprekers, tegen hun geweten aan, nadragen, dan mogt men zich
%i
# s

inbeelden, dat mi
j daarnaar de vingers jeukten. Niet tot dat einde vermaan ik u
des, maar om u te herinneren, datde zaak u allen te zamen betreft, opdat gi
j haar
eendragtig ter llarle en ter hand tqeltt. Doch zoo vqrre heeftmen het tot nog toe niet

kunnen brengen,daarelk gewest,ja,bi
jna elke stad,haarraad,kri
jgsvollt,enschatkamer bl
jzonder heeft, zoedathetgeen, welk veelvoorhetgeheelzou bedragen,weinig aan elk strekt. Xen heeft wel eenen Opperraad ingesteld,maar zonder rnagt. En

8
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1581- watregelkanerzt
jnopkri
jslucht,geldmiddelen,regtsvordering,ofanderezaken,waarde
1581
achtbaarlleid ontbreekt? En watachtbaarheid bj lieden,welken hetnietgeoorloofd is,
geli
jk noch mi
j noch den Raad,eenen stuivernaar hun goeddunken te besteden?Deze
zi
jn de grootste misbruilten,die,zoo de Geddeli
jkegenadeonsnietti
jdig toelichtom er
in te voorzien, den staatzullen te gronde helpen. Deswege bid ik u,Xi
jne Heeren,
dit te bedenlten en dergemeente ook in te scherpen,opdat zi
j mi
j heden ofmorgen
den ltwaden uilslag niet wi
jte. Z0o ik u echter den besten voet zie voorzetten om
hetverloop te herstellen, dan zult gi
j door tastbare bewi
jzen vernemen, dat ik mi
j
ehouden acht,dezen mi
jnen persoon metalleswatin mi
jn vermogen is bi
ju op te
zetten,en mi
j van dien pligtmeen te kwi
jten. Letdan,bid ik nog eens.hierop en
des te zorgvuldiger, omdat de laatstingestelde Regering metLouwmaand eerstkomende

ten einde loopt, wanneer, zoo gi
j geen beter orde raamt,er geen Oppervoogd in het
Land zalzi
jn.''Eenigen,doordeze toespraaltgetroflkn,wenschtenhetbeleid derkri
jgszaken gelaeel aan den Prins en den Landraad over te laten; andercn eclzter waren
van oordeel, dat men tot de overkomst des Hertogs van An)-ou moest wachten. Dit
was llet gevoelen der meerderbeid; althans de Heer van Dolltatà en Doctor zouAxxEs

zvwxcswerden naarEngeland gezonden,om 'sVorsten terugkeertebespoedigen (1).
Awzov met een schitterenden stoet van Fransche Edelen en verzeltldoor zrsTzlrs

van Nassau, nattlurli
jken Zoon van den Prins van oranje, den Heer van Inclty,
en MAztxlx van St.Aldegonde, was met groote onderscheiding aan lzet Engelsclze Hof
ontvangen. De Koningin scheot hem niet alleen terstoùd honderd duizend daalders

voor, maar gaf llem o0k vele bli
jken van teederheid, ja, stak zelfs,na een vertrouweli
jk gesprek met hem , eenen ring van llaren vinger aan den zi
jnen, en noemde
hem Jfp?lcpcàfi-, in plaats van Mbltsieur, zoodat men aan het H0f het huweli
jlk
voor geklonken laield. O0k sT. ALOEGO>DE deelde in dat gevoelen en gaf er ohAxzE

kennis van, wellke er niet den minsten twjfelover lkoesterde, ofsclzoon I)E MOR>AY,
welke zich bl
j hem bevond, bewcerde en verzekerde, dat deze echtverbindtenis
nimmer zou tot stand komen. De Koning van Fraltklnjlg, daarentegen, verklaarde,
dat zi
j reeds vollrokken was; en ditwerd oolka1seene afgetlane zaalkaan GraafzA>'

vc4 Nassau gemeld (2). TeAntwetl
pen werden vreugdevuren overllethuweli
jk aangestoken (5). Op bevclvan den Prinslzicld men te Genteen dankdag,maarvölrde
(1)hrehives de la Jfcfdpn #'orange,T.Yl1l.p. 38- 41. I.E PETIT, Chron.d.#pll.T.l1.
tiv. Xl1. p. 438. :OR, Ilist. d. Nederl. 0orl. D.lI.B.XYl.bl.289,290. HOOFT,Nederl.
S9/.B.XYl1l.bl. 800, 801.
@

(2)hrchives de la Jfétgpn d,orcnpd,T.Vlll.p.44,47,60,61. v.ll-usnLT,Stukk.v.d.
Yaderl.fff.
î/. D.lY. bl. 336.

(3)hrchivesdela Jfcil'
pzld,oravge,T.VllI.p.50.
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gCJS2iPl1SIOPfeDiDg WaS afgeloopen, verwittigde een tweede bode Tan ST.ALDEGONDE, dat15811584
>:LIZ&ZE'
rII plotseling de onderhandelingen met den Hertog had afgebrok-en. Ntz besloot
Axzoc naar do Nedevlallden terug te lkeeren. De Koningin deed llem echter nog hoop

voeden,boodaan hetFransclzeHofnieuwe voorslagen aan,en belooftle,datzi
jbinnen
eene maand, den Herlog naar Engelaktd zou terugroepen. Deze afwisselende ommezwaai van gemoedsstemming in de Vorstin wordt door eenigen toegeschreven aan het

wispelturige,over hetalgemeen aan hetvrouweli
jl
tkaraktertoegekendenwaarELIZAUETII
voorzekergceneuitzondering op maakte; dnorsommigen aan deltuiperi
jen dcrRi
jksgrooten, wellke den invloed van eenen vreemden Yorst duchtten; en door vclcn aan
veranderde st
aatltundigeomstandigheden eninzigten (1). Zeker
is,datdeKoninginzelve 1 v.'
den llcrtog tot aan Kantelberg. uitgeleide deed, hem vi
l.ftien oorlogsschepen en Sp
jkerlomk.

een aanzienll
jlken stoet Engelsche Grooten, waaronder de Graaf van Let
-cester, t0t 1582
over zee medegaf, en bj het afscheid nemen betuigde, datzi
j indedaad voornemens
washem te huwen, terwi
jlzi
j hem , t0tonderpand der vervulling harer belofte, eene
aanm erlteli
ke s0m gelds ter hand steltle.Zi
j gafhem brieven van aanbe&-elingmedeaan
-j
de ondersclzeidene Staten derNedel.landen,enaandenPrinsvan oralqie,inwellkezi
jhem
haar ))tweede ik'' noemde. Awzov verliet den achtsten van SprokkelmaanddeEngelsche

kust en kwam , twee dagen later, te Vlissingen aan, waarhem de Prins van ovall
je
en andere voorname Nederlandsche Heeren onder veel cerbewi
jzen en vreugdebli
jken
verwelkomden. Hi
j werd desanderen daagste sliddcJôà/?'# feesleli
jk ingehaald,bczocllt
voorts de andere steden van kvalcbeven, en vertrolt den zeventienden van Sprokkel-

maand met zi
jn talri
jlk gevolg in vier en vi
jftig schepen naar Attttvelpen. llier slonden, bi
j zi
jne komst, wel tsvintig duizend gewapende burgers langs den oever geschaard. Onder het geschal der trom.
petten, het luiden der kloklken, en het bulderen
van het gescllut der stadswallen , lletwellk dool- dat der schepen beantwoord werd, 19v.
oL-stapte de llertog aan wal bi
j lzetdorp li-iel, op een geweerschotafstand van de stad Sl
.lr!j
)j
ke
en met twintig vaandels burgers en hunne ruileri
j bezct. Plegtig werd lli
j er door
de stetleli
jlke Regeringsleden te paard ontvangen,en met zi
jn gevolg naar eenepraclltig
versierde stellaadje geleid, achter het kasteel op eene bekoorli
jke plek opgerigt. De
Staten van Braband en de Prins van oranje, wellke zi
jne komstaldaar verbeidden,
.

togen hem nu te gemnet, en stegen,na de eerste pligtplegingen, er weder op met de
voornaamstc Engelsche en Fransche Edelen en den Hertog, welke in eenen met goutllaken bekleetlen zetel geplaatst werd. In hun naam begroette hem de Grimer AxoalEs

nEssEts in eene sierli
jke redevoering, welke hi
j op eene gepaste wi
jze beant(1)Yerg. het oordeclkundige en doorwrochtewerkjevan Xr.IIIJGO :EIJERMA:,Cldenbalmeveld,
de S/cfc'l van ffp1/c?;#, en Leycester, bl. 34- 45. î'
, cnnvlx-wlEasnl'
rzxY, t
fe Tachtigi.O0rl.
D.111.b1.531- 534.

ll1 DzrL. 1 STUK.
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14 wnordde en de Staten minzaam dankte, datzi
j hem ,))onder z0o vele magtige Vorsten,verkozen hadden,om hen van den overlasten dedwingelandi
l derSpanjaardente
.

verlossen, en de hkderlanden naar hunne wetten, gewoonten en voorregten teregeren.''

lli
j verzelkerdetevens, )datde billi
jkl
aeid hunner zaak en deeerenliefde,welkezi
jhem
betoonden,hem bewogen hadden,hen te beschermen enbjhunneoudevrl
jheidtehandhaven,waartoe hi
j alle middelen wildeaanwendenhem vanGodeverleend,endie,welke
lletden Koning,zi
jnbroeder,enderKoninginvanEngelandgoedgunstigbehagenmogten
hem teverschaflkn;ja,dathi
j zi
jn eigenbloedenlevendaarvoorgewilligzouopofferen-''
Toen las uEssElus de punten van de Bli
jde fz?/fo'
m.
sfc der Hertogen van Bvaband tlen
volke voor. Axzov, reeds in Zeeland ,door den Prins van oranje van alles ingelicht, maakte geene zwarigheid, zich er aan te onderwerpen. Oolk dit werd den volke
en tevens de inhoud van den eed medegedeeld, welke voorts door den Kansclier van
Braband in llet Fransch den Hertog voorgelezen, en door hem van woord tot woord
nagesproken werd. Hierop vertoonde nEsszl,s aan de zamengevloeide menigte, h0e de

Hertogen van Braband bi
j hunne inhuldiging gewoon waren een tweeden ced af te
leggen aan deBaantlerheeren, Edelen,Staten,en alleLandzaten,datzi
jllun zouden
zi
jn regtvaardige Vorslen, en hen niet naar willekeur en geweld, maar naarhunne
wetten en vrjlleden regeren.A1sditinsgeli
jksdoor den llertog bezworen was,omhing
hem de Prins van oranje metden hertogeli
jken mantelvan Braband,van roodltarmozi
jn quweel methermeli
jn gevoerd,en zeide tothem bi
j hetsluiten van den halsknoop: (tlleer,deze knoop moetvastgesloten bli
jven,opdatniemand uwerHoogheitl
den mantel,afrukke-'' Voortszette hi
j hem den hertogeli
jken hoed,van dezelfde stof
a1s de mantel, op metde woorden: fflk bid God,datgi
j dithoofdtooisellang moogt
bewaren, want thans is. uwe Hoogheid zelter en waarachtig Hertog van Bvaband.''Nu
werd der gemeente de eed der Baanderheeren, Edelen, en Afgevaardigden der Steden
van Bvaband aan den Hcrlog voorgelezen, welke daarop afgelegd ,?.
en dien Vorst
eerbied, trouw , en onderdanigheid beloofd werd. Thans sprak de Pensionaris van
Antwevpen JolxAx vAx oEA waax.s, in naam van de stad en het markgraafschap

des Heiligen Ri
jks, met eene doeltreflknde rede Awzov aan, na wiens antwoord
hi
j de gemeente aankondigde, ))dat de stad en het markgraafschap den eed zou
alleggen, waar God zi
jnen zegen toe rnogt geven, opdat zullt een gewigtig werk
t0t verheerli
jkilag van zi
jnen heiligen naam , heil des Lands, en vermeerdering
van de eer zi
jner lloogheid gedege-'' Na llet voorlezen van den eed, legde
Axzov dien in de Fransche taal af, en de Burgemeester vz
tx scnooxuovEx bood
llem een vergulden sleutel aan, a1s regt van eigendom aan de stad. Hj echter
gaf dezen bewindsl
zaan. minzaam den sleutel terug met de woorden, )
)dat hi
j volltomen overtuigd was, dat de Burgemeesters, de poorters, en de overige ingezetenen

tle stad,geli
jk t0tnu t0egeschied was,steedsgetrouweli
jk zouden bewaren.'' Daaropv
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DES V ADERL&N D S.
riepen de wapenlaerauten van Braband, Limbuvg en Lotltqvingen met luider stem :1581d
1J
.84
Jl?'
rc le Ot/c e Wrc!
'J,
'?#1 Onder trompetgeschalwerden vi
jfduizend gouden en zilve-

ren penningen geslroeid,van wellke eenige aan de cene zi
jde 'sHertogsbeeldtenis, en
aan delteerzi
jdeeene zon vertoonden methetomschrift:Fovetet(/fsct///
7/(zi
jltoestert
en verdri
jft); antlere laadden, in plaats van 'sllertogs beeldtenis, de wapens van
Anjou en Bvaband methetrandschrift:François de France,Jt/c #c Braballt.Nadeze
plegtiglaeden, besteeg de Hertog een prachtig uitgedoscllt wit Xapelsch ros, en trolt

met een even talri
jk als schitterend gevolg door de Keizers- ofSintjanspoortde stad
binnen,waar hi
j op hetfeesteli
jlksten metuitbundige eer- en vreugdebewi
jzenontsangen werd. Hi
j legde voorts eenen bi
jzonderen eed aan de stad Alttwellpeltaf, en ontving wederkeerig dien van de Regering en burgeri
j. lntusschen lietlai
j cen deelgeltlsSp
22rovk.
onder het volk strooi
jen, en werd vervolgens op een praclltigen maalti
jd ten raatllauize kelm.
onthaald.Den volgenden dag keerden de EngelsclzeGrooten naarhun Land terug (1). 1582
Eerlang werden door den Prins van ol-all'e de Gevolmagtigden der Nederlandsche

Hervormt
le kerken aan den Hertog voorgesteld, wien zi
j eene gelukkige regering tnewenschten metde bede,dathethem mogtbehagen, op lletvoelspoor zjnsGrootvaders
rJttxs 1, de wetenschappen en de leeraars er van voor te staan en te ondersleunen.

kxzoc verzekerde hen, dat zi
j1 nevens de andere Landzaten, op zi
jne bescherming kontlen rekenen, en lli
j steeds dezelfde enegenheid a1s vroeger den mannen
van wetenschap en letteren zou toedragen. Van tgd totti
jd lkwamen de Afgevaardigden dcr andere gcwesten te Antèvelpen,om in zjne handen den ccd afte leggen,en
flien wederlkeerig van hem te ontvangen. Dit echter weigerden de Hollandsche,

Zeeuwsche, cn Utrechtsche gelastigden, dewi
jlzj daartoe nietgemagtigd waren. Dit
moest natuurli
jk vreemd voorkomeq, aangezien deze gewesten, es'
en goed a1s de
overige, in 'sHertogs beroeping toegeslemd hadden. Alaar het was geheim gelaou-

den,dat zi
j de Hooge Overheid aan den Prins van oralt
l'e opgedragen laadden (Q),
om het vermneden te voorltomen, alsofzi
jzich aan lzetbondgenootschap wilden ont(1)Archives de la Jft
zf:po; #'orange,T.Vlll.p.60 64,67- 73. Illssnt.'r,Stuhk.t?.#.
Yaderl. llist. D. lY. L1. 342. cwnxEno, Ilist. d. 1. Guerras Civiles,p. 169, 170. STRADA, de
Bello Belg. T. ll.Izib. lV.p. 2(6- 250. clslpwxA, della Guerra di F'
ltlop#?-éf, T. ll. p. 32.
:ENTIvOusI0, Nederl. JS.
:/.bl.348. I,E PETIT, Chron.#.11311.T.1l.Liv.X111.p.439 443. cllzrpuvs, I'
Iisloire /
.
26;
07.#. 1. g.d. Fl.Liv.Y1.p.306,307. H&RAntTs,Annal.Brab. T. 111. p.334.
I
,OR,Ilist.d.Arederl.O0rl.D. l1. B. XV1l. 295 302.
METEREN, Ilist.d.N ederl.O0rl.B.
Xl. b1. 205 207. HOOFT,Nederl. Ilist. 11. XYlll.bl.797 799. B.XIX.b1.805 809. v.
nzvo, Nederl. tlcdcà,
. B. ll.bl. 27. B. 111. bl. 35, 36. Historie2 d'eerste deel van alle
N ederl. Gesch. bordr. 1597,bl.434- 436.
(2)Ziehlg.fedcà.d.Yaderl.D.lI.St.YI.b1.377,394,432,444.
Q*
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1.
581- trekk-en. Alleen Axzou en vier personen in Ilolland wisten er van, en men meent,
1584 dat de Hertog er zich niet tegen verzette en de zaaltverborgen hield,daarhet, zooz!
.
J
bekend wertl, te vreezen was, dat ook andere gewesten, den Prins meer dan hem
genegen, zich onder oRAxzE's oppermagtzouden stellen (1). Hetisopmerkeli
jl
t, dat
het gcrucht der verdeeling van llet oppergezag in de Arc#cr/td?ltîc/l tussclaen -&xJou en
oR.
kwzs zich in Italt'
d verspreid had, nog vötsr zullks door de Staten van Ilollalt(1,

onder gestrenge geheinlhoutling,in overweging genomen en besloten was (2). Achtervolgens ontving akxzou de hulde van Gelderland en Ztttplten, van de Cront'
nger (709,031:-

laltden,en in heLlaatstevan Oogstmaand van Vlaandet-elt(5). Niettcmin laad lli
jveel
xrocger den titel van Herlog van Lotltarillgen, Braband, Limburg en Gelve,van Graaf

van Vlqandeven,Ilollaltd,Zeelalld, en Zulpben, van Xarltgraaf deslleiligen Ri
jlts,
en van lleervan Friesland en 3lecltelcltaangenomen (1).
Intusscllcn lzad er te Alltwerpen een voorvalplaats,hetwelk beide oRz
twzE en Awzou
in levensgevaar bragt. Zeker Spaansch koopman aldaar, Gztspz
kh OE AxxsrRo gcnoemd,

in geldcli
jke beslommcringen geraakt, was door zi
jn landsman Jv&X b'lsracux aangespoord,om totllerstelzi
jner vervallene zaken,den bloedpri
js,op hethoofdvanoRxxzlr
gesteld, te verdienen. De Koning zelf had laem , t0t lopn der gruweldaad, bi
j een
eigenhandig gesclarift eene s0m van tachtigduizend dukaten of de waarde aan renten ,

en eene kommanderi
j van sT.zxxos bcloofd.DE AxAs'
rzto, bevreesd om eigen leven te
Wagen, trachtte eerst zi
jnen boelkllouder Axroxlo vExElto, en toen deze het voorslel,
als te gevaarli
jlk, van de hand Avees, zi
jnen bediende zrz
kx JAUREGUI, een Biscayer,
doclz die vlug Vlaamsch spralk, tot het uitvoeren van den moortl over te llalen. JAv-

REoul waseen jongman van twee- ofdrie en twintig jaren,ltlein van geslalte,somber
van uitzigt, en dweepziçk van aard.Fiet de lloop op een schitterend loon, dreef hem

tot het waagstuk aan, daar hi
j zich overtuigd hield, datllet zi
jn leven z0u kosten,
maar alleen i
jver voor de Katholi
jl
te godsdienst. t(Xi
jn eenig verzoek van u is,''
zeide hi
j t0t I)E AxAsrRo, ((dat gi
j in uwe gebeden mi
jnen geest zi
%
i
#'
nen Schepper
aanbevcelt, en van dcn Koning verwerft, datmi
jn bejaarde vader op zi
jn ouden dag
geen gebrek li
jde-'' Spoedig daarna nam lli
j dat gedeelte van het lkasteel te
Antwerpen naauwkeurig op, waar de Prins zi
jn verbli
jf hield, en besloot de daad
(1)SILDERDIJK,Gesch.d.Vaderl.9.Yll.b .44.
(2)Zie den brief van cllnlsTllsl uitPadua van den zlstenvan sprokkelmaand 1580 aan JAx
rcn Nassau, in de hrcltives de la Jfcf.
spoz d'orange,T.Yl1.p.225.

(3):0n,Ilist.d.Nederl.O0rl.D.lI.B.XYll.bl.328,330,333.
(4)Zie het plakaat door Lem den Jdcnvan Blocimaand 1582 uitgevaardigd. Gt'ootPlacaatl'.
9.ll.bl.43.
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op 'sHertogs verjaarfeest uit te voeren, dewi
jlmen alsdan, naar hethem toescheen,1J81minder een waakzaam oog zou houden. Twee dagen te voren openbaarde hi
'81
J' in de 1J

biecht zi
jn opzet aan .
kxToxlE TIMMERXAX, een Domenicaner monnik,wellte in het
huis van l)E AxAsTso de Roomsclle eeredienst uitoefende, hetgeen toen te Antwer-

pen in hetopcnbaarnietmogtgeschieden. De monnik preeszi
jne daad,inzonderheid
om dat zi
j niet uit eigenbaat,maar ter eere Gods en t0theilvan Koning en Vatlerland werd ondernomen , gaf hem aflaat van zonden en deelde hem het misbrood
toe. lnmiddels had nllAxAsrho zich naar Calais begeven, om aldaar den uitslag der

zaak af te wachten. Yöör
'zi
jn vertrek had hi
j aan zicaEotu een zalkboekje ter hand
gesteld vol gebeden voor den moordenaar,nevensbeloften van bedevaarten envan geschen-

ken aan de Alaria- en anderc Heilige beelden in Spall
je, wanneerde misdadigerhet
Ieven er afbragt. Een dezer gebeden luidt aldus: ((JEzrs xAIlI.
&. Tot u bidcle ilt,
Yerlosser en Zaligmaker der werelt
l, Scbepper des Hemels en der Aarde, Heere Gotl

zszvs cuazsTvs, datlaetu belaage mi
j,ellendige,deze overwinning tegeven,mi
j,een
ellendig znndaaren uw dienaar,door de lieftle van uwevi
jfzeerkosteli
jlkewonden,van
uwe zeer dierbare doornelkroon, en van uwe zeer kosteli
jlke moeiten, benaauwdheden,
kwellingen,wangslagen,spi
jtiglleden,en de galen de edik,welke gi
j boven datalles
hebt gedronken. Gi
j, Almagtig Verlesser en Zaligmaker der wereld, Schepper van
Hemelen van Aarde,en ditallesom de zondaren der wereld'zalig temaken,ookmi
j,
die een ellendig zondaar ben,en alzoo bid ilku ootmoedig,dat u belieftmi
j de overwinning te geven over dezen Heiden , Roover van uwen heiligen tempel, Verwoester

van uwe heilige katholi
jlke roomsche gndsdienst, en die eene oorzaak isvan zoo vele
onrusten in uwe christenheid, en eene pestilencie, die zich nergens mede bemoeit,

dan metschelmeri
jen, fieltestulkken,.en vernielingen. O Almagtige God zEzus cualsTvs, Yerlosser en Zaligmaker der wereld, Schepper van llemel en s'an Aarde, ik bid
u ootmoedig, dat het u bellage niet langer te gehengen, dat deze schelm rncer

eenig nadeeld0e,en dat gi
j mi
j,onwaardig zondaar,wiltvergunnen de genade, den
moed en de vroomheid,datditmetuwe zeer kosleli
jlte laanden door mi
j mag volbragt
worden derwi
jze, dat niemand van aldie bi
j dengenen zi
jn, welken ik verwinnen wil
naast u , Heere God JEzcs cualsTrs, Yerlosser en Zaligmaker der wereld, Schepper

van Hemel en van Aarde, eenige magt over mi
j moge hebben. Maar alzoo gi
j zi
jt
de Opperste Heere God zEzrs cllRlsrrs,Verlosser en Zaligmaker der wereld, Schepper
van Hemel en Aarde, indien u behaagt, dat ik hier lzet ellendig leven verlate, ilk
ben wel te vreden, dat het geschiede zoo a1s 't u, Heere G0d, believen zal. Alzoo,
Almagtige God Jxzvs cuRlsTus, ik bitl u uit ganschen harte door de liefde van uw

zeer kosteli
jk li
jden, datbetu behage mi
j te geven de stantlvastigheid en het geduld,
opdatil
t,ellendig znndaar,moge verduren en vertlragen alle pi
jnen,die zi
j mi
jmogen
aandoen,in welke ik zalhebben,geli
jk ik behoor,cen oolmoedig,li
jdzaam hart,in-

A L G E X EE N E G C SC111ED E2)It)

1581- dien 'tu aangenaam is,Almagtige Verlosser en Zaligmakervan Hemelen van Aarde.
1584 T
ot u ,Heere God zEzus cllRlsTrs, Verlosser en Zaligmalker der wereld, Schepper van

Hemelen van Aarde,z00hetu behaagt,mi
jin hetleven tebehouden,belooveiku,
a1s ik mi
jn voornemen heb volbragt, een zcer prachtig glas; en u, onze Lieve
Vrouwe van Bego'
va, eene kroon, eenen tabbaard, en eene lamp; en u , onze Lieve
Vrouw van Al-ancazu, eene kroon; en u, onze Lieve Vrouw van Guadalupe, eene

lkroon,alsmede aan u,Heere zEzus cllRlsTrs,aan u,onzeLieve Vrouw van3lbntjbrrat,
aan het Heilige Kruis te Buvgo,
î, en aan onze Lieve Vrouw des Pileers van Gara-

g.ota (1).,' Op tlen dag voorden aanslag bestemd, begafZAVREOUIzich nogmaalsbi
j
18 v. Pater TIMMERMA.
, te biecht, ontving weder het misbrood, en ging, na het gebruilt van
tentem aand een goeden t
eug wi
jn, welgemoed en welgewapend naarlaetverbltjf van den Prins.
1582

ORxxzE wasdesmorgenster prelte geweest, en hield zijn midt
lagmaalin hetopenbaar
op de groote zaal,omringd door zi
jne gemalin çn kinderen,twee zonen van GraafzAx

van Atlt
st
stlu, den Graaf van Iloltenlo, en de Heeren II>:IXLAVAI,Ia, BONM VET , en PRUlzArx. Des avondszoude lai
j hetgroote vcrjaringsgastmaalbi
jwonen, door den llerlog
van Anjou den Algemeene Staten, den Regeringsleden, en den Kolonels van Antwevl?en aangeboden. Na afleop van llet mi
tldageten, 53'iltle hi
j zich met den Graaf
van Ilbltenlo en de Franscl
le Heeren naar zijne kamer begeven, om laun een tapi
jtwerlt te toonen, hetwelk een tafereel van Spaansche wreedheid veorstelde, toen aan
den drempel der eetzaalzxrsEoul, welke door een hellebaardier werd tegengehouden,

doordrong en,in sclli
jn alsofhi
j een vcrzeelkschriftwiltle overleveren,enmiddellt
ijk zi
jn
pistool,l
aetwellthi
j onder den hoed verborgcn lzatl, op den Prinsloste. Daarop wierp
lai
j laetgeweer weg,waarmede lli
j zich,deor laetspringen van den loopbi
jhetafscllieten,aan de hand gekwetstllad,en trok,geli
jk eenigen melden,n0g den degen,doch
werd door roxxzvE'
r, anderen noemen den jongen Graaf lx.
&.ultlTs, te nedergestoken.
De Prinsmeende, zoo alshi
j naderhantlbetuigde, toen hi
j hetscl
aot ontving, dater
een gedeelte van hetgebouw instortte; daarnaverloorhi
jeenige oogenblikken hetbewustzi
jn, doch weder tot zich zelvcn gelkomen en bevroedende water gebeurd was,
riep lai
j:((doodtllem niet,iltvergeef hem den moord-'' Xaar de booswicht was reeds
door de toeschietende Heeren en llellebaardiers metdrie en dertig wonden geheel afge-

maaltt. Toen de Prins naar zi
jne kamer werd gevoerd, zeide lai
j tegen de Fransche
Heeren: ((Aclz, zi
jne Hoogheid verliest een getrouwen dienaar!'' Zi
jn li
jfartsechter
(1):0R, Ilist. d.Nederl. 0orl.D.ll. Authent.,%îf/z
'/i.bl.99. Zonderlingisdeaanllefvan
een ander dezer gebeden:))lk gebied mi
jtotden Ileiligen Engeluitganschen hartcen geest,
opdat hij nu en alti
jd mi
jn voorbidder zi
j bi
j onzen HeereJEzrscHmsTrsen bl
jztjnen zeer
àp:/e/l
)/te4 Zpp?
z en totdieHeiligeXaagd Màmx enz.')
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Zaf nietalle hoop van genezing op (1). Delkogelwasonderhetregterooringedron-15
181
581
en, door hetverhemelte gegaan, en beneden hetlinker kakebeen weder uitgekomen.

DePrinshad gezigt, spraak en hetverstand behouden. Slechtseen tand wasverbrjzeld. W elhatlde kogelin zt
jne vaartden grooten kropader afgesneden, maar tevens
zamengetrokken en geschroeid,waardoorhetbloeden wasgeslelpt(2).
Groot was de ontsteltenis van het hafgezin. De Prinses viel van de eene
flaauwte in de andere, de kinderen weenden en kreten, de bedienden wierpen een

argwanend o0g op de Fransche Heeren a1sbewerkcrs vanden aanslag,daarzi
jmet
zoo veel overhaastiog den moordenaar, wien niemand kende, doch welkeop deFransche

wjze gekleed was, gedood hadden. HouExlzo liet terstond de deuren bezetten, en al
degenen verwi
jderen,welke men vreesde,datvoltooi
jen mogten,wateenen nietgelukt
was. De jonge Graafvan Egmond llaastte zich, den Hertog van Anjou van 'sPrinsen
ongeval te verwittigcn, welke er ten hoogste door werd getroFen en in tranen losbar-

stende uitriep,dat))hi
jzi
jnen vader, zi
jn voornaamstesteun en hoop,den verdiensteli
jksten en schrandersten man, welken de wereld ooit aanschouwde, verloren hag,''
terwi
jlhi
j hevig uitvoertegen de laaghartigheitlen snoodheid des Koningsvan Spalje.
ondertusschen had de treurige mare zich door Antwerpen verspreid en alles in rep
en roer gebragt. ))leder kwam verbaasd van ginds en herwaaru aanloopen,'' zegt BElTvvooLlo, ))om te weten,wat er van de zaak was, en, ellkander beklagende alsof niet

slechts de Fader des Vaderlands, maar van iederbi
jzonderhuisgezin gestorven ware,
beweenden allen de rampjwelke zi
jmeenden,dathen getroFen hatl.'' Ook hetgemeen
verdacht aanstonds den Hertog en de Franschen en vermoedde, datmenhiereen tweeden
Pari
jschen bruiloft wilde aanrigten, waarvan tle aanslag op OIt-A.XJE hetbegin geweest
okken werden geluid, de poorlen gegrendeld, de muren en marktW aS. De alarmkl
Plaatsen met gewapenden bezet, de straten met kettingen afgesloten, alle burgers te
Wapen geroepenj en verwenschingen uitgebraakt tegen de Franschen en Roomschgezinden. Niettegenstaande de schutter-hopman tzox I'
STIT verklaarde, dathi
j zich met
eigen oogcn overtuigd bad, dat de Prins nog leefde, schooleene gewapende menigte

voor het klooster van St. Jffc/lfc!, het verbli
jf van Axzor, te zamen en ving aan
brandende houten in te werpen , om het aan de vlammen ten prooi te geven.

(1)Pen volgenden dag ontbood men tepostuitIleventhalXeestcrHAss,deeenige f'
/kfrtfrlf
.
j?l
in het gewclt. Zie dcn brief aan Lord llrl
tcutny, in de Stt
pplement czfz Archives de la Jfé
zï.
yp?l

d'th-cppc,p.222.

(2)zlEll:ss schri
jftin een briefvan den 27stenvan Iueutemaand 1582,doch zekeronjaist,dat
dePrinsden 17dendicrmaand emtrentvi
jf*uurdesaAondsgewond werd.Archivesdela Jft'
/l
'
J'
pn
#'orange,T.YllI.p.77.
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1J81- De Franschen, wellke er zich in bevonden, bereidden zich ten dood, riepen de Heili1584
' d aan

gen om bi
lstan
, en de Hertog betuigde naderhand, dat hi
j nopit zoovurig
gebeden had a1s toen. ln dat hagcheli
jk oogenblik verscheen sT. wrozoosoE met
de verzelkering, dat de Prins nog in leven en cr zelfs hoop was op zi
jn belloud; dat de Franschen geen deel aan den aanslag hadden, geli
jk uit tle papieren, bi
j den moordenaar gevonden, was gebleken; en dat men hen, naar 'sPrinsen bevel,tegen alle aanrantling moestbeschcrmen. Hetvolk zettc dadeli
jl
k alde reeds
gevangen genomen Franschen onvcrletin vri
jheid. De llertog, om het vertrouwen der
burgeri
j te winnen, zond zi
jne Zwitsersche li
jfwacht weg cn steltle zicl
z ondcr de
hoede van een vaandelschutters. Tegen den avond bezochthi
j den Prins, welke hem
te volle geruststelde,en op wiens raad hi
j dien nachtboden naarde hoven vanFranlêrj'
/c en Engelaltd afvaardigde, om hen naauwketlrig van tle toet
lragt der zaken te
onderrigten. Naar alle Nederlandsche gewcsten wertlen terstond brieven op zi
jn naam

gezonden, welke van het gebeurde kcnnis gaven, met last, alle vreemdelingen, vooral

Spanjaarden, aan te lzouden. Alom werden de tocgangen te land en te waterbezct,
en de stadspoorten gesloten.
De vi
jftienjarige Graaf xxval'rs had, te mitltlen der vcrwarring cn ontsteltenis,

de tegenwoordiglleid van geest gehad, om hetli
jk des moorderste ontlerzoeken, bj
wien een dolk, een weinig buskruid, een zlgnus Dei om den hals, eene gc-

wi
jde waskaars, om welke een briefje met tooverletters was gewikkeld, waardonr h;
j, na het volvoeren van de daad,'onzigtbaar zou zi
jn, en een hemd
met kruisen en lkarakters bedekt en aan de Lieve Vrouw van Cltavtrea toegewi
jd,
hetwellt hem voor dood, verwonding, en gevangenneming zou bewaren,benes'ens ecnige
papieren gevonden A&erden. Behalve de vernlelde gebeden , bevatten deze papieren
tsvee wissels ten bedrage van twee duizend acht honderd zeven en zeventig krooncn,

een Pauseli
jken aflaatbrief voor alle des daders gepleegde en nog te plegen zonden,
hoedanige ook, en een geschriftof, geli
jk hetelt
lers genoemd wordt, een JezuitenKatechismus waarin betoogd werd,dat de aanslag strekte:ten eerste ter eere van God,
ten tweede t0t wreking van den Koning, ten derde ter verlossing van cenîge godzalige

mannen uitde gevangenis, ten vierde voor de eer des volks, en ten vi
jfde voor zjne
eigene onsterfell
jkheid. Daar al deze stukken in llet Spaansch waren opgestcld, verdween het vcrmoeden, tegen de Franschen opgevat. Het li
jk werd aan een
paal op een houten stellaadje op de markt ten toon gesteld, en weltlra herkend.
VsxElto en TZMXERMAw, llierdoor in verdenking gekomen, werden gevat geli
jk ook
eenige andere huisgenooten van I)E AwAs'
rRo, die echter, onschuldig bevonden, eerlang
weder los geraakten.Des anderendaags onderscllepte men brieven vanDEAwAsrlto aan vEwEho, welke den schuldigen het verderontkennenvanmedepligtigheidaan dedaad onm-

geljk maakten, en derhalye werdcn zj ten dood veroordeeld. TlxxEaxAx beleed, dat
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hi
j van gevoelen geweestwas, datmen met een goed geweten den Prins, uitkracht11
55
88
14
van 'sKoningsban,mogt ombrengen;maar dathi
j nu van deze dwaling wasteruggekomen, terwi
jl hi
j de regtersom vergiFenis smeekte en verzocht, deze verklaring bi
j
zi
jne bekentenis, zno zi
j openbaar gemaaktwierd, te voegen. Hetli
jlk van zArREgrl
werd gevierendeeld. Yyzsyrzto en rlxxERxax ondergingen dezelfde straf, nadat zi
j
eerst gewurgd waren, ingevolge 'sPrinsen begeerte om op hen, wien hi
j, zoo veel
hem betrof,vergiffenis schonk,de minstsmarteli
jke doodstraf toe te passen. De hoofden en vierdedeelen der misdadigers werden op de bolwerken van liet kasteel gesteld,

en vierjaren later,toen PARAIA Alltwerpen bedwongen had,door de Jezuitenalsheilige
overbljfselen metgroote plegtigheid afgenomen.
Reeds den avond van den dag, op welken de Prins werd getroFen ,had Awzo'
u een
bevel uilgevaardigd, om , zoo mogeli
jk, DE AwxsTRo op te sporen; doch deze was uit
Calais naar boornilvbi
j I'
ARAIA ontkomen. ln den waan, dat oRAxzE was omgebragt,
zoo a1s de eerste geruchten liepen, beroemde hi
j zich openli
jk tot deze euveldaad

te hebben naedegewerkt, en vermaande schrifteli
jk eenige mannen van aanzien,
zelfs den Admiraal van Zeeland, zich nu aan den Koning te onderwerpen. O0k
paRnxA zond brieven aan de voornaamste steden van Braband, Vlaanderen, Ilollaltd en

elders, in welke hi
j zi
jne genegenheid voor de Nederlandersontvouwde, en hoe vele
rnoeiten en gevaren lai
j zich voor l
aen getroostte. ))Thans,,'zeide hi
j,))daar God door
den dood van den Prins u de oogen geopend en den weg ter verzoening gcbaand

lleeft; thans, daar gj osAxzE's schi
jnheiligheid zult hebben erkend, en da@ hi
j
uit eerzuchtalleen u van uwen pligtlzeeftafgeleid, wend ik mi
j bi
j geschrifte totu,
cm u de verzekering te geven, dat ik almi
jn invloed bi
j den Koning zalbezigen,
om een genadig oardeel voor u te.verwerven, dewi
jl hi
j zich jegens allen, wellke
zich vri
jwillig aan hem onderwierpen, zoo goedertieren en zachtmoedig heeft getoond. lk hoop, dat gi
j mi
jn aanbod zult aannemen en daardoor de kri
jgstoerustingen doen staken, met welke ik begonnen ben, om u df
aor meer gestrenge
maatregelen tot onderwerping te dwingen. Xoet de Koning zich daarvan be-

dienen, dan is iedere weg tot genade voor u te eenenmale afgesneden,en gi
j zult
ongetwi
jfeld een hard lot ondergaan-'' Xaar geene stad,geen mensch toonde zicla
eenigzins geneigd tet wankelen; veeleer verhoogde het snoode feit in ellt de liefde

voor OR.
&wJE en den laaat tegen de Spanjaarden. DE AxAsz'Ro zelf werd a1s ))een
bloode moordenaar oncler de moordenaars veracht,'' en zochtzi
jne troostaan hetH0f
van Spanje,dech welke hi
j aldaar,naar hetschi
jnt,nietheeftgevonden.
De Staten van klblland hadden niet alleen terstond, op het eerste berigt van 'sPrinsen ongeval, er de stedcn lkennis van gegeven en tot waakzaamheid vermaand, maar
o0k eene buitengewone dagvaart beschreven om , naar gelang van omstandigheden,
spoedig de noodige maatregelen te nemen,en tevens den eersten van Grasmaand toteen
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1581- plegtigen beâedag bepaald, om van den Hemel 'sPrinsen herstel afte smeelken. Zullk
1584

een bededag werdreedsden derden dag na den moorddadigen aanslag btj(1e Nederland-

sche en Fransclle gemeenten in Antwerpen gehouden. V'
ele burgers bragten dien gelleel
in de kerken door, en zeker werd nimmer inniger dan thans gebeden voor hetbehoud

van den beminden Vorst, wiens ongeval men, geli
jk de Kardinaalvllwa?lvotjlzlo zicll
uitdrukt, ))als eene algemeene ramp beschouwde en met heete tranen beweende-'' De

wond stond aanvank-eli
jk zeer gunstig. Hetslilkken wasechtermoei
jeli
jlk, en hetspreken den Prins verboden, die derhalve schrifteli
jk of door teeltens zi
jne begeerten
te kennen gaf. De geneesheeren koesterden steeds de beste hoop, toen op den een
en dertigsten van Lentemaand de toegeschroeide kropader opensprong, uit welken niet

minder dan twaalf pond bloed vloeide, terwi
jl aan eene andere zi
jde nog twee pond
werd afgetapt, om eene alleiding te maken. Doch llet bloeden lkonde men niet stel-

pen, daar het leggen van een vast verband onmogeli
jk was, zonder de keeltoe te
k-ni
jpen. De Prins verkeerde in het uiterste gevaar, en hield zelf zicll 5'001- verloren. Axzoc liet terstond openbare gebeden voor 'sVorsten herstelling bevelen.

Eindeli
jlk lkwam LEONARB BOTALLI, 'sHertogs li
jfarts, op het denlkbeeld, dat onderscheidene personen beurteling den duim op de wond zouden drulkken. Dit had
het gewenschte gevolg, en bovendien werd door eene wielt, op raad van zosEro
xlculst.
l van Lktca in de hell'
e van gezuiverd koperrood gedoopt, hetbloeden allengs

gestremd. Den tweeden van Bloeimaand deed de Prins zi
jnen lterkgang ondereen ontzettenden toevloed van volk, welk dien dag metplegtige dankzeggingen en den avond

met vreugdebedri
jven vierde. Xaar drie dagen laterwerd deze bli
jtlschap door bittere
smart gevolgd. De beminnenswaardige CH&ltLOTTE '
t
?t''l Bourbon, welke methareschoonzuster, tle Gravin van .
scltwat-tzeltbevg, haar gemaal zoo teeder en zorgvuldigverpleegd
had, was, afgemat door de uitgestane angsten en inspanningen, en bovenal geschokt
door hetweder openspringen van 'sPrinsen wonde,in eene heete ltoortsgestort,welke

haar na weinig dagen den vi
jfden van Bloeimaand uit het leven rukte. Het li
jk,
door een stoetvan twaalfhonderd, naar anderen, van bi
jna twee duizend aanzienli
jlke
lieden in rouwgewaad plegtstatig gevolgd, werd den negenden van Bloeimaand in de

besni
jdeniskapelderhoofdkerk te Antwerpeltteraarde besteltl. Bevallig naar geest en
ligchaam ,wascux14lzoTTz valtWptfrôt'
??l))een ri
jlke schat geweestvoorharen doorwerlkzaamheden afgetobden, door zorgen neergedrul
kten, door veel verdriet gelkwelden echt-

genoot,''wien bovenalhareechteli
jl
keliefdelloogstgelukkig gemaaltthad (12.
(1)Arcltives #c la Maison #'oraîîge, T. 5rl1l.p. 76-80,86-90,95-105. Slt
pplement
p. 220- 226. bocuments Ilist. T.1l.p.332- 340,345- 350,354 358. CARAERO,Ilist.d.1.
tlt
fdrrcf,
ç Civiles, p. 171. STIIADA, de #t
#/t
) Belg. T. l1. Iaib. 1V.p. 250- 253. CIMPAA'
A,della
Guerva di Fialîdra, T.1I. p. 33, 34. pssTlvocslo,Nederl. Ilist.bl. 349. Ln PETIT,Chvon.d.
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Op de ti
jding, dat de Prins van oranjehe@ slagtoFer der wraak van rllzlps gewor-15811584
en was, konden de Spanjaarden hunne vreugde niet bedwingen. GRANVELLE uitte
die door spotterni
jcn en sclaimpredenen,eenen man van zi
jn verheven rang,enbovenal
eenen zoo laooggeplaatsten Geesteli
jlkejgeheelenwaardig. ))De berigten over tlen dootl
Van ORANJE 15
j zegtlai
j in een zi
jner brieven, ))luit
lcn nietslecht, maar zouden beter
#eweestzi
jn,intlien lai
.
jtwintig jarenvroeger gestorven ware,of wanneereen paardozi
jn
deugnietcn, die men lkonde uitlkiezen, hem gezelschap laielden. G0d zi
j in allesgeprezen-''Op ecne antlere plaatswenschthi
j,datsT.Al-ovoowns,uitlloofde dergrootc
liefde, wellte lai
j den Prins toedraagt, zich metdezen llad laten begraven, zoo alsin
lndië de vrouwen zich met de li
jlken llarer echlgenooten laten verbranden. Zelfs
lton hi
j zich eene lage scherts over de Prinses van ovalîl
,-c nietenthouden. ),Xen
verzek-ert,'' zegt lli
j, ))dat oRAxzE's afvallig nonnetje aan lletzi
jdewee is overleden;
hetzou aardig geweestzi
jn, wanneermen ze bi
j elltander begraven had-'' Hi
j konze
een zeer geruimen ti
jd lang niat gelooven, dat ORAwJE nog lcefde; ook schi
jnt hij
voorgesteld te hebben, den Hellanders den Graaf van Bflren.t0t Stadhouder (Gouvelnd

wctfr),in plaatsvan zi
jn overledcn vader,aan tebieden,om hen doordicnstusschenltomst,metuitsllliting van de Franschen,metden Koning teverzoenen (1). Zoovast
had zich in Span)'
e en clders de overtuiging van 's Prinsen omkomen gevestigd, dat
toen onderscheidene berigten het tegenovergestelde bevestigden, velen beweerden , dat

hetdoode ligchaam dooreen boozen geestbezeten werd en slechtsin schi
jn leefde(2).
Er wordt verhaald, dat de Prins n0g vpôr heteinde van den dag, op well
ken hi
j
was getrofl'
en, dcn Hertog van Anjou schriftelijk had aangezocht, ingeval lli
j kwame
te overli
jden,Ilolland en Zeelaltd aan zi
jne lkinderen a1s erfeli
jltleen te laten; en dat
de llertog, gedrongen door den laagclaeli
jlten teesland, waarin hi
j zich op datpasbevond,en ondankszich zelven,llem daarvaneene schrifteli
jltebelofteheeftgegeven (5).
11011. T. 11.Liv.X11l.p.445 447. cllkppuArs,Ilist.&c'
0z.#.1.g.d.Fl.Iuiv.Yl.p.308,309.

GRIMESTON, A General Ilist. PJ tbe Netherl. p. 676 678. pE Tzssls, Commelzt. Lib. Yl. p.
430- 432. HAltwErs, Annal. Wrcl. T. 111. p. 335. cloTlt7s,Anlîal.tib.1Y.p. 75. Ilistorie,
d'eerste deel réf4 alle de ATc#cr!. Gheschied.1al.442 446. YEnvov, Gedenclk
'
w . Gesclt.bl.23.
roR, Ilist.d.2Yc#:r/. 001-1.D. ll. B.XY1l. b1.312 316. Authent.,%'
?
,
f/t/i
:
. b1.99 101. v. METsnEx, 11ist.d. Nederl. Oorl. 1).XI.L1.207,208. v.REvo, Nederl. Gesch. B.111.b1.37. HOOFT,
Nederl. Ilist. B.XIX. b1. 812 817 Leven t/
t',wILLEM l, D.111.b1.515-529. w.:(n0ss),

O:t'
fr/p/fe deWptdrôpozaan hetziekbed t/cn wltt,Ex 1,Prinsvan oranje,ltaren echtgenoot.
(1)hrchivesdela Jféffdpn d'orange,T.VllI.p.76,77,97,98,103-105.
(2)CARSERO,Ilist.d.1.6tfcrrc.
çCiviles,p.172.

(3)STaIDA,de#(?!& Belg.T.11.Lib.lV.p.252.
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1581- Ditop zicl
zzelfreedszeeronwaarsclzi
jnli
jk verhaal,wordtdoorgeenebewi
jzen gesleund.
1584 Veeleer geeft oRAxzE in een brief, den drie en twintigslen van Lentemaand aan dc

Regering van Iperen, en, mogeli
jk, o0k aan andere stedeli
jl
te besturen gezontlen, de
hoop te kennen, binnen korten ti
jd den Hertog weder alle diensten hulp te kunnen
bewi
jzen; terwi
jl hi
j zich verheugt, datG0d aan de Ac#c9-lJ0l#c?è ))eenen z0o vromen en deugdzamen Heer en Prins verleend heeftals Zi
jne Hoogheid is,'' ))wien,''
voegthi
j er bi
j, ))in gevallletGodswilware, ons uitdeze wereld te roepen,wi
ju
bidden alti
jd te willen houden in alle eere,en hem alle gelloorzaamheidbewi
jzen(1).''
W at het genoemde verhaal gel
aeel omverwerpt is, dat Awzov, na 'sPrinsen verwon-

ding en toen men n0g weinig hoop op zi
jne herslelling konde hebben, er aan dacht,
zich van deze omstandigheid te bedienen, om Ilolland, Zeeland en Utreclttte bewe-

gen,hem ook a1s hunHeer te huldigen;doch zi
j gaven ontwi
jlkend antwoord.Eerstna
'sPrinsen genezing,rciktedeHertog hem devereischteaktevanverzelkering(lneltz,elnsaal)
uit, wellke reeds den twee en twintigsten van Sprolkkelmaand was getcekend en eene

verlklaring bevatte, ))dat Axzoc de Staten van I.
lblland, Zeeland en Utrecltt, zoo zj
hem zweren wilden, t0t niets anders verpligtte dan tot eendragt in het voeren van

den kri
jg, opbrengen van hun aandeel in de oorlogskosten, geli
l
'ken voetop hetstulk
tler munt, en het onderling handhaven van de regten, vri
lheden en gewoonten der

Landschappen (2).,' Dit was overeenltomstig het dertiende punt van het Verdrag
met den Hertog en de Algemeene Staten in Vi
jftienhondel-d tachtig aangegaan (5).
6 M.

De Prins schreef aan de Staten van 11ollaltd, dat Axzov, welke nu gehuldigd was,
kl

Bloci-VPr aard had,))de zalken (in Ilolland)teonzen gebieden en beheertelaten,zooa1s
ma
15a
8n2d bi
j de Gentsche Bevrediging is gezegd zullkswi
j ook bedacht zi
jn aldaar ons gebied en regering voprt te zetten (1).,, Op zi
jnen raad deden nu de Staten van
10v. goltand en zeolapd den eed aan den llertog, welke ))eed aangemerkt moet worden
Bl
oei-

maand.even a1s die op de Unie afgelegd, nameli
jk, alsalleen betreffende eene administrative auctoritet
-t omtrent sommige punten, welke deze gewesten met de overige gemeen

hadden (5).'' Utrecltt weigerde echter den eed. Er heerschte aldaar verdeeldheid;
de Geesteli
jkheid was bli
jkbaar tegen het opdragen der Hoogste Overheid aan den
Prins, en de burgeri
j tegen hethuldigen van Axzov. De Hoplieden derSchutterj cn
(1)boeumentsJA.
CJ.T.ll.p.346.
(2)GrootPlacaatb.D.1.b1.79. :OR,Ilist.d.Nederl.oorl.B.lI.B.XYll.bl.304.
(3)Alg.Gesclt.d.Yaderl.D.1l.St.Yl.b1.394. Zieook b1.432,444,415.
(4)xsrl'
r heeft het eerst dit stuk opgenomen in deBz
jlageltzi
jnerIlist.d.11011.SJcc/,
îrrp.
B.1.bl. 440 442.
(5)

BILDERDIJK,,
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eenige mannen van aanzien en invloed eischten,dataan deGeesteli
jkheid, geli
jlkzulks15
18
51
84
in Braband en andere gewesten hetgevalwas, zitting lerStatenvergaderingontzegf
lwierd.

Oawwzshad rcedsinYi
jftienhonderd tachtig een zoodanig aanzoekvan de handgewezen,
en liet tllans, nu de W ethouderschap en de burgeri
j op nieuw bj hem er op aandrongen, de zaalt over aan den Landraad te regterzi
jde van de Maas. Ongetwl
jfeld
door hem ingelicht, beslootditligchaam , ))datde vi
jf Kapittels,welke de Geesteli
jkheid uitmaakten, zich, tot'sPrinsen kenneli
jk wederzeggen t0e, van alle bemoei
jenis
met regeringszaken zouden onthouden, en ter Staatsvergadering door zes of acht D0mheeren van de Hervormde godsdienst vervangen worden, door de Ridderschap en de
Steden uit een getal van tien of twaalf te kiezen, welke de Vreedschap zou benoe-

men en die hetPausdom nevensden KoningvanSpanje moesten afzweren en heteerste
Lid van Staat zouden vertegenwoordigen-'' De Prins belkrachtigde deze uitspraak den
.

*

veertienden van Hooimaand dezes Jaars. Op die wi
jze ishetLid dcr Geëligeerden of
Gekorenen in lletgewestl/rcc/d
,fontstaan,en totaanZeventienhonderd vi
jf en negentig
itfstand gebleven (1).
De Hertog van Alt
jou had nu de teugelsvan hetbewind opgevat, en van den Prins
van oranje en andere Leden van den Raad van State inliclating verzocht, omtrentde
înwendige gesteldheid des Lands. Hun schrifteli
jk verslag, daarover uitgebragt, was
voor den nieuwen Vorst geenszins bemoedigend; in alle takken van bestuur heerschten

verwarring en geldgebrek. Ht
j zond dan o0k dit geschrift ter overweging aan de
llgemeene Staten, welke eerlang bepaalden, ))dat de Ledcn van den Landraadin dienst

zouden bli
jven alsStaatsraden van den Hertog voor den ti
jd van een halfjaar, en dat
zi
j, bt
j voorraad,hetbeheer zouden hebben over de gelden voor de oorlogslasten bestemd. Hetbeleid van den kri
jg z0q geheelaan den Hertog zi
jn overgelaten, behalve
in Ilolland, Zeeland cn Utrecltt, waarhctaan den Prinszou bli
jven. ln plaats van
de twee millioen viermaal honderd duizend gulden, dcn Hertog te Bordeauœ ingewil-

ligd, werden hem nu drie millioen gulden toegestaan, en bovendien nog maandeljks
vi
jftig duizend gulden voor den ti
jd van een half jaar.', Voorts maakten zj eenige
regelingen op de burgerlijke regering en de regtspleging (2). Xetde schikking op
f
lit laatste punt konden zich de Staten van Ilolland niet vereenigen, welke op naam
van ORAXJE, als de Hoogste Overheid van llun Land, den vroeger beraamden Hoogen
Raad te 'sRage instelden, aan welken beroep zou vallen van de vonnissen van den
Hove Provinciaal. Het berigtschrift voor ditnieuwe Geregtshof, reeds voor lang ont-

(1)B0R,Ilist. d. skderl. pprl.D. Il.B.XVlI.b1.317. Hoorr,Nederl.F9/.B.XIX.b1.
810,818. :ILDERDIJX,Gesch.d. Yaderl.D.Y11.bl.48,49.

(2)B0n,Ilist.d.Nederl.oprî.D.1l.B.XYll.b1.310 312,329,330, TIOOFT,Nederl.//2
'
.
9/.
B.XIX.b1.811,817.
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1581- worpen,werd nu totstand gebragt, waarna deRaapdadeli
jk inbediening trad. De
1584

eerste Leden er van waren: Xr. zAx vAx '
rhEsLoxo, Veorzitter, Xr. AREXD wlcosAï,
GERRIT YAN W IJNGAARDEN j NANNING VAN FOREEST , JAN VAN BAICHEAI# AMELIS VAN AXSTEL
VAN MIJNDEN , DIRK VAN DER FIEUW BURG , JAN BETSj ADRIAAN W ENSEN y en GIJSBRECHT

vAx HoogExooRp (1).
ln Alttwerpon hadden ondertusschen de Roomschgezinden, steunende op 'sHertogs
gezag en invloed, voor zich vri
je godsdienstoefening verzocht, welke hun sedert acllt
maanden verboden was. Niet dan met moeite gelukte het Axzou van de W ethou-

derschap te verwerven, datzi
jdedienstin hetSt.Jffc/lfcldkloostermogten bi
jwonen,
onder voorwaarde nogtans, dat zi
j vooraf aan den Hertog en de stad den eed zouden aieggen en den ltoning van Spanje afzweren. Noode gingen zi
j hiertoe over,
en velen werden er door bedreiging van geldboete en verbanning toe gedwongen.
ln Brusselmogten llunne geloofsgenooten nieteensdeze gunstverwerven; want ofschoon

deHertog,daartoeaangezocht,bevolen had hun dekerk binnen lletllef,wellthi
j spoedig dachtte betrekken,in te ruinaen,werd daaraan volstrelttgeen gevolg gegeven (2).
svederzi
jds gebrek aan volk maakte groote lkri
jgsondernemingen onmogeli
jk. Xen
bezigde dan o0k de wintermaanden, om het platte land te plunderen en op brandschat-

ting te stellen. Inzonderlleit
l had Gelderlaltd in ditopzigtveeltell
jden (5). Lens
in Avtois werd door de Franschen verrast, doch den eersten van Grasmaand door den

G8rasv
. Heer van Montl
kny hernomen. Zeven dagen daarna verscheen pkRxA plolseling voor
ln.
1582 oudenaavden,welk slechts door vierhonderd man onder >'
REOERIK v&N DER BURGT bezet

was.Destad,nietgrootmaarwelbemuurd,werd(lallper vertledigd.Eerstnadatdevi
jand
Boheemscheschansgraverseneeneversterkingvanvi
jftienhonderdmanDuitschersontvangen
laad, lkon hetbeleg mel nadruk voortgezetworden, waarbi
j PARMA groote bli
jken van
moed en onverscllrokkenheid ten toon spreidde. Herhaalde malen werd de stad lzcvig

beschoten,en daargeen ontzet opdaagde en de burgeri
j hetgeenszins eenswasmetde
bezetting,moestde wakkereBevelllebber zich eindell
jk met den vi
jand verdragen. Het
kri
jgsvolk verliet den vi
jfden van Hooimaand met geweer en vaandelsde plaats; de
burgeri
j moest zes en dertig duizend gulden alsbrandschatting opbrengen. lnmiddels waren van den kant der Staten aanslagen beproeftltegen Namelt, Kortvlj
,/J, en
(1)Ilesolltt.r.11011.aangchaald doorw.
&GEy,
&AR,l).5r11.b1.450,451.
(2):0R, Ilist. d. Nederl. oorl. 9. l1.B.XY1l.b1.303,328. v.METSREN,Ilist.d.Av
c#crl.
Oprl. B. Xl. bl. 207. HOOFT, hmederl. Ilist.11.XIX ,b1.811, 822. v.IlwssElz'
r, Stuhlk. r.#.
Yaderl.Ilist.D. 1V. bl. 319.

(3)hrchivesdela Ilaison d'orcppc,T.V1lI.p.49,C.5,75. v.Hz
tssns'
r,Stltkli.r.#.Yaderl.
Ilist.D.1Y.b1.338,3i1,346,376.
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Aarschot,welke mislukten. Aalst echter, werwaarts veerlien dagen te voren vierhon-1581derd Roomsche Geesteli
l'lken met veel ltoren en goederen uit de naastliggende plaatsen 1584

gevlugt waren, werd des nachtsoverrompeld metverlies van vi
jfen twintig raan. De
vi
jand telde tweehonderd gesneuveldenjwaaronder zestien of zeventien Geesteli
jken,bi
j 23v.
de hoofdkerk omgekomen ,en meer dan honderd soldaten bleven gevangen achter. De Grasln.
b
1582
ezettingen van Diesten Ileeventltals verrasten Tltienenj doch konden die plaats niet
houden. Des nachts na het verlies van Aalst,maakten de Keningschen zicll door list

meester van hetslotGaasbeelv;maar in hetlaatstvan Herfstmaantlwerd deze burgtbi
j
verdrag doorde Slaatschen hernomen,en Bntsselalzoo van geweldigenoverlastbevri
jd.
29 v.
De sloten Tolouze,fIîelltove,en Ap,
s/gingen insgell
jksaan deStaatschen over.PAIIX& Bl
oeitrachtte met vi
jf vaandels voetvolk en drie kornetten ruiteri
j in den nacht Diest te maand.
overrompelen, doch moest met achterlating van tweehonderd dooden en eenige ge-

vangenen aftreklken, nadat eene afdeeling van zi
jn volk reeds de muren beklommen
en eene poort geopend had. Geluklkigcr slaagde lli
j in hetbemagtigen van hetslot
Gaverelt, tusschen Geltt en oudeltaavden, en van het kasteel Kastiltet. s'
a het over-

gaan van oudenaavden, vormde hi
j hetplan, de Staatsche krl
jgsmagt, totontzet dier
stad in de omstreek van Gentbi
jeengetrokken,aan te tasten,doch vond haar zoo wel
verschanst, dat lli
j onverrigter zake aftrok. De Staatschen zetten hem na, maar het
kwam totgeen gevecht.Ondertusschen wasLiel
-tloer verraad in hetLezitvan denvijand
geraakt. ln deze kleine doch goed verstcrkte stad, ruim twee mi
jlen van Antwerpen
en wat minder van Alecltelelt gelegen, voertle een Antwerpsch Edelman, EEovEl.b genaamd, het bevel over de bezetting, en onder hem Hopman w zLLlAàI slnxpluE over een

vaandelSchotten.Szxpl,E, lletzi
j uitwrok tegen de Slaten wegenseen hem aangedaan
onregt,zoo als hi
j naderhand te zi
jner versclaooning veorgaf,hetzi
j uitenkelhebzucht,
trad met HAUTEPENFE, die t0t voor de 1loorten van Alttwerpezt het land afstroopte, in
onderhandeling, om de plaats in handen van lAAlvsxx te spelen. Toen de uitvoering van
.

ditplangeregeldwas,verzochtenverkreeghi
jverlofvan denBevelhebber,om uittetreklten,ondervoorwendsel,eenigevi
janden,z0o mogeli
jk,op teligtenenlangsdienweg een
zi
jner Adelborsten,die kri
jgsgevangen gemaakt wasen wien men zelfsnietvoorlosgeld ontslaan wilde, bi
j uitwisseling te bevri
jden. Xetdertig Schotten, bi
j wellke de
Bevelllebber zesren soldaten en een trommelslager van zi
jne eigene afdceling voegde,
tnog hi
j tegen den avond de stad uit. Op twee mi
jlen afstandsvan daar, voerde hi
j 1 v.
oogstzi
jn voll
k in eene kerk, onder schi
jn van te rusten, doch liet EEovEïzos knechten uaaaltd,
aantasten en binden. Daarop vereenigde hi
j zîch metuAr'
rEpEwxE en een goed aantal
kri
jgsvolk, zoo te voet a1s te paard, en kwam bj hetaanbrelken van den dag voor
Lier terllg. Xiddelerwi
jl had zi
jn broeder, Luitenant onder hcm en van den aanslag
bewust, twee wachthuizen bezet, de overige Schotten voor drie uur desrqorgens OP
een plein achter het huis van den Bevelhebber vcrzameld, en zich van gereedscllap
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- voorz'
ien om , des noozs, de poortopen te breken. Nu begafhi
584
j zich naar hetstad-.
huis, waar de Schepen KoRxEluls KRIEKAARO het bevel over de burgerwacht voerde, et)

begeerde, dat men van EEnvElzo de sleutels z0u halen,om zi
jnen broeder binnen te
laten, die metri
jken buit stadwaarts keerde. Hoewelniemand eenig kwaad vermoeden tegen de Schotten koesterde, welke de Staten sindsgeruimen ti
jd trouw gediend
hadden, begaf nogtans KRIEKXARO zelf zich naar de poort, en lietalleendewink-etten ,

drie ofvier in getal,heteene na lzet andere openen,en alti
jd hetvorige wederachter
zich digt grendelen. Zoodra slxpx,
E door hetlaatste getreden was, stak hl
j de poortwachter overhoop en bragt den Schepen eene doodeli
jke wonde toe. Nu overvielzi
jn
broeder,aan het hoofd der Schotten, de wacht en opende de grootedeuren, alles met
z0o veel stilte, dat men er in de stad niets van gewaar werd voor zekere Axr
roxlz
Itr<AAI, een der gevangen genomen acht soldaten welke ontkomen was, er het ver-

raad, doch te laat, kenbaar maakte. De vi
jandeli
jke ruiters renden door de straten en het voetvolk sloot (le toegangen af, waardoor de burgers en de soldaten det.

o2ogv
. bezetting belet werden zich te s'ereenigen. Elk zochtzi
jn behoud in de vlugt, daal'
st-

DRaan(
1elk aan het behoud van het algemeen wanhoopte. Velen wierpen zich van de muren
1582 en zwonlmen door de gracht, in welke eenigen vertlronken. De Bevelhebber zelf nog

in zi
jn hemd, ontkwam in een schuitje. Anderen zochten hunne toevlugtin schuilplaatsen. Alle mannen, die onder het bereik der vi
janden kwamen, werden zonder
genade neêrgesabeld, meer dan twee honderd vrousven en kinderen in koelen bloede
vermoord, vrouwen en maagden geschonden , de huizen geplunderd, en de burgers,
die zich verscholen hadtlen , opgespoord en hun onder dewreedste folteringen een over-

groot losgeld afgeperst. SIXPLE begaf zich naar Namen bi
j PARMX en de Herlogin,
zi
jne mneder, met wier aanbevelingsbrieven aan den Koning lai
j naar Spanje vertrok,
om laet loon zi
jns verraads te erlangen. Het verlies van Lier maakte den toestand
van slechelen, Vilvoorden,Bvussel,en vooralvan Antwerpen gevaarlijk,dewi
jlzi
jvan
daaruit gedurig konden bestookt worden. Het lklooster van St.Berltqrd, even buiten

Antwevpen,werd gesloopt, uitvrees, datde vi
jand er zich in mogtnestelen, en een
sterk getalruileri
j door die stad in soldi
j genomen.
Denzelfden dag, op welken fier overging, tastte PARMA tusschen St. J'
Fï
qj
?lp/lîôcrpp'è

en buinlcerlven vi
jftienhonderd Duitsche ruiters, ten dienste van Axzoc onder ItAREL,
zoon van GraafALBERT '
/czlMansfeld,uitFranlîrkjlvgekomen, en hetFranschekri
jgsvolk, dat zich onder den GraafI)E RocuEpo'
r bi
j hen gevoegd had, methetgrootste
gedeelte zi
jnerkri
jgsmagtaan. Tegen den avond begon hetgevechten werd den vol3 3r. aenden dag hardneklkig voortgezet, zonder echter tot een beslissenden uitslag te leiden.

Oogst- -

.

maand.W ederzi
ldstrok men af;pAl
txA meteen verliesvan drie- of vierhontlerd man (1).
(1)CARyERO) Ilist. d.1. :. c.p.172,173,174. s'
rnàl)à,defczlpBelg.T.lI.Lib,1Y.p.
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Inmiddels.had Axzor in Braband en Vlaanderen , oRAxzE in llolland en Zeelqnd 1581-

29 Vorlofgelden (licel
èlen) en alle gemeenschap metden vi
jand ten strengste verboden,
en de doodstraf bepaald op de soldaten, welke afgezonderd van hunne vaandels betrapt

werden,en die men totnu toe gewoon geweest was voor eene maand soldj te slaken.
Om denzelfden tjd laad de Koning van Frankvkjl; den Heer I)E BELLIAVRE naar de
Algemeene Staten der Nedevlanden gezonden, om zi
jn dank te betuigen voorde eer
zi
jnen broeder bewezen, en hen van zl
jne hulp en bescherming te verzekeren. Te
gelt
jk met den Franschen gezanl, bevond ziclzte Antwerpen EorARn DE cAsTho, een
Portugees, dien nox AxToxzo, welke op de kroon van Portugal aanspraalt maakte en
te Lissabon totKoning was uitgeroepen, had afgevaardigd om de hulp derStaten tegen

plxzxps 11 in te roepen, die zich van datri
jk had meester gemaakl. Reedstwee jaren
te voren had men getracht, op naam der Regeerders en Verdedigers rczl hetA1
J/g
Portugal.uitAmsterdam eenige kri
jgsbehoeften te bekomen.Thans beloofden deAlgemeene Staten, ten einde den Koning van Spanje nieuw werk te verschaflbn,aan pox
AlToxzo twaalf oorlogschepen ,doch gaven hieraan, welligtuitonvermogen, geen gevolg.

De Hollanders echter rustten dadeli
jk te zi
jnen behoeve zes oorlogsvaarluigen uit, en
droegen het bevel er over den Heer van W Jr>0zl# op. Ondertusschen waren nox

AwTowzo, op naam der Koninginne-xoeder, eenige schepen in Frankri
jl. onder mrlps
sTaozzx verstrekt. Deze kleine vloot, met welke hi
j, na lang vergeefs wachten bi
j
het eiland Belisle op de hulp uit Ilolland, verdcr was opgezeild, werd op de hoogte

van heteiland S.Micltieldoorden XarkgraafDE sAw'
rA-cRrzgeslagen (1).
Omtrent de helftvan Hooimaand waren Axzor en oaAxzz met een aanzienli
jk gevolg
van Alttwevpen naar Vlissingen,en voortsover Sluis naarBrugge verlrokken,waarzi
j
luisterri
jk werden ontvangen, doch o
eerlang eene zamenzwering tegen zich ontdekten.
Zekere Spanjaard,xlKoI,AAs sArcsno,had hetplan daartoegesmeed. Hoewelzi
jnvader
PIETE? suçEoo, omdat hj zich metdo wapena
en tegen deGyzszy verzethad, in den
257- 268. Lib.Y.P.271- 274. clrzsA, della Guerra diFiandra,T.ll.p.34- 38. :E5T1v0uLI0, Nederl. #f.
sf. b1. 350 , 351. Ly: PETIT, Cltron. d.ffo#. T. ll. Liv. Xlll. p.448 ,451.
CHAPPUYS, Hi
st. tl6W. #. 1.g.#. 131. tiv.r;1.p.309- 312. DE TAssls,Comment.Lib.V1.P.
432, 433. llAltz
kEcs, hnnal.frcl. T.111.p.337- 339. CROTIUS,Annal.Lib.lY.p. 75. Ilistorie:
d'e&'
t
çfd Deel t'c'; de Nederl. &, esclt. bl.444- 451. BoR,Ilist.d. Nederl. 00rl.D. 1l. B.XV1l.
bl.321,322,332,333. v.MGTEREX,Hist.d.Nederl.oorl.B.XI.bl.208,209.H00PT,Nederl.
Ili&t.B. XIX. bl.818- 822, 825- 827, 832. v. nnA'o, Nederl. feq
çc/l. B. 111.bl.37.

(1)Renolutiën t?J4 11011. 1580, b1. 105, 107, 108; 1582, bl.266,352,373. DE TASSIS,
Comment. Zib.Vl.P.427,428,429,430. sûn,Ilist.d.Nedc l.00rl.D.1l.B.XlV.bl.194.
B. XV1l. bl. 322, 338. v. METERS:, Hist.d.Nederl. Pprl. B.X.bl.160,192, 193.B.Xl.
h1.223. HOOFT,Nederl.S9/.B.XIX.bl.820,822.
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15
81- St.Bartelsnachtte PariGiswas.vermoord geworden,bleefht
jechtertlatgeslachttoegedaan.
1584
Ditredde zi
jn leven,toen lli
l?als valsche munterteBouaanveroordeeltl,doortusschenlkomst van den Hertog van Lothavingen (ovIsE)genadeverwierf. llierdeerachtte hi
j
zich nog te meer aan de leden van dat lluis verpligt en om iets, hun ten geval, te

ondernemen. Tot dat einde begaf hi
j zich, in overleg met PARMA, naar den Hertog
yan Att
jou,wien hi
j zi
jne diensten aanbood totligting van eene sterkeafdeelingkri
jgsvolk, welke spoedig op de grenzen zi
jn zou. Alzou kon zich nietvoorstellen, dat
bi
j eenen man, wiens vader door de orzszx wasomgebragt, een opzet zou bestaan,
hetwelk hen in de hand konde werken, en liet ziclz met hem in. Doch oatwzE,

die steeds en op alles waakte, hield den Spanjaard in het oog en ontdekte weldra
zi
jne verstandhouding met I:tRAx&., welke hem twee gezellen, zelkeren MltoxuAA.
s
Ilvlo'
r, bi
jgenaamd LA BohbE, een MTaal, en rltAxcEsco rAszt, een ltaliaan,ter zi
jde
had gegeven. Hi
j raadde derhalve aan, lzen alle in hechtenis te nemen, waarin de
Hertog te minder zwarigheid maakte, sindshi
j vernomen had, dat skyucEoo een aanlaanger der orzsEx was. Op den een en twintigsten van llooimaand werd s&Lczoo te

Bvugge ten Hove ontboden en in verzekerde bewaring genomen, terwi
jlzi
jne beide
malkkershem buiten bleven wachten,doch zich wegmaakten,toen zi
j eindeli
jk-onraatl
begonnen te vermoeden. B.
&SA werd achterhaald en bekende op de pjnbank, tlat zi
j,
tcr begcerte van PARSIA ,op zich genomen hadden, den Hertog en den Prins door ver-

gifofop eene andere wi
jze om hals tc brengen. Sz
kyucEno echter ontkende ietskwaads
tegen den persoon des Hertog's voor gehad te hebben,in wiensdiensthi
j getreden was
in de hoop, metbehulp van zi
jne afdeeling en ecnige andere lkri
jgsbenden, Kamelnl
jlô
en bttinlêevlêeltden vi
jand in handen te spelen. lli
j bekendedaarenbol-en,datzi
jndoel
ook geweest was, alles wa
t er omging aan de orlsEx over tebrieven, welkeerden Prins
*

van pa
khx.
x,en door dezen den SpaanscllenItoningvanzoudenonderrigten.Tevenswi
jddc
hi
gauit over eene geweldige zamenwering der Ligue
- , die niets minder beoogde dan om

Fvankrijltonder de magt van Spall
je te brengen. Naar Pal-i
jsopgezonden,herriephi
j
deze laatste verklaring, a1s uit vreesdoor llem afgelegd,doch beleed nu,dat hi
j ter
vermoording van den Prins van ol-anje vierduizentl dukaten op lland ontvangen llad.
Zi
jn vonnis, levend door s'ier paarden vancengeschcurd te worden, werd den vi
jfen
twiùtigsten van NYi
jnmaand in tegenwoordigheid des Konings, der Koninginne-lloeder
en van llet gansclze H0f voltrokken. BztsA, welke den negenentwintigsten van Hooi-

maand zi
jne bekentenis had ondcrteekend, beroofde zich den volgenden dag in de gevangenis met een broodmes van het lcven. Zi
jn li
jlk werd naar de galg gesleepten
opgehangen naet twee geschriften aan de beenen, het eene in de Nederlandsche, het
andere in de Fransche taal en van dezen inhoud: ))Dit is de ltaliaan FRz
kwcEsco

sAs.
&, osrertuigd van verraad en hetsmcdcn van een aanslag tegen hetleven van Zi
jne
Hoogheid den llertog en van den Prins van ol'qlè
)'e, en zulks op last van den Prins
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van Pavma,Yeldhecr van hetleger des Konings van Spanje.'' Dejonge Graafxa.
&slo-15811584
SAAIZvan Egmond, welke door tusschenltomst van osxwzz in vri
jheid was gesteld (1),
ltatl, tegen het verbod van den Prins, met sArcEbo omgang gehad en werd, meer
verdacht dan overluigd van medepligtigheid ofm edeweten, op het slot te Sluis gevan-

gezet. Op verlangen der Koninginne-xoeder van FrankrIjlc,in lzet volgende jaar
ontslagen, verzelde hi
j den Hertog van Anjou naar datri
jk. Ontblootvan alle midde1en en nietwetentle, gelj
ik hi
j zelfgetuigt, waarvan te leven,Ilad hi
j de Staten van
Vlaanderen verzocht ))hem te gunnen het jaargeld van twaalfduizend gulden op de
goederen van St.WJt,p-''Hetisonsnietgeblelken,datinditvcrzoeltbewilligdis(2).
Dooreenigcn wordtde geheeleaanslag in twi
jfelgelrolkken (5).
gen

Ondcrtusschcn hadden de Xisnoegden, zoo wel ten gevalle van PARXA a1s door den

drang der omslandighcden aangespoord (4), den Abt van St.W ccs/, zAx sAaAzlzx,
naar Spanje gezonden, om den Koning te verzoeken, de Spaansche en Italiaansclle
benden weder naar de Nedevlanden te zenden. Zelden werd door Fllalps eenebedevaardiger ingewilligd dan deze. HI
j maakte dadeli
jk zevcnmaal honderdduizend dukatcn

aan PARXA over, en zond vi
jfduizend man Spanjaarden en ltalianen naar deAkdevlanden, welke zich, kort na den slag bi
j J'
FV
z
,
jnolêsbevgelt, met de stri
jdmagt
des Spaansclaen Veldheers vereenigden. PARX.
&. had tllans vier en twintig duizend

man voctvolk en vier duizend ruiters bi
jeen, met welke lzi
j de Staatsclae benden,
slechts zeven duizend man te voet en acllt honderd te paard sterk, b!j het dorp
Lievensltout, twee mi
jlen van Gent, dacht te verrassen. Doch de Fransclle Bevelhebber DE RocuEpoT,nog bi
j ti
jds Liervan verwittigd, trok in goede orde met zi
jn
vollt onder het geschut van Gent lerug, om den stri
jd tegen zulk ecne overmagt
te ontwi
jkcn. Hoe voordeelig zi
jne stelling hier ook ware, besloot evenwel I'ARMA,
*

well
te hem op den voet gevolgd was, tot den aanval. Het gevecht begon tusschen de

Engelsche benden onder xoaals en dcvoorhoededesvi
jands, dieo0k hevig doorhet
geschut der stad begroet werd, terwi
jl de Hertog en de Prinsen van Oranje en van
Espinoi op de wallen den stri
jd aanschouwden, doch ter zi
jde traden,tocn cen kogel

(1)Alg.Gesclt.d.Yaderl.D.1I.St.V1.b1.337.
(2)hrchivesdelaJfci:po)d'Orange,T.Vl1I.p.133,136.Doœtme3îtsfff:/.T.lI.p.397- 403.
CAMPAXA, della Guevra di Fiandra, T.ll.p.37. TlltTz
kxt:s, Ilist.q
gtfftemp.Lib. LXXV.p. 560.
HARAEUS,hnltal. Brab.T.111. p. 338. :OR,Ilist. d.Nederl. Oprl.D .lI.B.XVII.b1.330- 332.
MOOFT,Nederl.Ilist.B.XIX.b1.823.

(3)cwxplxzs,della Guevra diFiandra,%.11.p.37 verso.
(4)Zie hiervoor,bl.2. Yg1.hrchivesdela Jfcgpn d'orange,%.VIl1.p.70,71.
4+
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81- in hunne nabi
jheid eenen serjeant velde. Dikwerf werd de aanval hervat, doch dc
1584 s
taatschen weerden zich zoo dapper, dat PARMA tcgen den avond met een verlies van

mcerdan tweehonderd dooden aftrok. Hl
j teldevelegekwetsten,endengri
jzenxowpxAoox wasllet paard onderhetli
jfdoodgeschoten. Anderen verhalen,minder waarschi
jnlgk echter,datde Spanjaarden slechts twintig gesneuvelden en even zooveelgewonden
hadden. Ook de Staatschen lladden vrj wat geleden.Van de Spaanschezi
jdewordthun
verlies, doch zeker overdreven, op niet m inder dan achthonderd, doorsommigenzelfsop
twee duizend man gesteld. Axzor en ohAwzz togen den volgenden dag methetkri
jgsvolk over de Scltelde naar benderm onde; de Prins van Espinoi bleef in Gent. Beide

Vorsten kecrden den tweeden van Hcrfstmaand in Antwerpen terug, waar de soldaten
eene poos uitrustten. ln deze maand maakte de Graaf van Ilbhenlo zich meester x'an
M egen en eenige andereBrabandscheplaatsen van weinig bel
ang (1).
Om dien tt
jd werd ecn verraderli
jlke aanslag derSpaanschen op Enkltuizen veri
jdeld.

Toen Flslrs11 den negen en twintigsten van Zomermaand Vjftienhonderd een en tachtig tot Koning van Povtugal gekroond werd, lagen eenige schepcn uit ffpprl en EnIvAtffzc'l zeilree in de haven van Lissabon. Aan hetbezit dezer beide steden was den
Koning te veel gelegen, om niet elk m iddelte beproeven, er weder aan te geralten.

Hi
j bewees den gezagvoerders dier bodems vele beleefdheden, onthaalde zelfs eenige
xan hcn vorstelt
jk ten Hove,en lietdoor zekeren >'aEpEltll
c KLAAszoox,een Enkhuizer
van geboorte en die reedstwintig jaren onder zi
jnchellebaardiersgediendhad,voorhun
onderhoud zorgen metde verzekering,datzi
jbi
jelketerugkomstope'
enegeli
jkeontvangst
rekenen ltonden. Hi
j bereikte gedcelteli
jltzi
jn doel. De schippers huiswaartsgekeerd,
juist toen hetbesluitder afzwering van rzLlpste Enkltuizen zou afgekondigd worden,
bleven geenszins in gebr*eke 'sKonings goedheiden minzaamheid hemelhoogteverheFen,

hetgeen niet naliet indruk te maken op lzetgemecn. De stedeljke Regering althans,
voor onlusten beduclzt,verzocht en ontving #an soxozeen vaandelsoldaten ,waardoorde
rust op dat oogenblik gehandhaafd werd. Xaar op last van den Koning, welkedenlte-

l(k van de heerscllende stemming van een gedeelte derburgeri
jtezi
jnegunsteonderrigt
wal,kwam eenige maandcn later de Enkhuizer hellebaardier,onder den schjnvanzi
jn

(1)cwayElto, Ilist.delas Guerrasciviles,p.173,174.s'
raàoA,de#:llpBelg.T.1l.tib.1Y.
p.255- 257. Lil:.V.p.268- 271,274- 276. CAMPAXA,della tlftcrrc diFiandra,T.11 p.38.
I
gssTlvocslo, Nederl. Ilist. b1. 352, 353. sE psl'
i'
r, Chron. d.ffpl/.T.l1.Liv.X1ll.p.452,
453. cllAppuys, Ilist. Gen.d.1.g.d. FL Lib. Y1.p.314. ps TAssls, Comment. Zib.V1. p. 434.
.D.11.B.X5'1I.bl.334.
HAIIAEPSy Anncl. Brab. T. 111. P. 340. :0n, Ilist.d.Nederl. O0rl
hutlte3tt.stukk.bl.102- 108. v.Ms'
rsltsx,Ilist.d.A'
c#er?.0orl.B.XI.bl.210.HOOFT)Nederl.
l'
list.B.XIX.bl.827- 829.
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broeder te bezoeken, in de stad. Hi
j was voorzien van een eigcnhandigen brief van11
55
81
84
Flxzlps aan de burgeri
j,gedagteekend den eersten van W intermaand Yi
jftienhonderd een
en tachtig, waarin dengenen, welke zich wcder onder 'sKonings gezag stelde, niet
alleen vergiffenis,maar ook gunsten en belooningen van allerleiaard verzekerd werden.
Vele burgers lieten zich belezen, en I'R>:IIERIK KLAAszoox maakte zich indedaad een

geheimen aanhang. Zekere w orl'Ea VERHEE,wien hi
j insgeli
jksden brieftoonde,nam
er een afschriftvan,doch vermaande vele zi
jner stadgenooten,zich metdezaaknietin
te laten, maar konde noode besluiten er de Regering kennis van te geven , vreezende

daardoor eenige zi
jner bekenden inongelegenheidtebrengen.Toenhi
jzichechtereenigen
tjd daarna te Ilaarlem bevond,vertrouwde hi
j hetgeheim aan zi
jn vriend olax voLcxzhsz cooaxllzR,
r,wellke hem het verzwl
jgen van zullt eenegewigtige zaak ernstig
verweet, terstond naar den ffccg trok en erde Staten, bi
j monde van IIKOLAASvakw
))sh LAAX,Burgemeestervan Ilaarlem ,mede bekend maakte. Onmiddelljk lieten de
Staten van Ilolland nog een vaandel, welk in Edam en slbnnikendam verspreid
lag, naar Enkltuizen oprukken en den hellebaardier nevens eenige verdachte burgers
in hechtenis nemen. De zaak werd met evenveel omzigtiglleid als toegevendheidbehan-

deld, en FREOZRIK xxuxxszoox zelfs,ofschoon na eene vri
j lange gevangenschap,losgelaten ondervoorwaarde, ten spoedigste hetLand te ruimen. W aarschi
jnli
jk ging men
op deze gematigde wi
jze te werk ))hetzi
j op aandrang van vEhuzs, hetzi
j om anderen
door te groote gestrengheid niet af te schrikken, gehèime aanslagen te openbaren,

hetzj om door hetuitoefenen van hctuiterstregt tegen een Spaanscbgezinde de vrjheid niet te verliezen, welke de Hollandsche koopvaarders nog in Spanje genoten.''
Zoo men echter in deze gematigdheid eenen waarborg dacht te vinden tegen verderep0gingen tot verraad, heeft men zich v*ergist. Er werden wedey brieven van den Koning

ontdekt, gedagteekend den twaalfden van Bloeimaand Vi
jftienhonderd twee en tachtig
en gerigtaan de twee en zeventig hoofden derburgeri
j van Enkltuizen,waarin zi
j op
nieuw uitgenoodigd werden, onder 'sKonings bescherming en den ouden staat van

zaken terug te keeren, in welk gevalzi
j van alle lasten en bezwaren, die llen sedert
tien jaren drukten,ontheven,bj hunne vroegere vri
jheden en voorregtengehandhaafd,
en in de vri
je vaartop Spanje,Pertugalen ltaltk'bevestigd zouden worden.Opbevel
van den Prinsvan oranje,moestEnkltuizen thans drie vaandels,elk van'tweehonderd
man, als bezetting innemen en soxoz er den geheelen W inter zi
jn verblt
jf houden.
Niettegenstaande deze en anderevoorzorgen,zetten,naarhetschi
jnt,deSpaanscllgezindcn, zoo hier als te Iloorn en in de omliggende dorpen, de geheime verstandhou-

ding met den vi
jand voort. Althans tegen het einde un hetvolgende jaarj ontving
de Regering van Amsterdqm uit Luik berigt, datde Spanjkarden weder een aanslag
tegen Enkltuizen smeedden;en oaAwzz werd kennis gegeven,datzi
j er ook een tegen
ffpprn in dcn zin hadden. Te Enkltuizen werden eenige verdachte lieden, waarender
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1J81- twee Jezuiten, gevat, doch daar men geen duideli
jk bewi
js te hunnen laste vond,na
1584
cenigen ti
l.d wederin vri
g.1zejtlgesteld. van den aanslag'
werdverdernietsvernomen(t).
In Friesland was middelerwi
jl de kri
jg nietmetdien nadruk gevoerd, welke men

verwacht had (2). Reeds in hetlaatste van Louwmaand had vERnroo den veldtogt
met ecnen, doch vergeefschen aanval op de schansbi
j Oldenborn geopend; hi
j wertl
door den Heer van Nijenoord nagezet en leed eenig nadeel. Een grootcr verliestrof
een paar maanden later de Spanjaarden. De dappere XAARTEX scllzwK van Nede#heln werd,bi
j eene terugreisuithetKlecfsche stadje Xanten,den vierdcn van Gras-

maand door de bezetting van Gelder opgeligt, een langen ti
jd gevangen gehouden,en
nietdan tegen een aanzienli
jk losgeld ontslagen.W elligtheeftdittoevalinvloed gehad
op de kri
jgsbewegingen van vEanroo.Ten minste niet vöör laet midden van Hooimaand
versclaeen hi
j weder te velde, stroopte toen Zevenwolden en bventlte af en sloeg het
beleg voor Locltem. Om hem van daar te trelkken, staken eenige vaandels soldaten,

uitb%kst-Friesland gekomen,zoo totLeens a1sbi
j d#tftrccr# en Leeglçerlêen enA'oorts
in Drentlte en Tweltte wel dertig lterspelen in brand; (locll het doelwerd niet bereikt.
En toen het Graaf w xyuLEx LooEw zzK van Nassau gelukt was Locltem van eenigen leeftogt te voorzien , sloot vEhbroo met zestien of zeventien welgewapende schansela
de plaats nog naauwer in , om haar door honger tot overgaaf te dwingen. Graaf
AVILLEM IzonEw zzx vqn Act
st
sctl en de Graaf van Iloltettlo trachtten met drieduizentl
vi
jfhonderd voetknechten, duizend ruiters en eenige veldstukken het stadje te ont-

zetten, doch werden, hoofdzakeli
jk door het kwali
jk beleid van nollExx,
o, met een
aanzienli
jk verlics leruggeslagen. Nogtans hadden zi
j er op nieuw mondbelloeften
in gebragt en er achthonderd man in geworpen, onder welke drie zonen van den Graaf
rczl den Wcrg en ve*le Geldersclze Edelen zich bevonden. llaar de aangevocrde
leeftogt k0n niet lang in de behoeften derovertalri
*jke bezetting voorzien. Xen begon
zich met paardenvleesch te voeden , en de tlitdeeling werd met iederen dag bekromPener. Naar de overlevering in den mond des volks bewaard, had men, om dien

benarden toestand voor den vt
l
jand verborgen te houden, opzettell
jk een varken in het
leven gespaard,hetwelk op verschillcnde hoekenvan destadbi
jdeoorenwerdgetrokken,
ten einde de belegeraars in den waan te brengen, dater wedereen van zi
jne soort
gekeeld werd. Ook wertlen, naar dezelfde overlevering, aan den korenmolen op den

(1)Resolut.r.11011.1583, bl.5. a0n, Ilist.d.Nederl.Oorl.D.1l.B.XVlI.bl.317- 320.
B. XVlll. bl. 402,403. H00rT, b1. 830, 831. v. METEREX, Ilist. d.Nederl. 00rl. B.X1.
1:1.208 vcrso. SRANDT,Ilist.v.Enkh.bl.220- 233. vEtlvs,chron.t?.#oprp,b1.465. :rEI,
00,
l'
ppr#-J1p!!cp# en de ATppr#-ffpl/cn#cr:,bl. 261- 268.

(2)Zieldervopr,bl.6.
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zuiderwal, zonder oplzouden , volle zakkcn op- en neergelaten met niets anders gevuld 1s81dan met zand. Maar vEhbroo wist te goed, dat er m eel noch vleesch in de veste 1584
vonrhanden was, om zich door deze kunstgrepen te laten misleiden. Tevergeefspoogde

men door herhaalde en stoute uitvallen den vi
jand, wiens magtdoor vjftienhonderd
man te voet en zeshonderd paard onder GraafK.
&.
REIzvan #czl.
y/cld en den Heer
van Ilautepenlte versterkt was geworden, uitde nabi
jheid der stad te verwi
jderen.
Ofschoon reeds drie weken na den tweeden aanvoer van levensmiddelen verloopen
Avaren en de nood in Locltem tot een uiterste geklommen was, weigerden echter
eenparig de Regering en de bezetting ,met vERnulo in onderhandeling te treden. Der
burgeren standvastigheid werd met den besten uitslag bekroond. Eerlang rukte

llonExlzo met vi
jfduizend voetkneclaten, tweeduizend vi
jfhonderd ruiters, vier stulkken
zwaar geschut, kri
jgs- en mondbelloeften op nieuw naar Locltem. Bi
j hetlluister
J'
JQJI/C of Verwoelde, cen llalf uur van daar, bezette lli
j eene sterlkte, welke de Koningschen,toen lli
j naderde,vcrlaten lladden,en wierp, even stout alsgelukkig,tusschen twee schansen van den vi
jand in, eene derde op, waardoor het mogeli
jk wertl
cene brug over de Wcr/fcl te slaan en de stad te nAderen. VEltbroo gaf nu alle hoop

cp, zi
jn doel te bereilken en verliet zi
jne schansen, welke spoedig geslechtwerden. 24v.

Lpc/lck?z was ontzet, en de St. t2?/#?
,fJc/:cr/ç weergalmde van de dankliederen der ver- llerfst-

loste gemeente (1).

maand

1582

VEztouoo verdeelde ZJn
)* volk in 6'rpl, oldenzaal, &ppr, Eltscltede en Koeverden.
AIAXSFELO en IIAI/TEPEXIE keerden naar Brahand. De Staatschen bemagtigden llet huis

te Keppel, en maalkten zich ook bj verdrag mcestcr van hetslotBateltbttvg aan dc
xl
ft
zlé'. Zi
j bezetteden gewelddadig Ilasselt, waar de Regering van zamenheuling met
de Koningsgezinden verdacht gehouden* wertl. l'
lopman cRonx vAx s'
rEElw lzx ,w oLl'
Ew

vxx ooor.x, en wlltolzAxs vkx uxxpvLEAl lkwamen elk met omstrecksvi
jftig man van
Zwavtslut
'sin stilte voor de stad, well
te zi
j des morgens bi
j het openen der poorten z().v.
.

vcrrasten,de lterlk,hetraadhuis en enderscheidene btlrgerwoningen plunderden,en er sYtinde llervormde eeretlienstuitsluitend invoerden. Dc welgeslaagde toeleg op Ilasselt werd maand-

spoedig door een gcvoelig verliesverbitterd. Steeltwijlê, dat zOo mocdig een lang en
r, Stttkk.'
?
J. d. Jltt
'f
.
&rl.
(1)hrchives de la Jfcgpgzd'orange,T.Y111.P.132,137. v.Hwssnl-'
llist. D . 1V. bl. 403, 414, 426. CAIINERO , Ilist. d. 1. Glterras civiles, p.172,173, 174.
s'
rnlnA, de #cf& Belg.T.1l.Lib.V.p.278. cxslpxtxx,della Guerra diFftfn#rc)T. 11.p.39
V0rSO. DENTIVOGLIO, Nederl. Ilist. bl. 350, 353. tu PSTIT, Chron. d. 11011.T. ll: Iuiv.Xl1l.
tpprys, Ilist. &J0;. #. 1. g. d.Fl. Liv. Vl.P.315. Ilwn-&scs, Annal.Src#.
P. 453, 454. cué
y* jjj@ p. 350. SoR, 111st. d. Nedevl. oorl. :. II.B.XY.l1.b1. 316,334,335. v.nlzTnnsx,
Ilist. d. Nederl. Oorl. B.Xl.bl.210 vcrso. IIOOFT,Nederl.Ilist.B.XIX. bl.818,829,830..

v.Itnyp,Nederl.:dlc/t.B.111.bl.37. Geld.Vp//fd-allozl.veor 18J1?bl.20- 53.
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11
55
88
14 streng beleg doorgeslaan en btj de Staten nog onlangsvruchteloosop versterlting van
16- 17

bezetting had aangedrongen , werd in den nacht door den Overste oz '
rAssxs met zes-

v. ofachthonderd man te voeten twee kornetten ruiteri
j berend. Een landman wees den
Sl
gtm.vjand eenen weg door de grachtaan, over welke met ladders zeventigsoldatengeraak1a
582
ten, die de stad overrompelden zonder eenige wacht of tegenweer van de bezetting

te ontmoeten, wellte grootendeels ongekwetstuit Steenwl
jlc ontkwam en daardoor laet
vernaoeden van verraad op zich laadde. Eenigen echter meltlen, dat er driehonderd

manbj omgekomen zl
jn.Slechtsdewachtop hetraadhuisbood nog totnegen uren in
den morgen tegenstand,en bedong toenvoor zich vri
jen aftogt,zonder wapenen. Naar
luid van een ander verhaal, had vzRbrco, om de diepte der stadsgracht op te nemen,

zich van een boerenmeisje bediend. Dit meisje lietharen hoed in de grachtvallen,
alsofhi
j erin gewaaid ware,en trad,om dienwedertekri
jgen,in hetwater, welk
zi
j bevond, dat op sommige plaatsen niethooger was dan hare knieën. Daarop werd
nz TAssls, na het vallen van den avond, met een deel volks doorvEhoroo afgezonden,

om eene kans op de stad te wagen. Het wastlonlter, de bezetting zou een vroli
jken
nachthebben van hetgeen zj teHasseltgeroofd had,en waszooweinig opeenvjandeljken aanval verdacht geweest, dat zj eenige beelden van Heiligen, uit Ilasselt
m edegebragt, met geweer toegetakeld en op de veste geplaatst had met bevel, daar

goede wacht te houden.

Steenw%
jl4 bleeflang in handen der Spanjaarden, welke

het tot eene geduchte vesting maaltten. De burgers, zelfs de vrouwen en kinderen,

werden op zwaarder losgeld gesteld dan zj vermogten bi
jeen te brengen (1).
Den veertienden van Herfstmaand had PAhM.
& eene groote wapenschouwing over zi
jne
geheele krjgsmagt gehouden en bevonden, datzi
j bestond uit zeven en vi
jftigduizend
negenhonderd vier en .zestig man voetvolk , onder driehonderd en vier vaandels, en

drieduizend zevenhonderd zeven en dertig ruiters,onderdrie en vjftig kornetten. Het
onderhoud dezer een en zestigduizend zevenhonderd een man kwam den Koningmaan-

deli
jks op zesmaalhondcrd twee en veertigduizend driehonderd zes en vi
jftig gulden te
staan,behalve de toelage van hen,welke aan hetHof en bi
j hetleger geplaatstwaren
fEntretenidos), en dieter maand twaalfduizend gulden beliep;terwi
jlde uitgave aan
geschut, pionniers en kri
jgsbehoeften van allerlei soortmaandeli
jksmeerdan tweemaal
honderdduizend gulden bedroeg. Xaar van deze stri
jdmagt kon PA1t5IA geene dertigduizend man le velde brengen, daarhi
j vele steden en afzonderli
jke punten moestbe(1)cAaxEno,Ilist.d.1.cvdrrc,
vciviles,p. 175.STRIDA,de #e!lp Belg.T.lI.Lib.V.p.279.
280. CAMPANA, della Guerra di Fiandra ,T.ll. p. 39 verso. ss PETIT, chron.d. #p#. T. l1.
tiv. Xll1. p. 455. :0R,Ilist.d.Nederl.oorl.D.l1.B.XV1l.bl.335,336. HOOPT,N ederl.
flîdf. B.XIX.bl.832,834. vAxwlzx op wzcssxàa,St.Vll. bl.112. overb
issel.hlm. voor
1848,bl.14,15;voor 1849,bl.33,34.
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zetten. Er werd dan o0k nietveeldoorhem in dien vcldtogt uitgerigt. Hi
j vermees-15
18
58
14
terde L'Escluse, CWJ/CJ1f en fkm#rcdf.
g en eenige andere sterkten in dien oord, beschoot en bemagtigde in het begin van Slagtmaand Ninove, Liekerke en Gaasheelç, dat

inditjaarreedstenderdemaleoverging.W e1vestigdehi
jnu zi
jneaandachtopBrussel,
maardewi
jlerdebezetting van twaalfvaandelste voeten viertepaard mettweeduizend
soldaten,zoo Fransche alsEngelsche,versterktentoereikendvankri
jgs-en leeftogtvoorzien wasgeworden, moest lai
j zich tothetbezetten derwegen op tameli
jken afstand
van de stad bepalen. Daar de toevoeruitFraltkr,
l
jlcvoor llem gestremd was,Avtois
en Kenegouwen,welke in zi
jnen rug lagen,geheeluitgemergeld waren,en de Hertog
van Anjou hem den weg naar hetvruchtbare Land van J'
JQJ: te eenenmale had afgesneden, ltwam het zoo schaars om met levensmiddelen, dat de soldaten m eest paardcnvleesch aten. Zekere ooxsArvo Gm owE, een ltaliaansch bevelhebber, had zich naar den

Veldheerbegeven en zi
jn paard voordetentvastgemaakt;toen llt
j terug kwam ,vond hi
j
den toom en het zadel, en van het paard, hetwelk gedood was, nog een stuk over, uit

vriendschap aclltergelaten om er zi
jn avondmaalti
jd mede te houden. Hetleger werd
ook door hetdoorstelten van eenige di
jken in geen gering gevaar gebragt. Het steeds
wassende water,het toenemendegebrelt aan het noodige, het gure weder, waartegen,

inzonderheid de nieuw aangelkomene Spanjaarden en ltalianen nietbestand waren, en
kwaadaardige ziekten , wellte vele van hen wegmaaiden, dwongen PARMA de winterlege-

ringen te belrekken. Onderscheidene steden echter, zoo als Bl
jssel,X/rcc/l/, Douay,
Valenciennes, weigerden zi
jn volk in te nemen waarvan zeer vele totde Staatschen
overliepen en voortsnaar llunne haardsteden teruglteerden (1).
Van de Zjde der Slaten wasin deze oorden insgeli
jksweinig ondernomen.Achtdui-

zend man voetvolk en eenige vaandels ruiteri
j waren in den nachtvan den achten
twintigsten op den negen en twintigsten van W i
jnmaand voorLeuven gelkomen,en
reeds voor een gedeelte over de muren in de stad gedrongen,toen zi
j ermeteen verlies van twee honderd man wederuitgedreven werden (2). Hetllad den Hertog van
Alq
jou nietaan i
jver ontbroken,om de Staten en Steden van Vlaandeven tothetkrachtig voortzetten van den kri
jg aan tesporen (5). X,aartotgeldell
jke opoFeringen waren
*

(1)hrchives de la Jflï&pn #'orange, T. V1lI. p.135,136. s'
rRzoA,de#dPpBelg.T.lI.
tib. Y. p. 277. CAMPAXA, della Guerra d'
iFiandra,T. ll.p.39 verso. sE I:ETIT, Chron.d.
#p#. T. ll.Iuiv.XllI. p.453, 454. IIARAEUS, hnnal.Brab.T. 111.p.343, 344. :0R, Ilist. d.
Nœlerl. 001.1. D. ll.B.XV11. bl.335, 338. v. METEREX, Ilist. d. Nederl. oprl. B. X1. bl.211.
SOOFTjNederl.Ilist.B.XIX.b1.832- 834.

(2)STRADA,deBello#t##.T.lI.tib.V,p.277. HOOFT,Nederl.#i.
9l.B.XlX.b1.832.
(3)Ditbljktuitonderscheidenezl
jncrbricvenenbevelen,indeDocum.Sù/.T.I1.p.362-:78.
lII DZEL. 1 STUK.
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1.581- noode lieden te bewegen , die zelfs in gebreke bleven hun geregtigd aandeelvoor hel

.

1584 jaarlt
jksch inl
tomen van den Prinsyan oranl.e behoorljk uit te keeren, z0o datlai
j er
dringend om moestverzoeken (1). Om dien tt
jd waseene aanzienli
jkeversterkingvan
krl
jgsbenden uit Frankrtjl
,
t opgerukt, welke over buinkerlçen tegen het einde van
Slagtmaand in de Nederlanden aankwam , en in de steden van Vlaaztderen gelegertl

werd. zi
jbestond uitvierduizend Franschen endrieduizendZwitserstevoet,eenige
ltornetten ruitert
j,benevensveleFranscheEdelen,die als vri
jwilligersden oorlog wilden
bi
j&vonen,en Averd aangevoerd doorden llaarschalk DE Blhox,geachtvoorden dapperstenkri
jgsman van Frankvk
jk. pNedevland,worstelperk derFransche Xogendheidtegen
laet Spaansche geweld, stalt dus vol van soldaten, Hoplieden, Oversten , de bloem en

tle vermaardste, gelezen uit Duitschers, W alen, Franschen, Spanjaarden, ltalianen,
Engelschen, Schotten , die in dapperheid van moed, Euksheid van krachten, ervarenis

van vechten, kloekheid van beleid, vonden van kri
jgslist, de stri
jdbaarste eeuwen der
wereld zouden laebben durven tarten (2).', Ondertusschen verkeerden Awzov'ssoldaten,
niet minder dan die van PARXA,in een ellendigen toestand; ziekten dunden ook hunne

gelederen,en velen zwierven,bj gebrek van betaling,alsbedelaarsdoorhetland (5).
De bezetting van Aalst, wellte zich dertien maanden dapper gekweten en vele gevaren

had doorgestaan, dreigde totmuiteri
j over te slaan, indien men haar de achterstallige
soldl
j nietvoldeed (4). De Fransche Legerhoofden hadden zich naar Antwerpen begeven, alwaar de Algemeene Staten door den Hertog beschreven waren, om oyer het

bestri
jden der oorlogskosten te raadplegen. Awzov bragt het hier zoo ver, dat men
lzem , in stede van dertig,tllansveertig tonnen gouds in hetjaar daarvoor bewilligde
en bovendien, hoewel ongaarne, nog zes maal honderd duizend gulden in de eerste
helftvan het aanstaande. jaar,op vierbepaaldeti
jden tebetalen (ö).

Vöörheteinde vanVt
qftienhonderd twee cntachtigwerd indemeesteNederlandschege(1)DocutnelîtsIlist. T.lI.p.364. ln Herfstmaand 1582 schreefdePrinsonderanderen aan
de Regering van fpcrcn. ))Xessieurs!Xon recepveur au quartier de Flandres se trouvera devers
'
vous pour recepvoir la quote de m 0n traictement que vous m 'avez accordé. Je vous prieray que
vous voullez prendre regard aux depens que .je suisconstraintdefai
repourleservicepublicq;

etcommeen ceste causejemetrouveen courtresscdemoyens, vous me ferezgrandplaisirde
faire faire a m on recepveur payement de xotre quote-''

(2)IIOOFT,Nederl.Ilist.B.XIX.b1.835.
(3)IIOOFT,Nedeî'l.fff,
:l.B.XIX.N.834.
(4)Doclim.fff.
x/'
.T.l1.p.380.
(5)SoR, Ilist. d. Nederl. oorl.D.ll.B.XVll.b1.336. v.METEE>:N,Ilist.d.z
'
rcf/crl.oort.
B..(
X1.b1.212 vcrso. IIOOI'
T, A'
ederl.Ilist.B. XlX.b1. 835.
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aa

we
sten deoudeofJuliaqnsclteti
jdrekening dnorde NieuweofGvegoviaqnscltevervangen.15
158
814=
O
m hetverloop indefeestdagen derRoolnscheKerk tevoorkomen,hadPausolt>rtkoltlrsX1lI

bevolen, dat men na den vierden van W l
jnmaand dezesjaars,niet den Vjfden maar
den Vl
jftienden zou schri
jven,en datna hetjaarZestienhonderd,de drie eerstkomentle
eetlwjaren,zeventienhonderd,Achttienhonderd enNegentienhonderd,voorgeeneschriklteljaren gerekend zouden worden,geljk naarden oudeltSt%
jlmoestgeschieden,maar
wel hetjaar Twee duipend en zoo vervolgens. Door dezen Nieuwen x$'
/?pJwerd tegen
hetverloop der feesttlagen,voor vele duizende jaren,merltelt
jk gezorgd.De Roomsche
Vorsten keurden deze schikking goed, maar de mecste Onroomsclze weigerden er zich
naar te regelen. De Hertog van An)'ou vaardigde den tienden van W intermaand een

bevelschrift uit, dat men ook hier te Lande den Vi
jftienden dier maand den Vi
jf en
twintigsten moest noemen, waardoor ztj maar een en twintig dagen zou hebben.
Dit gebod werd in Braband, Vlaanderen, Artois, sd/cpp?z
ftz
tl:zl, Ilolland en Zeeland

terstond, of met den aanvang des volgenden jaars opgevolgd, toen detweede dag
van Louwmaand tot den twaalfden gemaakt is. ln Gelderlaltd, Zutplten, Utrecltt,

overijssel, Frialand en Groningelt werd niet vöör het jaar Zeventienhonderd de
Nieuwe S/'
(j1aangenomen. Hierop moet wel gelet worden; want wat, bi
jvoorbeeld,
in die gewesten op den Tienden der maand gesteld wordt, zou in Ilolland op den

Twintigsten gesteld geweest zi
jn. W t
j zullen in het verhaal der gebeurtenissen den
Nieuwen Stt
jlvolgen (1).
Er is teregt aangemerkt, dat de groote en beslissende stap, de vervallenverklaring

van rxLlps als Heer der Nederlanden, aan de talri
jke Roomschgezinden ten uiterste
moestmishagen (2). ))Eene verzoening,''meent men,))gegrond op herstel en zelfs
uitbreiding van de voorregten,was rpogeli
jk geweest; maar thans,ver van te winnen,
haddendeKatholi
jlten allesteverliezen,en moestenontelbareopofferingenzichgetroosten,
om de zegepraalen hetoverwigtteverschaFen aan eenekerkleer,geheelin stri
jd metde
launne. Van den anderen kant, gaf de komst van Axzor ergernis aan een groot getal

der i
jverigste aanhangers van de Hervorming; wantde Prins van oRAwzz had, doorte
bewerken dat een Fransche Prins en van de Roomsch-Katholi
jke godsdienst tot Heer
was aangenomen ,naar veler gevoelen onder lzen, minder gehandeld overeenkomstig de

voorschriften van Gods W oordo dan naar eene te fijn gesponnen staatkunde. Hetwas
(1)STRADA, de #c//p Belg.T.1l.Lib.V.p.280,281. tn PETIT, Cltron. d.11011. 1'. ll.Liv.
Xlll. p. 455, 456. IlAnwnrs, hnnal. Brab. T. 111.p.343. son, Ilist. d. N ederl. Oorl.9.ll.
B.XVll.bl.336- 338. v. METEREX,Ilist.d. Nederl. 00rl. B.Xl.bl.212.HOOFT,sTederl.Ilid.
B.XIX.bl.836. wAIIESAAR,D.Y1l.b1.469- 471.

(2)Vgl.hlg.6edc/l.#.Yaderl.D.ll.St.YI.bl.416.
ï+
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15
81- hem du
s, wel is waar, gelukt eene soort van derde parti
j te s-ormen, welke tevens
1584 d
.
en i
lver der Protestanten en dien der Roomschgezinden beteugelde; maar deze ver-

binding, misschien noodzakeli
jk, kon de uitersten niet te zamen brengen, strooide
nieuw zaad van oneenigheid en moest ten minste, daarzi
j totverschillende vermoedens aanleiding gaf, de veerltracht en den prikkel der geestdrift verlammen. Afgemat-

heid, moedeloosheid, wederzi
jdsch wantrouwen,alle soorten van listen en Iagen waren
aan de orde van den dag. In vele gewesten leed men al de jsselt
jkheden van den
kri
jg, onder anderen in Gelderland, waar de tuchteloosheid en de roofzuchtder soldaten , geroepen om de inwoners te verdedigen, meer voor hen te vreezen waren

dan de invallcn der vi
janden. Een Hervormd Leeraarschri
jft:))))Alle kri
jgs- en staatszaken gaan hier a1s naargewoonte,datis,achterwaarts;dageli
jks neemtdeverwarring
toe, en zoo God de oogen nielopent van hen,wellte slapen,zal heteinde erger zi
jn
dan hetbegin. Xogt de wreedheid der soldaten, welke die der Turken overtreft, een

einde nemen.! '
Wi
jbidden steeds.den Heer, datHi
jonsuitdittranendalverlosse,of
eenen beteren staat van zaken in dit gewest invoere.'''' De Prins vermogt nietde uit-

eenloopende bi
jzondere belangen te beheerschen;elke provincie,elkestad,inhetgevoel
van haar gewigt en magt, weigerde halsstarrig zich naar de eischen van het algemeene
belang te voegen en maakte, door naar eigen goeddunken te handelen,het zamenwer-

kend uitlroeren der bestdoordachte plannen'onmogeli
jk. XetregtkonORAXJEgetuigen:
))9dezevorm van bestuuren leiding van den ltri
jg doorzoo velelieden,dikwi
jlsweinig in kri
jgszaken geoefend,en op zulk ecne verschillende wi
jze naarelkslusten
luim gevoerd., kan niet lang duren en moet eindeli
jk onzcn geheelen ondergang ten
gcvolge hebben-'''' Deze treurige toestand verbetel'
de niet door de tegenwoordigheid

van Axzor. Van alle zi
*
jden dachtmen er slechtsaan, de grenzen van een gezag in
te krimpen,hetwelk de Hertog integendeel,zclfsbi
j de oorspronkeli
jke uitgestrektheid
er van,en misschien nietzonder reden,zi
jner onwaardig vond. Indien ELIZABETH, in
stedevan zi
jneverwacllting te leur te stellen,metminder fraai
je betuigingen meerwerkeli
jke hulp verleend had,zou welligtAxzov,onder de leidingvanoaAxzz,derworsteling een nieùwen aandrang hebben kunnen geven; maar de besluiteloosheid derKonin-

gin van Eltgeland,wie hi
j langen ti
jd a1s zi
jn krachtigsten steun had beschouwd,verhmde zi
jne kracht en dreigde,hem in minachting te brengen.''
De zaak had echter o0k eene gunstige zi
jde. Axzov was niet geheeleene zwarigheid te mcer. Het was veel, een algemeen middenpunt in de eenheid van het monarchale gezag te bezitten. Als Heer der Nedevlanden, kon de Hertog ongevoelig regten

doen eerbiedigen,welke men totnog toe slechtsdoori
jdele woorden en luisterri
jlte plegtigheden erkende. Ondanksde uitvlugten van'Koningin ELIZABETH,ondanksde twi
jfelu
achtige bedoeling van UEwDRIK llI, waren de betrekkingen van Awzoc met Engelattd

enFrankvI
jk nog.lnnig genoeg,om'de zaak derNederlanden aanmerkell
qk testeunen.
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D ES VA DERLAND S.

Daarenboven had ht
j veeltoegebragt,en bragtnog veel toe,tothunneverdediging.Hi
j1581had Kamerk
jlcbevri
jd en krl
jgsbenden aangevoerd;men verwachtte den PrinsvanColtdd 1584
en konde, wat meer is, bespeuren dat de Koning van Frankrkjk onder den scht
jn
van vrede indedaad oorlog voerde tegen Spanje.
De Prins van oranje betuigde
naar waarheid, dat 'sHertogstegenwoordigheid en hulp den vi
jand nietgering nadeel
hadden berolkkend. Daarbi
j waren in andere Landen de gebeurtenissen en de stemming der Vorsten en volken van dien aard, dat zi
j de hoop derHervormingsgezinden voedden en versterkten. In Frankrljk werd de aanwassende Ligue door de Protestanten in bedwang gehouden.De Evangelische partt
j in buitschland hadgrootgezag,
en men vleide zich, dat het aldaar, ondanlts de misdadige onverschilligheid van velen ,
in de ure des gevaars noch aan moed, noch aan standvastigheid zou ontbrelken. De
zaken van Pertugal hielden te veel de gedachten en de wapenen van rlLxps 11 be-

zig, wiens eeuwig dralen zelfs zt
jne getrouwste Staatsdienaars tot wanhoop voerde.
PARMA had bi
j den aanvang dezes jaars moeite, zi
jnen talri
jken vi
janden het hoofd
te bieden. OaAxzz's vooruitzigten schenen zich te verwezenli
jken; het wankelend
gebouw van het nieuwe bewind kon duurzaam wordenj maar bovenal werden daartoe
voorzigtigheid, zachtheid, werkzaamheid en grootmoedigheid, eene eerbiedige gehecht-

heid aan de vri
jheden en de belangen desLandsgevorderd;men moesthetvertrouwen
en de toegenegenlaeid des volks winnen; dit was het ware en eenige middel om een
oplkomend en betwist gezag te vestigen en te schragen. Xaar die voorwaarde werd niet

vervuld; het tegenovergestelde had plaats; en toen men eindeli
jk eene schemering
van verbetering en vooruitgang zag aanbreken , nam Axzov, om zich op eens van

alle beperkingen te ontslaan, aan welke hi
j zich had moeten onderwerpen, zi
jne toevlugt tot trouwloosheid en geweld, en wierp in éénen dag omver wat sedert jaren
en te midden van ontelbare moci
jeli
jkheden de wi
jslleid van oaAxzz had bewerkt,
waardoor lai
j zich zelven in het verderfstortte en de Nederlanden in eenen toestantl
bragt,welke,naarhetscheen,tothunne geheele onderwerping moestleiden (1).''
.

llet is voorzeker niet te verwonderen, datAxzog het standpunt mishaagde, waarop

hj zich in de Nederlanden geplaatst zag en hetwelk min ofmeer gell
jk wasaan
tlat, vroeger door den Aartshertog XATTUIAS ingenomen. Reeds in het midden des

vorigen jaars had Koningin ELIZABETH bi
j den Prins van oranje geklaagd, dat de
Hertog in de Nedevlanden niet naar rang, waardigheid, en verdienste behandeld werdy

en.in het naschrift van haren brief gezegd: ))Xi
jn Neef, ik verzeker u op ml
jn
koninklt
jk wonrd, dat zoo hetXonsieurbehaagt de ooren te openen voor de ecrvolle
aanbiedingen, die hem gedaan zi
jn,.l
ai
j reden zal hebben, zich te beklagen over de
(1)GROS: v.pnlssrsnEn Arcbives de?c'Maison tf'oralïge,T.Ylll.p.XY-XX.
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84 parti
j,welke hj gckozen heeft. W acht u toch,hem te veeltetergen (1).', Dr
mrEssls verhaalt, datop dien ti
jd deKoning van Spanje,onderdehand,doorzek-eren
Italiaan den Hertog het hoog gezag over een bondgenootschap tegen de Protestanten

lietaanbieden,en tevcnsvoorzi
jn deel,aileswathi
j zou veroveren,te beginnen met
zekerkoningri
jk (Engeland nameli
jlt),dathem*verreweg meerwaard wezen en minder
kosten z0u dan de Landen,naar welke hi
j thanstrachtte. En uoop'
r gedenktuit oude
lieden gehoord te Lebben, dat men onder 'sHertogs papieren een brief van de Ko-

ningin,zi
jne moeder,vond en deze zinsnede erin:))Replantez la religion Catholique
dansAnvers,etjeme faisforte,que vousvousmarierezavecl'lnfanted'Espagne(2).',
De Prins gaf in zi
jn antwoord aan ELIZABE'
I'U nadrukke
-li
jk de llooge achting te kennen,welke hi
j voor Axzor koesterde, en datonvermogen, nietonwil, de Staten verhinderde,dien Yorstnaareisch te ondersteunen (5). Indien deHertog,geli
jkeenigen
vermoeden, bi
j het teekenen der overeenkomstmetde Staten voorondersteld hceft,dat
dit stuk slechtsvoor den uiterlt
jken vorm wasopgemaakten datalleseen anderaanzien
zou kri
jgen,a1shi
j eenmaalgehuldigd zou zi
jn,vond hi
j zich bi
jsterteleurgesteld.Nog
zeeronlangswashi
jdoorde Staten diep gekrenktgeworden,toeneenaanzoeknaareenige
meerdere uitbreidingvan magt,doorhem bi
j mondevan sT.AxuozooxoE gedaan,zeerkoel
werd van delaandgewezen. Hi
j voerde slecbts den titel van Landsheer;ORAXJE was dit
in dedaad. 'sPrinsen Hof wertlvcelvuldiger bezncht dan het zi
jne; en hoe veelraeer
invloedengezagORAXJEbezatdanhi
j,wasduideli
jktenti
jdevandenaanslagop diensleven
gebleken, toen één woord van den Zwi
jger genoegzaam geweestwas, om den storm ,
welke hem en zi
jnen Franschen den ondergang dreigde,afteweren.Totditgrootaanzicn en vermogen van den Prinshad hi
j zelfbi
jgedragen, door afle zien van het bewind over Ilollaltd, Zeeland en Utrecht. Hi
j beproefde daarom in het geheim , de
oorkonde ofhet renversaal,doorhem afgegeven,wederin handen te kri
jgen.Vermoedi
t
de
opr
z
a
ak
va
n
l
a
e
t
mi
s
v
e
r
s
t
and
,
t
oe
n
t
us
s
chen
he
m
en
oaAwzz ontdeli
jk was
.

staan , waaruit.
m en groote botsingen te gemoetzag en waarmede niemand het waagde

zich temoei
jen,))want,''sclzreefnu Pxzssszs,))hetisgevaarli
jltzich daarin temengen;
hetis een twist als tusschen man en vrouw-'' Sinds een voorstel van den Koning van

Fraltkrijlê, de Nederlanders met al zjn vermogen bi
j te springen indien de Algemeene Staten belooven wilden, datdeze gewesten aan Frankvi
jlê zouden vervallen in
gevalAwzov kinderloos overleed, geen ingang lzad gevonden, was van dien kant geene

ondersteuning te wachten. Xaar juist de voordeelen, wellke men zich uit de hulp
(1)Archivesde la Maisond'oraltge,T.Vl1l.p.120.
(2)HOOFT,Nederl.ffï.
sl.B.XX.bl.855.
(3)hrchivesde la Jfcidp';d'orange)T.V1lI.p.12J.
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van Frankrl
jl4 voorspeltle, hadden genoppt, den Hertog het hoog bewind op te1581d
1584
ragen. Aazoc vreesde derhalve, dat de Algemeene Staten, of althans enltele ge-

westen, bi
j gemis van onderstand uit Frankrql.
- en wanneer-pa.ltxx's magt versterkt
werd,hem welecnsaan zi
jn lotkonden overlaten en zich mettlen Koning van Spanje
verzoenen. Alzoo weinig te vreden met een ten uiterst beperltt gezag, vernederd tnt

hetspelen van eene bi
jna ondergeschiltte rol, nai
jverig op hetoverwigtder Staten en
eRAwzEs invloed, verontwaardigd
, over de onverdraagzaamheid der Hervormden, bovenal

geprikkeld doorde zuchteenswaarljk de Heer zt
jner onderdaden te worden, en aangespoord door zi
jne Fransche Etlelliedel, die zich beleedigd gevoelden datzl
j buiten
alle betreklting gehouden werden, om door list of geweld zich van grnoter gezag mees-

ter te maken,besloothi
jzich van eenige dervoornaamste Nederlandsclle steden teverzekeren, waarschi
jnli
jk in het denkbeeld, dathi
j zich daardoorvan de kluisters, die
hem knelden, zou ontslaan, zich met de Xisnoegden verzoenen, de Staten beheer-

schen,den Prins verwi
jderen, en de heerschappi
j der Roomsch-Katholi
jke godsdiensî
herstellen. Eenigen meenen, en geli
jlt wi
j zagen,nietzonder grond,dathi
j verslandhouding hield met PARXA. Zeker is, datlli
j, na hetmisluklten van zi
jn plan,voorstellen aan deSpanjaarden gedaan heeft(1).
Om evenweldcn schi
jn te gcven,datzi
jn verraderli
jk opzetnietuiteigen beweging,
maar op raad van antleren werd ontlernomen, riep Axzov zestien ofzevenlien zi
jner
vertrouwdste Edellieden bi
jeen. Zi
jverklaarden eenparig,))dathi
jalleendoorhetverbreken van het verdrag, hetwelk zi
j schandeli
jk noemden, zi
jn naam en eer k0n
handhaven-'' De zeventiende van Louwmaand werd dan tot de uitvoering van het
plan bepaald. De Hertog zelf zou Antwerpen overrompelen, en de omstandigheden

schenen hem daarin te zullen begupstigen. De Franschen hadden zicllbl
j verrassing 7 v
van Efzl#Apre4, en kort daarop ook van Ilelmolld, flpré'f en andere plaatsjes meesterma
luou
wand
.

gemaakt. Onder voorwendsel, de behaalde zege te achtervolgen, of,naar anderen, op 1583

aanzoek der Staten,zi
jne kri
jgsbenden tegen eenige steden van Fvt'esland te laten oprukken, die door den vijand bezet en thans te gemaltkeli
jker aan te tasten waren,
daar de felle vorstalle wateren in i
jsvelden had herschapen, bragt hi
j een grootdeel
zi
jnerlkri
jgsmagtdigtonder A3ltwerpen bi
jeen, terwi
jlvele Fransclle Edelen methunne
bedienden zich bi
j hem voegden en in het geheim in zt
jn Hofvan wapensvoorzien
werden. Xaarvôôr den bepaalden tl
jd,hadden reedsdeFranschenaanslagentegenandere
(1)v. Mn'
rEltsx, Ilist. d.Nederl. 00rl. B.X1.bl.212,213. HOOFT,Nederl.ffls/.B.XIX.
bl.838 841,855. GROTIUS,A1llkal.Lib.IY p.76,77. Leven r.wILLEAI1.B.111.bl.543- 545.

wAGy:xwtn,B.Yll.bl.472,473. v.coRvlx-wlERsnl'
rzxv,de Tachtigj. O0rl.D.111.bl.589- 595.
xnltvllxl)s voscxAEnTsnnxn,in de Docum.llist.T.lI.p.385 (1). GIIOEN vAN pnlss'
rEnl
:lt,Archives
de la Maison d'orco7pc T.Yl1l,p.141. BOIIIUI:T,plllLlppn 11 etla :c/#2
'
gNc,p.158,159.
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1J81= plaatsen beproefd. Te Duinlçerlçen was in afwezigheid van den ldmiraal '
raxsxaoxo,
1584 -

*

.

welke aldaar gewoonll
qk zl
qn verbli
lfhield,over de verdeeling van een buitop zee be-

haald , tusschen de Fransche bezetting, zeven vaandels sterk onder bevel des Heeren

van cltamois,en de burgeri
j twistontstaan,waarbi
j hetbloed had gestroomd, Terstond
was door Axzoc,bi
j wien zich de burgers beklaagd hadden,de HofmeesterI,A Fot7giltz
derwaarts gezonden, om het gesclail bt
j te leggen; maar vöör hi
j aankwam , had
cuAxoxs de twee vaandels Nederlandsche bezetting verdreven en zich in het bezit der

15v. stad gesteld. Insgell
jks maakten de Franschen zich metgeweltlmeestervan Diœmuiden
Te Vilvoovden,Aalst,Meenen,en Wijnolêsbergen bezaten zj rceds
1583 van zelve de overmagt. Het gebeurde te buinkerken had dadeli
jltin de omliggende

L0uWma
anden Dendevmonde.

steden het wantrouwen tegen de Franschen opgewekt. Te oostende dreef Hopman

rzTzxRroT metzt
jn vaandelVlamingers hetvaandelFranscllen,ook aldaarinbezetting,
de stad uit; en uit Nieuwpoovt werden zi
j door de burgers gejaagd. ln Brugge,
waarvan de Overste ozspzEs, Bevelhebber der vtjf vaandels Fransche bezetting, zich
den zevenlienden van Louwlnaand moest meesler maken, gaf de Hoogbal
juw ORIJZE,
op het eerste gerucht van hetvoorgevallene te Dukltkerken, bevel, den Franschen de
16v. wachtposten niet toe te vertrouwen. En toen het den volgenden dag den OpperLouwmaand.proroost I,A VALETTE gelukt was, door list nog vi
jfvaandelsFranschen in de stad te
'

voeren,bragthi
jdeburgert
j onderde sTapenenj Dam

LA VALETTE en DESPIES gevaDgen
en dreigde llun den dood, indien niet de Franschen de plaats ruimden, hetgeen dan

ook dadell
jk geschiedde. LA VALETTE en LA l'ot7giltE,welke laatste door den Heervan
Swevezeel was opgeligt en binnen Brugge gebragt,beleden op scherpe ondervraging,
))datde Hertog voorhad zich te verzelkeren van de voornaamste steden,van de Gemagtigden der Algemeene .staten, en van den Prinsvan oaxwzE, dien hi
j daardoor.wilde
dwingen de renversalen wegens Ilblland, Zeelaltd en Utrecltt terug te geven, opdat

lli
j alzoo aan het geheele bewind over alde gewesten mogtgeraken en de Katholi
jke
godsdienstherstellen-'' IuA roroiRs, inzonderlleid, trachtte zoo goed mogeli
jk 'sHertogs handelwi
jze te verschoonen en zeide: ))datAxzor te weinig gezag wasgelaten,
om het Land behoorli
jk te regeren, en dat, zoo hi
j in het bezit van genoegzame
magt geraakt was, lli
j de Algemeene Staten te dagvaàrtzpu beschri
jven, om eenige
punten van bet verdrag van Bordeauœ te herzien en te wi
jzigen. Daarna wilde hi
j
eene algemeene vergiffenis voorhetgeen er geschied wasafkondigen, en den Spanjaarden met de kri
jgsmagt zi
jnsbroeders, op wellke hi
j echter zoo lang de zaken op den
tegenwoordigen vnetstonden nietkon rekenen,hethoofd bieden (1).''
(1)STaASA, de #6#4 Belg. T. ll.Lib.V.p.280-284. càMpAx:,della cuerradiFiandra,
'k.lI.p.40,41. :ssTIv0cLI0,Nederl.Ilint.bl.354- 357,359. tàsàmo,le cuerre diFiand.ra,
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Nergens liep de verraderli
jke toeleg ongeluklkiger af dan te Alttwet'pen Onder het15811584
beleid van Axzou zelven. Den veertienden en xi
jftienden van Louwmaand had bi
jzi
jne
kri
jgsbenden ter monstering tot nabj het dorp Burgevltout laten oprukken en er,
behalve eenigc duizende Fransclaen, vierduizend Zwitsersbi
jeengebragt. Doch er was,
op welke wi
jzeook,ietsvan den aanslag uitgeleltt. Althansden zestienden dier maand
verspreidde zich ,
in Antwerpen het gerucht,datde Franscllen in den zin hadden, ge-

li
jk indedaad het geval was, dien avond de Kronenburgerpooa
rt,digtbi
j S/.Micltielslllppd/cr, te bemagtigen. De Prins van oranje heclztte er geen geloof aan, dnch
zi
jn Hofprediker I)E vlLx-lxas gaf er der Regering kennis van. De Burgemeester
Xr. PIETER AALST begaf zich dadeli
jk naar den Hertog, van wien lli
j verzocht en ver-

kreeg,dat,totgeruststelling derburgeri
j,vrnegerdan naargewoontedestraatltettingen
gespannen en de nachtlantarcns uitgestoken zouden worden. Den volgenden morgen
ontving men weder in het geheim berigt, dat dien dag nog de Fransche benden zeer
zeker in de stad zouden rukken. De burgers hielden derhalve de poorten gesloten en 17v.
lzouw-

erwerd omgeroepcn,datzich alle Fransche soldaten uitdestadmoestenverwi
jtleren.De maand
Hertog ontbood hierop bi
j zich de W etlzouderschap cn de Oversten der Schutteri
j, gaf 1583
hun in scherpebewoordingen zi
jn misnoegen te kennen over hetwantrouwen inllem gesteld en eischte, dat men den eersten verspreider dezer leugenachtige geruchten zou

opsporen,om hem naarverdienste te straFen.Voortswi
jdde hi
j uitovcr zi
jnegehechtheid aan de Nedevlanden,inzonderheid aan Antwerpen,en eindelt
jltgelultte hethem ,
hun den argwaan te ontnemen, te meer daar het gerucht, naar het scheen, op geen
goeden grond steunde. Evenwel bleven de poorten gesloten en de straatkettingen ge-

spannen. Axzov begafzich nu in Persoon naar den Prins van ovanje,wienhi
juitnoodigde,demonstering van lletkrl
qgsvplk mede bi
j te wonen. De Prins verontschuldigde
zich uithoofde van hetongunstige weder en den slechten staatzt
jner gezondheid, terwi
jlhj tevens den Hertog inbedenking gaf,of het nietbeterware,demonstering
dien dag althans uitte stellen, daar lletvolk zicll verbeeltlde, dathi
j alleen de stad
wilde verlaten, om er metzi
jn geheelleger in terug te keeren. Axzov beantwoorddc
dit slechts met een glimlach , llelgeen zoo ver was van den Prins gerust te stellen,

dat hi
j totRosxv, naderhand a1sHertog van Sully zoo beroemd geworden en welke
zich bi
j ditgesprek bevond, zeide: ))Deze lieden hebben iets lkwaadsin den zin;zi
j
aullen ziclz zelve en ons ongelqklkig maken. Rosya-,ik raad u,verwi
jder u pietq''.

p. 87, 88. I-l PETIT, Cltron. d.11011.T.ll.Liv.X1ll.p.456,457. cllztpprxs,llist.tl/n. d.
i. g. d. Fl. luiv. V1.p.316,317. Ilz
knz
kEcs,hnlkal.D?-c#.T.111.p.3l4,347. :oR,Ilist.d.
N edevl. O0rl. D. 1l. B. XYII. bl. 339 342. v. METEMEN, Ilist. d. Aretferl. ot)rl. B- Xl-

1)1.212 214. poor'
r,Nederl.Ilist.B.XlX.b1.841 847. v.lsïo,B.111.bl.38,41.
lll DEZL. 1 STUK.
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Des middags tegen een ure, juist toen de meeste burgers aan tafel zaten en
een groot gedeelte der schutterswacht naar huis was gekeerd om het middagmaal

te gebruiken, verlietAwzog St.Jffc/lfelt
s/flppt
s/cr,waar hi
j zi
jn verblt
jf laield, verzeld
door zjne li
jfwachten tweehonderd zoo Fransche alsNederlandsche Edelen. Vöôrhj
uitreed, hadden zi
jne bedienden, onder voorwendsel niet te weten, welken weg
hun Xeester zoude inslaan, de kettingen laten afnemen van de straten, die naar

de Ktàdorper ofSt.vfc/fplepprf en de App#cAppr/ leidden. Xinzaam groette de
Hertog m et de hand en het afnemen van den hoed het volk , dat hierdoor verrukt,
alle kwaad vermoeden liet varen. Echter werden niet alle toeschouwers van den optogt

doordeze vriendeli
jkheid begoocheld;wanttoen zi
jbespeurdeh,datveleFranscheEdelen
onder hunne kleederen gellarnast waren, riep eene stem uit het volk: ))Z0o zou men

ligteene poort kunnen bemagtigen!''Naauweli
jkswas de Hertog buiten de hhèdovper37ppr/ gekomen, of in de verte vertoonden zich eenige kornetten ruiters, henl tot

zi
jne ontvangst,zoo hetheette,uitdelegerplaatstegemoetgezonden.Eensklapsontstond
er eenige opschudding onder zi
jn gevolg. De Graaf I)E Itocllzpo'
r was,schi
jnbaar bi
j
ongeluk,van zi
jn paard gevallen en lzield zichalsofhi
jbezeerdwas,dochklaagde,toen
de ruitersnadcrbi
j gekomen waren,dathi
j zi
jn been gebroken had.))Iambe rp3nytfc,''
de leus om aan te vallen, ging van mond tot mond, terwi
jl een schot, in hetzelfde oogenblik gelost, tot sein strekte voor de krl
jgsbenden te velde, om in allerjl
aan te rukken. DE aocuEpo'
r bragteenen sergeantder schutterj,welke hem ,terverpleging naar het wachthuis wilde geleiden, eenc wonde toe, zi
jne mezgezellen
vielen op de burgerwachtaan,welke zl
j grootendeelsneprsabelden,endrongen,gevolgd
door zesbonderd speerruiters en driehonderd voetknechten, de stad in. De Hertog bleef

buiten zi
jwaartsvan dq brug staan,en spoorde met woorden en gebaren de naderende
benden aan,zich te spoeden.))Marchez,mes c'?Jcfl/,
î,''zeide hi
j,))marcltez et'lc,Jllezpoint,
.la villeestt
knous/'' DeFranscllen maakten zich aanstondsmeestervan hetgeschut
op de wallen, keerdcn hettcgen de stad, en verspreidden zich door verscheidene stra1en onder het geschreeuw van: Ville ptïpzlt
lcl Ffrc la messel Tue, /@tc. Sommigen

riepen:Nous sommes amt
's.
/ Reedsbeschouwden zi
j de stad a1s in hunne magt, staken, ten teeken hunner overwinning, bi
j de poorteen huisin brand, en begonnen
op ecnige plaatsen te plunderen. Nu eerst maakte de Hertog de Edelen, welke hem
verzelden en niets van den toelegwisten, daarmedebekend, doch ontmoette van hunnen

kantweinig goedkeuring.Zt
jtwi
jfelden aan den goeden uitslag,hoewellzi
jverzekerde,
dat reeds vierduizend man in de stad en versche benden uit de legerplaats in aantogt Avaren.
Indien de Antwerpenaarsaanvankeli
jk gedachthebben,datdezebewegingnietsanders
was dan een bloedige twisttusschen de Protestantsche en Katholi
jke Edelen van 'sHer.

togs gevolg, zooals meermalen plaatshad, bespeurden zi
j thansduideli
jlt de bedoeling
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der vreemdelingen. Zich van der Franscllen dartelheid geen minder onheil spellende 1581d
1584

an zi
j nu tweemalen van der Spanjaarden wreedheid ondervonden hadden,snelle:
i
jlings de burgerste wapen, xliegen de straten op, spannen de kettingen en trekken ,

cerst in kleinen getale doch weldra in gesloten gelederen onder hunne Hoplieden ,

de verraderli
jkevrienden te gemoet. Hervormd, Roomschgezind, Luthersch zjn thans
vergeten namen; de algemeene nood heelt alle breukcn; de naam van buvger bindt

alleharten te zamen. Ri
jk,arm,jong,oud,e1k grjptnaarhetgeweer. Bi
j gebrek
aan kogels, laden eenigen hunne snaphanen m et de ?ilveren knoopen hunner wam-

buizen,anderen met stukken geld in denvorm van kogels bjcengedrulkt,enbeschieten
daarmede hunne belagers, die van alle lkanten besprongen en van de dakcn en
uit de vensters door steenen, balken en zware stukkcn huisraad verplettcrd worden.

De Prins van ovanje. verwittigd van hetgeen er gaande is, steltzicllaan het hoofd
der afdeeling schutters, afgezonden om hem te beschermen, en snelt naar de plaats

des gevechts. De Heer DE EERVAQUES,welke mcteen aanzienli
jk-getalFranschen, zoo
men meende om oa.
&xzz op te ligten, in de stad gebleven was, wordt in hechtenis

genomen;zi
jne manschappen ltiezcn de vlugt. Ondertusschen wordtin de straten wocdend voorlgevochten. Vrouwen cn kinderen slepen laet geschut ter plaatse waar het

noodig is.Eene vreesseli
jke slagting wordtonder de Franschen aangerigt;gehcele gelederen vallen onder de slagen der verbitterde burgers, aan welke zi
j schier weerloos
ten prooigegcven waren, daar zi
j, weinig op tegensland bedacht, zich niet eensgenoegzaam van kruid en lood voorzien lzadden, en , inzonderhcitl hunne ruitcrs, door

de straatkettingen in het vluglen belemmerz worden. Eenigen ontkomen gelukkig door
de opene poort, maar spoedig ishier de drang van vollk zoo geweldig, dat een groo:

aantal wordtdoodgedrukt,tcrwi
jlvele*n doorde gcwcerkogelsuitdc belcndcnde huizen
sneuvelen. ln weinig oogenbliklken is de poorttotmeer dan manshoogte opgepropt met

dooden,stervenden en gewonden. Zi
j,welke de wi
jk naar de wallen genomenhebbcn,
werpen zich ovcr de borstwering in de gracllten of worden er in gedreven, waar

velen hun graf vinden, hetzi
j uit onkunde van het zwemmen, of door hetgewigt
hunner wapenen, of door de kogels der Antwerpenaars. De Hertog, welke op eenigen

afstand ditschouwspel aanzag, meende dathetburgers waren, welke,door zi
jne soldaten nagezet,zich in hetwater stortten,en zeide tot zi
jn gevolg: ))baqr ltebtg%
j
al; ltetpcs/nzff:wiptpt,
cr de '?zt?rcp,.'' Xaa.
rspoedig werd hi
j van zi
jne dwaling teruggebragt. Eene afdeeling schutters was hetgeschut op de wallen weder magtig geworden en loste het op de aanruklkende Zwitsers. Axzor ontzonk toen hoop en moed,

en dadeli
jk week ht
j buiten schoots.
Xiddelerwjl waren eenige burgers, om de poort wederte sluiten, over de stapels
gesneuvelden en gewonden aldaar heen geklommen, en hadden tevens de valbrug
opgehaald, waardoor alzoo de stad tegen een verderen aanval van buiten verzekerd
6*
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181
- werd. Er verliep mecr dan een uur, om de li
jken uit de poort wçg te ruimen'
.
t
584 D
e gekwetsten,welke men hier cn daar onder hen zag woelen en dehoofdenuitsteken

om adem te scheppen, werden aan hun vreesseli
jken toestand onttrokken nietalleen,
maar ook metliefderi
jke zorg verpleegd. Deltri
jgsgevangenen behandeldemcn insgeljlts met groote mcnsclleli
jltheid, bovenal door dcn invloed en het gezag van
ORAwJE, ))op wiens aangeboren grootmoedigheid,'' zegt '
ruvAxcs, ))geen eigen leed
hechten kon;'' want geen lieden ontbraken er, om hem in te scherpen, dat men het

met dien aanslag niet minder op zl
jn persoon dan op de stad gemunthad. Vt
jftienlzonderd,naar anderenslechtszevenhonderdvi
jftigFranschen,onderwelkedeBisschopvan
Constance, Groot-Aalmoezenier van Awzov, waren dien dag en binnen den ti
jd van
een uur in Antwerpen gesneuveld, behalve degenen, welke in de grachten en voo'
r
de poort waren omgekomen, hetgeen te zamen op tweelluizend man begront wordt.

Onder hen telde men driehonderd twintig lieden van aanzien en bl
jna vi
jftig Edelen
van hoogen rang, zoo a1s de Graven van St.dgpftïzl en van Cltateaurouœ , de Heez
van Seisseval, en de Ileer van S/. Blannhart, zoon dcs Xaarschalks Blaox.
Jvsrzxrs van Nassau, welke den Hertog naar buiten verzeld had en mede in
de stad gedrongen was, hield zich met eenige nledgezellen in een toren verborgen tot
t1e opsclzudding bedaard was, en ontltwam alzoo alle gevaar. Tachtig, eenigen spre-

ken van honderdvi
jftig burgers, waren omgekomcn en onder hen de Schutter-overste
XDRIAAN VIERENDEEL, llopman BALTIIASAR TASj llopmRn REINOUD XICIIAUDj de Ser-

geant-xajoor KAspER 1)E UOESEMAKER, en JonkerrzLlps vAx sclloowuovzx, '
die, wel
gev
o
l
g
He
r
t
ogs
is waar, lot het
des
behoorde, maar terstond aan de zi
jde desvolks
was overgegaan toenhi
jbemerkte,watmeninhetsclzildvoerde.De Antwerpenaarswaren
*

opgetogen over het afw.enden van hetgevaar, omhelsden elkander,endeeen wenschtediep

getroflkn,denander geluk,datzi
j door eigen moed en beleid,hetleven hunnervrouwen, kinderen en vrienden,hunnehave en goed gered hadden. Hoogstwaarschi
jnll
jlt
was het plan der Franschen geweest, de stad te plunderen. Althans den dag vöpr den

aanslag,hadden onderscheidene Fransche Etlelen de winkelsderjuweliers bezochtener
zich allerlei kostbaarheden laten toonen, denkeli
jk, ten einde ze den volgenden dag
te beter te kunnen vinden. - Het gebeurde te Antwerpen is in onze geschiedenis0n-

derden naam van:FransclteFtfrfcbekend gebleven (1),
(1)Supplebnentctfz Arehives de JtzMaison #'orange9p.226,227. Resolutiën t/
cn Iloltand,
1583, b1. 7 , 10. Cortè verelaringe, ghedaen by llprpczzlccd/crezl, Schepenen e0?#c Itaedt #:r
stadt van hntwerpelt, nopotde 4931 aenslaclt /t
?,çAc4 deselve stadt aengericht den XVIIdesermaent
i/
a
ïollfézrp 1583, Antw. 1583. Eene Duitsche vertaling van dat stuk versclleen te Keulen in het
licllt. Een cprfc verhaeling t?c';alle hetgeene geschiet is b'
ilènen Antwerpen p, deltXFfende XVII
J'
c?lttcrfr naer de nieuwe calculatie Je rekenen des J'
ccr,
ç1583,ghedruct1583. c&nyxno,Ilt
sst.
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De Rcgering van Antwerpen verwittigde terstond de Statendcrbi
jzonderegewestenvan11
55
81
84
hetgeen erwasvoorgevallen, en vermaandehenophunnehoedetezi
l
n
I
l
ol
l
and
we
r
t
l
d
ajn.
s
chepe
n
ge
l
eg
d
,
ee
ne
ve
r
gade
r
i
ng
van de afgevaardigden
delt
jk beslag op de Fransche
van Ilolland, Zeeland en Utrecltt tegen den zesden van Sprokkelmaand bi
jeengeroepen om de noodige maatregelen te nemen , en een algemeene biddag tegen
den negenden daaraanvolgende uitgesclareven. Daar men hier begreep, dat de Prins

van oranjebi
jden aanslag derFranschen in grootgevaarverkeerd had,werd hi
j ernstig verzocllt,bi
j alle verdere onderhandelingen metAxzov, zoowelvoorzi
jn persooll
als voor de belangen der drie gewesten te walken. 0ok werden gemagtigden naar
Antwerpen gezonden, om ler vergadering der Algemeene Staten de middelen te helpen

beramen totbevrl
jding en welvaartvan hetgemeenschapgell
jk Vaderland,en om tevens
dcn Prins van goeden raad te dienen (t).
Na den mislukten toeleg had Awzov zicl: naar Bercltem , niet vcr 4an Antwevpen,

begeven, waar hethem en zi
jn kri
jgsvollt grooteli
jksaan levensmiddelen ontbrak. Uit
deze schuilplaatstrachtte lzi
j bt
j de Regering van Antwerpen zi
jn trouweloosbestaan te
vergoeli
jken,en de schuld daarvan voornameli
jk op deminachting tewerpen,metwelke
hi
j sinds eenigen tt
jd was behandeld geworden. Voorts wenschte hj te geten, op
welken voct men in laet vervolg met hem dacht te handelen, en verzocht ten slotte,

hem zi
jne hofbedienden, huisraad,eenige andere benoodigde voorwerpen en zi
jne papieren te zenden, o0k de gevangene Franscllen in vri
jheid te stellen, daar zi
j aan
het gebeurde onschuldig waren. In dien zelfden geestwelldde ht
j zich insgeli
jks
schrifteli
jk tot de Algemeene Staten en den Prins van oralt
je. De Regering van
Antwerpen en de Prins antwoordden niet, maar kwamen met de Staten overeen, hem

het verzochte te zenden en de kri
jgjgevangenen te ontslaan. Den volgenden dag verlangden de Algemeene Staten van hem vri
jgeleide voor hunne gemagtigden, om
over het voorgevallene te handelen. Al griefde Awzov ditbli
jk van wantrouwen,het
toonde toch , dat men zich nog met hem wilde inlaten , cn dit moedigde hem aan,
Guerras Civiles,p. 17J,176. STRADA,de Bello Belg.T.ll.luib.V.p.284 286.cAxpAxà,
dtlla Gzfcrrc di Fiandra, T. 1l. p.41 43. LAsAnlo,le Guerre diFïco?#rtz,p.87,88. BESTI-

VOGLIO,Nederl.fff.
ç/.b1t357- 359.Tlluàyrs-,Ilist.s.t.T.111.Lib.LXXYII.p.612- 614.l.npETlT,chron.d.11011.T.ll.Liv.X111.p.458- 462. cllAppuvs, Ilist. G.d.1.g.d.Fl.tiv.V1.
p. 318 320. DE TAssls, Comment. Lib. Yl. p. 434, 435. lllnAnus, ânnal. Wréfl. T. 111.
P. 344- 346. 3OR, Ilist. d. Nederl. 0prl.D.lI. B. XVll.bl. 342- 344. v.METEEEN, Ilist. d.
Nederl.00rl.B.Xl.bl.214,215. v.ItEvo,Nederl.Gesclt.B.111.bl.38- 40. 1l00FT,Nederl.
Hist. B. XIX. bl. 847- 855. t
iRoTl.
rs, hnnal. Lib. lY. P. 77. vEnvov,Gedenkw. tlcdc/àfcfl.
bl.25- 27. Levelkr.SVILLEM I,D .111.bl.545- 552.

(1)Resolutiên rc''Ilollaltd 1583,b1.7,10,13)25,28,34,37,48.
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1581- om van de Antwerpsche Regering leeftogt te verzoeken , waaraan echter, uithoofde
1584 d

er verbittering tegen hem onder de bevolking, geen gevolg gegeven werd. Htj

trolt derhalve naar St. Wcrzlgrtf:, om zich van tlaar over de Scltelde naar benderAnpptfc, lzetwellk in de magt der Franschen was, te begeven; doch de overtogt werd
hem door de Antwerpenaars belet, welke eenige gewapende vaartuigen derwaarts

zonden,terwl
jl de Overste wohhxs, die last had het Land van J'
Fcc,
y met drie
en twintig vaandels Engelschen en Schotten te dekken, de geheele streek aan deze

zi
jde van bendevmonde onder water zette. De Hertog, alzoo genoodzaalkt eenen
omweg te maken, trok voorshands naarbufel, derwi
jze worstelendemethongeren
gebrekjdatde ruiters van xAwsrEx,n hem verlieten,en hi
j zelf zich meteenigeraauwe
wortelen en een weinig brood en melk moestbehelpen. Uit buïelschreefhi
j naar
de Bevclhebbers van Brussel,M echelelt en andere plaatsen, om eenige vaartuigen met

leeftogttegen behoorli
jkebetaling,en schetstehun logenachtighetgebeurdeteAntwerpen
af, waarvan hi
j al de schuld alleen op de burgerswentelde. Onmiddellt
jk gaven de
verbolgen Antwerpenaars eene verdediging in het licht, ontvouwden naar waarheid de

geheele toedragtder zaak en verklaarden,))dat zi
j zich steedsa1sgetrouweonderdanen
gedragen en de hun opgelegde belastingen niet alleen naar behooren opgebragt, maar

zelfs den Hertog bovendien aanzienli
jke sommen voorgeschoten hadden. Onlangs nog
hadden zj hem zeventigduizend guldenverstrelkt;doch in stede van de soldl
j derbezetting, of hetoud gediend krl
qgsvollt daarmede te voldoen, had hi
j deze gelden onder
zi
jnc nieuw geworvene Franschen verdeeld, van welke lzi
j zich bt
j het overrompelcn
van Alttwerpeu bediend had. Thans zou hi
j welwenschen de verantwoordeljkheid van
het voorgevallene op hen te werpen , doch hunne onschuld was openbaar, daar dien-

zelfden dag een geli
jke ganslag tegen andere steden beproefd was-''
Intusschen had Awzoc zich over de Netlte naar Bemenant begeven , om voorls ovcr

Vilvoorde naar bendermonde te geraken. De bî
jle washoog gezwollen, en daar er
geene brug over kon geslagen worden, doorwaadden de Fransclaen ,deordenhongergedrongen,den vloed,welkeomtrentduizend man van hen wegsleepte. Deoverigen bereikten,

met achterlating van wapenrustingen, pakkaadje en troswagens, den anderen oever.
De Hertog zelf zonk tot aan de schouders in het water, hetgeen hem zoo euvel bc-

kwam,datht
j sedertnimmerregtgezond geweestis.Dusbragthj het,onder tallooze
23v. moei
jeli
jlkheden, te Vilvoorde. Hier verschenen de gemagtigden der Staten, om met
LOuM'-hem ruggespraak te houden.
ma
and
H1
j uitte tegen hen bjna dezelfde klagten als vroeger
1583 doorLA rorolRE geschied was; en toen zi
j er op aandrongen, llun dan de bewerkersvan lletkwaad te noemen, weigerde hi
j dit onder voorwendsel,dat hi
j de wonde
niet wilde opscheuren,maar heelen. Ten slotte stelde hi
j hun voorwaarden,die niet
weinig in stri
jd waren met het verdrag van Bovdeauœ, en zond hen weg metbrieven
aan de Staten en aan den Prins van Oranje, wien hi
j hetbespoedigen der zaak ten
.
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ernstigste aanbeval. De Prins vermaande hem , zi
jne eischen te matigen; doch die1581raad werd in den wind geslagen (1).
1584
Pwaxx en de Hoofden der Xisnoegden waren terstond bedacht, uithet verraad der
Franschen en den haat, welken dit alom tegen den Hertog had opgewekt, voordeel te

trekken. Zt
j noodigden schrifteli
jk verscheidene Staten en Steden minzaam uit,onder
hctgezagdesKoningsterug tekeeren (;).Evenmin a1sdeze brieven,werden dievan
den Xarkgraaf van Bevgen uit Luilt beantwoord, in welke hi
j de Algemeene Staten
pnogde over te halen, om ten minste eenige afgevaardigden naar I,AXXA te zenden en
diens voorslagen aan tehooren.Axzov,daarentegen,tradin onderhandelingmetden Spaan-

schen Landvoogd,wien hi
j aanbood, de wapenen tegen den Koning van Spanje af
te leggen en naar Fraltkrkjk terug te keeren, mits men hem Bapaume, Bouchain,
Quesnoi, en Landreclties leverde.PARMA was hiertoe nietgenegen;welbeloofde hj de
achterstallige soldt
j van hetFransche kri
jgsvolk te voldoen, wanneerde Hertog deNederlanden ontruimde,maarditwecs awloc op zjne beurt van de lland (5). Xen
denkt, dat de Hertog deze onderhandelingen alleen had aangeknoopt, om betere voor-

waarden van deAlgemeeneStaten te bedingen (é). Xiddelerwi
jl had de Koning van
Franlêrijk den Heervan Mirambeau,rhAxçolsbr Pox'
r,naarAntwerpen gezonden,om ,

zoo mogeli
jk, eene geheele vredcbreuk tusschen Awzov en de Stalen te voorkomen.
In eene aanspraak ter AlgemeeneVergadering deed de Gezant den aanslag op Antwerpen 7 x.
a1seene plotselinge opwelling van driftvoorkomen, vermaandedringend deStaten zich met SPrOkkelm.

den Hertog te verstaan,en gafhun hoop op de hulp zt
jnsXeesters.XIRAMBEAU ontving 1583
cen heusch, doch ontwi
jkend antwoord; en de Prins van oranje, totwien ht
j zich
nog afzont
lerli
jk gewend had, beloofde alle pogingen aan te wenden totslissing van
het geschil, indien de Hertog te gogder trouw wilde hanzelen en rondborstig zjnen
misslag bekenncn (52.
(1)sE PETIT, Chron. d. #p#. T. l1. Liv.X1ll.p.462 465. :on,fffd/.#.Nederl.ppr/.
D.1l.B.XYll.bl.314- 348. METEREN,Il'
ist.d.N ederl. O0rl.B.Xl.b1.215,216. IIOOFT,
Nederl./A,
î/.B.XIX.bl.854 857. REA-D,Nederl.Gesch.B.111.bl.42, 43.

(2)Eenige dezerbricven worden gevonden indeDocum.Ilist.T.l1.p.383-389,406,427,428.
(3)sralpA,de#:#pBelg.T.lI.tib.Y.p.292,293.
(4)wAGESAA:,D.Y1I.bl.483.
(5)CARNERO,Ilist.d.1.ft/:rrcd Civilen,p.176.sTn&pA,de #:1!p Belg.T.ll.Lib.V.p.291,
295. cAxpz
tsA, della Gtferrc d'
i Fiandra, T. ll. p. 43. nssrlvoGslo, N ederl. #9f.bl.361.
ss PETIT, Chron. d. ffp#. T. ll. tiv. XllI. p.464,465. BOR,llist.d.Nederl. oprl.D .ll.
B.XY1l.bl.348,319. v.MsTsltsy,Ilist.d.Fe#erl.0Qrl.B,XI.bl.216,217. HOOFT,Nederl.
lffd/.B.XX.b1.857 860.
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1581-- Niet alleen in .de Vereeni
gde Gewesten,maarook buitenlands,bi
jzonderinbuittclt1584

land, lzad Aszor's onbezonnen daad verbazing en verontwaardiging verwekt. Zelfs

keurde ozspRrxEAvx, de Fransche Gezant, het gedrag van axzor, wien hi
j, naar
laet schi
jnt, nooit veel vertrouwd bad,ten sterkste af(1). Zt
l
j, welkehetaanknoopen van betrekkingen met Frankrlj/
.: ontraden lladden, betreurden, dat men in
hunne vrees niet gedeeld, hunne vermaning niet geteld hatl. )))Xen moest de
oogen open gehad hebben en zich niet door honigzoete woorden laten verleiden ,''''

sclzreefde LandgraafwII.LEM. )))Hetis zoo klaara1sde dag,''voegthjerbi
j,))))dat
heteenig doel is,deHervormde godsdienst uitte roei
jen. Het heeft onsalti
jd ten
uiterste verwonderd , hoe de Prins van oratq'e hetvertledigen van de godsdienstaan
hare tegenstanders lkon toevertrouwen, en alzoo den wolf tot hoeder van de lammeren

aanstellen. 5V1
j hebben er nooitiets goedsvan verwacht, en een tweeden meesterslag
gevreesd,op de wi
jze van den St.Bartelsnacht-'''' Thansmeenden zi
j, welke Axzor
gewantrouwd hadden , ten minste te kunnen verwachten, dat zulk eene duurgekochte
ondervinding vruchten zou dragen. Alle verzoening kwam hun bespottelt
jlt en onge-

oorloofd voor. De Hertog, om zich van wederzi
jds plegtig bezworcne overcenkomsten
te ontslaan, wasnietteruggedeinsd voor hetvermoorden zi
jner onderdanen; en ))))wi
j
begrjpeu niet,'' schreefnogmaalsde Landgraaf, ))))hoe de boer,wienszoon doorden
adder is gestoken, en de adder, aan welken de boer een vreesseli
jken slag metden
bi
jl lleefttoegebragt, voortaan te zamen ktlnnen wonen en elkander wederkeerig vertrouwen-'''' Graaf zAw van Nassau ontveinst niet in een briefaan den Prins, dat de
welgezinden in de hoogste mate verbaasd en ontsteld zi
jn door hetgerucht, datmen
ecne toenadering tracht te beproeven met een 1id van het huisvan Valois, welk zich

op zulk eenebedroevendçwjze getoond hceftdnortrokken tezjn van den trouwloozen
en bloeddorstigen geest van datverfoei
jelt
jk geslacht. Hj vleit zich,datvoor den
Prinsde vreesseli
jke waarschuwing, welke hi
j zoo even ontvangen heeft, niet te vergeefszalzi
jn;ditzou dubbelmisdadig wezen. Hj willieveraan zulke onwaarschi
jnli
jke geruchten geen geloof hechten (2).,, Niettemin waren deze geruchten de
zuivere waarheid. W elk een groot vertrouwen oltAwzz in Awzou gesteld had?

bli
jkt daaruit, dat hi
j kort na den aanslag op Antwerpen, aan de Koningin van
Engeland schrcef; ))lk kan naar waarheid betuigen, dat ik nimmez eenen Vorst

meer bemind en geëerd heb dan zi
jne Hoogheid en we1 zoo, dat ik met groote
moeite konde gelooven, wat ik met eigen oogen gezien lzeb (5).,' De Staten
(1)Arc/tfre:dela Jfétfdpn d:orange,,
e
ï.VIl1.p.163.
(2)cR0Es v.PEINSTERER,in dehrcltivesdela Jfcf:p')d'orangeyT.Vlll.p.XX--XXII.
(3)hvcltives#ela Jfcùp4 d'o?-c??pe,T.YIll.p.157,158.
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waren in twi
jfel, welken weg zi
j moesten inslaan. Den Hertog van de heerschappi
j11
55
88
14
=
vervallen te verklaren, wasten hoogste bedenkcli
jk, daar hi
j zich nog in het bezit
van een aantalbelangri
jke plaatsen bevond9 en PARM& eene stri
jdmagt te velde had,
waar tegen de hunne nict was opgewassen. Daarenboven zou men hierdoor niet alleen

de laulp der Fransche benden verbeuren, maar zich ligtin den Koning van Frankrijlê

eenen vi
jand op den llals halen (1). Zi
j wenschten lletgevoelen van den Prinsvan
oranje hierover in te winnen; en ingevolge hun verzoek, bood hi
j bun een geschrift
van dezcn inhoud aan:

))Xettegenzin ga ik cr toc over,mi
jn gevoelen omtrent de gewigtigezaak tcontvouwen, welke u in deze oogenblikken bezig houdt. Die tegenzin wordt gcregtvaardigd,

dewi
jlvelen mi
jderampen wjten,welkedeYereenigdeGewesten getroFenlaebben,zoo
a1s die van Maastricltten dergeli
jke.Alware ik zelfsmetecneonbeperktemagtbekleed
geweest,dan nog zou zulk eene aanti
jgingtenhoogste onregtvaardig zi
jn,wanthetwelgelukken cenerzaak hangt alleen van God af, en niemand zal zich verstouten,voorhet

welslagen, zelfs van de best beraamde ontwerpen in te staan. Zoo ik slechts mi
jne
jaren en de onbillt
jkheid in aanmcrking nam , met welke ik behandeld ben, z0u
ik mi
j niet op nieuw aan dcn lasterwillen blootstellen van hen,die mi
jn goeden
naam ondermt
jnen; maar ml
jne belangstelling in laet lot derNedevlqnden noopt mi
j
het zwijgen af te breken, wellk het gezond verstand mi
j oplegt en waarin ik zou
blt
jven volharden,indien i1k op eigen voordeel,op eigene rustalleen bedachtware.De
algemeene welvaart echter stel ilt bovcn alles, en zoo ik het waag mi
jn gevoelen
medetedeelen, geschiedt zulks in het volle verlrouwen, datdeStaten hetgunstig zullen

opnemen en ten beste uitleggcn. Verre zj hetvan mi
j de scbandeli
jke daad, welke
gepleegd is, te willen billi
jlten; ik ben zelfs van gevoelen, dat de Hertog van
Anjou,na zullteene handelwi
jze,vervallen isvan alzi
jne regten op de heerschappi
j.
Xen zal evenwel, bj eenig nadenken, moeten erkennen, dat de Staten uit bet
Verbond met dien Vorst reeds terstond aanmerlkeli
jke voordeelen getrokken hebben; zi
jne kri
jgsbenden immers hebben Kamerijlc en Locltem ontzet, en Geldevland van de verwoestingen en plunderingen der Spanjaarden bevri
jd. Ten gevolge
zi
jner verltiezing, werd in Frankri
jk de vrede tusschen de Protestanten en Katholt
jlten hersteld,
de eerstgenoemden verwierven vri
jheid, in dienst der
Vereenigde Gewesten over te gaan. Van het meeste gewigt echter mag wortlen

beschouwd, tlat 'sHertogs verkiczing Spall
je's magt en aanzien in de Nederlanden geheel heeft vernietigd; zi
j toch verbrak, a1s 't ware, de zegels van den
Koning van Spatql'
e en deed zjn naam uit de Nederlanden verdwi
jnen; zi
j is d:
(1)v.convlx-wlsasnlTzxy,de Tcc/t/ïp'
.0orl.D.111.b1.615,616.
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1- kbreede en hechte grondslag, op welken het gebouw van 'sLands vrt
jheid sterk en
rachtig zalworden opgetrokken,indien allen,welke er een zoo grootbelang bi
jhebben,metdenzelfden l
jver en nadruk bli
jven handelen,diezt
j vroegerbj elkegelegenheid aan den dag gelegd hebben. Voor het overige is de Hertog met de volle goedkeuring der Staten verkozen geworden , en het is hier geen punt van onderzoek , of

zj, wellke die verkiezing bevorderden, daarin al dan niet gedwaaltl hebben. De
vraag is lzier slechts: loof wt
j met de Spanjaarden vrede moeten sluiten; zo of de
Staten thans en voor het vervolg hunne hoop op eigene kracht moeten vestigen , dan

wcl;50trachten,metden Hertog tot een vergell
jk te komen.''
))W at hct eerste puntbetreft,dezelfde redenen, welke de Staten bewogen het Spaan-

sche juk af te schudden, bestaan nog; het is derhal&'e onnoodig deze verder op te
sommen. Het zou alzoo te eenenmale ongeri
jmd zi
jn,tllans weder a1s onderdanen
zich met eenen Vorst te verzoenen, wiens gezag men heeft afgezworen, wiens zegels
men honcnd heeft vcrbroken, en wiens naam met zoo veel grond en regt overal is

uitgewisclzt. Toen wi
j den Hertog verkozcn,beweerden eenigen, welke Spap'
e meer
bcminden dan hun vaderland, dat het den Nederlaltden voordeeliger zou zi
jn eenen
Koning tot Heer te llebben wiensri
jk ver afgelegen was, dan een naburigen Vorst,
op grond, dathet den eersten moei
jeli
jker moestvallen dan den laatsten, iets tegen
'svolks vri
jheden te ondernemen.Deze redcn vervaltechternu;imnlersnietaldeNederlandscheGewesten zi
jnmeervcreenigd.Spalqie heeftereenige van in beziten beschikt
over een leger, zeer wel toegerust om de andere te onderdrukken. De bezittingen

van den Koning van Spanje zi
jn derhalve tlzansden Vereenigden Gewesten nader dan
die van eenig ander Vorst. Door deze beschouwingen lieten zich dan oolk de Staten

leiden,toen zi
j den Hqrtog van Alqiou hetopperbewind in handengaven.Nuvoorzeker
heefthi
j dat bewind verbeurd, en schi
jnt zelfdaarin t0e te stemmen door te bekennen,dat lli
j berouw hecft over zi
jne overi
jlde daad. Ditberouw en die bekentenis
ecllter zi
jn niet voltloende, den argwaan te verdri
jven en ons van de gepastheid
te overtuigen, om op nieuwe grondslagen weder onderhandelingen aan te lknoopen
meteenen Vorst,wellke de verbindtenis,Vroeger met hem aangegaan,zoo schandelt
jk
heeft verbroken. llet is te vreezen , dat de slechte raadslieden, welke hem recds
eenmaal van llet regte spoor bragten, dit ten tweedenmale kunnen bewerken. Voorts
is er weinig grond van lloop, dat de goede verstandhouding tusschen de Fransche en

Nederlandsche kri
jgsbenden zoo spoedig weder hersteld za1 zi
jn.''
))lntusschen acht ik hetmi
jn pligt,denStaten de gevolgenonderhetoog tebrengen,
welkeeenewcigeringvan hunne zi
jde toteen vergeli
jltmetden Hertog zou kllnnenhebben. ln de eerste plaats zou dezeVorstden Spanjaarden de sterkten overleveren,welke
hi
j in zi
jne magtheeft;hj en de Koning vanFraîtkrlj'/;,thansmetelkanderverzoend,
zouden,indetweedeplaats,verklaarde vi
janden van de VereenigdeGewesten worden en
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derhalve trachten,hun alhetkwaad teberokkenen,welk men vanvi
janden,dooreer-15
15
88
14
zucht en dorjt naar wraak geprilkkeld, te wachten heeft; de Koning van Franlêri
jlt
zou,in de derde plaats,zi
jnen onderdanen allehandelsbetrekltingenmetdeNederlanders

verbieden,opde Nederlandsche schepen in alzi
jne havensbeslag leggen,en denvrjen
togtdoorzi
jne landen aan de krl
jgsbenden vergunnen, wellte de Koning van Spanje
tegen deVereenigdeGewesten mogtafzenden.lnsgelt
jkszoudeKoninginvanEngeland,
hoezeer zi
j 'sHertogs gedrag afkeurt, ten uiterste misnoegd zi
jn overde halsstarrige
weigering van de Staten, zich met hem te verzoenen. Verbeurden nu deStatenhetver-

trouwen van Fraltkrkjk en Engeland, en konden zi
j op geene hulp van een
dezer ri
jken hopen, tot welke Xogendkeid zouden zi
j zich lttlnnen wenden,
magtig genoeg, hen te ondersteunen? Zt
j zouden alleen op eigene krachten moeten bouwen en onverwi
jld hunne krt
jgsmagt vermeerderen; maar hoe dit aan te leggen? Hoe zich kri
jgsvolk en geld verschaFen? De verwoestingen desoorlogshebben de
Vereenigde Gewesten ontvolkt,zoot
later naauweli
jks zoo vele inwoners zi
jn overgebleven a1s gevorderd worden,om handel en ni
jverheid gaande te houden. Tot onderhoud
van een voldoend leger, zouden de Staten aanzienlijlter sommen moeten heFen dan
die,welke tot hcden opgebragtwerden. W atdaartoe gevorderd wordt,zalgemakkelt
jk
bljken uit de rekening van gewone en buitengewone uitgaven voor oorlog, welke ik
hierbi
j den Staten overleg.Deze uitgaven strekkenevenwelzich nietverderuitdantothet
onderhoud der bezettingen in de steden. W anneer bj de opbrengstvan deze volstrekt
noodige uitgaven rceds op zoo vele zwarigheden wordtgestooten, hoeveelmoei
jelt
jker
zal het niet zt
jn, zich de sommen te verschafl
kn tot onderhoud van een leger, sterk
genoeg om te velde te trekken? En zonder zulk een legerishettoch onmogeljk,
den vt
qand geruimen tt
ljd hethoofd tq bieden.''
))lk wraak geenszins lzet gevoelen der vromen in den Lande, welke alllun vertrou-

wen op de hoede des Almagtigen stellen; maar het komtmi
j voor, datwi
j de Goddeli
jke Voorzienigheid tarten,wanneerwj groate ondernemingen beproeven,zondcrde
middelen te hebben,die uitte voeren.Zi
j alleen bezitten hetwarevertrouwenopGod,
welke zich dan eerst tot den Hemel wenden en in ootmoetlig gebed om bescherming

en bi
jstand smeeken, wanneer zi
j al wat in hunne magt stond gedaan hebben,
om hun plan tevolvoeren (1).NaauwlettendbehoorendeStatenderhalvehunnek-rachten
(1) Letterll
jk zegt de Prins:))En al istsodatik nietwillasteren degene, die scggen ,dat
m en op God moet betrouwen , want tsclve zeer goed en waarachtig is, nochtans so m ein ik ook,
dat so wanneer men eenige saken sonder middelen wil aanvangen , of datarger is, dat men doer
gierigheid zijn middelen achterhoud,datnietisOP God betrouwt, maer hem is getenzteert; en
ter contrarie,dat is op God betrouwen, te gebruiken cn aenveerden de middelen die hem gelieft

onsaen tebieden,en hem te biddcn,datLi
j zi
jn segea daaroverwillatcn gaen.'?

öâ
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1581- en hulpbronnen te onderzoeken; heeft dit onderzoek plaats gehad en is het, na eenc
1584 .
Juiste berekening van l
zet beraamde plan, gebleken, dat deze krachten en midtlelen

voldoende zt
jn,om allen vreemden steun ontbeerli
jk te maken, dan zouik van gevoelen zi
jn,datde Staten hetopperste gezag aan zich hielden.''
))Er is een ti
jd geweest waarin de Nederlanderszich den heilri
jken zegen der vri
jheid en der onafhanlkelt
jkheid konden verschaFen,nameli
jk,toen zi
j magtgenoeghadden, no> zAx van pps/czlrfj/
ï; te dwingen hun land te verlaten. Xaar hoezeer
verschilt van dezen onze tegenwoordige toestand? Voor onze poorten staat een mag-

tig leger van den Koning van Spanje, ondersteund door hen, welke wi
j in dien
ti
jd nog onder onze vrienden telden. De krachten der Bondgenooten zi
jn merkeli
jk
veriaauwd; zelfs met de hulp der Franscllen hebben wi
j 'svi
jandsvoortgangen niet
kunnen keeren. Zl
jn de Staten echter, na rl
jp beraad, van gevoelen datwi
j, mits
meer pogingen in het werk gesteld worden dan tot nog toe geschied is, alleen kunnen
t0t stand brengen, wat ons met de hulp onzer vrienden nietmogtgelukken, dan moe-

tcn zi
j voor alti
jd hetdenkbeeld laten varen, in eenig vergelt
jk metden Hertog van
Alt
jou te treden,en er t0e overgaan,uitsluitend met eigen krachten denSpanjaardniet
alleen, maar ook den Franscllen nabuur onder de oogen te zien; geen oogenblik
mag alsdan m et de uitvoering van dat plan worden gedraald. Ik vrees nogtans, dat

eer de toebereidselen daarvoor gereed, eer de krl
jgsbenden te velde gebragt, en de
noodige gelden voor haar onderhoud bjeengezameld zi
jn, ja, zelfs eer men hetnog
eens is,wie hetbevclover hetleger zalvoeren,de vt
jand reeds de meeste steden der
Verbondenen zalbemagtigd,ofdatveleplaatsen,allehoopopbl
jstandverdwenen ziende,
afzonderli
jlkhaar zoen metde Spanjaarden zullen getrofen hebben,en zulksnog vötsi'
zj aangevallen zi
jn geworden. Oordeelen de Staten echter, na alde ronden voor en
tegen, welke ik heb aangevoerd, overwogen te hebben, datlletbi
j den tegenwoordigen toest
and der geweslen raadzanaer is Enetden Hertog van Anjou in ontlerhandeling
te treden, dan zou ik wenschen hen tevermanen, hunneuit
ersteenbi
jzondereaandachtte
wi
jden aan hetnieuwe verdrag,wellk zi
j methem begerentotstandtebrengen,opdatde
#

versterkte plaatsen niet blootgesteld worden aan llelzelfdegevaara1sdat,welk Antwerpets
bedreigd heeft en waaruit die stad,a1s 't ware door een wonderwerk , gercdis.Hetbesle
middel ter bereilking van dat doel is, naar mi
jn inzien,l)j hetvcrdrag uitdrukkeli
jk
te bepalen , dat Bevelhebbers noch soldaten in eenige vesting hoegenaamd mogen gelegd worden, wanneer zt
j niette voren in handen der Staten den eed van getrouwheid
en gehoorzaamheid hebben afgelegd (1).''

In denzelfden geest, en na oyerleg metden Prins van oranje, sprak de Fransche
(1)B0n,Ilist.d.Nederl.oorl.D.lI.B.XYl1.b1.349-354. HOOFT,Nederl.Ilist.B.XX.b1.
860-865.v.convlx-wlEasnlTzuv,de Tachtigj.oorl.D.111.bl.616- 623.
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Gezant poxpoxz nz BELLIàVRE, welke XIRAMBEAC was evolgd, in de vergadering der1581-

Algemeene Staten en lietbehendig in zt
jne redenen, om hun de noodzakelt
jkheid te 1584
betoogen zich met den Hertog te verdragen, onder groote beloften ook bedreigingen

doorschemeren. De Engelsche Gezantzoux soxxERs vermaande insgeli
jlksjzoo we1Axzoc als oRAxzz en de Staten , tot verzoening. Xaar meer dan allevermaningen ,belof-

ten en bedreigingen, stemden de omstandigheden, en welmetspoed, beide parti
jen
tot toegeefli
jkheid. De Hertog worstelde steeds met gebrek aan geld en leeftogt; de
steden, in zi
jn bezit, waren niet behoorli
jk van verdedigingsmiddelen voorzien;en de
verbittering van het gemeen boezemde hem angst in voor de gevangene Franschen
in Antwerpen. De Staten ,van hunnen kant, vreesden voor het verlies der Vlaamsche
steden, welke in Axzov's magt waren; voor het beslag leggen op de Nederlandsche

schepen in de havensvan Frankrijlê; en voorde wapenen van PAhxz
t, wien zi
J'geene

enoegzame knjgsmagtkonden tegenover stellen, wanneer de Franschen werkeloosbleven, terwi
jl zi
*
j op geene andere uitheemsche hulp konden rekenen. Zi
j zonden Gemagtigden naar Vilvoorden, om met den Hertog te onderhandelen, en eerlang kwam

een voorlooplg Verdrag tot stand,waarbj bepaald werd:))dat de Hertog metvier- of 28v.
aentevi
jfhonderd voetl
tnechten en twee- ofdriehonderd ruitersnaar buinkerken zou trekken.lma
and
Hi
j zou den Staten onmidtlelli
jk Vilvoorden inruimen en zi
jne lkri
jgsmagt, beslaande 1583
uitdrie duizend Franscllen,de overige ruiteri
j,en twee duizend vi
jfhonderd Zwitsers,
te kv'
illebroelk
. bi
jeentrekken, waarmen hem negentig duizend gulden zou uitbetalen,
om die naar welgevallen onderzi
jnesoldaten te verdeelcn. Hi
jen hetkri
jgsvolk zouden zweren, niets vi
jandigs tegen de Vereenigde Geweslen te ondernemen, maar hen
tegen de Spanjaarden,de Xisnoegden en hunne aanllangers getrouw tedienen.Dezelfde
eed zou door de Engelschen en Schotten, in der Staten soldt
j staande, worden afgelegd; en metvereende magt zeu men pogen E indhoven, door PAKMA belegerd,te ontzetten. De Franschen zouden Dendermende en biœmuide ontruimen, zoodra de Staten

den Hertog daarvoor zeven gi
jzelaarsten onderpand gezonden hadden. De Staten zouden hierop de gevangene Franschen ontslaan, en de verzochte papieren en voorwerpen

terug geven.Daarna zouden de gjzelaarsontslagen,en den Franschen,te W %jnoksbergen gelegerdjgelastworden,die stad aan inlandsche soldaten overteleverenenzichbi
j
het leger le velde te voegen. Dan zouden de Staten Gemagtigden naar buinkerken
zenden, om nader met den Hertog overeen te komen. Het Verdrag van Bordeauœ z0u

van kracht blt
jven, en alhet gebeurde sindsden zeventienden van Louwmaand laatstleden vergeten WOrden-'' De punten dezer overeenkomst werden den tweeden
van Grasmaand te Antwerpen afgekondigd. De Hertog begaf zich naar Duinkevken,
doch vernam op den weg derwaarts, dat er de pest woedde en liet derhalve

de Regering van Bvugge verzoeken, vooreerst zt
jn intrek in hare stad te mogen
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1581- nemen ; maar dit werd, gedachtig aan het voorgevallene te Antwerpen, ronduit ge1584

weigertl (1).
Het wantrouwen en de haat des vollts tegen de Franschen duurden, ondanks
het uitzigt op eene verzoening, niet alleen voort, maar strekten zich zelfs
uit tot degenen, die Alzou aan het lloofd van zalten geplaatst hadden. De Prins van

oranje, wellte hiertoe hetmeesthad bi
jgedragen,was nu even zeer een voorwerp van
hoon en smaad geworden, als hi
j vroeger de afgod der gemeente geweest was. Xen
verhaaltevenwel,dathem ,eenigen ti
jd na den aanslag op Antwevpen,de hertogeli
jlte
waardiglleid over Braband aangeboden, doch door hem geweigerd werd, ))daar hi
j,''
naar zi
jne getuigenis, ((over geene genoegzame middelen beschiltken konde, om het
Land behoorlt
jk te beschermen, en daarenboven den Koning van Spanje geene
reden wilde geven,te zeggen dat zi
jn eenig doelwas, dien Vorstalde gewesten
te ontnemen (2).,' Eenigen schi
jnen deze aanbieding in twi
jfeltetrekken (5). Zoo
veeliszelkerjdatde Algemeene Staten,uitvreesdatPARMA,zoo hetLand ti
jdenshet
geschil met axloc zonder Hoofd bleef, zich te eer daarvan lnogt meester maken, den

Prinsvan verreden wensch te ltennen gaven,dathj zicha1shun#pp/dwildegedragen.
Ofschoon lai
jzich hiertoe nietgenegentoonde,beslotenzi
jevenwelinOogstmaand,))hem
#enevalijlvaantenement0t#pp/#derAcpcrfzlg,datis,tot#pp/#ralteenAJc#,dienmen
bi
j gemecn advis zou stellen tot'den &pà/tlcrzlcmczl/c,en welin diervoege,dat om alle
jverzuchtweg te nemen, alleen de opene brieven zouden uitgegeven worden op naam
van den Prinsvan oranje, en de andeve (op dien)van den RadevaltStateder Fcreeltigde Ar
c#cg-lczl#c4-'' Dien zelfden dag werd door hen een afgcvaardigde uit elk gewest naar den Prins gezonden met verzoek , dien eerlast op zich te nemen. Op hun

herhaald aanhouden, verltlaarde ht
j eindeli
jk, zich op de zaaltete zullen beraden, en
leverde den zesden van Herfstmaand ecn antwoord ter Algemeene Statenvergadering in,

waarvan een afschrift naar de gewesten gezonden werd. Ditantwoord zalwaarschi
jnge
wee
s
t
li
jk ontwi
jkend,zoonietgeheelweigerend
zi
jn; ten minste van de zaak zelve
ha
d
de
Pr
ins de emoederen n0g meer
is niets gekomen (1). Ondertusschen
van zicll vervreemd door zi
jn huweli
jk metLocxsz nz colulGxv, weduwe desHeeren
nz rELloxv,die nevens haren vader,den Admiraalvan Frankrî
jlc,in den St.Bartels(1)sn PETIT, chron.d.ffpîf.T.ll.Liv.Xlll.p.468- 470. soR, Ihst.d.Nederl.Oorl.D.
ll. B. XVll. bl. 355- 357. HOOFT, Nederl. fff,
î/. B.XX.bl,866, 867.v.MI:TEIIE:,Il'
i.
gt.d.
xsr
c#drl. O0rl. B.Xl.b1.218,219.

(2)B0It,Hist.d.Nederl.0drl.D.ll.B.XVll1.b1.455.
(3)AVAGEXAAR,D.5'11.b1.484.
(4)Naleez.p, deYaderl.Ilist.bl.301,302.
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nacht te Pavljswasvermoord geworden (1). Sommigen beschouwen alseen staatkun-15
18
58
14
digen misslag in den Prins, dat hi
jjuistnu, ))toen alle gemoederen van haattegen
de Franschen gloeiden, en het volk inwendig ook tegen hem wrokte, omdat hi
j
hen in het Land llad geroepeD j alweder eene echtverbindtenis sloot met eene
Fransche vrouw , wier dierbaarste betrekkingen de slagtoFers van godsdiensthaat ge-

worden waren (2).,' ORAwJE zelf,daarentegen,achtte dit huweli
jk als door eene
gezonde staatkunde gewettigd. Bt
j monde van vAw ozR xvx.z deed llt
j de Staten van
Ilbllqnd opmerken, )dat laj wJJr hetongeluk van Antwerpen in verbindteniswasgetreden metde dochtervan wi
jlen den Admiraalvan Franlêrijk,den Heervan Chatillen,
eene weduwe, een zeldzaam voorbeeld van godsvrucht,en vermaagdschaptaan den Prins
van Condé, opdat de ffcr/f van cuRlsl'vs daavdoov te meev oltderstand gedaan, en te
betev eeltvevboltd p?c/deA-p4folpfl van Engeland en den ffpzlfzlg vqnAtftlttrr:zou ùcwcr/ff

wovdens''De Edelen enSteden van Ilolland verklaarden hierop,))datzi
jdergoedevoorzigtigheid, bescheizenheid en zorgvuldigheid van den Prins toeverlrouwen, dat hi
j
hierin, a1s in alle andere voorvallentle zalten, anders niet gezocht, voor oogen gehad

enbedoeldheeft,danwattotbevordering van Godseer,de kenniszi
jnsH.W oords#en
de dienst en welvaart van den Lande zou mogen strekken,weshalve zj ook goed gevonden hebben, helgeen door hem in dezen gedaan mogtzi
jn (5).', De Koning van
Naravre wenschte ohAxzz metdithuweli
jlk gelulk en voegde erbi
j:))lk houf
lmi
jverzelterd, dat G0d er vruchten uitzaltreklken voor zi
jne Kerken, en zelfs, datwi
j er
oolk ons deel van zullen laebben wegens de overeenkomst van onze zaken met de

uwe (4).,, Niet alzoo dacht de bevollking van Antwerpen, en de Prinsondervond dit
meer dan eensop eene grievende wi
jze. ))Nu bleek lzetduideli
jlk,''riep men, ))hoezeer hi
j tot de Franschen overhelde,.metwier hulp ht
j hoopte l3etLand te onderdruklten en Jaet metaxzou te deelen-'' Het wantrouwen tegen lzem werd dapper doorde
spaansclzgezinden gevoed. Eenstoen hi
j in de Algemeene Statenvergadering hetwoord
voerde,schoolde lletvolk voor hetraadhuis bi
jeenendreigde,))datieder,welkeeraan
mogt denlten de Franschen terug te roepen, uithet venster geworpen zou worden.''De
Prins, wien m en van di
tplan verdachthield,waagdehetnietnaarzjne woning terug

(1)De Schrl
jvervan lzetLeven t'
c';wILLEM l, D.111.b1.575,meent,dat'sPrinscn vicrde
lluwell
jk tebelftvoltrokken werd.lletgeschieddcteAntwerpen.Zie,onderanderen,Archivesde
la Jfafdpn d'oralîge, T. Ylll. p. 188, en I.E PETIT, Chron. d. #plz. T.1I. tiv.X11l.p.471.
solusE 1)y: G0sIuNY was in 1555 geboren en in 1571 m et den Heer Dn '
rsslûyy gehuwd.

(2)v.col
tvly-wlEltsnlrzxv,de Tachtigj.Oprlpg,D.111.b1.626.
(3)Besolut.t?.kI011.1583.bl.79.
4)hrchivesdela Jfcïdpn d'orcg?pc,T.V111.p.188.
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1581- te keeren en bleef op het raadhuis overnachten. Ernstiger geraaltte het gemeen
1584 i

n beweging, toen de stedeli
jlte Regering llet plein voor het slot, dpor den

Prins bewoond, in deelen deed afsteken om te verkoopen, er straten liet door-

roojen en ter wederzi
jde met grachten afscheiden, waaruit de aarde op de erven
geworpen werd. Onmitldelli
jk ging de kreet op, dat de Franschen, binnengelaten
door oaxwzs, zich voor het slot verschansten. Het graauw vloog stralks gewapend derwaarts, doorzocht alle schuilhoeken van het gebouw , dwong den Prins
naar buiten te komen en schold hem voor een verrader. Het oproer echter bedaarde van zelf, toen men niet vond, wat men vermoedde. Xeer dan deze beleediging
van laet gemeen, mocst het ohAxzz grieven, dat de Regering van Antwcrpen het niet

waagde, de raddraai
jers tot rekenschap te roepen,en zj llem alzoohoegenaamdgeene
voldoening voor dcn aangedanen hoon verschafte. Ht
j kreeg door een en ander
zulk een afkeer van Antwevpen, dat hi
j met zi
jn geheelen llofstoet den twee en
twintigsten van Hooimaand van daar vertrok, een berigtschriftachterliet, waarnaarmen
zou te handelen hebben, en St. AyunEoos'ps tot Burgemeester voor het aanstaande

jaar benocmde. Hi
j begaf zich naar Middelburg, alwaar nu oolt de Algemeene
Staten bi
jeenkwamen. Er bestond geen Algemeen Wcç/t/?,
/r (Gourernement &lzl6lrtl/l,
zoo lang ergcenebepaalde verzoening metAxzov plaatsllad (1).
Terwi
jl de Prins zich nog in Antwerpen onthield, werd er een Spanjaard, PEnRo
noRoovo genaamd,gevaten gevierendeeld. Hi
j spralt verscheidene talen,gafzicheerst
voor ecn Kroaatuit,en had achtjaren te voren deelgenomen aan hetplunderen der
stad. Xen m eent, dat lzet vermeeden tegen hem door een Fransch Hopman werd op-

gewelkt.Hi
jbeltende,dathi
jherwaartswasgekomen,om OR&.NJEtevermoorden,waarover
hi
j metden Koning van Spanje zelven,of,zoo alshi
j later verklaarde,metdiensgeheimschri
jver en te Grevelingen ook met LA XOTTE onderhandeld had.
Om
29 v.denzelfden ti
jd werd insgeli
jks zekere Kohwzxz
xs I)E Hoocu te 'sGravenhage ter
Lente-d d ebragt.
maand oo g
llt
lj was aldaar geboren toen KAREI- V er zich bevond, en plaat1583 sni
jder van beroep. Dox oAshlës ns slsvA, 'sKeizers gewezen Kamerheer, bragt
hem in hethoofd,dat hi
j een natuurli
jlte zoon van dien Vorst was,op wien hi
j veel
geleelt, en trachtte hem , na het afspringen van den Keulschen Vredehandel, over te

halen,zich naar Spqnje te begeven,om metden Koning,wellte hem a1szi
jn natuurltjken broeder wilde erkennen,de zniddelen te beramen,om de Nedevlanden wederto4
(1)Avehives de la Jfcgpn d'orange,T.5'111.p.733. I)s TAssls,commellt. Lib.Vl.p.439.HAnAEvs, hnnal #rcl. T. 111.p.3I8,350, 352- TllvAwrs,Hist.T. 111. laib.LXXYII.p. 614.
unorlvs, hnnal. Lib.1Y.p.77. sz PETIT, chron. d. fo#.T. 1l.Liv. Xlll. p.471, 477. :0n,
Ilist. d. Nederl. oprl. D. l1. B. XYl1l.b1. 367- 369. v.METyREN, Ilist. d.Neder.l. 00rl.B.X1.
p.221.verso.HOOFT,Nederl.#9/.B.XX.b1.873,879,Levott,
.wlssyx1.D.111.bl.573- 5
6.
.7
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rust te brengen; aanzienli
jke ambten zouden zi
jn loon zi
jn, wanneereen gelukkige15
811584
uitslag de onderneming bekroonde. Na overleg met den geneesheer zAxos nz vos te

Delp , zond oE Hoooll zekeren zAw RATALLER, een Fries, met oz sllzvt naar
Spanje omstreeks den tjd van den aanslag van JAUREGUI. Na vi
jf maanden
keerde RATAX-LER terug en berigtte aan ox nooou, dat hi
j metden Koning zelven
en zi
jne Raadslieden onderhandeld, en men zi
jne voorslagen en plannen goedgekeurd had. De Koning zou hem van tweemaal honderd duizend daalders, in wissels

op Keulen of Frankfort, voorzien tot aanwerving van kri
jgsvolk, en hem voorts
bethertogdom Gelderland, of een ander gewestnaar zi
jne keuze,afstaan; ter bevestiging der waarheid van ditalles strekte een afdruk van 'sKonings zegel. DE llooou

nam nu den naam aan van: ItohxElals van pps/cwrlr
j/.
- en schreef,ondermedewerking van os vos en RATALLER, een boekje getiteld: Iloognoodige W tdttrsc/lz/lmflf/,
Op
het
punt
naar
waarin hi
j de steden tot verzet tegen de Slaten aanspoorde.
Buitseltland te vertrekken, om er de bewuste gelden te ontvangen,werd hj door den
boekt
lruklter Joals wllzlz
Eslloo te Lel'
delt verraden, welke twee duizend stuks van zi
jn
boekje, en zes honderd rondgaande brieven van hem aan de schutteri
jen zou uitgeven. Nog twee duizend stuks waren in het Fransch te Keulen gedrukt. Hi
j werd,
naar vonnis van het Hof van ïlbllqnd, onthoofd en gevierentleeld, ofschoon de Prins

van olanje, naar het schi
'
i
'n
t*. te z*i#ner gunste was tusschenbeide gekomen. Hi
j stierf
in de overtuiging, tlat hi
j ecn zoon desKeizerswas. DE vos, R&T&IzLEh en andere
medepligtigen redtlen zicl) door de vlugt; zi
j werden gebannen,en hontlerd kroonen
dengenen uitgeloofd, welke een van hen gevangen overleverde (1).
lntusschen werd Ef??#/lp1?t??? nOg st
eeds tloorden Graafvan sIttnsfeldten den Heer
.

van Ilautepenlte belegel
'd. De Heeç van Bonntket voerde er het bevel over achthonderd Franschen en Schotten , welke (le plaats met uitstekende dapperheid verdedigden. zoodra het Verdrag tusschen de Slaten en Axzov was tot stand gebragt, trok

de Xaarschalk slaox zi
jne kri
jgsmagt bi
jeen, om Eindhoven te ontzetten. Op zi
jn
togt maakte hi
j zich meester van het huis te Vaersele, waarbi
j de Overste X,A
OAROE, welke de Staten zoo vele jaren getrouw en manhaftig gediend had, door 23v.

het springen van een stuk geschut het leven verloor. BlRow kwam te spade tot Grasmaand
ontzet van Eindhoven, dat zich , gedrongen door honger en gebrek , na een beleg van 158:

(1)Itesolut.r.Holl.voor1583,bl.47,80.CARyERO,Ilist.d.1.&zferrc.
:Civiles,P.177.cAxPAXA, della fz'fcp'
rtz di Fiandra, T. ll. p. 44, 46. LAxAalo, le Gttdrr: di Fiandra, p. 89.
cllAppuvs, Hist. &#n.#. !.g. d. Fl. tiv. VI.p.322. Ia= PETIT, chron.d. Spll.T. 11. Liv. Xlll.
p. 471. H&RAEvs, hnnal. Brab.T.111.p.348. GROTIUS,Annal.luib.lV.p.81. B0R, Ilist.d.
Nederl. Oorl.9.ll.B.XVlll.bl.363--365. v.METEItSN,Hist.d.Nede-l. O0rl.B.Xl.bl.219.
HOOFT, N ederl. JffJf.B. XX.b1.868, 869.
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1581- drie maanden op eervolle voorwaarden had overgegeven. BlRox trok toen over Rozen1584 d
.
.

10v aal naar het sterke slot te W pàf?
,
tl bt
'
1 Bergelt pp Zppm , nam hetbi
J verdrag in,
.

Bloeim.en bleef, ten koste van het zweet en blocd des. armen landmans, in den omtrek
1583 Iiggen. XAXSFELOT verovertle Turnlteut, doch verliet het weder, en maakte zich
meester van de sloten te Iloogstraten, Loeultout en Vaersele. biest gaf zich, na eene

28v. korte insluiting,aan hem over.Ditsladje,slecbtversterlkten bezetjwasreedszesmaal

:loeim.in den ti
.aren , en genoegzaam zon(jey sjag of stoot, nu eens aan de
g.d van zeventien J

staatsche, dan weder aan de Spaansche zi
jde overgegaan. Thans dwongen de
burgers daartoe ten zevendenmale den Bevelhebber rucllEs, die deswege nader-

hand voor een kri
jgsraad te regt stond, doch zich wist te regtvaardigen. Een
de
n
Overste VLIET, welke het sterlte slot te W esterloo aan de flrpp/c
sv. geli
jlt lot trof
Zomer-N /à
maant
l e cbi
jverdrag.moest overgeven,daar devi
janden,op raad en aanwi
jzing van eenige
boeren uitden omtrel
t,hetwater uitde grachten badden geleid. PARMA, welke zi
jne
kri
jgsmagt in drie legerafdeelingen gesplitst had, zond er eene van om Duinkerken te
,

berennen, en rukte m et de beide overige naar Rozendaal op om slaox te overvallen,
in wiens leger, een zamenraapsel uit onderscheidene vollten , gedurig twist en twee17v. dragt heerschten. Op het aannadcren van pykltslx, trolt Blaox naar Bergen pp Zoom ,
Zome''' d
i

maanddoch de spawaar en velen tusschen steenhergett en llalteren zi
jne achterboede aan,
die zich twee uren lang dapperweerde eer zi
j begon te wi
jken. ln ditoogenbliltverscheen Blaow, die reeds ver was voortgerultt, met bet Fransclle voet-en paardenvolltop

de stri
jdplaats, en lletgeveclltwerd hevig voortgezet. BlRox,diep onder de vi
janden
doorgedrongen, viel vltn zi
jn paartl en bralt een been, doch werd nog te goeder
uur door den lleer van Baclton ontzet en in veiligheid gebragt. Duisternis en

moeidheid maalkten een einde aan den onbeslisten stri
jd, wellte van des middagstwee
tot des avonds tien uur geduurd had. Xen telde aan weerzi
jden bi
jna vierhonderd
dooden. spaanschgezintle schri
jvers echter voeren het getal der gesneuveltle Staat*

schen tot twee duizend, sommige zelfs tot drie duizend man op. Het gevecht
werd den volgenden dag niet hervat. P&ItXA trok naarHoogstraten, en sloeg vervolgens
het lleleg voor Ilereltthals. De Staatschen togen onder de muren van Steenbergen te-

bezetten voorts de versterkte plaatsen, om alleen verwerenderwi
jze oorlog
te voeren (1).

rug, en

(1)bocumentsHist.T.1l.p.390-394. CAIUERO,Hist.d.1.tllfc/-rt
z,
çCiviles, p.177.STRADA,
de #:#t
? Belg. tib. Y. p.296- 299. CA5IPANA,della Guerra di F'
iandra,T.l1.y.44,45.LAwARIO, le tlt/drre di Fiandra,p.89. Bryrflvouslo,Aïederl. flïd/.bl.361, 362. sE P/TIT, Cltron.
d. /.
/p!/. T. ll. Liv. Xlll. P. 471--473. CHAPPUYS, Hist. G/Al.#. 1.9.d. Fl. Liv. Vl. P. 322.
HARAEPS, Annal
. flrcè. T. 111. p. 349- 351. BoR, Hist. d. Nederl. Oorl. D. ll. B. XYlll. bl.
366,367,369. v.METEREN,Ilist.d.Nederl. Oorl.B.Xl.b1.219,220.IIOOFT,Nederl.ff9/.B.
'X.b1.874,875.
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De Hertog van Anjeu bevond zich thansreedsdriemaandenteDut
kkerken,enwachtte1581-

nog steeds te vergeefs op de Staatsche afgevaardigden. llet ontwerp der voorwaarden , 1584
die men nu van hem zou vorderen, was wel, na lang dralen ,in de AlgemeeneStaten-

vergadering te Antwerpen, opgemaakt, maar niet door alde bjzondere gewesteljke
Staten bekrachtigd. De vier Leden van Vlaandeven meenden, ))dat men zich met
eigen middelen behoorde te verdedigen , en Axzov inmiddels met het eischen van

harde voorwaarden ophouden, zoo a1s onderanderen, dat hi
j zich in alle gewesten
moest laten huldigen, zonder dateen ofeenige daarvan eene achterdeur,bi
j wi
jze van
Renversalen, openhielden (1).'' Hiermede streed li
jnregt het besluit der Staten van
Ilolland, drie dagen te voren genomen , ))dat men met den Hertog zou overeen-

komen, doch niet dan op den voet van het Verdrag van Bordeauœ,waar bi
j #plland en Zeelandop zicla zelve gelaten waren (2).,, Antwerpen en Brusselwilden tot
geen besluitkomen,vöör zi
j datvan alde Vereenigde Gewesten vernomen hadden (5).
De tegenkanting, welke llet onderhandelen met Awzou ontmoette, laat zich verklaren
uit de verbittering en hetwantrouwen op de Franschen , die toegenomen waren sinds

Blhox met zi
jne kri
jgsmagt, naar men meende, betrekkeli
jlk weinig had verrigt(1).
Xen kan bezwaarljk den Hertog van bi
jzondere ongeduldigheid beschuldigen, dathem
hetuitblt
jvenderStaatschegemagtigden eintleljk verdroot(5). En tlaarnog immerin
buinkerkell de pestziek-te lleerschte, welke vele slagtoffers eischte, weshalve hi
j den
Algemeenen Staten,docb vruchteloos,verzochtllad, hena eene andere verbli
jfplaatsaan
le wi
jzen (6), hi
j zelf bovendien zich ongesteld gevoeltle en zag, hoe de gemoederen (Ier Nederlanders al meer en meer van llem vervreemdden, zoo begaf hi
j
ziclz met zijn geheelhofgezin, den Prins van Espinoien LAMORAAL van Ep'?'
tp3/# te 28v.
scheep naar calaz
.s, en Iietden ueer van cb,ankoismetvi
jfl
aonderd man in p,
ttinkerken.rZqaan
omea
rachter. Den Staten echter schreef hi
j,dathetnemen van maatregelen terbescherming 1583
van Kamerijk, en het vereFenen van eenige zaken met zi
jn broeder zi
jn vertrek noodig maakten, en verzochthun, dat zi
j hem de gemagtigtlen op het spoedigst zouden
nazenden (7).
7

(1)HOOFT,Nedrl.Ilist.B.XX.bl.876.
(2)Resolut.t,.H011.1583.b1.258.
(3)HOOFT,Nederl.Hist.B.XX.bl.876,877.
(4)v.METEREX,llist.d.Nederl.t?t
)r/.B.Xl.bl.220.v.coavl:w-lEEsBl'
rsKv,deTachtigj.p/
?rl.
D. 111.b1.633.

(5)nlspERolzx,D.V1l.bl.59.
(6)DocumentsS9f.T.1l.p.395,396.
7)I-E PETIT,Chrolt.d.#p/?.T.1l.Liv.Xlll.p.473,HARAEVS,Annal.#rc#.T.111.p.351.
8*
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1s81- Naauweli
jks had Alzor Dtlinkevken verlaten , of Molrrloxz en LA MOTTE verschenen
3
10
58v.
4 e'
. voor met vi
jfduizend man, maakten zich meestervan de haven,en wierpen in tle
Zomer-nabi
jheid eene schans op. Dit geschiedde zoo plotseling, datde burgers, die zicll
maantl

1583 buiten de stad bevonden, niet tel.ug konden, en de bezetting van kvljîtoksbergelt,
slechts een tltlr van daar, geen middel vond

kom en. W el zond de

Prinsvan orall
jedadeli
jlk eenige gewapentle vaartuigen af, en Bzhow rultte tot ontzet
op, maar de Gentenaars weigerden tlen Xaarschalk den togt door het Land '
t?c,
4

JFccs, uit vrees dat oRxxzls,totsteuning van zi
jn aanhang, den Franscllen Veldheer
in hunne stad wilde brengen. lntusschen had I>ARSIA het beleg voor Ilereltlltals opge-

broken en zi
*
jne k-ri
jgsbenden metdie voor Duinlcerkeu vereenigd, om deze bclangri
jke
Plaatsmetzi
jnegeheeleslri
jdmagtaantetasten.DeHeervanClbamois,wiendeburgeri
jweinig genegenwas,geenonlzetziendeopdagcn,slooteen verdrag metPARMA,waarbi
jhem
jn voll
k vri
je aftogtwerd vergund. De burgers,welke er nietin begrepen waren,
16 v. en zi
Mooim.moesten laet behoud van llun leven vooreen grootlosgeld koopen. Achtdagen daarnaging
ook Nieuîal
poort, slechts met twee vaandels voetvoll
t bezet, aan dc Spaanschen ovcr,
mede door sclauld van tle Gentenaars, well
te slaox verhinderd hadden, derwaarts op

te ruklten. îkttl-lle gaf zich over, vöör laetnog den vi
jand gezien hatl. lnlusschen
was te Bl'ugge, op het berigt van llet bemagtigen van Dîêinkel-kett, door eenige Regeringsleden, zonder hunne andere ambtgenooten, den gemeenteraad, de Algemeene Staten, of den Prins van ol-a'
nl'e te kennen, uit naam der twee Leden van j'laalètlet-elt,
de Prins van Cltimal
', wellte zich te Beverellophield, totStedehouder verkozcn, de-

wi
jl de toestand der stad spoetlig eene sterk-ere bezetling, en het beleid van den
oorlog eenen man van grooteachtbaarheidvorderden. ORAwJE had vroegerdaartoedcn Prins

van Espl
.noiaanbevolen,welke om zi
jne A'erdiensten op dezeonderscheitlingdevolsteaanspraak had,doch nu,beleedigd datmen hem dusvoorbi
jging,zichvoorgoedinFraltlêr#/ç vestigde, alwaar hi
j echter zi
jn vatlerland steedsalle mogeli
jlte dienst bewezen en
zi
jn leven geëindigd heeft. De Prins van Cbinîai, x.
AaEy-vxx chov, de eenige zoon
des Hertogs van Aarscltet, was in Vi
jftienhonderd zesen zeventig in dienstder Algemeene Staten getreden,welke hi
j in Vi
jftienhonderd negenenzeventigverlaten,dochin
Vj'ftienhonderd twee en tachtig weder aanvaard had. Ondanks ditbewi
jsvan eenen
wispelturigen en onbestendigen aard,twi
jfelde men nietaan zi
jne trouw,silldshi
jSXARIA
oz salxzu, Gravin van Megett, eene ri
jke Protestantsche erfdochter, gehuwd en de
Hervormde godsdienst openli
jk omhelsd had. Den twee en twintigsten van Hooimaantl
#

nelt, llist. d. N ederl. Oorl. D. ll.11. XYlll. bl. 369, 371. v.METERBX, Hi
,st. d. Nederl. Otlrl.
B.Xl.111.220.HOOFT,Nelerl.Hi.
%t.B.XX.bl.876,877.v.REYD,Nederl.Gesch.B.111.bl.45.
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werd hi
j te Bvugge door de twee Leden van Vlaandel-en a1s gewesteli
jk Statlhoudet'15
811584
.

ontvangen, en den zevenden van Oogstmaand ook door de twee andere Leden in deze

waardigheid erkend. Vöör zi
jne aank-omst was hetden Bruggenaarsgelukt,in oestende, door pAhsxx berend, vier vaandels A'oetvoll
t te werpen. De Prins van Cltima'
i

Aoegde er, op last van oawxlE, nog negen andcre vaandels bi
j, zoodat de
Spaansche Veldheer het raadzaam kcurde af te trekken en lieverDiœn'
tuidetebelegeren,

dat zicll, na geringen tegenstantl, overgaf. St. kvi
jttoksbergelt, door het A'erlies der
omliggende plaatsen geheelingesloten, werd door den Overste vzlalazxEvvll, een Fransch
Edelman en Hugenoot, zonder llet beleg aftewachten en tegen goedebetalingaan I:&RAIA.
overgeleverd. Nu gold laet Iperett, waardeHeervan Marqueltehetbevelvoerdeentlebele-

ering tothetaanstaande voorjaar ltlanhaftig &'erduurde.DeReg
'eringvanBrugge,thans
voor lzare stad beducht in welke velen den Spanjaarden genegen waren, ontbood den
Overste BoloE met eene afdeeling Sclzotten uit uveenen terug, welke plaats terstond

door de Ri
jsselaars genomen werd. lntusscllcn had t1e bezetting van Breda,de stad

15 v.

gstSteenbevgelt overrompeld en den inwoners een zwaar losgeld afgeperst. Twee maanden Oo
maand
later werd Sas t'tt
,?/ Genl door de Xisnoegden bemagtigd. z'
tttlcl, #t/,/à'/ en llet slot 1583

te Rupellnonde'werden voor geltldtlol-sElkvaaks vAw STEELAID,Baljuw van Jr
J'Jc,
j.,den
Da
ar
I
'
Aaxw
nu
v
as
t
e
l
l
s
'
o
et
aa
n
de
Sc
l
t
el
de
el
t
r
ege
n
ha
tl en
Spanjaarden geopend.
reeds eene sterlkle le Wprp/op den di
jl
t begon te stichten,geraakte Anttvelpeltinhagcheli
jkell toestand. Om heln op eerbiedigen afstand te houden, werden t1e di
jken
doorgestoken zootlat het Laltd vaît '
Ilktc.
$'onderlicp, en verseheidene scllansen opge-

worpen, waartoe de Stetleli
jlke Raad driemaalhonderd dlzizend gtllden bewilligde. En
toen in het begin van Slagtmaand de Graaf van llblteltlo metnegentien vaandels Tev

Neuze bczeten ereen sterk blolthuis gebouwd had,werd de Sclteldewedergeheelvri
j.
Eenigen ti
jd later ltoclztI
A.
&1tM,
t de stad Aalstvoordertigduizend kroonen van deEngelsche bezetting,welke totdien stap overging,daar zi
j van de Gentenaars,inwiersoldi
j
zi
j stond, niet alleen geene betaling, naaar zelfs niethetnoodige onderhoud ontving,
zoodat zi
j met honger en kommerworstelde en bovendien vreesde, door de burgeri
j
met geweld uit de stad gedreven te worden. De Staten hadden geene

kri
jgsmagt om I'ARMA behoorlijk hethoofd te bieden sindsBxxox, uithoofde van den
haat en het mistrouwen der Nedel'landers tegen de Franschen ,zich in Oogstmaand, in

weerwil van den Prins van Oratl
je,met zi
jne benden te Bierrlietingescheept en naar
Frattkrèjlê begeven had. Daar echter de Hertog van a4ljptf in Kamerk
jk
kri
jgsvolk bi
jeenbragt, was pkltxA genoodzaaktop de grenzen hetoog te houden,en
derhalve zi
jne stri
jdkrachten te verdeelen (1).
(1)CARSERO, llist. d 1. Guerras ti
ït/ïze#, p.179,STRAPA,de Bello *:1:.T.11.Lib.V.p.
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1581- ln de Noord-oosteli
jke Nederlandsche gewesten waren insgeli
jks de wapenen desKo1584
nings voorsp.oedig geweest. De Overste TAssls, welke in Steenwi
jk lletbevel voerde,
was in het laatst van Louwmaand over de bevrozene wateren in de Fcftftrc gevallen

en had er twee schansen veroverd. Naar Sleenwî
jk teruggelteerd, deed hi
j van daar
uit vele strooptogten in Friesland, verbrandde Lc/c/f?/m , een half uur van Leeuwardett,

en pleegde alom bi
jsteren nloedwil. HetStaatsche krjgsvolk en een hoop gewapende
boeren, welke hen, meteenige veldstuk-jestegentroltken, werden spoedig geslagen en
uiteengejaagtl,tle gesneuvelden naaktuitgeschud,en vele vlugtelingen,zelfs gri
jsaards,
vrouwen en kinderen, door t1e ruiters OP den Weg in koelen bloede vermoord, ofneus

en ooren afgesneden. Sowov lietBlokzlj
..1en de fft/?'
.
?l#c?-bezetten,tlewi
jlhi
j er verstandllouding met den vi
jand &'ermoedde. Xinder waaltzaam was men in de stad Zutpltett, welke den twee en twintigsten van Herfstmaand door '
rkssls, niet zonder verraad

van de bezetting, werd overrompeld. De burgeri
j koes na eenige tegenweer, waar
velen bi
j oml
twamen, de vlugt. Thans ging het op een plunderen en geldafpersen,
en de burgers werden derwi
jze mishandeld, dat de meeste de statlen hetoverschot
hunner have verlieten. Om de Jlt
?/k
ltx?: tegen nieuwe vi
jandeli
%
ike invallen le dek.#

ken , werd aan den Bestlkant tles Ilssels eene schans opgeworpen, doch welke
in den svinter onderliep. Pit dien lloofde door de bezetting verlaten, namen de

spanjaarden er bezit van, versterkten er zicl)en bragten alzoo gelaeel(ielderland en
overijssel onder brandschatting, ofsclloon de Staten de omliggende steden,zoo goed
zi
j konden, bezet hadden. Daartegen gelukte hettlen '
lleervan sjjenoord en ztsxxoA
sxrxs, elk aan het hooftl van zeshonderd man, uit l'erscbelling gekomen, de

vesting otterdktm aan de Eepk.
s, tusschen belfzi
jl en Iteùle, te bemagtigen, waarin
--%

ZJ
i* door een aantal lxl*a*
lezen onder srzlx vAx xAyusEx wakker ondersteund waren.
De plaats, waaraan den vi
jand, om tlestoevoers wille,grooteli
jk-sgelegen lvas en die
aan het geheele gewest ten muur verstrekte, werd in een geduchten staat van ver-

dediging gebragt. Tegen het einde des jaars beproefden dan ook (le Koningschen
vruchteloos met vi
jf en twintig vaandels voetvolk en zevenhondertl ruiters, welke de
Rkjn waren overgetrokken, ottevdum te bernemen. skzzxooRo overleed binnen tleze
sterkte na eene langdurige ziekte. Hi
j was een deugdzaana en dapperEdelman,een
vurig beminnaar zi
jns vaderlands, maar wiens moed niet alti
jd door lletgeluk be300--306. C&MPAXA, della Gtfcrrfz di Fiandva,, 1'. 11. p.45, 46. BEsrlvoul-lo, Nederl. llist.bl.
362. IZE PEl'IT, Chron. d. Iloll. T. 11 tiv. Xlll.p. 474, 478. cllAppl/ys, Ilht. tzf
/p.#. 1. g.
d. Fl. tiv. 571. p. 323, 324. I)z TAssls, comment. luib. Vl,p. 44. llARxEtTs, hnnal Wréf:,T.
111. p. 351- 353. BoR, Hist. d. Nedevl. Opr/.9.1l.B. XYlll.bl. 371, 372,398,401, 403.
v. Mzr
l'Ensw, HIst. d. Nedevl. 0tv.
/. B. (
X1.bl.220, 222, 223. IIOOFT, Nederl.Ilist. B. XX.bl.
87
,4 881. v.MEYD,Nederl.&e.
îc/?.B.111. bl.45.
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gunstigd werd. Uitden krt
jg llad ht
j geen voordeel getroklten,veelmeerzi
jne eigene 1581middelen erdoorverkorten zi
jne goederen zwaarbelast(1).
1584
Gevaarli
jker vi
janden dan de Spanjaarden waren voor de Vereenigde Gewesten de inwendige verdeeldheden en beroeringen, de yerraderi
jen van velen, en de
He
t
t
e
l
ke
ns
her
ha
l
en
va
n
he
t
ve
r
bod van toevoer naar
baatzucht van bi
jna allen.
den vi
jand toont aan, hoe dikwerfdit overtreden werd (2). ln Noord-klollapd llielden de Koningsgezinde landlieden, in weerwil van het bevelschriftdaar tegen uitgevaardigd, talri
jke zamenkomsten, welke sowov gewapenderhand lietuileenjagen en de

schuldigen metzware geldboeten straFen.SindshetopvattenvanhetzwaardtegenSpall
je,
was in Friesland, even a1s in Ilblland en Zeeland, getwist over het stemmen der ste-

den en van hetplatte land terStaatsvergadering. Xen waserin Vi
jftienllonderd acht
en zeventig overeengekomen , dat de steden ééne stem , oostergo, J'
Fcs/crpp en (1e
Zevettwolden te zamen drie stemnlen op den Landdag zouden hebben; thans be3veerden
de steden, dat haar, nu de Geesteli
-j
ken l'
an de Staalsvergaderingen waren uitgesloten,
nog eene stem toekwam , en dat de drie Deelen van het plafte lantl zich met twee
stem m en behoorden te Vergenoegen. De Landraad aan de regterzi
jde (ler L11
'cf'
/.
y, welke
toen te Utrecltt zitting hield en voor wien het geschil gebragt werd, kon tot geene

beslissing komen. Eindeli
jl
t kwam opvxxzE tusschenbeide, en zi
jne gemagtigden Xr.
Lzola.z:n cxsExsaoor
r, Raadsheer aarl het Hof van tlollalld, en X1-.xvlt,l-vx BARDESj
Oud-Burgemeester vall A3??t
s/cr#c???, nevens I)E MERobl, 'sPl
'insen Stedehouder of

Plaatsbekleeder in Fl-iesland, bepaaltlen, tlat alles voorloopig zou bli
jven op denzelfden voet als in Vi
jftienhonderd acllt en zeventig was vastgesteld. Ofschoon de
steden aanvankeli
jlt tegen deze uitspraak stribbelden, wertlzj echter eenen geruifnen
ti
jd gevolgd. Eerlang verzocht OE 3IEROOE,terzalte van vergevorderden ouderdom ,zi
jn
ontslag. De Statcn van Fl-ieslant
l benoemden in zi
jne plaatsGraafwzLrEslLoozwlzK
k'
aztAt/$
-.
sct/,,welke lteuze (1ePrinsvan olaltlebekraclttigde (5).
*

(1)Avchtvesdela Jflfçpzld'orange,T.Vl1l.p.291.CAItNERO,Ilist.d.1.tztfdrrc,
çCivites,p.
178. STRADA, de Bello Belg.T.1l.tib. V.p.296. CAMPAXA, della Gtferrc di Fïcn#rc ,T. 11. p.
46 verso. ssxTlvoGlzlo,N ederl.lA.
ç/.b1.363. I,s PETIT, Chron. d. H011. T. ll. Liv.Xl11. p.
480, 481. cllApprys, Ilist. &Jp,
.#./.g.d.Fl.Liv. V1. p.324, 325. IIARAEI
JS,Annal. Brab.
T.111.p.353. GROTIUS,Altnal.tib.1V.p.81.B()lt,Hist.d.Nederl.Oprl.D.11.B. XV1ll.b1.363,392,
400, 401, 402. v. MBTEIIEw, Hist.d.2Yc#ez./.001-1.B.Xl.bl.223. HOOFT,Nederl. Hist.B.XX.b1.867,

882,885. TADAMA,wlLt>:M Graaf '
tlcl den Berg 6'lzone tijdgenooten,b1.41,191.
(2)Zieonderanderen deResolut.r.H011.1583,b1.85.
(3)hvehivesde la Jftzit
çpn d'Orange, T.V111.p.330, 335. soR, Hist.d.AT:#er!.oorl.D.
ll. B,XVlll. bl.372--378, 403. IIOOFT, Nederl. fS,
ç/. B. XX.bl. 870. s'
cllo'
r-xwt's, Fr. Hiat.
b1. 916- 924. wlxszxlus,Chron.r.Yriesl.B.XV1ll.b1.714- 738.
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Ondertusschen waren in de stad Utrecht veel grooter moei
jeli
jkheden dan in
Ft-iesland ontstaan, De Bevelhebbers of Kolonels der acht burgervaandels aldaar.

die zich a1s Gemeensmannen (Tribuni P/:l?'.
s) beschouwden, dienden in Zomermaand bi
j de Vroedschap een vertoog in, waarbi
j zi
j beweerden alszoodanig voorlaan
gelloord te moeten worden in alle zaken, welke met den oorlog in verband stonden.

Ook keurden zi
j af,datde Staten,totgrootbezwaar der gemeente, eenige honderd
burgers en landlieden tot waardgelders aannamen, om , zoo het beette, hetplatte lantl

en de kleine steden te beschermen,maar eigenli
jk-,om hetvolk teverdrukkeneneenige
baatzuchtige Staatsleden te believen,die allebelangri
jke zaken naarbunnen zin dreven.
De Vroedschap stelde het sttlk in handen der Staten, om er op te besluiten. Dit echter duurde het ongeduldige graauw te lang ; hetschoolde te zamen en dwong deStaten ,
llet besluit op het wervcn van waartlgelders in te trel
tken. Het is niet te verwonderen,

datna zulk eene daad van geweld,de Ridderschap weigerde terdagvaartteverschi
jnen.
zoo lang zi
j tloor een oproerig gepeupel in de vri
je uiting van baar gevoelen belemmertlkon worden, en derhalve deStatenaanraadde, elderstevergaderen.Ditlaatstevooral

bragthetgemeen in nog hevigergisting.De ratldraai
jersleverden nu,in naam derburgeri
j, ter Vroedschap een tweede vertoog over, waarbi
.
j zi
j, bebalve een verzoek.
llun deq staat A'
an 'sIuands inkomsten en uitgaven otlen te leggen . ook rek-enschap
eischten van hetgeen nlet den Prins van llrt
'
t,
tql'e over de opdragttler lIooge Overheid
gehandeltl werd , daar er spralte gillg, dat men hem voorwaarden afvergde, zoo bene-

(len zi
jne waardiglleid,tlathi
j die onmogeli
jlk konde aannemen;voor de Geestelijkheid
en Ridderschap, gingen zi
jvoart,bedongmenvoordeelengenoeg,maar(lroegvoordevrijheden enllet welzi
jn tle1-gemeentenvolstrektgeenezorg;allestloorvlochten nletscllampere
:0v. woorden tegen de Slaten. Terwi
jl de Vroedschap ltierover nog raadpleegde,
OOgst-5verden op eens de trommels geroerd, de burgers geraakten in het geweer en
m aand
1583 hielden tot 'sanderentlaags aan den avond de voornaamste plaatsen der statl bezel. Xitl-

tlelerwi
jl overhandigde men der Vroedschap een nieuw .dochslordigopgemaaktvertoog,
waarin onderanderen begeertl werd, dat de gemagtigden der acht burgervaandels over
alle bezwaren zoutlen gehoord worden. De Vroedschap verwees de belhamels schrifte-

li
jk naar den Prins van oranje,beloofde zich naar diensgevoelen tegetlragen,en verzocldt de burgers de wapenen afteleggen en rustig huiswaarts tekeeren. Velen schenen
hierin genoegen te nemen, maar eenige heethoofden hielden de vaandels op de

Ae@/#t? bi
#
i
Feen en eischten nu, daar zi
j zagen tlat men hen vreesdc, even dwaas
a1s buitensporig , afschaëng Aan alle lasten en pacllten. Vruchteloos bragt de
Vroedschap hen onder het oog, dat dit buiten hare magt was en het Land op die

wi
jze nietkonde bestaan;zj daarentegenverklaardengeenantlermidflelteweterl,pm den
hollenden en steeds aangroei
jenden laoop te bevretligen. Eenige Regeringsleden begaven zich naar (Ie ,
Ve1/#c. on', zoo mogeli
jk, door hun aanzien en verstandige rede-
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nen het gemeen tOt bedaren te brengen.'' Verre van daar. Xen Sluit hen in eenen 15811584
kring en schreeuwtdolzinnig onder hevige bedreigingen: afl cJ/ al'
l- bedoelende
? dringtze #0p#1 De behiermede de belastingen. Eenigen riepen: dringt ze #pp#.
angste Regenten verzochten verlof, der Vroedschap daarvan verslag te mogen geven.

*Neen,'' was betantwoord,))gi
j ipvl/'
van ltier ltiet,'
vkôl-#12
j depaclttettbt
j i-/pi-pchtiheblJJ#::c/lJ/'
/,z00 c/t
szij @f3#6'
t?p:r# lklel-delt/'' Te vergeefs waren alle voorwendsels en uitvlugten; wilden de Heeren hun leven redden, dan moesten zi
j aan den wil
des volks toegeven. Te naauwernood veroorloofde men llun naar het raadhuis terug te
keeren, om tle keur ter afschaëng tç helpen ramen. Derwaarts stoof het volk met
eef erstaan totbi
jklokgelui hetopheFen
Wapenen , vaandels en groot gedruisch, en bl
van de pachten en lasten was afgekondigd. Doclldesanderendaagshieven de ontvangers
der gemeene m iddelen en de pachters hierover hevige klagten aan, en de Vroedschap

gaf den Prinsvan olalqie verslag van lletgeen gebeurd was.De oprujersder gemeente,
tot bezinning gekomen, zagen in dat zi
j llet snoer watte sterlk gespannen hadden;
den medepligtigen 1as men den angstop hetgelaat, en eindeltjk kwamen de Burgerhoplieden zelvcverzoeken, de afgeperste ophemng weder in te trekken en datslechtsde
belasting, door de Staten uitgeschreven, van twee stuiversop demuddetarween van drie

stuivers op de mudde rogge mogtafgeschaftbli
jven. Ditverlangen werdzonderslorenis
op den twaalfden van Herfstmaand bevredigd. Eerlang gaven de Staten van Ulrecltteen
uitvoerig antwoord op tle twee bewuste vertoogen in het licht. Op laetgeen hun omtrent

hetonderhandelen metden Prinste lastgelegdwas,merlttenzi
jaan;))datoverdeopdragt
der Hooge Overlleid aan oRz
kxzE dikwi
jls ter Staatsvergadering en in de Vroedschappen
der steden geraadpleegd was, en datniet eenige weinige, geli
jl
k de burgers meenden,
maar meer dan laonderd Personen e
r in geltend waren; dat ook de ontworpen voor.

waarden zoo beperktnietwaren, als men der burgeri
j laad diets gemaakt, maar overeenkwamen mel die van Hbllalld; dat men ze verstandig en doeltreffend zou vintlen

ten ware men,na zo0 lang voor (1e vri
jlaeid gestreden te hebbcn,zich in eene nieuwe
dienstbaarheid dacllttewerpen;datdeze voorwaarden opuitdrultlteli
jltverlangen vanden
Prins waren gelleim gehouden; en datden Staten nietbewustwas,datzi
j daarbi
j iets
meer voor het eene Lid van den Staat dan voor het andere bedongen laadden-'' Sedert

werd door tusschenkomst van den Prins van oranje en de Algemeene Staten de rust
geheel hersteld; en de Staten van het gewest, zelfs de Edelen, keerden in de stad

Utreclttterug(1). ))Dusdanige weêrbarstigheden,''zegtuooF'
r,))geschillen,en misverstanden leesden de eendragt, aIs men haar het meest van noode, en het llodderen

der Hooge Regering er zoo grooteene bekommering aan hatl (2).''
(1)SOR,llist.d.Nederl.ppr/.D.ll.B.XV11l.b1.379 392.
(2)Nedol.Ilist.B.RX.bl.873.
Ill DEEI-. 1 Sr
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1581- In Oogstmaand waren de Algemeene slaten te sliddelbltrg bi
jeengekomen,waarzich
1584 tllans oawwzs bevonf
I en zj'veiliger dan in het onrustige Atltwerpen hunne vergade.

ringen kontlen llouden. Het eerst wat laier t1e aandacllt van den Prins beziglaield, w:s
het regelen van het Zeewezen, waarin hem IAARMA, door hetoprigten van een Raad ter
Admiraliteit en het llitvaardigen van een nieuw bevelschrift op de zeevaart, was voorgegaan. Daarenboven haddeSpaanscheLandvoogd but
btkerlvezt, GrevelillgeaenNietttvpootnt

tot vri
jàavens vooralle volken verltlaartl, zelfsvoordeHollanders, Zeeuwen en Friezen, mits deze den Spanjaarden insgeli
jltsvergunden,in hunne havcns laandel te dri
jven,onder wederzi
jdsche betaling van A'erlofgelden. Hierbi
j ltwam ,dat hetscheepsvoll
t
van TRssy
-oxo in Zeelattd sinds lang over gebrek aan betaling morde, en nu tot den

vi
jand begon over te loopen. LA (
XOTTE trachtte op nieuw door vlei
jende brieven den
kdmiraal zelven tlaartoe te bewegen ,tloch tleze gafer tlen Prins kennis van en tevens,

dat p.
&.
aMA metgroote vlijt oorlogsschepen uitrustte en reedseenîgeVlaamsche ltapers
in zee gebragt hat
.
l, welke twee of drie bodems voor de Jfct'
f,
s genomen hadden. Xet
hulp
' der Hollanders en Zeeuwen regelde o14-kwll! t1e betaling van llet sclaeepsvolk,
waardoor verder overloopen voorkcimen werd, en m en zontl eenige s'liebooten uit, om

de zeesclluimerijen tekeerte gaan (1).
Oln dien ti
jd verscheei
'
l ter Algelneene Statenvergltflerïng tIe lleer oEsl>ntixEAux
als gezant van den ilerttlg van Azl
)ott. Breed wi
jdde hi
j uit over tle genegenheid
zi
jns lleesters
L
h'
ellerlaltdelt,
welke voordeelen zi
j uit eene verzoening
met lena zouden treltlten, tot grontlslag waarvaa hi
j ecnige punten ollgttf. -ïxlou
tocll pr
as t(
)t Algelneeil Sletlelloutler tlcs Konings
.
/9-t7,
?l/f?-t
)'/f verlle&-en, zi
jne
magt daardoor aannaerkeli
%
jl
t vergl
'oot, en lli
j alzoo nneel- in staat, l
'
)u1)) te l
uieden.
Voorts verlklaarde ool
kd
*e gezant, dat tle llertog van ztjne verlkregene regten op de
jqkdel-laltdell ninamer zou afstaan, en solzade tlreigend de nadeelen op, wellke uit eene

vredebreult met hem onverlni
jtleli
jlk zoutlen voortvloei
jen. De retlenen vooren tegen
werden ri
jpeljk overwogen;deStalen van Bl-tlbtl,
ltdwaren nietongenegentoteenvertlrag
nlet den Hertog, tlflch de afgevaardigden van j'
-laaltderelt verltlaarden er zich bepaald
tegen.De zaak werd niet alleen in de Staatsvergadering met hevigheid gedreven , maar
ook in gedrukte schriften voor het volk. Over het geheel waren t1e gewesten weinig
gezind, zich weder met de Franschen in te laten. De Staten van Ilollaltd betuigden,

dat zi
j ditnietgeraden oortleelden, ))overmitsde groote opspraak en caltlmmiën, die
ontler de #emeente zi
jn gerezen.'' Zi
j zonden bi
jzondere gemagtigtlen aan den Prins
van fkrét??
,'e, om hem ernslig te verzoeken, ))niet verder in onderhandeling metAwzoc
J

(1)Resolut. t1.H011.1583,b1.328,329,331,332,401. :0R,H'
ist.(1.hmedeî'
l.Opr/.9.ll.
B.XV1l1. bl. 399, 400. HOOFT,A'edetl. Hist. B.XX. b1. 879.

1)ES V A D E R L A N 1)S.

67

te treden of zich eenigzins daarop te verlaten, maar integendeel de zaken des Lands1581in dien staat te houden,
1584

alsof zj alleen doorde hulp xan God Xlmagtig, hethand-

haven van goede tucht, en llet bezigen van gepaste middelen beschermd en behouden

moesten worden. Van hunnen kantboden zi
jlletlleffen van de vereischte schattingen
aan , laet opbrengen van geld, en laet bewilligen van zoodanigen staat van oorlog als

de Prinszelfzou noodig achten (1).5' In een kracbtig vertoog spoorden ztj de Staten
in het algemeen en elk gewestin het bi
jzonder aan, zonderverder uitstel de noodige
middelen teverschafl'
en totbehoud vanhetgemeenschappeli
jk vaderland (2). DePrins
betuigde in een uitvoerig geschrift den zesden van Herfstmaand den Staten van llblland

zi
t
jne tevredenheid ))over hunne goede en opregte genegenheid, om datgeen ten einde
te brengen,watzi
jzoo lofleli
jk begonnen hadden;dathetwenscbeli
jk ware,datalde
gewesten een dergeli
jk besluit namen,hi
j twi
jfelde dan niet,ofalleszou spoedig,rnet
Go
ds
hul
p
,
t
ot
ee
n
goe
d
e
i
nde
ger
a
ken
;
dat
laet
an
ditnog niet geschied was, daar hi
j dikwerfen
navtl
rukhe
kemli
jlkni
9et
tlocha
lzdvra
ufc
ght
ehealn
og
os
e,
n ddeant

dit nog niet geschied was , daar hij dikwerf en nadrukkelijk , (loch vruchteloos , den

Algenaeenen Staten had onder het oog gebragt, wat tot behoud en bescherming des

Landsgevorderd werd;tlathi
j evenwelnietzou nalaten,steeds zi
jn pligt te betraclaten
en ernstig aan te dringen op hetgeen ten of
arbaar van het Land zou mogen strekken; en

eindeli
jl
k,dathi
j in alle zalken,zot
) bi
jzondere a1s algemeene, elltell goeden raad zou
volgen totbevordering van deeerGodsen hetwelzi
jn van l
aetvaderlantl(5).''
Als een floede raad echter lkwam die der Staten van Ilbllaltd, ten opzigte der
onderlaandelingen met Axzou, tlen Prins niet voor. Hi
*
jbeschouwde steeds eene Ongelluichelde en geheeleverzoening met den Hertog als het laatste anker van behoud, w ees
.

de nootlzalkeli
jkheid tlaarvan aan, en somtle er de voordeelen van op in zi
jnebrieven
en gesprelklken, Xaar zi
jn inbien,mpestmen in den Avorstelstri
jd tegen Spall
)'e lkiezen,
tllh'
altkrijl
vlotvriend,oftotvi
jandtelaebben.I)ebeweegredenen,om welltemenAwzovhad
aangenomen, bleven nog tlezelftle; in elk geval zou hetthans gemaklteli
jk zi
jn, zich
door krachtige bepalingen tegen alle misbruik van magt te waarborgen-'' De juistheid
van tlergeli
jke redeneringen zagen velen Beldra in, en men nlag gelooven, dat in
weerwilvan den overigenszeernatuurl
i
jlken en wettigen haat,tegenzin en vrees,'sPrinsen gevoelen,uithet besef van volstrekte noodzalkeli
jkheid,tle overhand zou behouden
hebben,indien nietonverwachts eene bedriegeli
jke hoopvan den lkantvan bkkitscltlaltd
(1)ljesolut.v.11011.1583,b1.362,368 371. Archtves de la Jft
f
'fspoàd't.
??tz?kpc,1'
.Y111.
p.249 252.Ygl.1). 231. v. METEI'ES, Ilist. d. Nedel-l. Opr/.B..
X1.là1. 221 vt
arso, 222. HOOFT,
N'
ederl.Sf,
sf.B.XX.bl.879,880.

(2)Resolut.r.11011.1583,b1.402 410.
(3)ltesohlt.v./fp#.1583,b1.393 398.
9+
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15
81- de gemoederen beneveld had (1). De Aarlsbisschop-Ketlrvorst van Kettlett OEBIIARO
1584
'
raucussss van W alburg had in Louwmaand dezesjaarsde Augsburgsche Geloefsbeli
jdenisin zjne staten ingevoerd,en kortdaarna openli
jk de Gravin AoxEsvaltkVit??.
sJel#/
gebuwt
l. Door den Paus van zi
jne waardigl
zeid ontzet, voor ketter verklaard en in
den ban gedaan, had hetDomkapittel, op aansporing van den Keizer en de geeste-

li
jke Keurvorsten, Eltxsr valt Beijeren in zi
jne plaats verkozen. Uitdien hoofde had
hi
j in Grasmaand de wapenen opgevat en van de werelt
lli
jlte Keurvorsten, inzonderheid van Hertog cAslura, belofte van llulp en bi
jstand ontvangen (2). Velen in de
Nederlaltden begrepen,datmen gemeene zaalk met den afgezetten Kerkvoogd en zi
jne
Bondgenooten moest malken. De drang tler gebeurtenissen , t1e onbetwistbare gemeen-

schap van belangen en gevaren, meende men,zouden eintleli
jlt die eenparigheid van
besluiten en pogingen te weeg brengen, wellke m en zoolang te vergeefs gewenscht had.
'
W anneer m en de Protestantsche Vorsten ontlersteund had, om de Keulsche zaak tot

een gelukkig einde te brengen, zouden zi
j, op hunne beurt, aan de worsteling dcr
Nederlaltden een eintle malten.9. e afkeer voor Awlou, wellte slechts voor hetdreigentle

gevaargeweken was,wertlonoverkomeli
jlt sinds mcn geloofde,l
aetbuiten laem te ltunnen redden. Ditwas inzonderheid het gevalin Vlaaltderen en in Geldevlaltd (5). Te
Gent bovenal haatte men tle Franschen , en verlangde vurig naar de terugkonlst van
IlsxBvsE en Herlog cz
tslxla. llen scheen hier eerder geneigd, zich ltletden Koning

van Spalqje dan met Axzov te verzoenen; ja, er was zelfs ernstig sprake, eene
afzonderlt
i.
F
ike overeenlkolnsl met PARAI.
& te sluiten, Nvaarover reeds een jaar te
voren gerucllten in omloop geweest waren (1). CulAlxl, die doar sclli
jnbaren
i
jver zich grooten invloefl op de gistende gemoedel'en verschafte, was een tler
Noornaamste doordrjverj van eene staatk-unde, welke in de gevolgen noodlottig is
gewortlen. Naar oaAwzE's oordeel, had men slecllts keuze tusschen onderhandelen met

Spanje of metFrankl-i
j
,/f. CUIAIATsloeg een derde midtlelvoor, nameli
jk, om Hertog
cxszxlh, die nlet eenige duizend ruiters en voetknechten tlen Aartsbisschop van Keulen
was ter hulp gekornen, herwaarts te roepen, en met dien Kerkvoogd en de andere

Protestantsche Ri
jksvorsten een verbond te sluiten (5).ORA>JEstelde weinigvertrouwen
(1)t
lnoExv.PRISSTERER,in deArchivesdela Jfci:pn d'ort'
fpppejT.V1ll.p.XXl1.
(2)s()lt,Ilist.t/.Nederl.Opr/.D.lI.B.XYll1.b1.360,361.
j3)hrchivesdela Jflïdp')d'orange,T.V1ll.p.XXV,p.216,217.
(4)Zie 'sPrinsen brief van den 31'tenvan Bloeimaand 1583 aan deRegering van Gent, in
ps zoyGE, olluitg.Stukk. D. ll. bl. 87.

(5)vAx AEAro,Nederl.Sfçf.B.111.bl.46.
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ln Tavcllszss, wiens zuiverheid van beginselen zeer twi
jfelachtia was en wiens be- 1581.
1584
kwaamheden niet evenaarden aan de stoutheid zi
gner ontwerpen. Niettegenstaande dit
ongunstig gevoelen, weigerde eclater de Prins, door den ommezwaai van zaken en de
algemeene neiging der gemoederen gedrongen, zi
jne toestemming niet tot het aangaan
van een verbond met den Evangeliscllen aanhang in buitscltland. Sl
echtsbegeerde hi
j
Tooreerst, datmen,door noodl
ottige begoochelingen medegesleept, eene nabi
jzi
jnde en

zekere hulp voor hetuitzigtop eenen verwi
jderden en zeeronzelkeren bi
jstand nietzou
laten varen; en ten tweede, dat de hulp, wellte men den Keurvorst van Keulen wilde
A'erscbaffen, van de Algemeene Staten zou uitgaan. Xaar devierLeden van j'laqntlereîk,

aangespoorll door Gent, zonden afzonderli
jk zaaltgelastigtlen naar Keulen,voorzien van
schoone woorden,doch zonder anderen waarborg dan den goedenwilvanhungewest(1).
Dit gedrag was te minder te verontschuldigen,daar het berigtschrift, door de Algemeene
Staten vpor hunne afgevaal-digden naar tlen Keurvorst van Kettlen opgesteld, alles be-

vatte, watmen redeli
jkerwi
jze verlangen konde.Zi
j drongen tlaarin aan,3)op de noodzalkeli
jklleid van een verbond,en verzochten den Keurvorst,hun hetbeste,gemalkkelijltste en vaardigste middelaan te wi
jzen, oin daartoe te geralten, el1tevens, in gevolge zi
jne aanbieding, hun den weg te toonen,langs wclken zi
j met llertog cxslxllt
kontlen onderl
aandelen, om daaruit lzulp te ontleenen totverdediging hllnner gewesten.

Het deed hun leed, tlat zi
j, uit hoofde dcr groote en langdurige oorlogen, slechts
vi
jftigduizend Brabandsche guldens ter maand, voor den ti
jd A'
an A'ier lnaanden, en
eenige gewapende schepen konden aanbieclen, terwi
llltatleger van Hertog cxslxlllt in
.j
hetgebied van Ketllett zicllbevond. Avanneer hel
,altlaarnietmeernoodig rnogtzi
jn,
zou het, ten behoeve der skdel'laltden, #c slatts overlreklten, alstlan door de Staten met duizentl ruiters en tweedpizend voetknecllten versterkt, en eene bepaalde
somme gelds,ter beschikking van den Hertog, uitgelkeerd worden (2).', Onzalle botsingen en geschillen, tot welke de overhaaste slap der Staten val) j'laanderelt aanlei-

ding konde geven, te voorkomen, schi
jnt(1e Prins getrachtte llebben, dien a1seene
voorloopige poging te (loen beschotlwen,in welke hi
j zelfdeelgenomen had(5). Ten
minste Doctor Jrwlvs werd gezonden, om de Vlaamsclae gezanten te volgen en hun van

raad te dienen (1). Ooltgaven de Staten van flolland tekennen,dathetaanknoopen
van een hulpverbond met de Duitsche Vorsten. ))wel en loFeli
jk door den Prins cn
de vier Leden van Vlaanderen gedaan was (5).1'
(1)v.METEREN,Ilist.d.Nederl.Opr!.B.R1.b1.222.
(2)Remlut.1
J.H011.1583,b1.419 421. v.ME'
rznl.
lx,Ilist.#.Nedel-l.00rl.B.Xl.bl.222.
(3)UROES v.PRIySTERER,in deArcltivesde la Jfcfdpozd'Orange,T.Y111.p.238.
(4)v.MSTERE:,Ilist.d.Nederl.007/.B.Xl.bl.222. IIOOFT,Nedet-l./.
fiJ/.B.XX.b1.881.
(5)Resolut.v.ffp//.1583,b1.429. Ygl.'sPrinsen briefaan de vierLedcn van b'laanderen,
in de Arcltives de ltz Maim n #'Orange, T. V11l.p.238- 240, 244 249.
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Be Fransclle GezantbEsplvwEArx herinnerde schrifteli
jk den elfden van Herfstmaand
de Algemeene Statcu, dat))zi
j bi
j de onlangs gemaakle voorloopige overeenkolllst (1),
(len Hertog op nieuw voor Heer erkend hadden naar den waren zin van de Bljde
lil/rpm,
s/c, welke strekte om de grieven uit tlen weg te ruimen zonder aan de Souvereiniteittc tornen , endaterderhalve aan hunne uitvlugten en uitstellen eenseen einde

moest ltomen (C).'' ln Slagtmaand vermaantle hi
j hen nogmaals,Axzor's stappen tot
s'erzoening nietafte weren;en voorzeker,de llulp vanFrastkrijk was niette versmaden, nu de Spanjaarden door gewelfl of verraad zich van verscheidene plaatsen had-

den meestergcmaakt,en van dag totdag ontzaggeli
jkerwerden (5). PARMA trachtte,
daarenboven,de onderhandelingen lnetden Hertog te hervatten (é).Axzor gaf hiervan
kennisaan de Algemeene Staten en oaAxzE metde betuiging,dathi
j nimmer ietstot
hun nadeel zou aangaan, en zootlra hi
j eenig mecr lichtin de zaak bespeurde,hen
daarvan zou verwittigen (5).
Op de Statenvergadering'te M iddelburg' werd niet veel van belang tot stand gebragt, daar de Vlamingers ziclz tegen alle voorstellen verklaarden, en er geene gemagw
tigden van Geldet-lalld, Utrechl en overl,.l'
ssel verscllenen waren. Er werd echter besloten, Bel-gelt p/? Zpp??? en 11
-el-enlltals, welke tloor het verlies van Sleettbel-gelt in
grootgevaar verkeerden, sterker te bezetten, en m aatregelen tc nem en ter beveiliging
van Bvussel en Jfcc//c/cfl. Voorts naln men in overweging, of el-thans nieteenige
verandering in hettlertiende llunt der Ultie
/7/0-cc/?/ behoorde gemaakt te :5orden ,
aangezien nu al de Vereenigde Gewesten de Hervormde leer omhelstl hadden. Hier
Averd op bepaaltl, ))dat lnen de llervormde godstlienst zou handllaven, zonder in de

Vereenigde Lallden eenige antlere eeredienst openli
jk te getloogen; docla dat Inen de
plaatsen , die later in .llet Bondgenootschap mogtetl opgenomen worden, in dit stuk
naar eigen goedvinden z0u laten handelen-'' Daarol) ging de Vergadel'ing uiteen , om

te bol-dreclttnader zamen le komen (6).
Beter dan met Allov, slaagde I,AlAxa'sonderlzandeling metoa&xzE'sschoonbroederw IL.

LEhtGt-aaft!c'
?àdellWcg-f/,welkesindszi
jneschandeli
jkevlugtuitIkraltlpelt(7),zichals
(l)Ziehiervoor,bl.53.
(2)ht'
cltives de la Jfé
zfs
'
prl#'Orange,T.5T11l.j).253 255.
(3)Al.cltivesde/fzMaison #'ovat'
tge,1.$7111.I).2f14 26$).
(4)Zie hitarvoor,b1.47.
(5)Al'chivesdela Jfcfîpzld'préf??q
çc,r
1'
.A'
-11l.p.269.
(6)I
lol
t, llist. d. Nederl.0t
lr/.D.ll.B.XYlll.b1.403,404. v. ISISTEIEy, llist. d. z%-c#c?-/.
O0rl.B. Xl. bl.222. HOOFT,Nederl. Hist. B- XX. bl. 881.

(7)Alg.f2t?.
sc/?.#.Yaderl.D.1l.St.V.bl.226.
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balling te Brenen tot den tijd der Geritselie Bevrediging had opgehouden , toes hl in het 158i1584
bezit van al zijue goederen was hersteld geworden (1) . Oiirustig , heerschzuchtig en twistziek van aard , rakelde hij spoedig een oud geschil met zjn broeder , Graaf FR EDERH(,
weder op ,

docli wer(i door het Hof van Brussel in het ongelijk gesteki .
dat hij buiten

verbitterde hem ,

Nassau ,

bediening gehouden en door zijn zwager

naar zijne meening , kwalijk behandeld

werd .

niet wederstaan ,

JAN

zoo hij tie Spaansche zjde

en besloot tot dit laatste teen liet einde van Vijftienhonderd

Uiterlijk Meld hij zich echter flog aan tie Staatsche zijde en werd zelfs ,

tachtig .

bet vertrek van

JAN

Gelderlanci,

door (len Pries van

tot Stadhouder van dat gewest gekozen (2) .
PARMA ,

teruggebragt .

wenden , en

(IC

Dc

Oranje

en den Raad van State

HJ aanvaardde dien

welke hem verzekerde ,

wanneer hij

zou bekrachtigd \vOr(lefl ,
wind had

na

V(tfl Passa'ii , in Wijnmaand Vijftienhonderd een en tachtig , op

voordragt der Staten van
en toes temming van

van

In die gemoedsgesteldheir
heid

konde hi' de schoone aanbiedingen en beloften van PARMA ,
boos ,

Nog meer

Post

met voorkennis

(lat hij daanin door den Koning

Gelde'rland en Zuiphen onder het Spaansch be-

Graaf heioofde daartoe

zjne beste pogingen

aan to

stati Zulpheii den Spanjaarden in handen J.e steilen , zoodra zij er zich

met eene krijgsmagt voor vertoondcn (3) . Pi' uitnernendheid speelde hij twee jaren de
nol van een eerveigeten huichelaai en verrder,
boor

(IC

scheen voor het oog (icr wereld alles

groote zaak den vadenlands over to hel)bCfl , en trachtte (lIt door %voorden , zelfs

door daden to toonen (4) . Hot wantrouwen teen hem , door het verbs van Zuiplien en
lyet optukken var ,
gtenzen van

vijf afdeelingen Spaansch voetvolk en elf koineiten

(el(!eriand

opgewekt, werd verhoogd door zjne verklaring,

Landdag l4jeen Ic roepen ,

or

WIlLEM COCK ZO

(IC

eerlang den

over den vrede met Spaje , door velen gevenscht ,

raadplegen . EindeIjk bragt zijn kanierdienaar
aan den dag .

niliterti naar

Ic

verradenlijken toeleg

DenIe!jk in overleg met den Piins van (hanje, en zeker niet voorkennis

van he t Hof van Gelderland en de Regerng van Anthem, deed de Kanselier ELBERTUS
LEONINUS den Graaf met zjjne gemalin , zijne jongste kinderen ,

(ten en dienaas in hechtenis nemen ,

en vele zijner vertrouw- 5

en zijne papieren verzegelen .

bij het verhoor , nioch de echtheid der bij hem gevonden stukken ,

De Graaf ontkende ,
wag rvan

het minst-

(1) TADAMA, Willein Gruaf van den 11er9, H . 27, 2t) .
( 2) T .&DAMA , Vi/lean Graaf van den [ierg , hi . 29-38 .
(3) Archives de la Maison d' Orange, 1 . Viii . P . 290, 291 .
( 4) TABAMA , Willem Graaf van den herq , hi . 38-41 . Deze Schijver heeft de verdediging
van den Graaf op zich genomen . 11 toit diffieuie cn effet ," zegt tie (leer GROEN VAiN PRINSTERER,
))de noire it une telle mesure de dissimulation et de fausset ." Arcluvcc de la 3Ja2son d'()ranqe,
T . Viii . p . 289.

1

v.
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1581- beduidende zelfs hoog verraad behelsde,'' noch zjne bestendige verstandhouding met
1584 d

jne bedoeling daarmede slecbts geweestwas, I'ARXA
en vijand, maar lleweerde, dat zi
zeer verstandig, den afloop van dit goocllelaarskunstje niet af le wachten, maar hetLand te verzekeren ))vöör de vi
janden er
te misleiden. Ongetwi
feld handelde men
-j

dieper indrongen, en hunne geheime begunstigers alom de ooren opstalten, waardoor
8 v. alle raad en geneesmiddel te laat mogten komen.'' VAx oEx sslto werd onder veel
Slagtm. j

1583 scjjmp en hoon met zi
.
jne gemalin aan boord van een vaartuig gebragt,en op lastder
Algemeene staten en van ORA>JE naar Ilollaltd gezontlen. Hi
j bleeflotin Lentemaand
desvolgendenjaarstebelpsltaven in hechtenis.Toenwerd hem ,waarschi
jnli
jk uitaanmerkillg zi
jner hooge geboorte en verwantschap metden Prins van orasl
je,vergund in
een onzi
jdigen staat zich te vestigen, ontler voorwaarde een nieuwen eed van trouw
aan de Staten afte leggen, hun zi
jne steden en sloten in te ruimen, en zich op de
eerste aanmaning weder in gevangenschap te begeven, Hierbi
j lietmen de zaak berusten. Apox,v, Graafvan Meurs en Nieubvenaal., werd in zi
jne plaatsStadhouder van
Geldevlaîtd. Na het afwi
jzen van eenige voorstellen welke hi
j tegen heteinde van
Vi
jftienlaonderd vier en tachtig den Staten van Geldeî-lakîd aanbood, ging l
ai
j openli
jk
tot'sKonings zi
jtle over, verleitltle tot dien stap ook zi
jne dappere zonen, IIERAIAX,
vltso>rltyx en oswwt.o, en ttlonde zicllzoo goed spaanschgezintl, dat hij een ditnlk- en
lofbetuigingsbriefvan PARMA verdiende. Hi
j overleed o)) het slotle Ulp in Vi
jftienhonderd zes en tachlig in den ouderdom vallacht en veertig j
'aren. Zi
jn geslaclatis
in den mansstam in Zeventienhontlerd twaalfnitgestorven (1).
,

De algemeene verontwaardiging over hel gedrag van den Hertog van A,
tl
)'()tl, laad
in Geltl te gunste van tlen gevlugten uEusvsz gewerl
tt, wiens haat tegen de
Franschen beltend was .42). Bi
,
j de jaarl*
i#
iksche vernieuwing der Regering in t1e llelft

van Oogstmaand, was laj' tot Eerste Schepen van (le Keure, en een deel zi
jner
aanhangers tot Schepens verkozen geworden. Hi
j hield in het geheim briefwisseling met PARXA, wiens schitterende beloften zi
jne wraak- en heerschzllcht (lerwi
jze
streelden, dat zi
j laem noopten, Gelèt,en t
le voornaamste steden van Vlaaltdereîtten
gelegen tijde den Spanjaarden over te leveren.RvuovE,Bevelhebbervan bendermottde,
waar het kri
as
olk.
aens
hetuitbl*i
j
en dersoldi
',aan hetmuiten wasgeslagen,bevond
*i
#<#
'v
< we
%
.#
#v
%l
#

zich in Gektt,om denootligegelden bi
jeentebrengen.Deaanhangersvan uExsvzznamen
(1)ltesolut. r. H011.1584,b1.169. Arcltivesde la Jfdtfçpz?d'(?rJ??#:,1'.$'111.p.291 294.
STnAPA. de #d//p Belg. r
l'. ll. Iuib. V. p. 326. SOR, Ilist. d. Nederl. O0rl. D. 1l.B.XV111.
bl.402. v.RE'
vo, N ederl. tle,
çc#. B.111. bl.48, 49.B.1V.bl.66. HOOFT, Nederl. Hiat.B. XX.

b1.*884.v.wlzx opwAGENAAR,St.Vll.bl.113.TAPAMA,Willem Graaf t/cp den,Berg,bl.41 50.
(2)Zie slg.&c.
îc/l.#.Yaderl.I).1I.St.5*1.bl.330.
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deze gelegenheid waar, oln dien vi
jand van den Volksmenner den voetteligten. ln 1581het geheim zonden zi
J'drie g'
emagtigden, van penningen voorzien, naar Dettdevmoltde 1584
metlast, dat een van hen, Joose
r TRIEST genoemd,het bevelhebberschap aldaar zou op
zich nem en. Hetgelukte echter avuovz nog ti
jdig genoeg uitGentte geralken;spoor-

slagsrende hi
j naarDettdersnoltde en lietdedrie gemagtigden in degevangeniswerpen,
waarin zi
j e1fmaanden bleven opgesloten. Nietlang daarna, den vier en twintigsten van
Wi
jnmaand,deed usxsvzz zi
jne intredeteGenl,ontlerhetvreugdegetiereenerdweepzielke
menigte. Dadelt
jk liethj,om geloofen vertrouwen te verweltlken,eenige aanzienli
jke
burgers als spaanschgezind opligten, doch eerlang den een na den anderwederontslaan.
Erverschenen twee vlugschriften in hetlicht;het eene strekte om te betoogen , datmen

noch metAxlor,noch metSpalt
je moestonderhandelen;hetandere om het aanknoopen van onderhandelingen metKoning vlLlps, onder zekere voorwaarden, aan te raden.

Hsxsvzs zelfhield evenwelzi
jne warebedoeling nog steedsverborgen,en opzi
jnbevel
werden onderscheidene Katholi
jke burgers,omtlatde Hervormden hen van verraatl verdacllthielden, uit de stad gebannen. Vruchteloos spoorde hem de Prins van oratt
je 8

v.

aan, te zamen met de Algemeene Staten t0t behoud des Lands mede te werken. touwUi
maand

lnemend daarentegen maakte lzi
j zich de stemming des vollkstenuttejtoenl
3loyTl(
7yr, 1584
dool
'lzuweli
jk thans Xarkgraaf van Renti,zich te Blettel'ell,tusschen (,
;c??/en bender'np0?#c, gelegerd en de Schelde door middel van schansen, als 't ware, gesloten àad.
Uit de duurte der levensbehoeften, welke ditin Gent veroorzaakte, ontstond onder de
burgeri
j meer neiging, nlet pwaxw in onderlzandeling te treden, en eerlang werd met

hett'
lte boornik een wapenstilstand voorden ti
jclvan drie weken gesloten.DeGentenaars 5 v.
aven den Algemeenen Staten kennis van dezen stap ,well
ten zi
j doorde wetdernood-Le
ntemaand
zakeli
k
jltl
zeid verontschuldigden,en tevensbetuigden,datzi
j daarom nogtansnietwenschten tlit het Bondgenootschap te treden of een afzonderli
jk verdrag metde Spanjaarden
te sluiten. De Algemeene Staten antwoordden bi
j een gedrukten brief, )dat hunne
llandelwi
jze volstrekt niet te verontschuldigen was; tlat zi
j welmogten toezien, niet
om tlen tuin geleid te worden; en datzi
j liever der parti
j getrouw moesten bli
iven,
:#
metwelke zi
j totheden hetgehouden hadden (1).:'
De Prins van Cltimai
. wedi
jverde in verraad en huichelari
j metden Graafvan #czl
Berg en usAlsvzs. Ook hi
j was in het geheim den Spanjaarden genegenyen had
,chier al het kri
*
jgsvolk, welk in Vlaandeven nOg Over Wasj in den omtrek van
Brugge en onder p/ne afdeeling gebragt, over welke hi
j zich zelven totKolonel aan(1)Arckives de la Maison #'otange,13.Vlll.p.299,305.bocum.Ilist.T.1l.p.417-422.
B0R, Hist. d. Nedert. Oorl. D .ll. B. X5'11l.bl.406 409. v.METEREN,Hist.d.N ederl. O0'
rl.
B.Xll.b1.224,226 verso. HOOFT,Nederl. Ilist.B.XX.bl.883,893.
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1::1- stelde. zi
jne vertrouwdste raadslieden waren zekere Louls nxxwzrrliREs, vroeger
1584

geheimschri
jver zi
jns vaders, een man, die zicll in alle bogten wist te wringen,
en zAw XIARE> van î'alettcienltes, een Predikant, maar die reeds eenmaal, om goed

en leven te behouden, ten ti
jde van ALBA zi
jn geloofverzaakthad,en weinig vertrouwen aan degenen inboezemde, welke hem van nabi
j kenden. CIIIMAIdeetl zich voor
als een i
jverig Hervornadgezinde. om , zonder kwaatl vermoeden te wekken, de Onroomschen in den haat tegen de Franschen te sterken en het herroepen van wxzov te

belettetl, verzuinade naauwelh
*'ks eene preelten ging zeer diltwi
jlsten Avondmaal. Hi
j
liet eenen Priester, op het bedienen van de Xis betrapt, in het misgewaad met kellt

en ouweloverstraattotin zi
jn Hof voeren, en men zegt,dathi
j den gewi
%.
'
iden wi
#
i
#n,
tot smaad van bet Katholi
jlt geloof, den omstaanderen toedronk.jj
tXeer dan honderd
Roomschgezinden had hj bi
j zi
jne komstte Bl-ugge uitde stad verwezen, doch riep
allengs de voornaamste van hen onder allerlei voorwendsels terug. ln cen zoogenaamd

verdedigschrift wi
jdde hi
j uit in den lofderHervormdeleer,en overlaadde den Koning
van Spanje metsmaadredenen.Ontlertusschen trachtte hi
j,ondanksalzi
jne betuigingen
en den liefeli
jken naam van zoolt, OR&XJE van de gunstdes volks te berooven, omdat
hi
j op eene verzoening met Axzor aandrong. Daartegen gaf hi
j hoop op llulp uit
buitscltland, om de Vlamingers van alle onderhandeling met Franlvri
jk afkeerig te
maken , hen daardoor in naisverstand met de overige Landschappen, en , wanneer de

verwachte bjstand niet opdaagde, tot afval en bi
j gevolg totvevzoening met Spatq'e
te brengen. Hi
j mogtdoor dit alles den grooten hoop begoochelen, zi
jn slinkscbe
handel ontsnapte niet aall den Baljllw GhvzE en den Burgemeester câsExsitoo'
r,
welke erden Prins van oranje opmerkzaam op maakten en aanraadden,den nieuwen
Stadhouder in hechteni! te nemen. Terwi
jlde Prinsmethet even zi
jner toestemming
10v.

draalde, overtuigde zich culxAl van hetgeen men tegen hem in hetschild voerde, en
bragt het zoover, dat de Bewindvoerders van Brugge en 'tJSrï
c, op hetvoetspoor en
,j
den aandrang der Gentenaars, besloten met PARXA vredesonderhandelingen te openen.

Lente-De Baljuw ohvzs verliet drie dagen later de stad, daar men hem gedreigd had te

maand

-

.

1584 vermoorden. De Prins van oran e maakte nu toebereidselen, om zich van Brugge te
verzek-eren, doch de aanslag lekte uit. CUIMAI liet de Burgemeesters, verscheidene
Regeringsleden en Burgerhoplieden in de gevangenis werpen , zette de W ethouderschap
af, en stelde verklaardeSpaanschgezinden in hare plaats aan.De aanzienli
jkste Oranjesgezinde burgers weken naar oostende en Sluis. ErnstigerzetteI>ARMA deonderhandelingen

met clllxAr voort, toen het belangri
jke lpeven, sinds Herfstmaand des vorigen jaars
ig verdedigd, zich bj verdrag, daar alle hoop op
1) ;r. even streng belegerd a1s manhaft
tlrasua.ontzet verdwenen was, aan hem had overgegeven. Gaarne zou hi
j gezien hebben,
dat ook Sluis, oostende en Damm e dit voorbeeld gevolgd waren, en haalde cllxxM

over, hem daartoe de behulpzame hand te leenen. Xaar in spi
jt van alle pogingen,

D E* 7 A BE R L ;
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verklaarde Slut
-s, waar ARzwo van tkrpelct'e/d hetbevel voertle, zich voor de Algemeene 1581d
1584
Staten. oostende, daar e Heer van Mol
-tagne gebood, zou echterovergegaan zi
jn,

indien de Hollanders en Zeeuwen niet spoedig eene aanmerkeli
jke som gelds,tot voldoening van de soldi
j der bezetting,gezonden lzadden. Be Heer van Lesdain, Bevelhebber van Bamme,hield zich aan den Prins van Ckimai, waarop de bezetting, welke

Staatschgezind was, naar Slllt
's vertrok. Eintleli
jk- kwam door tusschenkomst van
xoxrrrgwv te Doerttik een verdrag tot stand, waarbi
j Brltgge, ,1 J'Vrï
je en Damme
op gunstige voorwaarden aan den Koning van Spanje overgingen, en den Hervorm- 2:v.
den wel gewelensvri
jheid, maar geene openli
jke gotlsdienstoefening werd toegestaan. BloeiDe Algemeene Staten verklaarden hierop Brllgge en '/Vril'e openli
l'k 5'oorvi
janden deSYDZZZZ
.
1g84
vaderlands. (;lllxAl werd door pA1tx.
& voor zi
jn dienstbetoon bedankten in hetstatlholztlerschap van îflaandt'rt?'?bevestigd. Spoedig ging hi
j metden Predik-antlIAhx> tot
de Roomsch-Katholi
jke Kerk over. Zi
jne gemalin, verbolgen over dit bedri
jf haars
gelnaals, scheidde zich van hem en vestigde zich te '.
5.()rJt'tv?,
/àlpe. HAREN voer in
onderscheidene geschriften hevig uittegen de leer der Hervormden, welke hi
j echter

laterwederomhelsde (1).
Eenen anderen zwaai namen de zaken in Gettt, waar ll>:xsvzE eene zelfde rol als

cfllvil in Bl-ut
gge dachtte spelen. Hi
j liet ziclldoorden Spaanschen Hopman sEovaA,
a1sgi
jzelaarnaar Gentgezonden,en door tlennog gevangenzittendencllAAlpxoxlbelezen,
bendermonde,waarhi
j metdenSchotschenLuitenantszrllox in verstandhouding was,te
verrassen en aan I'ARMA l,
e le&'eren. llet laden van eenige ponten en vaartuigen met

belcgeringstoebereidselen op de Schelde bi
j de Brusselsche Poort, wekte kwaad vernloeden bi
j de burgeri
j, en toen bi
j het aanbrek-en van den volgenden dag, den drie
en twintigsten van Lentemaand, eepe afdeeling Spanjaartlen digt onder de wallen zich
vertoolltle, ontstond er een geweldige oploop.Onderhetgeschreeuw van ;J/pprt/.'#pprdl

vloog hetvolk door de straten. De W ethoutlerschap ltwam in alleri
jlop hetraadhuis
bi
jeen. Hzxsxzz verscheen er voor,liet hetvan rondom door zi
jn vaandelsoldaten bezetten, en de kettingen spannen. Toen sprong een der Schepens ten stadhuize uit,
ontweldigde den hellebaard aan eenen Sergeant, baande zich eenen weg en riep de

9t. d. 1. Gtfc?rcd Civiles,P.180, 181.
(1)boeum.Ilist. 1'. ll. p. 423 427. flAnxsno, lli.
STRAI)A , de Bello Belg. T. l1. Lib. V.p. 319 324. CAMPANA della tlttcr?'
tI di Fiandra, T. 1l.
P. 48, 49. BEyTlvo()Llo, Nederl. Ilist. bl. 362. luE pl1'
lT, Chlr
'
on. d. Spl/. 1,
. ll. Liv. X
.111.
7J??. d.1.g. d. Fl. Liv. Vl. p.326 ,327. DE TAssls,
P. 479 , 480, 483 485. cllAppuvs, Hist. t
Comment.Lib. Vl.p.440. HARAEIJS, xnnal. Brab. T. 1.11 p. 358, 362. GROTIUS, Annal. Lib.lV.

P. 82- 84. s0R,Hist.d.Nederl. 0*-!. D.ll.B.XVlll.bl.409- 412,426. XETZREX,Ilist.
d. Nederl. tlpr/. B. Xll.bl. 224- 227. v.REYD,Nederl. Gesch. B. 111. bl.46. HOOFT,Nedcl.
Hist.B. XX. bl.893- 899.
10 *
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1581- burgers te wanen. Terstond trokken t1e omstaanders rapier en dagge uit, of grepen
1584
O
'
.
hetgeen het gereedste was in de vuist, en nnotlzaakten de soldaten te wi
llten. '
W eldra

was de geheele schutteri
j in betgeweer. De Spanjaarden,in denabi
jheid derstad,
togen hierop overhaast terug. HsxsvzE zelf werd in hechtenis genomen en van al

zi
jne waardigheden ontzet, daar uit onderschepte brieven de verraderljke aanslag op
beltdermonde onmiskenbaar was geblelten. Een geli
jk lottrof zi
jne rnedepligtigen te
Gent en bendermonde. Rvnovx versterkte met zes vaandels de bezetting van Deltder-pstfc,waar de verrader sEr
rnox werd opgehangen en gevierendeeld. Te vergeefs echter

beproefde hi
j in Gentte geraken. ln HsxBvzs's plaats stelde men er Jonlter KAREL
rxvlxllovz tot Schepen van de Keure aan. De Spaanschgezinden zetten intusschen de
15v. (j a
jjaugelîngen met PARMA voortj en verscl
aenen gewapend >'oor het raat
lhuis, om

Bloei- On el
'

ymaand de Regeringtedwingen,'sLandvoogdsvoorwaarden van vretleaan tenemen. Xaardeandere
1584

Parti
j,verre de sterkste,vatte nu ook dewapenen op,bezette devesten en ruktevoorts
naarde marltt. De muiterswerden uiteengejaagd,de bell
aamelsgevat,en eenige van
hen aan den halze gestraft. Xen nam nu hetbesluit,zich tothetuiterste bi
j de /
$1gemeene Staten te laouden, het onderhandelen met PARMA ten eenenmale af te brelten ,

enhulp uitAlttwerpenenBrllsselteontbieden,welkestedendadeli
jkzeshonderdmanvoetvolk en honderd ruiterstot versterlking der bezelting afzonden. Na schier vi
jfmaanden
zittens, werd HyzxllvzE, overtuigtl van moord, roof, geweld en verraad te hebben ge-

pleegd, den vierden van Oogstmaand openli
jk onthoofd. Hi
j had bi
jna zeventig jaren
weduwe in bescherming, ))omdat hi
j we1onderrigtwas,
))dat haar echtgenoot het leven had xerloren, dewtj
'l hi
t
j getracht laad de verzoening
met den Koning te bexorderen, waardoor hi
j grootendeels zi
jne voorgaande naisslagen
had uitgewischt-'' Een duidelil
'lt bewi
js, dat llExsvzs met Spalq'e heulde, om
zekerderzi
jne wraak-en heerschzuchtte bevredigen (1).
bereikt. PARMX nam zi
,j
'ne

.

*#

Het verlies van Brugge door verraad verwekte in de omliggende steden minder ontsteltenis dan verbolgenheid, die zich echter alleen tot het lafhartig verminken en
vermoorden van eenige Spaanschgezinden in Gent, Brussel en Antwevpen bepaalde.

De Spanjaarden bleven niet in gebreke,ditmethetplegen van geli
jke snoodheden te
beantwoorden; zoo sneden zi
j acht Gentenaars, die zich met vrl
jgeleide ten platte
(1)bocuments Sfdl. T. 11.p. 447. Arcltives#: la Jfcïîpgld'Orange,T.V111.p.391 398.
CAM ERO, Hist. d. 1. tltf:rrc.
v Civiles, p. 184. STnAOA, de Bello #eJ#. T. l1. luib. Y. p.323.
CAMPASA,della Guerra di Fiandra,T.ll.p.48. Izl pzl'
i'
r, Cltron.d.#p#.T.ll.Liv.X1ll.p.482,
483. IIAMAEUS,Annal. Brab. T. 111.p. 353,359- 362. GROTIUS, Annal. Lib. lV. p. 82 , 84.
soR, Hist. d. Nederl. pprl.D. 1l. B.XVlll. b1.420.B.XIX.b1. 469 ,470. v. Ms'
rEnEx, Ilist.
d. ATt
?é/drl. oorl. B. Xl1. b1. 226 , 227. HOOFT, Nederl. Hist. B. XX. bl. 895, 896, 897.
B.XXl.bl 916. v.RRYD,Nederl.Ge:cà.B.111.bl.47. Iliskmie;tlleer.
s
'/e Deel.,bl.481- 485.
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lande bevonden, neus, ooren, en de regterhand af, en lieten hen op een vlot den 15811:84

stroom af naar stad .
drj
tven (1). Van de zi
jde der staten werd niets van belang
o
nde
r
no
men.
ST.
Al
u
ozoowbE
t
r
achtte den zeventienden van Louwin den kri
jg
maand de stad Lier te verrassen, alwaar hi
j een Hopman derbezetting had omgekocht,
doch die hem misleidde,zootlat hi
j meteen aanmerkeli
jlk A-erliesmoestaftrek-ken. 011der de gesneuvelden bevond zich de dappere Hopman ti.
lzsBEltT LEowzwcs, wiens vader, de beroemde Kanselier van Gelderland, op het berigt hiervan met Spartaansche

geli
jkmoedigheid zeide: ))Toen mi
jn zoon ter wereld kwam , wistik, dat hi
j daaruit
moest scheiden-''
dien ti
jd stroopten en moordden de Koningschen op de JQItfttc. Om dit te beletten, belegerde I
lollEwlzo in Gras- en Bloeimaantlde vi
jandeli
jke
schans tegenover Zutplten, en sloot haar door het opwerpen van eene halve maan
eheel in. De Graaf van Nieuwenaar, Stadhouder van Gelderlalt
d, lag met kri
jgsvolk aan de overzi
jde der rivier.Ditbragtniet alleen de schans, maar zelfs Zut
phen
+
ko nu en dan, onder sterke bedekID groot geYaar. Niettemin gelukte het vEaort
king, levensmiddelen in de stad te brengen (2).
Somber maalt de Prins van ova,
il
ie den toestand des Lands in dit ti
jdsgcwriclztaf,
en
vo
or
z
i
chz
e
l
v
e
n
s
chee
n
t
e
l
a
a
nde
l
e
n.
)
)
I
et
l
e
r
waarin e1k OP
VCWCS!#3l zegt hi
j,))wil
a1
s
zich zelf beschermen, jaagtde kri
*
.
l
#
-gslieden, zoo inboorlingen vreemdelingen,weg,

en waclzten steunt, ofschoon omringd door gevaren,alti
jd op de hulp der Protestantsche Vorsten en Steden van buitscltlalld. Deze zorgeloosheid heeft ons reeds een

verlies van onderscheidene belangri
jke plaatsen, waaronder e1foftwaalfgoede, schoone
en sterlte steden ,en van het beste gedeelte van Vlaanderen, het Land vatt Iz
lQpz'na-

meli
jk,veroorzaaltt-'' )Hetiser echter zoo verre af,''schri
jfthi
j aan LonEvzlzx.vatt
Nassau,))datmi
j ditontmoedigt,Qf eenigzins mi
jn i
jver tot bevordering van Godseer
en hetwelzi
jn des Lands verflaauwt,datik tzintegendeelkan verzekeren,nooitnagelaten te hebben en nog niet nalaat, ondanks zoo vele tegenwerking, wederwaardiglle-

den,rampen en wanorde, elk aan te moedigen,en vri
jen openli
jk te spreken overalles, wat ik oordeel te kunnen etrelkken tot handhaving van de Hervormde godsdienst,

en van de vri
jheid en llet behoud desVaderlands. Zondermi
j te beroemen, kan ik
met een zuiver geweten voor God en de menschen getuigen, dat ik tot het welslagen

onzer pogingen, mi
j overal en in alles derwi
jze van mi
jn pligt gekweten heb, datik
verzekerd ben,datonze zaken nietin den tegenwoordigen achterli
jken toestand zouden
eraakt zi
jn, en wi
j niethet verlies van zoo vele steden, dorpen en versterkte plaat(1)IIOOFT,LjTederl.Hist.B.XX.b1.899.
(2)Bon, Ilist. d.Nederl.Oorl.D.ll.B.X#ll1.bl.407,425. IIOOFT,Nederl.JA.
.J.B.XX.
bl. 892. v.METEREN, Hist. d.N ederl. Opr/. B.Xll.bl. 227 verso.
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1581- SeR zouden te betreuren hebben, indien men op mi
*
i
aad vertrouwd en zich
#nen r

1584 (jaarnaar gedragen llad. - Om onbewimpeld tot u te spreken, ik zie den wissen ondergang des Landste gemoet,zo0 er niet ti
jdig tegen gewaaktwordt; men moet niet
denken de menigte langer door woorden , vermaningen, of raadgevingen te betoomen,

wanneerdeze nietdoordaden gevolgd worden, uit welke zi
j de middelen kan ontwaren, door welke men haar wil helpen. En het zou ons hier aan geene middelen
ontbreken, indien niet door de slechte tliensten der Paus- en Spaanschgezinden, tlen

goeden nietalleen geenevreeswerd aangejaagd,maarzi
j ooltvan hetvolbrengen hunner pligten werden afgellouden. Niet minder dan de eigene verliezen, vervullen (Ie
Keulsche zaken de gemoederen met angsten schrik (1).''
Niets regtvaardigt meer ohAxal's staatkunde in zi
jne genegenheidvoorFrankrijk,dan
de noodlottige aioop van den Keulschen oorlog voor den gewezen Aartsbisschop ThvcusEss. De hoop op hulp uit Duitschlaltd. met welke men in de Nederlandeltzicll ge-

vleid had, was ten eenenmale verdwenen. Grootwas de verslagenheid, onvermi
jdeli
k
i
#k
scheen de ondergang. Hier strooitle llebzucht, elders vrees de zaden uit van twist en
verraad. Velen waren er op bedacht, zich met den Koning te verzoenen,zi
jne gunst
te winnen, en door eene spoedige en gekeele onderwerping betere voorwaarden te be-

dingen. Anderen wilden tot elken pri
js den vrede, zelfsten koste van hun geweten
en hunnevri
jheid.Edelen en steden, geli
jk reedsisaangetoond,aarzeltlen nietdt-hooge
belangen van hetllgemeen gewetenloosaan de bi
jzondere opte ofleren.Debescllroomdheid en werkeloosheid der welgezinden staken af bi
j (le stoutheid en bedri
jviglaeid der
kwaadgestemden. De Spanjaat-den werden dageli
jks meeren meerIneester in de Zuideli
jke gewesten; de Roomscbgezinden zegevierden in Iltlitscltland: in den nieuwen
Keurvorst van Kelblell yond men een gevaarli
jken en magtigen vi
jand; de Lfguc in
Frattkvi
jk werd hoe langer zoo dreigender; en van Koningin ELlzAsxerll,die, schreef
de Prins )ook door den Koning van Spatl
je zal aangevallen worden,'' wasnietste
wachten,terwi
jlrlxzlps,sinds de verovering van Pertugal, den oorlog in de Nederlanden met vernieuwde kracht begon voort te zetten. Hoe zou nlen Spanje langerhet
hoofd bieden zonder bondgenooten, zonder vrienden, in een land,de prooi van de on-

drageli
jkste ellende, door tweedragt verscheurd, waar algemeene zamenwerking e>en
noodzakeli
jk als onmogeli
jk was,en de overwinningen des vjandsaan vele der inwoners de zegepraal hunner godsdienstige begrippen, aan vele andere bevrijding van
ten minste een gedeelte hunner rampen beloofden (2). OhAwzE en de Staten van Ilol(1)Arohv
ives de la #cf.
spp #'orange,1'.V1l1.p.313-320.
(2)Vgl. tlltoEs v. pRlysTEaEs, il4 de hl-chivesde//zMaisoltd'OzuAwe,T.5-lI1.p.XXVll
XXXl, en p.339 349.
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land begrepen dan ook, dat er geen ander redmiddel overbleef dan het verbond met1581F
158:

rattkr,
jjk (1).DeHertog van Anjou had den Prinsdaarenboven onlangsvan degoede
gezindheid des Konings ten aanzien der Nederlandett verzekerd, en uit Pat-kjs wertl
berigt,dat aan hetHof sprake was, Spanje den oorlog te verklaren. Alzor zelfgaf
tekennen, dathi
j nietongenegen wasde heerschappi
j overde j
hkderlandettwederop
zich le nemen (2). Aldeze omstandigheden te zamen geboden derhalvedringend,
dat de onderhandelingen met hem werden voortgezet. Vruchteloos trachtte Iuonxw xzx

k'att Sl.
st
sctf op nieuw dit te ontraden (5). OaAwzz wederlegde in een hoogstmerkwaardig geschrift 's Graven bedenkingen, hem in een uitvoerig vertoog metlegedeeld.

))Xen voert aan,'' zegt hi
j, ))de groote magt en middelen, de verbindtenissen en
betreltkingen des Konings van Sllanje, mi
jn gering vermogen,de wisselvallige kansen van den oorlog, en de onbestendigheitl des volks. Voorts spreekt m en over tlen

kwaden dunlt, welke eenige Hervormden, wegens hetonderhandelen metFrankvijk,
van mi
j bebben opgevat, over llet onzekere van de vriendschap der Franschen,over
hunne gepleegde misdrjven, over de weinige l'
niddelen van den Hertog van Anjou,
over de vrees, dat de Franschc I
toning zicl) niet za1 mengen in eenen kri
jg tegen
eenen zoo grooten en magtigen Vorst als tle Koning van Spanje, en ten slotte
wordt gesprolten over lletgeen ons Huis lnecr in het bi
jzont
ler betreft. '
W at nu de
magt dtts Konings van Spalqje aangaat, ik geloof, datniemantltlie beterkentdan ik,
welke er in eenen even noodzalkeli
jlten a1s eervollen oorlog jaren lang ondervinding
van gehad heb, el) niettemîn deze Iuantlen, met Gods hulp, er geheel van zou be-

vri
jtlhebben, indien zi
j, welke zell:
sbi
j de zaalt belang hadden en van de Hervormde
leer waren, often minste daarvoor doorgingen, zich van hunnen pligtgeltweten hadden.
lk stip tlit slechts aan om te toonen,. dat deze groote magtniet onverwinneli
jk is,daar

men gezien l
zeeft,datzj
i op hetpuntgeweestis van geheel vernietigd ofmetscllande
uithetLand gejaagd teworden.En watmi
jn vermogen betreft,iltvertrouw datdit,met
Gods hulp en het goedevoornemen dergenen,die besloten hebben mi
j te gehoorzamen,
nietzoo geringisa1svroeger;hetwasalthansveelzwakkertoen een talri
jk legeronder
aanvoering van eenen ALBA opdaagde. God,welke mi
j in dien ti
jd nietverlaten heeft,
zalnu ook,hoop ik,mi
j nietverlaten.Xi
jn hoofdvertrouwen is op God,dietotheden
toe mi
jne zwakheid sterk gemaaktheeft. Daar ecllter de schikking van bi
jzondere en
bi
jzaken ook van de Goddeli
jke Voorzienigheid afhangt, zoo zou ik meenen, de
middelen, van God gegeven, te miskennen, indien ik mi
j nietbediende van hetgeen
(1)v.wlzx op AVAGENAAR,St.Vl1.b1.112 (x).
(2)Archivesdela k
Vcï.
çpn d'Orange.T.Vl1l.p.320-323.
(3)Archivesde la Jfcïq
çpgld'tlrcsgd,T.Vl1l.p.303-305.
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jne Genade in handen stelde,zoowelvan wathetLand zelfalswatde
15
8l- Hj mi
j door Zl
1584 vreemdeling
aanbiellt.Allesnogtansonderwerp ik aan Zi
jne lleilige Voorzienigheid,onl
deze hulpmiddelen te zegenen ofteverjdelen,maar ikweet,dat hetHem behagen zal,
alles te doen gedi
jen tot Zi
jne eer. '
W anneerik, bi
j mi
j zelven, al de moei
jeli
jkheden overweeg, datis,wanneer ik de krachten van den Koning van Spanje metmi
jne
geringe middelen vergeli
jk, daarbi
j de wuftheid der volksgunst in llet oog houde en
bedenk, wat na mi
j kan gebeuren, dan, ik belten 't, indien ik hetvleesclzen het
menscheli
jk verstand alleen raadpleegde,zou ik groote stof en redentotontsteltenisvinden;maar dewi
jlhet geldtde eer van God,de rustvan het geweten,de vri
jheid van
het Vaderland, en hetlevensbehoud van zoo vele eerli
jke lieden, over welke zich de
wreedheid van de Spanjaarden geli
jk een watervloed zou uitstorlen, indien hi
j weder
in het bezitdezerLanden geraakte, kan ik geen ander besluit nemen, dan, na mi
j
zelven Gode aanbevolen te hebben, deze gevaren ten einde toe onverwrikt het hoofd

tebieden. lmmers eene gevaren kunnen voor nai
j en de mi
jnen te vergeli
l'ken zi
jn bi
j
eenen snooden afval van zullteene goede zaak ,en het verlaten van deheilige en eervolle

zjde, welke ik totnog toe gevolgd heb.'' Nu treedtde Prins in een onderzoek,of
hetbeter zi
j,geli
jk velen beweren,zich eerderaan den Koning van Spall
je te onderwerpen , dan zicll met Fl-al'
tlvri
'li
?te verbinden, wederlegt het eerste gevoelen, ruim t
.l
de zwarigheden uit tlen weg, welke tegen het laatste geopperd worden, en toont m et
klem Van redenen de rampzalige gevolgen aan van eene verzoening met pllzlps,

))wienshart barbaarsclz en zonder God is-'' ))De Koningen toch,'' zegt hi
j, ))achten eene beleediging, hun door de onderdanen aangedaan, nooitgering, en bescllouwen
haar, hoe weinig beteel
kenentl ook, a1s Xajesteitsschennis over welke zi
j zich ten
strengste wreken. De.llertog van Alba, ditIand verlatende,beroemde zi
ch,dathtj
achttienduizend menschen door beulshanden had laten ombrengen. lndien men nu ver-

geli
jkt, wat door tle Nederlanders vöir de komstvan Aluzx isuitgevoerd methetgeen
daarna gesclzied is, kan men gemakkeli
jk-opmaken, wat de wil van eenen wreeden
en verbolgen Koning zi
jn zal.'' ORANJE eindigt met de hernieuwde Plegtige verklaring: ))ilk za1 tot het uiterste stri
jden voor de Nederlattde,
tt, voor de godsdienst en
voorde vri
jheid,in hetvaste vertrouwen,datGod, doorwelkemiddelen ook, mi
k'
jin
zulk eenregtvaardigen ennoodzalteli
jkenstri
jdnietzalverlaten(1).''Vanditbesluitgafde
Prinsinsgeli
jkskennisaan deKoningin vanEngeland,bi
jmondevandenOverstexoltals,
en dathi
j de zaak derNederlandersnietmeteen goed geweten konde opgeven enzonder
zich zelfvoorGod en de menscben te veroordeelen.HàJ
'verklaarde tevens,dat de Staten
gezanten naar tlen Koning van Fl-aalêl-i#
lslêen den Hertog van Wfl
jpt?gezonden hadden,
(1)Arcltivesdela Jfttï:p')d,orlnpe.T.3-111.p.349--363.
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en dat hun lastbrief geheel overeenkomstig was met hetgeen hare Xajesteitbehaagd1581la
ad,hem doorharenGeheimschri
jvervanStaatwiLslwouztx tekennentegeven(19.De 1584
Staatsche afgevaardigden moesten den Hertog verzekeren, dat er geene zwarigheitl
meer bestond om het Verdrag van Bordeauœ te onderhouden ;voorts hem verzoeken,

met zt
jn kri
jgsvollk zich te haastenjen ti
jd en plaatste bepalen, waartweeduizend
Staatsche ruitersen drie duizend vpetknechten zich bi
j hem konden voegen.De Staten
van Vlaanderen, hoopten zi
j, zouden er genoegen in nemen, hem het tllans nog
belegerde Iperen nevens oostende lot onderpand in handen te stellen. Verder moestell

zi
j, om den Koning van Fraltkrl
jlête winnen,beloven,datmen,wanneer deHertog
zonder ecllte li
jfserven kwame te overli
jden, den Koning en diens erfgenamen zou
aannemen en de Nederlanden voor alti
jd bi
j Franlîrijk inli
jven, op geli
jke voorwaarden als met Awzor te Bordeauœ gesloten waren, belloudens de voorregten en

oude gebruiken (2). Nu werden in Franlçrl
jlt toebereidselen gemaalkk, om de
Nederlanden te hulp te lkomen (5). Xiddelerwi
jlbezweek Iperelt, en uit vreesdat
thans ooltGent mogtvcrloren gaan, zonden deStaten ten dertlenmale afgevaardigden naar

Alzov,om hem aan te sporen zichtespoeden;maarzi
jvondenhem nietmeerlevend(1).
Hi
j was den tienden van Zomermaant
lte Chateau Tltierry in Cltalèî
pagne in den ouderdona van ruim een en dertig jaren overleden.Uitcenloopend zi
jn de berigten overzi
jnen
dood. Eenigen schri
jven dien aan vergif toe, hem door zi
jn arts op last zi
jner
moeder zelfs toegediend; sommigen llouden de Spanjaarden van dit wanbedri
jf vcrdacht. Daarentegen meenen anderen, dat er waarli
jk geen vergif noodig was, olat
een gestel, door wellust en vcrdrieteli
jkheden van allerlei aard uitgeput, geheel te
sloopen. Xen verhaalt, dat hi
j, even als zi
jn broeder KAREL IX , aan eene bloedvloei
jing uit al de deelen zi
jns ligchaams is gestorven. Hi
j had een misvormd
voorkomen, en bezat noclz a1s Vorst, nech a1s mensch eene enkele goede hoedanig-

heid. GRAXVELI-E noemde zi
jn dood geen groot verlies, ja, zelfs een geluk veor
Frankrt
jlv, daar de kroon op geen slechter voorwerp konde overgaan dan Alzoc.
Zi
jne zuster XAIIOARETHA zelve, s'
velke llem genegen was, getuigt van llem ; ))dat
zoo bedrog en trouwelnosheid van de aarde vcrbannen waren geweest, men die echter
in volle kfacht in het laart van den Prins, haren broeder, z0u wedcrgevonden hebben-''

Hi
j had bi
j uitersten wilzi
jne regten op de Nederlaltdezt aan den Koning van Fl-altlk''?
)'
/; overgedragen en llem verzocht, Kamel'
ijlê te besvaren totFltlps de Koninginne(1)hrcltivesde la Jfcïypgzd'orange,%.V11I.p.363- 377.
(2)v.REVD,Nederl.tledc/l.B.111.b1.45,46.
(3)hrcltives de la Jlkft
spkz#'ovange,T.Ylll.p.381(4) v.ItEvp,Nederl. Gesclt.B.111.b1.4.6.
111 DEEL. 1 S'
rrx.
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15%1- Xoeder, wegens haren eisch op Portugal, bevredigd had. Xen vleide zich, dat
1584

(1e Koning gehoor zou geven aan de laatste begeerte zi
jnsbroeders, en de Prins van
oranje (lrong er ernslig bi
j hem op aan, zoo wel a1s bi
j de Koninginne-xoeder,
wiermedewerking hi
j daartoeinriep (1).
Ondertusschen had ohAxzs, na lang aarzelen,den veertienden van Oogstmaand Vi
jftienhonderd twce en tàchtig de hem opgedragen llooge Overheid in 11t?JJtJA#, Zeelaltd

en Friesland onder den titelvan Graafen Heeraangenomen (;).Hl
jverklaardedaarbi
j,
))dathi
j den Staten alles inwilligde, watbl
j lletVerdrag van Bovdeau,
r of(10()rdeBrabanders,bt
j deBlijdef'l/cp?nt
s/c,van den Hertog vanAnjou bedongen was,in zoo verre
zulks op Ilolland en Zeelaltd kon worden toegepast; en beloofde bovendien alle andere

redeli
jke voorwaarden,bl
j zi
jne inhuldiging nadertebespreken (5).,'Den twintigstenvan
Herfstmaand daaraanvolgendeboden de Staten van Zeeland den Prinsvoor zich en zi
jne
erfgenamen het graafscllap Zeeland zelfs in eigendom aan, dat is, overeenkomstig het

staatsregt van dien ti
jd, volgens wellk het territoor, in het algemeen genomen, de
eigendom was van den Heer, en al wat niet aan de inwoners behoorde onder zi
jne
bi
jzondere domeinen gerekend werd (42. Den zes en twintigsten van Slagtmaand van
laetzelfdejaar gaven de Staten vanI.
lblland den Prins hunne vreugde overde ontvangst
zijner altte van aanneming der grafeli
jk-e waardigheid te kennen,waaryoor zi
j laem ten
hoogste dankten en lletgeenzi
jalseenevermeerderingbeschouwdenvandeweldadcn,reeds
doorhem den Landen van Ilbllaztd enZeelaltd bewezen;terwi
jlzi
j,a1szl
jltepê$#cr#clten,zichwederkeerig aan hem verbonden alsaan hunnen wettt
hettflccr,Prinsen Graaf
der Landen,op de voorwaarden bi
j de akte van aanneming uitgedrukt. Zi
j beloofden
voorts,zoodra hi
j het geheim wilde geopenbaard lzebben, hiervan eenen opdragtsbricf
(Benversaal) door de Hollandsche steden te laten bezegelen,enverschoonden,ten slotte,
hun laat schri
jven door het lang achterblt
jven hunnergemagtigden. Hierop zond de
(1)Arcltives de la Maison dtortto3pc, T. V1l1.p.405-410. sTnlpA, de #:!!p Belg.T. 11.
luib. Y. P. 324, 325. cà>ipAxA, della Gtfcrrl di Fiandra, T. 11. p. 49 vcrso. snxTlvocLlo,
Nederl. Ili&.
t. bl. 363 , 364. THUANUS, Ilist. T.111. Lib LXXIX. p. 680. DE Twssls, Commelèt.
Tuib. V1. p. 442. IIARAEtTS, hnnal. Brab. T. 111. p.362. N0R, Ilist. d.Nedevl. oovl. D. l1.
B.XY11l. bl. 426. v.METEnEN,Ilist. d.Nederl. 00rl.B. X1.b1. 228. v.nnyo,Nederl. Gcdc/?.
1$.111.b1.46. IIOOFT, Nederl. JA,
y/.B.XX. bl.896 ,900.
(2) Alg . Gesch, d . Vudcrl. D. II . St . VI, bL 378 .

(3)non, Ilist. d. Nederl.oovl.D.l1.B.XY.b1.188. Atffhep/.Stulêll.b1.42. ntrlr,11i.b'td. 11011. Staatsr.D. 1.b1. 442.

(4)xsul'
r,Ilist.d.11011.Staatsr.D.1.bl,295)296;443,444, Xen vergcli
jkclzicrbi
j Lcven
ecn wlstnx I)9.111.b1.653,654,668.
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Prins de zaaltgelastigden, aan hem afgevaardigd, met een lastbriefen berigtschriftterug,15811584

jkbetoondc(1).
waarin hi
j zich den Staten voorhetin hem gesteldevertrouwenerkentell
De opdragtwasnu geschied en aangenomen, en alzoo eene wederzi
jdsche verbindtenis
tot stand gebragt. Alle zwarigheden waren ecllter hiermede niet uit den weg geruimtl.
De opdragtsbrief moest nog geteekend, bezegeld en den Prins overhandigd worden;

voorts moesten de vporwaarden, bi
j de inlluldiging te zweren, nog worden opgesteld en goedgelkeurd, en de inhuldigingsplegtighetlen zelve daarop volgen. Ondanks
de vele en velerlei bedenlkingen, welke van ondersclzeidene kanten werden opgeworpen, besloten de Staten van Ilolland den zes en twintigsten van Lentemaand

Vl
jftienhonderd drie en tachtig, dat t1e open brief, bi
j welken zi
j den Prins als
Graaf aannamen, door de Edelen en Steden naar den gewonen rang zou geteekend
worden. Dit besluit was verpligtend; ))het was eene besloten en afgedane zaak ; de

beloofde zegeling en onderteekening warenderhalve meer een gevolg van de belope,te
voren aan den Prins gedaan, dan een vereischte tot t1e wettiglleid des besluits-'' Het
stuk werd dan oolt in den loop van Grasmaand van wege deRidderschap en CJdeEdelen

door o'
rro van ékrnpzl#, zxltoB van lvtp
''p?pt'
/Jrf
.
/c'len Jolla.
w 1,
c4 a'Iatlteltesse, en op
last van de Burgcmeesters en Regenten van alde steden van Ilolland door de Secretarissen geteekend en gezegeld. De stad Anlsterdant echtcr verklaarde, ))dat, ofschoon

zi
j het geraden oordeelde in deze ti
jdsomstandiglaed'en met de bezegeling watte wachten, zi
j er evenwel genoegen in nam onder beding, datde Staten eersldaags t0tde
voorwaarden (capitulatie) en voortstotdeinhuldïging vandcn Prinsa1sGraafe1tf.
/t/c?'
zouden overgaan, om alzoo alle Overheden en lngezetenen op éénen ti
jtl in eed te
brengen en alle verscheidenheid van eeden te s'oorkomen; dat middelerwi
jl de bezegelde opdragtsbrief bi
j de Staten bew.
aard zou bli
jven, tot met algemeene bewilliging
ter overlevering daarvan ofanderzinsbesloten wierd,wantdatzi
j anders in die bezegeling nietwilde gehouden zi
jn.'' Xen ontwaarthieruit,datAmsterdam hetwcrk wilde
bespoedigd hebben, zoo van de voorwaartlen ,a1s van de inhuldiging zelve, maar volle
eenstemmigheid begeerde, hetgeen vcel verschilt van het gewone verhaal, hoe men o0k

ovcr de geheime dri
jfveeren moge oordeelen. Yan daar dan ook,dat toen deStaten op
hetpunt waren den bezegelden opdragtsbriefaan den Prins over te leveren, diestad besloot
daarin niet t0e te stemmen, zoolang Zeeland en Utz'ecltt er geen deel in namen en

llare burgeri
j ernietin bewilligd had. Voortsdrong zi
j er op aan,datde overlevering
niet zou geschieden vlôrdePrins zelfin Ihllandverschenenenlli
jmetdeStatenenmet
ellteStad,ten opzigteharer geregtigheden, overeengekomen ware; datook de Fereenigde

Gewesten,daarovergehoord zi
jnde, deaanstelling a1sGraafvan Ilolland zouden goedge-

(1)xtnlr?Ilist.d.11011.'
g/cc/dr.P.1.1)1.298)445 451,
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1581- lteurd hebben,ten eindealle scheuring en twistondcr de gewesten tevoorkomen;en dat,
1584

eindeljk,de opdragtsbriefinmiddelsin de geheimekasvanI,
lblland zou bewaardworden;
lietmendezepuntennietvoorafgaan,dan zouzi
jaanteekeninglatendoenvanniet-bezegeling. )'Hieruitblj
ikt,datdie stad deze gewigtigezaaltnietten halve,maarin geheele
overeenstemming metZeeland en Utreclttwilde volbrengen, datzi
j de goedlteuring der
Algemeene Staten vorderde en hare burgeri
j er in wilde kennen.'' Eenigen meenen,
datditalles gesclliedde om ,geli
jk men zegt,eene spaak in lletwielte steken;anderen daarentegen gelooven,dat het moest slrekken, om den weg te banen loteene meer

Volledigeen algemeene aanstelling van den Prins, hetzj totGraaf, hetzj t0tAlgewlcczl #pp/# of Gouverneur over de geheele Unie. Hetkomt sommigen voor, dat
Amstevdam wenschte, oRAxzE tot Gouverneur-Generaal #cr Unie te verheflkn. Het
vermoeden, dat de Staten van Ilolland zich van de Algemeene dachten te scheiden, bewoog hen, met 's Prinsen bewilliging, eenen uitvoerigen, hoogstmerkwaardigen brief daarover aan al de Landschappen en aan de Algemeene Staten te zen-

tlen, in wcllten zi
j het tegendeel verk-laarden en verder reltezlschap gaven van hun
gedrag. Hierdoor ruimden zi
j deze zwarigheid uit den wcg. lmmers berigttc hun
de Prins uit Antwerpen den dertienden van Bloeimaand, dat ))llun brief aan de Alge-

meene Staten, a1s o0k die aan de afzonderli
jlte Gewesten, over hunne opdragt der
grafeli
jkheid geschreven en waarvan hi
j het dubbel ontvangen had, gunstig was
opgcnomen en goedgekeurd, hetgeen alle nlisverstand over de zaalk, sinds zi
j
ruchtbaar was geworden ontstaan, had weggenomen; terwi
jldoor hunne bi
jgevoegde
verklaring, dat zi
j de Unie zoutlen handhaven, alle aanleiding tot verzoening met
kqpalje was afgesneden. Ten slotte dankte hj hen voor hunne gencgenheid te hemwaarts, verzekerde hen van zi
jn oprcgten i
jver voor'sLandsbelangen en van zi
jnemee.

ning, om metllun goeden raad c,l advies alles te regeren totGods eer, 'sLands dienst,

en voorspoed der onderzaten-'' Ditschri
jven hield mede in,dat))deZeeuwsche gemagtigden insgeli
jks de zaak hadden goedgekeurd, en dat er aan de Staten van Zeeland,
die nog geen bepaald besluitgenomen hadden, cendubbelvan den opdragtsbriefgezonden
was.'' Xaar de stad Middelburg, wellke den Prins niet genegen was, bragt dezelfde

bezwaren in, wellte zj tegen het afzweren desKonings llad opgeworpen, en besloot
hare stem aan de opdragtte weigeren, zoo lang zi
j nietin hare voorregten washersteld. Veeve, anderen denlten aan Tholell
,, en Goes volgden hetzelfde spoor. Dit was
eene der rcdenen, welke den Prins noopten zich uitAntwelpen naar Middelburg te

begeven en aldaar de Staten ter dagvaartte beschri
jven. Ht
j wenschte in Zeeland de
zaak,waarvan hier sprake is, geregeld te hebbcn vöör hi
j in Ilbllaltd kwame,werwaarts de gewesteli
jke Staten, bi
j besluit van den vierden en den vi
jf en twintigsten
van Zomermaand,hem hadden uitgenoodigd,om hem den opdragtsbriefte overhandigen,

daar zi
joordeelden,datditges'oegrlt
jk ncrgensanders tlan inIlollalld kondegeschieden.

DES V AD ER LAND S.
Doch Zeeland bleef dralen , en in Ilolland zelf begon m en uithandelsbelang zwarigheid 1581te malten, om zonder ditgewest den opdragtsbriefover te leveren, ofschoon de Prinsnu 1584
van Middelburg naar bovdreclttvertrokken was. lmmers bragtmen hem onder hetoog,

))hoe de steden, inzonderheid Amstevdam , beduchtwaren,wanneer z1
j hem a1sGraaf
van Ilblland lluldigden, en het bewind der overige Nederlanden aan Axzoc, geli
jlk
men verwachtte,wierd opgedragen, datde vaart op Spanje den Hollanderen verboden
en aan Zeeland vergund zou worden, waar de Koning nog niet was afgezworen en

men zelfs zich nog van zt
jnen naam en titel bediende. De Prins antwoordde, ))dat
Zeeland spoediglletvoorbeeld van Ilollaltd zou volgen;'' en zond, totbevestigingdaarvan,

een afscllriftvan hetgeheim besluitder Zeeuwsche Staten des verleden jaars, waarbj
zl
j hem hun graafschap in eigendom opdroegen. Eerlang werd nu ter Staatsvergadering van Ilblland bepaald, den opdragtsbrief a1s Graaf van Ilbllqltd en Zeeland aan
oRAxzE over te leveren, hoewel Amstevdam en Gouda daarin alsnog niet toestemden.

Den volgentlen dag (veertienden van Slagtmaand)werd ditbesluit terkennissegebragt
van de aanwezige Zeeuwsche en Utrechtsche afgevaardigden, welte er hunne voldoening over bctuigden , en er hunne meesters van zouden verwittigen. Xaar dit was

slechtshet werk der afgevaardigden alleen.Nadatzi
j echter'sanderen daagsmetIlbllaîtd
staatsgewi
jsverklaard laadden van mcening tezl
jn,indeoudevriendschap,eensgezintlhcitl
en verbindtenis bi
j elltander te bli
jven,en hiervan een geschriftwasopgemaakt,waarbi
t
j
zi
j alle drie beloofden, zich onafscheidbaar bi
jeen te houden en onder ééne Overigheid, Gebied en Regering de een den ander to@hetuiterste alle hulp en bi
jstand te
verleenen en alle vorigeUnieën te onderhouden, zoo werd dit geschrift goedgekeurd o)t

ltet beltagen elk rc'lzl
jne Prfzlcl/cîczlin de Prprfzlcfékl, metrcywprf ter nqastev ccp?staande Vergaderl'
ng. Hiermet
le aghtte Ilolland zicll genoeg gedekt en verzekerd.

Eindeli
jk werd den zevenden van W intermaand des morgens te elf uren den Prins,
welke zicll in '.
sGravenltage bevond, in zi
jn slaapvertrek door den Heer vAx BoETzELAAR,verzeld van vi
jfEdelen, den Advokaatvan I.
lblland, en de gemagtigden van al
de stcden, uitgezonderd Amsterdqm en Gouda,de opdragtsbrief overhandigd, en door
llem onder dankbetuiging aangenomen. Den dag te voren was laem het ontwerp der

voorwaarden, bi
j de inhuldiging te bezweren, aangeboden, om er des anderendaags
zi
jn gevoelen over in te winnen. Het was door Ahworo wlcoLAl, Voorzitter van
het Hof van Ilolland, aouAx vAw sxa.
l'
llEx>rssz, Heer van Biviere, 's Lands Advokaat
X r. Pxrlurs Brfs, PIETER vAx blR XEER en zoukw vA> OLIIE>BAIAFEVELD, Pensio-

narissen van belp en Rotterdam , reeds scdert geruimen ti
jd daartoe gemagtigd,
op het papier gebragt. Het ontwerp bevielden Prinszeer wel, uitgezonderd vi
jf of
zcspunten, wellte eene wi
jziging ondergingen. Den dertigsten van W intermaand nam
lai
j eindeli
jk de voorwaarden aan, waartoe oolt de Staten staatsgewi
jze besloten,))welverstaande, dat alles door de Vroedschappen der stcden goedgekeurd cn bevestigd zou
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84 worden.'' De inhoud dezer overeenkomst was hoofdzakeli
jk:

))De Staten van

Ilolland, Zeeland en Frt
.eslaltd zullen den Prins tot Graaf en Heer huldigen op

de volgende voorwaarden. :o. Dit graafschap zal hj hebben, bezitten en besclzermen als een vrij graapchap en grafelIjlêlteid, zonder iemand boven zich te kennen
of hulde te bewi
jzen.'' Xen meent, dat hiermede stilzwl
jgend gedoeld wordt op
de losmalking der leensbetrekking tot het Duitsche Ri
jk; en dat de benaming vl.kj
'
hetzelfde schi
jntaan te duiden, a1s helgeen Zeeland noemde een cfpczltfpo?l, even alsof
erstond een vri
j eùczl, gelt
jk wi
jvan vaste goederen gewoon zi
jn te sprek-en. Xogelt
jk ziethetwoord graapcltap op hetJcrrf/ppr, en grafel%jlçlteid op het regtvan bestier der ingezetenen; of wel het eerste woord op den titel en rang, en het laatste

meerop het terrein en de daaraan verbondene domeinen, welke men de grafeli
jk-heids
domeinen plagtte nocmen. ))5o. Hi
j zalde Landen en lngezetenen beschermen tegen
allen overlast, geweld en onregt. 4o.Hi
j za1alle vorige verbintltenissen en verbonden
m et buitenlandsche Xogendheden benevens de Unie van Utrecltt onderhouden , en

niets daaraan mogen veranderen zonder /pct
s/cmmfzlg der Staten. 5o.Hi
j zalalde regten,vri
jheden,voorregten,vergunningen enz.vande GemecneLanden handhaven,zelfs
niettegenstaande eenige voorregten totnog t0e niet gebruiktzi
jn.'' Xen wil, dat dit
moeststrekken, om hetGrootPrivilegie van Yrouw MARIA ,waar en wanneer zulks van

dienst lkonde zi
jn, in hetleven terug te roepen; of ook zoodanige voorregten, welke
ti
jdensdeonlusten hetzi
j door ALBA,hetzi
j doordenPrinszelvengegevenwaren.))6o.Hi
j
za1 oolt onderhouden en doen onderhouden alleren een iegeli
jlks regten, voorregten,
vrjheden, handvesten, gebruiken, zoo van de Landen a1s van de Ridderschappen,
Edelen , Kwartieren , Steden, Collegiën, Dorpen en alle lngezetenen , zoo verre het

beziten gebruilt ervan deugdelljk is. 1o.Doch om hetmisbruik en de twisten uitllet
verleenen dier voorregten bi
j de Graven voor te lkomen, zalhi
j voorregtcn geven nocll
#

vernieuwen, noch ook eenige bevelen uitvaartligen, wellke dienen konden totverandering

vandenStaat,deburgerll
jkeRegeriùg (politie),ofdeneringderLanden,zondertoestemming derStaten.8o.Xaarzooervoorregten ofvergunningen mogten gegeven zi
jn,ofnog
gegevenworden,die nadeelig waren voorhetalgemeen ofvoorbi
jzondereleden ofpersonen,zullen zi
j,die erbelang bi
j hebben,zich bi
jwege van justitie mogen behelpen.
9o. Hi
j zal de landsgrenzen niet mogen inkrimpen, of eenige gedeelten onttrekken
aan (le souvereiniteit, justitie of contributie. 100. De Landen met hun aankleve,
met Fccrc en Vlissingen, Vnovne, Putten enz. met domeinen en inkomsten , zullen

onafscheidelt
jlk bi
jeenbli
jven en in geli
jke lasten van oorlog als anderszins dragen, ten
ware bi
j de Staten om redenen andersbewilligd wierd. llo.zoo nogtans, dat, dewl
ql
tle Prins bi
j koop hetmarltgraafschap van Veere en Vlisst
'ngen verkregen hceft, men
tlaarover met hem zalonderhandelen ten genoegen van hem en zi
jne nakomelingschap.
Alles wat hierna op 'sLantls keslen veroverd vordt, zal van dezelftle natuur alx
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bovcn zi
jn, tcn ware andersbi
j verdrag beraamd wierd. 150.Xaar aangezien er twis-1581ten zi
l'n metheerli
l*1kl
aeden, steden en dorpen van oude ti
jden, die zich sederteenige 1584
#
jaren van opbrengsten willen vri
jhouden,zalde Prins,a1s GraafderLanden,delaeerlt
jkheden van Vialten, Ameide, Ih selstein, Leerdam , W pr/ftfm en Klundert mede
houden onder de lasten van den oorlog, ten ware zj met regten goede besclleiden
hunnen vri
jdom bewezen. llo. De Graafzalgeene heerli
jltlleden, steden ofplaatsen,
buitenIlbllandenZeelandgelegen,zondervoorwetenentoestemmingderStatenonderzi
jne
bescherming mogen nemen. 130.N0cl1 met de Staten van Ilolland,noch met die van

Zeeland of eenige steden afzonderli
jk handelen, om deze van anderen aard te malken,
tot voorkoming van alle oneenigheid.'' Dit zag misschien op den eisch van het Lc??f/
van Fpprpc, om niet als lid van Ilolland, maar OP zich zclf te staan; of wel OP dien
van het Noorder-ltwartier van I.
lblland, hetwelk vele verschillen had over Zt
*
l*ne ODafRel
i
gi
e
al
l
e
en handllankeli
jkheid. ))160. Hi
j zal de ware Cl
aristeli
jlke Gereformeerde
haven, en daarop eerstdaags eenen algemcenen regel maken metoverleg van de Raden

en toestemming der Staten tot bewaring van rust,eenigheid en welzi
jn der Landen,
en dien nietmogcn veranderen dan metgeli
jk overleg entoestemming.170.Niemandza1
in zi
jn geloof of geweten gemoeid worden. 180.Hi
j zalden Voorzitter en de Ratlen
der hoven, Ambtenaren en Overlleden van stcden en te platten landehandhavenbjhun
gezag en regt, naar oud gebruilk. Hi
j zal zich derjustitie onderwerpen, regt en geregtigheid aan allen,zonder onderscheitl,laten wedervaren,zoo in li
jfstraFeli
jke a1sin
burgerli
jlke zaken,naar de voorregten,t1e beschrevene regten en billi
jkheid,enzalden
voortgang van hetgeregtniet stremmen, oftoelaten datdit gestremd worde. 190.Hi
j
zal gcene delegatie van regters gedoogen,maar alles naar regten, voorregten en gebrui-

ken,alsnaargewoonte,latenbehandele#
n;ookniemandgevankeli
jk uithetLandlatenvocren.
200.De ordonnantiën op hetstuk derjustitie en politie zalhi
j nietveranderendanmet
overleg van de twee Raden en toestemming der Staten. zlo.Ht
j zalde beide raadshoven en de rekenkamer derdomeincn nietuitden ffccg mogen verleggen dan bi
j tocstemming der Staten. 220. Ht
j zal spoedig een leenhof oprigten met zulke regten,
als oudti
jds daaraan verbonden waren. 250.De voornaamste ambtsbedieningen, waartoe
met name gebragt worden Voorzitters, Raden, Grimers der Raden, Stadhouder der

leenen, Raden en GriKer van laet leenhof, Houtvester, Baljuwen, Drosten, Kasleleins, Di
jkgraven, Schouten in hethalsstraFeli
jke,zlzllen op de benoeming van drie
personen, door de Staten van elk gewest met overleg der Raden gedaan, door hem ,

a1s Graaf, worden aangesteld, en ellt zal zi
jn ambt zelfmoeten waarnemen. zlo.
Alle andere diensten en omciën zullen staan ter begeving van den Graaf met
overlcg van de collegiën, m et name de Auditeurs, Klerlten van de relkenkamer,

Rcntmeesters van domeinen, Secretarissen van den llove, enz. 25*. llt
j zalnoch in
de waarde, noch in de kcers dcr munt zondcr toestemming der Staten eenige
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1581- veranderine maken. 26/. De Staten, elk in lleL hunne of te zamen, zullen te allen
1584 .
<'
.
ti
jde dagvaart mogen houden staatsgewi
ls, en in hunne vergadering voorstellen en be-

sluiten, hetgeen zi
j t0t 'sLands welzi
jn raadzaam oordeelen. De Graaf mag datniet
beletten.'' Ditwas een gewigtig punt. Xen begri
jptligteli
jk,datde besluiten,aldaar
tenemen,niet konden stri
jden metde algemeenelandswetten,met hetgezag,hetwelk
tlen Graaf behoorde, of xnet ditVerdrag. Het behoeft welni'
etgezegd te wortlen, dat

diteen regtwas,hetwellkvan den eenen ltantaan destaatkundigevri
jheid derburgersen
Staten grooten lklem gaftegen alleonderdrukking, en nooittevorenzoogeweestwas, maar
dat het van den anderen kantaan heerschzuchtige Staatslieden of Staatsdienaars ook den

weg baande,om veelinbreuk temaken op hetgrafeli
jk gezag.))270.Hi
jzaljaarli
jksden
eersten van Bloeimaand de Staten derbeide gewesten op eenegeschikte plaatsbi
jeenroepen, om te handelen over de zalten van hetalgemeen welzi
jn, over hethandhaven
van 'sLands voorregten,en over hettegenwoordig Verdrag. 280.Hi
j zaldenStatcnbevestigen en op nieuw toestaan het oud gebruik, om ter vervulling hunner huislasten,

ommeslagen te doen en opbrengsten (contributt
'ën)te heFen,en za1totinning daarvan
zi
jn gezag verleenen.290.Hi
j zal ook zjn gezag gebruilken totheëngvanallegemeene
middelen, imposten enz. tot den oorlog en de verdediging des Lands ingewilligd ofnog

in te willigen. 500.Hi
j zalgeeneinzameling (collecte)ofommeslagen doen oflaten
tloen zonder eenparige toestemming der Staten, alware hetbi
j meerderheid bewilligd,
uitgezonderd de kosten van den oorlog en der noedige verdediging, wellke ingewilligd

zullen worden bi
j twee derde deelder stemmen van de aanwezige Steden en Leden te
zi
jnengoeddunkenenoverstaanalsGraafenHeerderLanden.Xaarindienergeschillenmogten ri
jzen over demiddelen en de wi
jze van lzetvinden eninzamelenderpenningen,zal
ditstaan te zi
jner beslis
#sing met eenigen uit den Hoogen Raad, doorhem te lkiezen,
met aanhooring der bezwaren-'' Deze bepaling, indien zi
j naderhand gevolgd ware,
z0u vele gebrelken en moei
jeli
jklzeden in latere ti
jden voorkomen hebben. ))510.Begeertde Graaf eenige beden ofsubventie tot onderhoud van zi
jncn staatofzi
jnebi
jzondere verrigting, dan za1 hi
j verpligt zi
jn in persoon ditin elk gewestter vergadering
te brengen. 520. De Staten buiten hun gewestte bescllri
jven ishem nietveroorloofd;
en niets, hetzi
j mondeling,hetzi
j schrifteli
jk,mag voorgesteld ofuitgevaardigd worden
dan in de Nederduitsche taal.550.Hi
j zalalle vorige verrigtingen der Statenvanwaarde
houden, waaronder de verkoop en de verpanding van heerli
jke regten, domeinen en
geesteli
jke goederen. die sedert Vijftienhonderd twee en zeventig, zoo welop naaltl
.

des Knnings, als op 'sPrinsen naam m et de Staten te zamen of door de Statcn alleen
gedaan zi
jn. 510. De Staten mogen OP hetbewaren hunner Papieren, voorregten en

dergelt
qke regel stellen naarhun goeddunken en zonder verhindering. 530.Hj zalde
zeevaart, den koophanzel en de haringvaart, van welke Ilbllaltd's en Zeeland's wels'aart vooral afhangt, al$ de hoofdnering dezer Landen besclzermen, en hun, die zielt
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met de haringvaart bezig houden, laten bi
j het gebruik, zelve in de bescherming15
18
58
14
daarvan te voorzien. 560. Hl
j zal, a1s Graaf, lletadmiraalschap en gebied ter zee,
zoo ter bewaring der ingezetenen a1svan de geregtigheden van hetadmiraalschap,hand-

haven en niemand eenigregtdaarop toelkennendanonderzi
jnbevel.Destetlenzullen zicla,
(les noods,ter zee mogen wapenen cn schepen uitrusten tegendezeerooversenvi
janden,
zoo a1svoorti
jdsbi
j eenige steden gebruikeli
jk was; de Graaf za1,des verzochtzl
jnde,
brieven van bestelling verleenen.570.lli
j zalin alles hetalgemeenewelzi
jn vandeLantlen,alleneringen,en de ingezetenen bevorderen,en de vreemdehindernissennaarzi
jn
vermogen afweren. 580. Hi
j zalalle stroomen en toegangen buiten oorlog openhouden
en beveiligen op de gcwone tollen, zonder nieuwe tollen of wachten buiten toestemm ing der Staten op te rigten. 590.Daar onder voorwendsel van het regt van wilder-

nis, de goede ingezetenen veel kwelling li
jden, zal hi
j de ordonnantie op de wildernissen, met overleg der Raden en Stalen, zoo veranderen, dat, behoudens het regt
der wildernis, die kwellingen ophouden. 400. De Staten zullen nevens hem aanstellen

eenen Raad ran Iwaalven,waarbi
j hi
j twee Leden mag voegen,met welken allcenhi
j
alle zaken van verdediging cn welvaren des Lands, het verleenen van octrooi
jen cn
beneflciën, aan hem staande, zalbeschikken volgens de instructie,bi
j hem en bi
j de
Staten op dien Raad te maken, welke hJ'en (1e Raad zullen bczweren. 410. lli
j zal
l'et meerendeel zi
jner voornamc Ambtenaren en Edellieden van zi
jn huisen pcrsoon
nemen uitinboorlingen desLands. 420. lli
j zalzonder toeslemming der Staten oorlog
voercn, nncll vrede of bestand maken. 450. Hi
j zal met vrcemde Xogendheden
llandelen noch verbonden aangtlan, buiten geli
jlte bewilliging. i1t
'. Hj zal de
kri
jgsordonnantiën, gemaakt of nog te maken, ten uitvoer leggen en de ovcrlreder.
s
l
a
nude
n
i
n
e
en
de
r
gewes
t
e
n
,
en
ni
e
t
bui
straflkn. 4l
J0.Hj zaIzi
jn gewoon hofyerbli
jf
ten 'sLands vertreklken zonder bewilliging der Stalen. 460. lli
j za1,op verzoek,den
Staten verder zullke punten gunnen, a1
s zi
j uit de Blijde fz?/Jp0??,
s/c van Braband
en het Verdrag rnct Axzoc van den drie en twintigsten van Louwmaand Vi
jflienee
n
e
n
t
a
cht
i
g
t
e
di
e
ns
t
de
s
La
nds
nul
t
i
g
honderd
zullen aclllen. 17o. Hi
j za1tot
onderhoud van zi
jnen staat,a1sGraafen Heer der Landen,hctbezitkri
jgenderdomeinen zoo a1s zi
j thans zi
jn, en deze behnorli
jk laten beheeren, de inkomsten in eenc
beurs brengen Z00 a1s lran ouds,de lasten van rentenjwedden en jaargelden,daarol,
staande,metalleonkosten van justitie a1s antlerzins,door de Graven gedragen,daaruit
j henl
betalen, zonder ze te vervrecmden of te verzetten dan bi
jverltoop, alsnog bi
en de Slaten te doen, tot aiossing der lasten op de domeinen staande; doch de Slaten zullen Zorgenj dat de d
lomeinen genocgzaam zi
jn voor 'sVorsten staaten onderhoud.
180. lngeval de Prins tegen deze punten of eenig punthandelde en zulks, dess'erzocllt,
niet wilde herstellen, zullen de Slatcn, de Ambtenaren, en de ingezetenen ontslagen

zi
jn van alle eeden en beloften aan llem gedaan, de domeinen wederaan zich mogclt
l1I DszL.1. STrK.
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15
18
58
14 trekken,en in de regering der Landen voorzien, geli
jk zj hetraadzaamst vinden.
190. Na zi
jn overli
jden zullen de Staten een l'an zi
jne wettige zonen a1sGraafontvangen en huldigen, mits dezebi
jdeinlluldiging den Staten zwere, tlitA'erdrag te onderhouden met al zullte verdere punten al8hetwelzi
jndesLandsdan za1vereischen.
500.Ditallesza1hi
j als Graafden Staten, den Rcgenten,endeningezctenenzwerente
ontlerhoutlcn, waartegen de Staten in hetalgemeen en die van elk gewestin hetbi
jzonder, de Burgemeesters en Regeerdcrs der steden , daartoe door llet ligchaam tler

steden of degenen wellke dat ligchaaln vertegenwoordigen gelast, bi
j plegtigen eecle
beloven zullen , hem als Graaf der Landen gelaouw en getrouw te wezen, en hcln te

gehoorzamen naarbehooren (19.''
Op deze voorwaarden werd degrafeli
jke waardigheid aan wILLEX vqltprtlzg'copgedragen en door hem aangenomen.))Xen moet belkennen j'' zegt een ten uiterststaatsgezind

Sclari
jver) ))dat de oppermagt van den Graaf door al die voorwaarden en bepalingen
le veel wcrd besnoeid, en dat de gansche klem der regering bleef in handen van de

Statcn (2z
h.',En indedaad,dezevoorwaarden waren genoegzaam dezelfdc a1sdiemenden
Aartslaertog xztrrllrAshadopgelegd,toenlzi
jtotOpper-ofAlgemeenLandvoogdsverdaangesteltl,maar zonder magt om het oppergezag uit te oefcnen;dezelfde aan welke Axzou ,

verecrd mctden bi
jna bespotteli
jken titelvanSausrerein,zich moestonderwerpen en die
lli
j vergcefs bepreefd had te verbreken. ORA'wzE had er uitdrukkeli
jltaan de Slaten
ltlles bj toegestaan, wat men uit de WJkJ
,'de f'l/fpms'/c en het Vcrdrag van #p?-'
tleaum zou kunncn aieiden. Het oorspronl
keli
jk ecnhoofdig landsvorstcli
jlt oppergebied der Gravcn werd nu eene zoogenaamde grondwettige en beveorwaardc magt, en
de Graaf zelfeen grondwettig Graaf, cen Souverein, maar een zeer bepaald Souvcrein ,
z0o ltier de benaming yan Souvcrein niet misplaatst is, daar zi
j tezeerafsteektbj de

nietigheitl van zi
jn gezag. De Graaf toch, ))gebonden door eene wezenli
jke Lev
C'
ppkmft
ssprfl, een aanstellingsbrief, eene staatsregeling
,vergezeld meteene bi
jgevoegde
voorwaarde, ingevaldie lastbrief overlreden wierd'', kon nietsanders zi
jn,dan hetgcen
de Stadhouderwerd, nameli
jlt, de crfeli
jkeOverheidspersoon in eenen aristokratischen
en republikeinschen staat (5).
(1)Resolut.t,.Ilollaltd,1583,bl.151- 161,203,273,270,400-412,490,495, 496,498,
512- 519,552, 555- 561, 579, 581. B0R, Ilist.d.N edevl.Oprl.D.1l.B.XY.b1.187- 194.
Autheîèt. Stukk. b1. 42- 55. IIOOFT, Nederl. #id/.B.XX.b1.886- 892. Leven van wlstElll.
D.111.bl.605- 639. xsrl'
r,Ilist.d.ffp#. Staatsveg.9.1.bl.292- 345,445- 479.

(2)Lcpcn van wlssnx I,D.111.b1.640.
(3)xLrlr, Ilist. d.11011.Staatsr.D.1.bl.345 351. cnon: v.pnlssrnnsn)iu dcArcltiven#(
?
ltz41cflpzld'Orange)T.57111.p.411,412.
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Uit llet verhaalvan hetgeen zicllbi
jde opdragtdergrafeli
jkheid aan den Prinsvan15
18
58
14

jktlloezeer men zich vergist,wanneer men s'eronderstelt,
orqnje heefttoegedragen,bli
dat ))hier spralke was van een onbepaald en ten minste wezenli
jlt monarchaalgezag;
dat de Prinser vurig naar verlangde,en om lzet te verltri
jgen geene listen en kunsts
pa
a
r
d
e;
d
a
t
z
i
j
ne
p
o
g
i
n
g
e
n
e
e
n
he
v
i
g
e
n
t
e
g
e
n
s
t
a
n
d ontmoetten bi
j de staten
grepen
en boYenal bi
j Amsterdam; en dat te midden dier worsteling zi
jn dood tusschenbeide kwam,vlôr hi
j nog in eenij punt over zi
jne tegenstandershad geze-

gevierd (1).,' De regten en de verwachtingen van den Graafimmerswaren,na de
omschri
jving van zi
jne magt, zekcr niet berekend, eenc onbeperkte heerschzucht te
bevredigen. De opdragt was meer in het belang der Staten dan in dat des Prinsen; en Amsterdam kantte er zich niet tegen , maar wiltle slechts de uitvoering er van nog uilgesteld hebben. OaxxzE moest zich weinig gevleid gevoelell

met eene oyereenkomst, die lzem van de genade der Staten, a1s'tware, afhankeli
jk
maakte. Zi
jne toestemming werd ook nietdan na herllaald aanhouden verlkregen, en
velen verwonderden zich,ja, waren bi
j-na verbolgen,dateen man als lai
j er zich aan
onderwierp. Zi
jne aanhangers in Ulrecht belklaagden zich openli
jk over dc voorwaarden, ))welke,'' zeiden zi
j, ))z0o bcperkt en bckrompen warcn, datnaauweli
jlks
een persoon van zecr geringen rang die zou kunnen gocdkeurcn.'' Zi
j merktcll
niet zonder reden PP, ))dat deze nieuwe vorm van bestuur alleen ten doelllad,
llet gezag en de magt der Stalcn te bevestigen en te versterken, en niets, immers

zeer weinig, te gunste van de voorregten en vri
jheden der burgers bevatte.''
l
'
3Iaar de Prins, in een hagclaeli
jk li
jdsgewricllt, was verpligt mct tle bezware:)
en (le eiscllen van het oogenblik tc rade te gaan. Hi
j moest zich zoo spoedig
mogeli
jk van den goeden wi1 en b.i
jstand dergenen verzelkeren, die laetgczag en de
koorden der bcurs in handen laadtlen. lndien hi
j de verhcëng van zi
jn persoon
beoogd had, of zelfs, wanneer hi
j, naar eigen goedtlunken, eencn wenscheli
jken en
duurzamen vorm van bestuur had mogen kiezen,zou lli
j dcnkeli
jk,welverre van tle
vorderingen en aanmatigingen der Voornamen tegenover de burgers te ondersteunen,
xeeleer verkozen hebben , door op de licfde en genegenheid des volks te steunen, als

de verdediger van de wezenli
jlke en miskende rcgten der gemecnten op te tredell.
De toestand des Lands was niet van dien aard, om de zucht naar het hoogbewind

bij hem op te welkken. Sirlds het afscheiden der MTaalsclze gewestcn en het afzweren van tlen Koning, waren de omstandigheden van dag tot dag onrustbarentler en

jnbare gocdaardighcid van I>AaMk,
gevaarli
jk-er geworden. De bekwaamheden en de sclli
de tweedragt tusschen de Hervormden en de Roomschgezinden, het misverstand onder

(1)Zie,onderanderen,Leven t'cn wlttshl1,D.111.i)l,582 639.
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1581- de Pratestanten zelve, de werkeloosheid of de trage besluiten der vreemde Vorsten ,de
1584

gesteldheid van Fraltkrlj
,/fen Duitschlalld, het verraad van Axzov, wien men totSouverein en Bcsclzermer verltozen had, allesscheen de eindeli
jke zegcpraaldesKonings
van Spanje te voorspellen;en I1
-ollaltd zou, nahetachtereenvolgend veroveren A'an zoo
vele stcden en landschappen door de spanjaarden ,waarschi
jnli
jk de laatste schuilplaats
worden, in welke de gewetensvri
jheid moest stcrven. O1tAwzE, door Opperhoofd van
tlatgewesttewordcn, nam ,in stedevan hetloon zi
jner talri
jk-e diensten te ontvangen,
de taak op zich, de laatste pogingen aan te wentlen tcn behoeve van eene zaak, die,
naar den mensch gesprol
ten, hopeloos was geworden.Een zeer merk-waardig ontkennend

bewi
js, dat de onderhandelingen over zi
jne toekomstige waardiglzeid bi
j henz geen der
belangri
jkste en naauwgezetste punten van overweging uitmaaktcn,levertzi
jne briefwisseling OP. Xen zou immers, vooral in de brieven aan Graaf JAx valt Akddctf, s-ele

opmerkeli
jke bi
jzontlerheden daaromtrentaantrefen,indienhetgrafeli
jkgezaghetbestcndig
doel van zi
jn wenschen cn streven geweestware! En echter iser daarin naauweli
jk's
sprake van. De Graaf,hetis waar,verneemtnaarde svi
jze,op wellke in dcn wanortleljken staat der Nedovlanden zalvoorzien worden; hi
j schi
jntte wcnschen,datzi
jn
broeder aan het hoofd des bewinds geplaatstworde, maar de Prinsgliptin zi
jn antwaord over ditlaatste puntvlugtig heen;cn watdenstapdcrStatenvanllbllandtezi
jnen
opzigte betreft,daarover wordtslechtsin een briefvan vA>aEarogesprolken enin hetberigtschrift van worknls, 'sPrinscn afgevaardigde naar Koningin ELIZABETII.
Z0o ORAXJE
llaar hoogen rang of gezag getracllt had, z0u het lacm reeds veel vroeger zeer ligt

gewccst zi
jn, ziclahetbewind over alde toen îkreclthdeNederlanden te vcrschaFen.
ln Vi
jftienhonderd tachtig getuigde Graaf Jatx van ATII,
FCIITI, wiens gevoelen met
dat s'
an een zeer aanzienli
jk gcdeclte der bevolking overeenstemde, dat de N
'etlerlanders veel licver zi
jnen broedcr, indien deze slechts gewild had, totLandvoogd
.

zouden verkozen hebben, dan met de Franschen te onderhandelen. Xaar de Prins

liet zich door geen valschen luister verblinden; lli
j had alleen op het o0g wat
Avezenljk den Nederlqttden van nut konde zi
jn, en onder de talmjke bewijzen zi
jner belanglooze bedoelingen behoort inzonderheid het weigeren van de hooge waar-

digheid,welke hem in Vjftienhonderd drie en tachtig werd aangeboden (1). Onverwrikt wecs hi
j af of ontweelk alle aanbiedingen wellte, zontler hern de middelcn te verschaflbn om een einde te maken aan de werkeloosheid en het dralen van

tle meeste zoogenaamde Patriotten, of aan den stri
jtlder bt
jzondere belangen, alle
Izulp van den kant van Fraltkrl
jlc geschorst en op hem in dubbele mate hetgewigt der verantwoordeli
jkheid zouden geworpen hebben. Hi
j llad meer dan cene
(1)Zic lzicrvoor,bl.54.
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reden, om niet gemakltell
jk de aanzoeken van twee ofdrie gewesten in te willigen,1581di
1584
e hem tothun Opperhoofd bcgeerden. Onder een grootsch uiterll
jk,wilde men eene
soort van Doge A'ormen, aan de Staten ondergeschikt en buiten magte hetvolk tegen
eene aristoltralie te beschermen, die reeds in de daad naar het souvereingezag

haakte. Deze afzonderli
jke betrekking zou ongetwi
jfeld den overigen Vereenigden
Gewesten mishaagd, en alzoo de zaden van misnoegen, wantrouwen en verwar-

ring uitgestrooid,en bi
j velen,welke er dcn sleutel niet van bezaten, verwachtingen ten aanzien der algemeene zalken opgewekt hebben,die onmogeli
jk verwezenli
jkt
konden worden (1).- ))Xaarindien 'sPrinsen weerzin opregt gemeend was, door
welke middelen,'' vraagt men, ))geluktc het dan den Staten dien weerzin bt
j hem
te overwinnen?'' ))Door van launnen ltant,'' is hetantwoortl, ))zich mintler rekkeli
jk
te toonen ten oPzigte van Awzov-'' De onderllandelingen over het aannemen
van den Hertog en die over het opdragen der grafeli
jke waardigheid aan den

Prins, lzielden metelkander bi
jna geli
jlken tred. Hoe meer de Prinseene verbindtenis
metFl-anlv
.
l-l
'
J
,'/:aanbevalen bi
j de Staten daarop aandrong,hoe meer zi
j er opstonden,
dat Ilbllaktd onder zl
jn schild gewaarborgd wierd tegen de gevaarlt
jke pogingen van
eenen Vorst, wiens karakter en namaagschap hem zeer verdacht maakten. Naarmate

'sHertogs hulp dringcnd en onmisbaarwerd,toonde zich de Prinsgenegen,zi
jneeigene
bezwaren te vergeten en eene waardigheid op zich te nemen, welker voordeelen

althanszeertwi
jfelachtig waren.Na den verraderljken aanslag van AxzovopAntwevpen,
wenschten de Staten van Ilolland meer dan ooit alle onderhandeling met de Franscben
af tebreken ,en ORAwJEa1slleertehuldigen.DePrins,integendeel,trachttesteedstusschen

llen en den Herlog eene verzoening te bewerk-en. Hj achtte hetderhalve raadzaam
door eenen stap, welke den Staten aangenaam was,den ongunstigen indruk wegtenemen,

welke zi
jne poging ten behoeve A'an den Hertog op hen begon te maken. Hi
j verlnaande hen uitdien hoofde datgeen teverrigten,wathi
jwist,datvolkomenmethunne
wenschen overeenstemde,door hen te verwittigen,dathi
j,))))overmilsdemenigvuldige
kunstgrepen en voorslagen van den vi
jand,hetnoodigvond,datmenmetzi
jnezaakvoortgang maakte.'''' De Staten verzuimden niet te besluiten, ))))datde brieven, waarop

zi
j den PrinstotGraafaannamen, opgemaaltt en door de Etlelen en alde Steden van
Ilolland onderteekendenbezegeld zouden worden-''''Vannuafruimdenzi
jmelvernicuwden i
jver,zoo veelhun mogeli
jk was,alle zwarigheden uitden weg.De Prinsgafhun
lkortt
laarop telkennen,dataangezien dezaak jinzonderlzeiddoordebezegeling,naar buiten
bekend was geworden, er dringend gevorderd werd, ten eindealleverkeerdeuitleggingen

en den nai
jver,welken zi
j elderskondeA'erwekken)tevoorkomen,allengewestennaauw-

(1)GnpsN 5r.rnlssrEnnn,in deArcltives#clt'
fzvaisolt#?Oè
Aange,T.V1l1.p.410 415.

A LG EX EENE G ESCH IEDENIS
..
-.
---.-.. .

..

.. '
.'''--

..

- ---

15
,81- keurig mede te deelen, wat er had plaats gehad. En weinig dagen daarna vaardigdelk
1584 .
d A!

zi
J reedsden uitvoerigen brief afaan e geujeeue eu (Ie gewestcli
jke Staten, waarvoor
de Prinshun zi
jn dank betuigde.Voortsantwoordden zi
jdiensGeheimscllri
jverBhuxzxft,
gezonden om naar de bedenkingen te vernemen, welke eenige steden, zoo men meende,
hadden opgeworpen, dat dit vermoeden van grond ontbloot was; dat llet ))))Renversaal
alom door de steden was bezegeld, en dat,zo0 de andere gewesten er zwarigheid in

maakten,zi
j echternietin gebreke zouden bli
jvcn den Prinsin allesteondersteunen.''''
Slechts werd als onvermi
jdeli
jk beschouwd,dat l
ai
j zelf in Ilollaltd kwame, waartoe
zj hem ernstigenzoospoedigmogeli
jkuitnootligden.Toeneerst,eninweerwilvanhunteenzin , besloten zi
j depuntenvanverzoeningmetAwzovteteekenen,alti
jdonderverband,
))))datzi
j zich niet vcrder zouden inlaten dan overcenkomstig hctvertlragvan fp3't/ccl/z,
behoudens de algemeenc verdediging; door welke voorwaarde z'
j eok tcn aanzien van
den Prins in laun geheel bleven-'''' In het berigt
scllrift hunner gemagtigden bj
ge
dur
i
g
ui
t
s
t
e
l
len weinig te vreden, en beORANJE, toonden zi
j zich over zi
jn
dienden zich Van de dringendste bewoordingen. ))))Aangezien de Staten,''''
jdgeledenZi
jneExcellentie
tlus drukken zi
j zich uit, ))door ltunne gelastigden eenigen ti

(den Prins),om verschillende rcdenen,welke lzem toen zi
jn ontvouwd gcworden,zeer
ernstig uitnoodigden,zicllin Ilblland te laten vinden, zondcr tlatzl
j dit voorregt tot
nogtoehcbben mogten genieten , zoo zullen tle tegenwoordige afgevaarcligtlenhem onder
hetoog brengen,datdoor zi
jn afwezen uitIlollqlid,tle gcmeene zaken aldaaringroote

zwarigheden en verleop zi
jn gekonaen
weswege zi
j als nog zeerdringentlverzoelkcn
en er op aanhotzden, dathetZi
jner Excellentie behage,zi
jne zakeninAnttvelpentlttarnaar te regelen
opcat metden eersten de reisen hetvertrek van Zi
jneExcellentie
naar Ilolland, moge aqngegaan worden; anders zullen de gelastigden van wege de Sta-

len verklaren en betuigen, datzi
j zich onschuldig zullen houden,wanncerdoor'sPrinsen langer afwezen ecnige bezwaren of gevarcn den Lande van Ilolland mogt over-

komen. Te meerdaar zonder het bi
jzi
jn en de tcgenwoortligheid van Zi
jne Excellentie in Ilolland,hetnietmogeli
jl
k zalzjn totde voorwaarden tegaan,om de huldiging van Zi
jne Excellentie a1s Graaf en lleer dezcr Landen te voltrekken, helgeen
noodzakeli
jk dientverrigt te worden,dewi
jlhetde geheele wereld doorreedsisbelkend
gemaakt, en (niet)zondergrooteschande en oneervoorbeifle zi
jden langeruitgesteld
of nagelaten kan worden.'''' Twee maanden later,den vi
jf en twintigsten van Oogstmaand Vi
jftienllonderd drie en tachtig, zonden de Slaten op nieuw afgevaardigtlen
naar den Prins, om hem op hetnadrultkeli
jkstte verzoeken, ))))zich nietmeer oI,
t
len Hertog van Anjou te verlatcn, tlewi
jlde gemeente in alle steden van Ihlland gemakkeli
jlk tot hetplegen van buitensporigheden konde overslaan, en zeker nietlanger
in de oorlogskosten z0u willen dragen , indien men hardneklkig eenen weg bleef be-

wandelen, welken velen a1snoodlottig beschouwden en a1sbli
jlkbaarin stri
jd metGods
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W O0rd.'''' Na zulk eene vermaning begreep de Prins, overtuigd dat eene vredebreuk 1581metAwzoc heillooszou zi
jn, zonder eenig lzitstel dezen tegenstand te m oeten verzwak- 1584

lten;hi
jgafdaarom,evcn alsin Vi
jftienhonderdtachtig,persoonli
jk waarborgen ofverzekeringen, en toonde zich van nu aan toegevend,ja,bespoedigend;maarhetis op
nieuw bli
jkbaar, zelfs uitde bewoordingen van welke hi
j gebruik maakt,datde Staten hem daartpe aanspoorden en drongen. Hi
j herinnerde den veertienden van Herfstmaand, dat hi
j llun ))))opene brieven onder zi
jn hand en zegelhad gegeyen, waardoorzi
j zich behoorden verzekerd te lloudcn van de opregtlleid zi
jnsgemoedsenzi
jner
gevoelens,'''' en voegde er bi
j,))))datlti
j lloopt,datoolk zi
j geen nadenkcn genomen
hebben op zi
jne beloften en verklaring, ofschoon de uitvoering cr van eenigcnti
jd
is bli
jvcn rusten, en lli
j, ondankshun herlaaald aanhouden,nietin Ilolland isgckomen, om dc zalken te voltreklken en ten einde tebrengen , daar ieder de reden bekend,

en ook van zi
jnentwege den Statcn geopenbaard is,waarom lli
j geraden vond de zaak
eenigen tl
jd uitte stellen . hopende in kort l
xetde Staten van Ilblland in persoon
binncn den voorschreveneLande te spreken (1).,'''
Het was niette vcrwonderen,datde Prins,nu lli
j na lang aarzelen de opdragthatl
aangenomen, ook op de gehcele voltooi
jing er van aandrong. Vooreerstwasdithet
eenige middel, om Ilolland's berusting in zi
jn shaatkundig stelsel te verwerven; ten
tweede lkon de zaak,nadatzi
j amblshalve (of'
tcieel)aan deandere gewcstenwasluedegedeeld, met sclaik niet langer uitgcsteld worden; ten derde eischten de nood des

Lands,hctaanrukken van den &'i
jand,de zwakheid der hulpmiddelen,de slaplleid vaz)
llet bestuur,de oneenigheid onder de Bentlgenooten ,en hetwoelen derSpaanschgezinden

eenenoodzakeli
jke en spoedige voorziening op deHoogeRegering;eindeli
jltten vierde
was het aannemen van den Prins, well
ke daardoor in een aanzienli
jk gedeelte der Ne.

derlanden de opvolger wertl van Fztlps, eene hernieuwing van de afzwering des

Konings van Spanje, en hierdoor alle hoop op eene verzoening mct den voormaligen Heer vernietigd? waarvan de Spaanscllgezinden n0g steeds de mogeli
jlthcid, de noodzakeli
jkheid en de voordeelen trachtten te betoogen. Xisschien wilde
o0k de Prins een nieuw en ontwi
jfelbaarbewi
js geven van zi
jne standvastigheid en
zelfopoffering. Eenigen immersvermoedden in dien ti
jd, datlli
j, afgemat van nutteloozen arbeid, vermoeid van zoo vele misreltcningen , tot een uiterste gedreven
door de snoode kunstgrepen van eigenbelangzoekers,, en wanhopende een middel
van behoud te vinden, genegen svas zich xnet rlLlps te Yerzoenen, of ten m inste naar Duitscltland te trekken. Dergeljke vermoedens verdwenen, wanneer hi
#
i
'
zich tot Graaf van Ilbllaad liet benoemen. Yerre van voor den storm te vreezen,
.

(1)GnOEX v.rnlssrsnsn)in deArcltivesdela Jfcgp',dtOrc??#e,T,5'111.p.415- 420.
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- versterkte hi
j zi
jne krac.hten
in den legenspoed.fzelven. Door den Koning op nieuw te
584
.

tergen, bekrachtigde l1i
J zi
lne verltlaring in V'
i
jeuljontlertj twee en zeventig afgelegd,
.l t

f4datht
j zicllnaar Ilblland en Zeeland zou begeven,om aldaar,zoo veelmogeli
jlt,(1()
zaken slaantle te houden en er zi
jn graf te ,
s/fc/z/cg?.)) Door ecne gevaarli
jlke waartligheid aan te nemen, gafhij zich over aan de dweepzuchtder moordenaars,wantdocr
llem toLHeer te kiezen, tartte men de woetle zijner vijanden lzit, en hetgevaar voor
zi
jn leven werd vertlubbeld (1).
De voorwaartlen werden denzelfden dag, op welken zij door den Prins en de Slaten
6 v. waren aangenomen, aan den lloogen en tlen Gewestelijlken Raad ovcrgeleverd. Beidc
LOa/nd
W-bragten er sclariftelijk hun oordeel overuit, door den Grimcr onderteekend. Hunne
ma
1584 aanmcrkingen zijn weinig, maar erblijkttocla duideli
jk uit,dat zj hetstuk naauwkeurig gelezen en goedgekeurd hebben (2). Zonder zich verdcrom de toestemming
van Zeeland en Utreclttte bekommeren,ging men in Ilolland A'oortmettle voltooi
jng
19v. sr
an het werk. De voorwaarden werden aan alle steden, behalve Anlsterdaîn en
tea
nt
e- uda,ter nadere bekrachtiging gezonden, en alom in de Yroedschappen goetlgeltcurd.
ma
nd.Go

s v. Op begeerte van den Prins, besloten de Statcn afgevaardigden naar Zeelaad, az
t3?kB10Pim. t

ovdam en colkda te zenden. I'
letis onzeker, of dit toen geschied zj; maar ecnc

maand later kwanaen gemagtigden naar Amstordam en Goltda, om de voorwaarden,
(tSlaatsgewi
jze ontworpen en beslolen,en doordeanderestedenbekrachtigd,''altlaarvoorlc
houden mct de verlklaring, )
)dat, bi
j verdcre weigering, de Staten niet zouden nalaten voort te gaan-'' ln Amstel-dam leverde ItosxEl-ls PlErEltszoox
uoor'
r, Oud-schepen der stad en onlangs tot Raad verkoren, tcr Vroedschap een

vertoog in, waarbi
j bi
j 'sPrinsen verhemng lot Graafontraadde, z0o lang Zeeland
er nietin bewilligd had. Hi
j verklaarde veorts rondborslig,) dathi
j nietkon llcvroeden, welk heil uit die verhelng voor de Lantlen te wachten was. Xen gaf wcl

breed op van de gunst, wellte dc Prins zich bi
j vreemde Xogcndheden verworven
had en voor de Landen n0g zou kunnen verwerven; maar benenèarkelt had ontlertusschen, sedert de Landen onder laet bestuur van oaxxzE geraakt waren, de Son(1-

sche tollen merkeli
jk verhoogd. Daarna toonde lli
j aan, (4dathetaannemen van dcn
Prins kwali
jk scheen overeen te komen metheteerste punt der Unie.tlJ'l Utrecltl,
waarbi
jmenbeloofde,onderlingvereenigd tezullenbll
jven).Hi
jvoegdeerbi
j,datZeeland
den handel op Spqnje naar zich zou trekken, indien Ilblland afzonderli
jk den Prins
tot Graaf verhief. Eindeli
jk voerde lai
j aan, datdeze verhemng der Burgeri
j tegen(1)GROEN vAx pnlxsTsnEn,in de Archives de la Jfcst
çpp, d'prcgppc,T.57111.p.425-428.
Ygl. xl,
rlT,Hist. d.#pll.Staatsr.D .1.b1.299.

(2)KLICIT,Hist.d.ffpll.Staatsr.p.1.bl
..335,471-479.
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stond, welke den Prins nimmer de poorten zoude geopend hebben, z0o lli
j bi
j den 15
18
51
81
aanvang des oorlogs verklaard had, dathi
j Erfheer der Landen dachtte worden. Hi
j
sloot zi
jn verloog met de verklaring,))datde gemeente daar ter stede reeds te lang
onder eenen anderen eed gestaan lzad dan de Regering; dat men o0k niet m oest den-

lken, haar gemakkeli
jk tot den nicuwen te zullcn dwingen, en dat zi
j niet
gering moest geacht worden , alzoo men de opkomst der goede zaalt aan haar ver-

schuldigd was.'' Eenigen stellen zich voor, dat dit vertoog later, bij laetafschri
jven ofnazien,naarde toen veranderde begrippen over den aard derregering isgewi
jzigd geworden, en dat het voor eene zachtere uitlegging vatbaar is dan die, wellte er

gewoonli
jlt aan gegeven wordt. ))lmmers ging hetnietverderdan om nogtewachten tot Zeelaltd medestemde en de gemeente van Amstevdam gekend wierd; indiell
Zeeland overgehaald en de Unie daardoor bewaard werd, zouden wel de andere zwa-

righeden van zelsre wcgvallen-'' H0e dit zi
j, zelker is, datde Vroedschap besloot,
))cen afschrift van de ontworpenc voorwaarden te verzoeken, onder belofte van deze

aan niemand mcde te deelen,allecn om te zien,of er o0k iets stri
jdigs met der stede
voorregten in gestcld ware; datzi
j echterdie voorwaarden noch goedlteuren noch tcelkenen zoude 4'tlörlletbleelt,dat Zeelal
tdmedezoover(gekomen)endeovereenkomst(capilulatie) wederzi
jdsgezien en bewilligd was,en zelfs dan n0gnietzondererdeschutteri
j
ende aanzienli
jkste burgers op gehoord te laebben-''In ditlaatste volgde men het4-001
-beeld van Aliddelbttrg, ofschoon laet li
jnregt stri
jdig wasmeteen besluitderStaten,
voortaan de schutteri
jen en gilden nietmeerin zalten van regering teltennen. Eenigen
llcbben aangeteeltend,datmen reedsin hetvorige jaarlaad voorgenomen,de gemeenlcn, schutteri
jen cn giltlen in Ilollaltd op ccn naaalti
jd ofdrinltgelag te onthalen,
llun bi
j die gelegcnheid de opdragt.der grafeli
jklzeid beltend te malken. llet evcn
vreemd a1sopmerkeli
jlt, datde geheimschrjverder Amsterdamsche Vroedschap bi
jllet
tlpmaken van hetbesluit er op eigen gezag bi
jvoegde: ))datde Raad, verstaande dat
Ilollalld niet znnder Graaf ltonde zi
jn, gezind was den Prinstotdie waardigheid te
de
ze
woor
den
maalkten geen wezenli
verlaellbn-'' Hetiswaar,
jk (integrerend)deeluit
van hctbesllzit,en hadden geene A-erbindende lkracht, maarzi
j bleven er niet le min
xlitdrukkeli
'l
t, bi
j meerderheid van stemmen, in opgenomcn. llooF'
r verzette er zich
-j
tegen en decd aanteeltenen, dat Burgcmeesteren verklaard hadden, ))niet te verstaan, dat zil
' door dezc woorden zouden verbontlen geacht worden-'' De stad Goîlda
nam ecn besluit in denzelfden geestals Amsteldam. Zi
j z0u geene zwarigheid maken

in 'sPrinsen verllefllng,))wanneer men in Zeeland daarmede z0o ver zougekomenzi
jn
als in Holland.', De Gemagtigden gaven verslag van den afloop launner zending aan tl v.

de Staten, toen te Delp vergaderd, alwaar zich ook de Prinsvan Orqnje bevond.llooim.
84
Nu was de vraag, of men al dan niet tot de inbuldiging zou overgaan, zonder zich 15.
langer om Zeelaztd, Amsterdam en :ptf#flte beltommeren? Er moet echter op nieuw

lll DEEr. 1 STVK.
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1581- weder aan uitstellen daarvan zi
jn gedacht geworden, indien althans zekere niet zeet'
1581 vleil.ende brief van dcn Prins aan de Staten van Ilblland in dien ti
jd, naar luid cener
kantteekening,geschrevcn isen waarin lli
j hen totlletbespoedigenzi
jnerinhuldigingals
Graafen Heer,waartoezi
j hem uit))eigen wilenbeweging''benoemdhadden,aanspoort
en tevens vermaant, cenige Afgevaatdigden naar Zeeland te zenden, om de Staten

aldaar te bewegen ))tothetvolbrengen derbeloften en aanbiedingen,welkc zi
jhem
eerti
jds gedaan lladden-'' Hetis echter hoogstwaarsclai
jnli
-jk, datmen tottleinhuldiging, waarover de beraadslagingen den zevenden van Hooilnaand waren geopend, z()u

gekomen zi
jn, even geli
jk de afzwering van rlLlps en hare afkondiging ondanks de
weigering van Zeeland waren doorgegaan, indien de dood van den Prins zullts niel

verhinderd had (1).
Ondertusschen was het aanstellcn van den Raad '
?JJC; State wctlc3l,
s dett Pritts, Avaar
van in de voorwaarden van aanneming gesproken wordt, ter tafel gebragt. Dit ligchaam zou uit twaalf Leden bestaan: zeven uit Ilblland , drie uit Zeeland, en twee
uit Utvecltt; doch men konde het over de zaak niet eens worden. 5Ve1 verklaarden

alle drie de gewesten, ))van gecne meening te zi
jn,zich van de Ultiete scheiden,''
en beslotcn den Prins te verzoeken tot ))Overhoofd in de oorlogszaken te water en te
land, met gezag overeenkomstig den inhoud der voorwaartlen.'' Xaar alzoo dit enkel

een besluit van Afgevaardigden was,schi
jntde zaak, watZeeland en Utreclttbetreft,
daarbi
j gebleven te zi
jn.Ilblland stelde eerlang,in overleg metden Prins,eenen Raad
van zcs Leden nevenshem aan, zoo helheette bI
j voorraad en totde komstder Gevolmagtigden uit Zeeland en Utrecltt, die echter nietverschenen zi
jn en welke men
welligt niet eens verwachtte, zoodat de Raad van Slate bi
j hetleven van ORAwJU niet
totstand gekomen is (29..
Den negen en twintigsten van Louwmaand was tlen Prinste Delp een zoon geboren,
welke bi
j den doop,tlen twaalfden van Zomcrmaand,den naam van FREBERIK IIZXDRIK
ontving naar de Koningen van benemarken en Navarve, well
te met de Staten van

Hblland, Zeolaltd en Utvecltt zi
jne doophcFers waren. Den jonggeborene werd van
(1)Resolut.v.SpP.1584,Ll.5,10,13,192,308,336,398,402. Arnltivesdela Jfttfdp?l
d'orange, T. Vll1. p. 428- 437. Bon,,
llist. d.Nederl. oprî. B.1l.B. XIX.b1.455. hutlteîli.
Stukk. b1. 55 57. HOOFT, Nederl. Ilist. B. XX. b1. 892. Levelt wILLEM 1, D. 111.b1.
642* 46. NVAGENAAR,D.V1l.bl.524 528. v.wus op AV&GENAAR,St.Vll.b1.114,115.wAf;EXAAR, Amsterdam , St. 1. b1. 391- 394. TE wATER,Yaderl. flïdf. D.ll.b1.332 334,XL:IT,
klist. d. fïpll.Staatsr. D. 1. b1. 353- 366, 474 485. GnoEx v. pnlsse
rEnER, in dc Areltives #t? la
Arfzft
çprld'Orange, T.A'1ll.p.421,424- 428.

(2)Ilesolut.r.11011.1583,b1.596,599,605,611;1584 bl.32,155,263. 1lT.rlT,llist.d.
#pP.Staatsr.D .1.b1.351 353.
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wege Ilolland en Zeeland een rentebriefvan vier en twintig honderd gulden jaarli
jks1581tot eene pillegift gescllonken. De plegtigheid werd door St. AlanEoowoE, Burge- 1584

meester, en MARTI>I, Gelleimschrijver van Antwerpen, bi
jgewoond. De Prins had
hen ontboden, om hun het plan van I'ARMX tegen die stad beltend te maken. Hi
j
raadde uitdrukkeli
jk aan,dcn Blaauwgarendi
jlv
.te doorsteken,om zich van eene yri
je
gemeenschap te verzekeren, en beloofde datht
j zelf binnen twee maanden te hunner
hulpe zou ltomen (1). Xaar ORAwJE overleeftle hetgeyen van dien heilzamen raad,
welke, t0t ongeluk van Antwerpen,niet is opgevolgd, nog geene maand.
Er is reeds verhaald, dat dikwerf 'sPrinsen leven bedreigd was geworden. Steeds

bleef het hieraan blootgesteld, te meer daar hi
j ziclz weinig in achtnRm , en zelfs
onbek-ende vreemdelingen gemakkeli
jken toegang totzi
jn persoon vergunde. W anneer
men hem het gevaarli
jke lziervan onder lletnog bragten tntnmzigtigheid vermaande,
antwoordde hi
j:))Zpp er Jlzlis,die Ifc/lgetroostmetm%j te q
s/nrtlc'l,zi
jn alle voorzorgen zlv//clppé'.'' Had oztAxvBtx,: bewerkt, dat cen prl
jsop hethoofd van ORAXJE
wasgesteld geworden,PARXA kon z0o ver zich zelven vergeten,dathi
jdergeli
jke verraderli
jke moordaanslagen nietalleen billjktc, maar zelfsertoeaanspoorde. Zoo nam
hi
j genoegen, dat een gevangen Fransche Hopman, x.z oo'
rn genaamd, omtrentden
aanvang dezes jaars, den Prinsdoor vergifzou ombrengen. Doch I,: oo'
ru, tot dat
einde in vri
jheid gesteld, maakte de zaak,waartoe men hem op li
jfstraFe gedwongen
had, bekend en bleef voorts in dienstder Staten,tothi
j bi
j hetbeleg van AntwerAc'laan de gevolgen van een schotin hetbeen overleed (2). In hetbegin van Lentemaand werd zeltere HAxs uAwszoow, koopman te Vlissiltgen,op de beschuldiging van

eenen Fries, xvx.
zxx geheeten,dathi
j den Prinsnaar hetleven stond, gevat en, na
een geregteli
jk onderzoek, onthoofd#'. Ht
j had bekend, dat ztjn voornemen,waar-ja x.
over lli
j met den Spaanschen Gezant aan het Fransche Hofgeraadpleegd had, ge-Grasm.
weest was, het huis van den Prins, wien hi
l' een bi
l'zontleren haattoedroeg, in de 1584

lucht te laten springen, en zoo ditmislukte, llem op eene andere wl
jze, alware het
oolt meteigene hand, om te brengen. Xen vond werkelt
jk eene menigte buskruid in
den ltelder van het huis, belendende aan dat van den Prins, toen het snoode

opzet aan llet licht ltwam. ln belp waren op éénen tt
jd vjf booswichten, alle met het doel ORAXJE te vermoordcn, zonder dat zt
j van elkander iets
wisten, nameli
jk: een Franschman, een Lotharinger, een Engelschman, een
Schot, en een Bourgondier, van welke den laatste de aanslag gelukte. In Bloei-

(1)Resolut.v.ffplz.1584,b1.122,297,355,364,402.B0R,Ilist. d.Nederl. oorl. 9.1I.B.
XA7lll.b1.407,466. v.wlzs op w AIII:yAAR,St.Vll.bl.113.

(2)v.MnTERn,,klist.d.Nederl.oorl.B.Xl.b1.219.verso.IIOOFT,Nederl.Ilist.B.XX.bl.901.
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1581- maand was aldaar een jongman van zes- ofzeven en twint
ig jaren gekomen,kortvan
1584
gestalte, tlonker van uitzigt, die zich raAwçols orlzox noemde en voor den zoon van
PIERRE GulzoN uitgaf, welke te Besançon, ter zake van het Hervormde geloof, was

omgebragt. Hi
j ging vli
jtig terkerke,en werdnimmerzonderbi
jbelofpsalmboek gezien. Door invloed van den Hofprediker bz vlrLlERs, tot wien hi
j zich bi
j zi
jne
ltomst gewend hatl, werd hi
j bi
j den Prins toegelaten, wien hi
j van zi
jnen i
jver
5'001
- de zaak der Hervormden, maar bovenal van zi
jne zucht hem te dienen verzekerde, en tevens eenige zegels van GraafPIETER Ehxs'
r'
tpJolz
'Ialtsfeld, op rood was
afgedrukt, overhandigde, wellke misschien bi
j eenen aanslag tegen de Luxemburgsche steden, of lot andere einzen dienslig konden zi
jn. Denk-eli
jk strekten deze zoogenoemde vliegende ofopen zegels in dien ti
jd totwaarmerk van boden en dergeli
jke.
Opdevraag, hoe hi
j zich dezezegelshad verschaft,washetantwoord,dathi
jeenen
tl
jd lang a1s eerste klerk bi
j zi
jn bloedverwant nv Pak, geheimschri
jver van àx&xsFEx,o,
gediend, tlil
twerf de zegels in handen gehad en er, ten behoeve van denPrins,afdruk-

selsvan genomen had.Dooreenige Jezuiten,dus gafhi
jvoor,van ketteri
jvertlacht,laad
htj de vlugt gekozen, en bood thansden Prinszi
jne diensten aan,hetgeen reeds voor
twee jaren, en eer hi
j te Luœemburg in betrekking geraalkte,zi
jn plan geweestwas.
De Prins behield eenige dezer aftlrulksels, en zond Gulzox, in het gevolg van der Staten Gezant xoërzvAx cAaox, Heer van Scltoonewal, aan den Hertog van Alt
)'
ou, m et
de overige naar den Xaarschalk BlRox, welke naetllet bevelhebbersschap over Kame-

9-fj/çgedootlverfd werd,en wien zl
j welligtdienenkontlen,om hetdoorlatenvanbodenuit
die stad naar Brktssel gemakkeli
jk te maken.Gvlzox,korthierop tloorcxRox metbriexen,welke hetoverlt
jden desHertogsmeldden,naarIlollandteruggezonden,lkwam inde
eerste dagcn van Hooimaand te belp. Om uit hem nadere bi
jzonderlzeden van dien
dood te vernemen, werd lzi
j bi
j den Prins ontboden, welke ongesteld was en te betl
1ag terwi
jlhi
j zich methem onderhield. Om welkeredenisonbekend,maarorlzoxwerd
tekcnnen gegeven,dathi
jnuuithetLandvertreklken lkonde;en toen hi
j op zi
jne versletene kousen en schoenen 5VeeS,lietde Prins hem negen of tien daaldersterhandstellen.
Twee dagen daarna, tegen etensti
jd,wachtte hi
j den Prinsop en verzochthem ,in hel
1
0
Mllooim. gaan aan tafel, om een paspoort, doch m et zulk een ontsteld gelaat en eene zoo be1584 vende stcm , dat de Prinses, toen hi
j vertrokken oas, laaren.Gcmaal vraagde, ))wie
deze mensch met dat slechte uitzigt Avas?'' De Prins, wellke hem niet naauwkeurig

had gadegeslagen,antwoordde,))dat hi
j een paspoortbegeerde,hetwellt voor hem gerecd gemaalttwerd-'' Daarop ging hi
j aan tafel. ROMBERTrS vxalywBrltoll, Burgemeester van Leeuwarden en Afgevaardigde van de Friesche steden,metwien l
ai
j zich had
onderhouden, noodigde hi
j dringend en minzaam aan den disch, plaatste hem tegenover zich, en zette hetgcsprek over versclleidcne belangri
jke staatkundige en kerkeli
jke zaken met hem voort. Er waren geene antlere gasten dan 'sPrinsen gemalin,
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zi
jne zuster, en dochters. Omtrent ten twee ure stond oaAxzz van tafel OP, Steetls15
18
51
84
metvxzzssvhorlredenerende,wien hi
j bi
j hetafscheit
lnemenbeloofde,zoospoedigmogeli
jlkin staattestellen huiswaartstekunnen trekkcn(1). Toen de Prinsden trapwilde
optreden,welke naarzi
jne kamer leidtle,bemerkte hi
jGrlzox,diezichvoorhem boog,
en wien men, in reisgewaad, met een mantelover den linker schoudergeslagen , onder
welken twee pistolen ,het eene met drie,hetandere met twee kogels geladen ,in den

gordel hingen, bi
j de stallingen van den Prins, nabi
j het St.Agatha-Klooster waar
deze zi
jn verbli
jfhield,methaastige schreden had zien op-en nederloopen.DePrins,
wien de Ritmeester wxluxzlkxs wildeaanspreken,bleefstaan,dochwerdonmiddelli
jkdoor
taen schot uit het zwaarstgeladen pistool doodeli
jk getroFen (2). ))#p,
4 bieu, n'
lon
llieu, ayez/.
?f/fJ de 'zlpfetdefp4pauvreAcz/
Alc/''riep hi
j uit,en zou nedergestort
zi
jn,indien de Hofmeesterza.zAx vAx nlArIIEltk,haastig toegeschoten,hcm nietin zi
jne
armen gevangen en op eene trede van den trap had nedergezet(5,
1. Toen zi
jne zuster,
de Gravin van Schwarzenburg,lzem vraagde,))PJ lti
j z?
)'z?c0lgeestaqn zzzrscnalsrvs,
.
(iltzelt Ztdll'
g/nci'cr, ltad ctfzllcrplc'l?''antwoordde lli
j: Ja. Ditwashetlaatstewoortl
floor llcm gesproken. Hi
j werd naar de eetzaal gedragen en op een bed gelegd,waar
hi
j kortdaarna dcn geest gaf in tegenwoordigheid der Prinses,wellke,verscheurd van
smarl,in weemoedige gebedcn tlen Hemelom geduld enli
jdzaamheidsmeek-te. Over
zi
t
l
'ne laatste woorden verschillen de Schri
jvers; de meeste echter komen overeen, dat
lai
jietsdergeli
jks,a1sisInedegedeeld, gespreken heeft (1). Sommigen betwi
jfelen of
(1)Zie den briefvan ULESBIJRCIIofUyLEABIJRGII,medegedeeld doorden lleerOELPRATin XIJIIOFI'S
Bt
jdragen, D.11.b1.118. welke tcregt oplnerkt, dat men daaruit overdc waarheidslielze van
IIAILAIStTS lk
'an oordeelen, die in zi
jne h3tlèales Brab.1'.111.p..363 schrijft:OrangiiPrinceps,
Delûs llollandiae cum Lewardicae civitatis Legatis laute pré
tndtfd globulistrajicifur!
(2)EsBEnl'
tTssnowlsvs,welke zich op dien ti
jdtebelftbevond,scllreef,datdePrinslljammer.

licken doersclloeten is mit drie loot, daer af die twee doergegaen syn , ingacnde op d'een syde
van lzet Lart, cnde op d'andcr syde uytgekomen wesende, de macch cnde de longe doirschoten ,
tlllde twee ribbeenen gequctst-'? v.IlAssns'
r, Geld.Jfct
zn#z'
p.bl. 234.

(3) lèesllut.v.11011.1584,b1.412,413. De Staten van IlbllandLebben,naarlletscl
ai
jllt,
de woorden in hetFransch laten optcekenen,omdat zj deorden Prinsin dietaaluitgesprokcn
AVAGEwAAR)D.V1l.b1.532 (5).
(4)Xen vindtin dcn briefvan ELBERTIJSsEowfxvs:Jfplzbieu,ayezpflï: deppt
lo;ameetdecc
yéftfrrcpeuple, HASSELT,Geld.Maandw.bl.234. Bi
jna evcn z0o luiden zi
j in de brieven vall
f
1eAlgemeeneStatcnaandestad GentenaandeKoningin vanEngeland,bi
json,Ilist.d.Nederl.oorl.
D.1l.Authezèt.St.bl.58,cn indien van pz xEE'
rxznxs,btjvAxHAssns'
r,Geld.Jfcco/#tr.bl.245.
v. p. xExp heeft:1I01t bieu) mon Dfctf,ayez pitid de znpî et du zctzpr: peuple,
. zie Maurits t?4f9l

A'/zçdffkf,9.1.bl.151(1). GraafMlrnl'
rsschri
jft:slij'
lt 6p#J/ ontfermtU 'n'
)'Al#cr Jiele;w)l
)W
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- de Prins, daar ht
j in hethartgetrofl'
en was, weliets heeftkunnen spreken (1). El'
zi
jnechtervoorbcelden,datecneverwondingvan hethart,zelfsdoorveelspoedigerdood
gevolgd dan bi
j den Prins hetgevalwas,niet belette,datde gekwetste n0g vrj meer
en langer sprak dan hi
j (2). De bedenlting verliestgeheelhare kracht, intlien de
Prinsnietin het hart,maar,zoo a1s uitbelftdenzelfden dag vanhetongevalgeschreven werd,boven de heup doorden buik geschoten wertl(5). Een geljkti
jdig getuige
meldt,datde Prins eerstdrie vierendeeluursna zt
jne verwonding overleden is(4).Nog
jaren daarna toonde men in den steenen posteener deur de teekens, welke de kogels
achtergelaten hadden (5).
9.

De moordenaar had zich den eersten schrilt en de heerschende verwarring ten nutte

gemaakt om te ontvlugten,en het afgesclloten pistoolweggeworpen.Hi
j wasreedsover
de binnenplaatsen door de stallingen ,waar hem llet tweed.e pistoolontviel,aanden stadswal geltomen en op hetpuntdien over te klimmen, om zich metbelaulp van twee bla-

zen, welke hi
j bi
j zich had,door zwemmen te redden, toen hj acllterhaald cn gevat
werd,Op den eersten oogenblik wasbt
j alsverpletterd,doch greep wedermoed daarhj
nietdadeli
jk werd afgemaakt,in de hoop misschien,dat hsPrinsen dood genegenheid tot
verzoening metSpanjezoudebaren,en men,om gemakltelt
jkerdaartoetegeral
ten,henl
zou verschoonen, A1s eendcr hellebaardiers hem een snooden scltelm noemde,antwoordde

hi
j,))datben ï/sniet,wantf/fheb gellqndeld zlcc/r betlff/#r?
z
llr/fclïl/,
;hevetvan z?pz
j'?lt,?k
Koning-''En op devraag:valtwelken #pvfzlg.
?hervattehi
j:vandenA-poll
kpvan,$>c,
??
J':,
'nlj
,n 3neester.lntusschen had zich de mare der euveldaad doorde geheele stad verspreid
s

en verbazende ontstellenis verwekt. Xen sloot de poorten; alles geraakte in rep en roer;

elk braakte verwenschingen uit over den booswicht, tlie dadeli
jlknaarde gevangenkamer (conciergerie)gqbragtwas. Hierkwamen de Scllepenen van belp, en eerlang
Godt://Jt?rP)/uwer pAep1::n/c.
? 1)n JOStlE,Verlt.e1t onztttg. ,%ttà/c.D.ll.b1.102,1039en Gnt)'flnsheeft:cod,:n/J:rm tlpt/ertltrT0lk (Xisererepopuli)! hnnal.Lib.1V.p.85.
(1)Leven t?.wlsLsx l,D.111.bl.689.

(2)I,II,OERDIJK,Gesch.d.Vaderl.D.VlI.bl.80. Vgl.'
l'nAVATER,Vaderl.Ilist.D.1V.b1.31t?.
(3) Brief van xAspàR v&NVOSBERGHENaan deRegeringvan Yeere,bi
j TE NVATER,Yadert.Ilist.
1). lV. bl.319. Zie ook HARAEUS,hnnal. Brab. T.111.p. 363. Naar de getuigenis van (IERARI,

zelven,had hi
jden Prinsdoor de maag geschoten.- xAspwn vwx vossxncrusx,datwi
jditin het
voorbi
jgaan opmerken, moet zich,ten opzigte van zi
jn gedrag tijdensltetbeleg van Zierikzee
(A!#.Gesck.d.Yaderl.D.11,St.V,bl.471),behoorli
jk vemntwoord hebben. lnamersltebbett
wiihem later in gewigtige betrekkingen ten dienste der Staten werkzaam gezien.

(4)vsavov,Gedenkw.6edc/t.bl.27.
(5)Arltnny,Afempire: de#pllcp#e.p.169.Paris,1697.
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Gemagtigden uît den Hoogen Raad en het Hof van Ilolland, om hcm in verhoor te1J81.

nemen. Hi
j verzocllt pennen, papier cn inltt, om zi
jne bekentenis te schri
gven,
denkeljk in dc hoop daardoor de pi
jnbank te ontgaan. Xen hield zich echter
met die bekentenisniette vrede (1). Hj werd laerhaaldeli
jk gepjnigd,om hem nog
nadere verklaringen en getuigenisscn teontwringen.Uitzi
jne schrifteli
jkeenmondelinge
bekentenissenbleelt,datlai
j BALTIIASAR OERARO (nietoERARoslhectteenteVillefavi
sin

1584

(lpper-Bouvgondie geboren was. Uit een brief van rlLlps aan p.
u MA weet men, dat

zi
in vader,JEAX GERARO ,den post van Slotvoogd en Regter in die stad bekleedde, en
t'

zil
'ne moeder B&RBE vAx EESISKERKE s'an Antwelpeltgeboortig was.TeDolehadhi
jinde
regten gcstudeerd,en zich daarna in dienstvan den Graafvan Mansteld begeven.Zi
jn
besluit, recds voor zes of zeven jaren genomen, om den Prinste vcrmoorden, was
Sinds hctuitvaardigcn van den ban desKoningsvan Spanje, onherroepeli
jk geworden.
Hierdoor lloopte hi
j nietalleen derKerkc en den Koning eene gewigtige dienstte bej
Wi
J'zen, maar ook grooten ri
jkdom te verwerven,die hem te meer toelachte,daarhi
he
t
in belloeftige omstandigheden verk-eerde. Nadat hi
j zich de afdruksels van zegel
van den Graaf van Mansfeld verschaft had, om daardoar den toegang in hetHof
van onAwzzte verwerven,ontt
lektelai
jte Frfcr zi
jn voornemen in debiecht aan een
Jezuit,wien hi
j verzocht,ditna het paaschfeestaan den Graafvan Mansfeld teopenbaren. Op aanratlen van den Jezuit,gaflli
j erkennis van aan PARAIA, die hem naar
den llaadsheer AssoxvzLluE verwees, van wien hi
j nadere inlichting zou ontvangen.
AssosvlLx,z stelde hem welalhet gevaarljke van de zaak voor, doch moedigde hem
niettemin daartoe aan, door de verzeltering, dat hi
j de gunstdesKonings en van
PAItM&, welke zi
jn toeleg prees, onsterfeli
jken roem en de belooning,bi
j den ban
j, ongelukkiger wi
jze, gevat
uitgeloofd, buiten twi
jfel zou verwerven. W anneer hi
'
Mierd, moesthij,om verschillende redenen, in geen gevalbekennen,dat PARMA van
%#

t

&FSFELO zou veranderd worden, om
zJ
i'n opzet bewust gewecst was. Het zegel van M.

de bestaande afdrukselser van nutteloos te malten.Nadat hi
j aan Assowvlxzxz de wi
jze,
li
j llet verlrouwen van oaAs'zE dachtte winnen, ontvouwd had, gaf deze
Op we1ke l
hcm nog eenige wenken, bovenal, hoe ht
j zich ten opzigte van St.Axzozoownz moest
gedragen,wanneer hi
j te Antwevpen ltwam. Vöör hi
j zich naar Delp begaf,had hem
(1)lletzi
j men dc cchthcid dcreigenhandigcbekcntenis van :ILTHASAR CERARD, of lievcr valk
het afsclarift van een afschrift er van, onlangs door den Hcer CACIIAnP uitgegcven, erkcnne of

betwi
jfele,het stuk zelf bevat,behalveecnigeonbelangri
jkebi
jzonderheden, weinig ofniets,
datnietrecdsvan eldersbekend is. Xen vergeli
jke hetopstelvan Prof.TVPEMAN in deKolksten Zc//cv'
lp#cvoor 1853, No.42.b1.258;deBeeherehescrï/ktfe,
get?t'
Jdfprigz/c,
vsurla cppJc,
îsitln de BILTI&S.
&R cEnAlto,door Prof.M.AnEyo'
l'te Zetfpc?l,18539en de Confessie t/c''den Jfpprdenaar,dgor Dr.Bz
tltlltrlzpx vAx z)Ey snlyx in de Ikr
oltst-en Zc//crlp#c voor 1854 No.2 en 3.
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1581--de minderbroeder OERY te boornzl
êin zi
jn opzetversterkt,hem zi
jnen zegen gegeven,
1584
en de lzoop op de kroon der martelaren voorgespiegeld, wanneerhi
j bi
jden aanslag
m ogt omltomen. Behalve de Jezuit te Trielx, waren n0g drie andere dezer Paters met

zi
#
j
'n voornemen bekend. Aangcspoord door een vurig verlangen, zi
jn plan ten uitvoer te brengcn, had lai
j bewerkt, dat hem de medcdeeling van het overli
jden
des Herlogs van Anjou aan de staten en den Prins van oranje werd opgedragen.
Hi
%izou den Prins, toen lzi
j dien te bed vond,reeds vcrmoord hebben, indien hi
j van
een wapentuig voorzien gcweestware;hi
j wilde ditden volgenden dag uitvoeren,maar
nu ontbralt hem daartoe de moed. Voor hetgeld van 'sPrinsen geheimschri
jverontvangen, llad hi
j de bewuste twee pistolen,of zinkrocrs, van de soldaten der li
jfwacht
gekocht, en toen voor de stallingen op- en nedergewandeld,om de beste wi
jze van
tc ontltomen op te ncmcn, tcrwi
jl de Prinsvoor de laatste maalaan tafelzat.''
F
.

Xen vermoedt, dat de lkogels vergiftigd of hoelkig gemaalkt warenjomdat GERARO,
xiiterst ncerslagtig toen men lzem berigtte dat de Prins nog leeft
le, geheel op-

vroli
jkte bi
j llet vernemen, dat lli
j gewond wasen te lkennen gaf, datde Prinsden
dond niet ontgaan zoude. Xet onbegri
jpeli
jl
te hardrochtigheid verdroeg de moordenaar
op de pjnbank de wreedste folteringen, slechtsnu en dan roepende: Jfp?
z bl
'eu, 3n('
t/pp'?c patience/ Hij verltlaarde,dathij deze pi
jniging voor zi
jne vroegere zonden had
verdiend,nietvoorden aanslag op den Prins,waardoor lai
j zicla,a1swakl
tervoorvecllterder Roomsche Kerk,))veelecr den Hemelhad verworven,en dien llij nog zou uitvoeren, al moest hi
j er tweeduizend mi
jlen om te voetgaan, alwerd de Prinsdoo3'
xi
l
'ftigduizend trawanten bewaakt, en al zou llct hem duizend levens ltostcn-'' DE vzx,
t'

I,xEhs, die llem onder hetpi
jnigen bezochten toevoegde: 0 Ilecltant,vous '?c m'avez
7?g,
s dit cela, antwooydde lli
j: Cela estvrai,wkcf.
sc'J/cf/pour wpt/.
î tvomper-'' Eens
lzevig gegeesseld,toonde lzi
j de bloeclende striemen aan de Regters metde woordenvan
lAllzxTvs: E cce Flp'?kp; zie Itkev delt ''
ncflt
sc/z1
Op den veerlienden van Hoeimaand werdoverBALTHASAR GERAUO ditvonnisuitgesprokely

en voltroltken:))op ecn scl
aavotA'oorlaetraadhuisza1hem deregterhand,metwell
kelljden
moord heeftgcpleegd,meteen toesluitend gloei
jend i
jzerafgeschroeid,hets'
leesclzop zcs
plaatsen metgloei
jendetangen uitllctli
jfgenepen,hetligcllaam vanonderenoplevendgcvierendeeld, laet hart eruitgehaald en laem in hetaangezigtgeworpen worden. Daarna zal

zi
jn hoofd afgehouwen,op den toren achter 'sPrinsen woning op eene staaltgesteld,el)
aan elk van de vier bolwerken der stad een vierde deel des ligchaams gehangen wor-

den. Zi
jne goederen zullen verbeurd verklaard zi
J'n.'' Op llethooren van ditvonnis,
'
vervloeltte de misdadigerlletuur, waarin hi
j te Dole zi
jn heilloos opzethctcerstlla(l
gevormd,en beklaagde zich,dathi
j niet veeleerheteen ofanderambaclltdandenpleitllandel geleerd had, lli
j zou dan nimmer in dien rampzaligen staatgeraaktzi
jn,ir1
wellken zucllt naar grootheid en ri
jkdom llem gebragthad. Spoezig echter werd hti
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weder gelaten, en bleef dit bi
j de uitvoering der barbaarsche straf, welke zelfs het15
18
51
84
medeli
jden derverbitterde toeschouwersvoorhem opwekte. Geene kreet, geen teeken
van smartontvielhem ; toen hem de hand wasafgeschroeid, kruiste hi
j de armen en
maakte eene beweging, alsofht
j hetvolk zegende. De Netlerlanders leidden uitdeze
gcvoelloosheid af, dathi
j doorden Duivelbezeten was: deSpanjaarden,dathj door
God ondersteund werd. Z0o verschil
len de gevoelensen driften der menschen (1)!
De Roomsche Geestelt
jken prezen hetbedri
jf en destandvastigheid van den moordenaar hemelhoog, en lofgedichten werdentezi
jnereereuitgegeven (2).Zi
jbegonnen
zelfs hunne vreugde op eenige plaatsen in het openbaar te kennen te geven, doch

werden hierin door de burgeri
jen gestoord. Te s'ffcr/ppcnôpdc/z hieven zi
j over
'sPrinsen dood,welken zi
j alseeneregtvaardige straftlesHemelsbeschouwden,een Te
(1)Resolut.t?.H011.1584,bl.412,413,416,417,419,420,448-450,452.Arcltivesde/éf
Maison #'orange,T.V11l.p.438- 459. Brlef rc'zR.ULENBURGH, in SIJHOFF'S Biidvagen,D.11.
b1. 118. Brieven rc'? xsllyrll'cs I,Eoxlsus en anderen in v.HAssEl,'
r, Geld. Jfccndu/.bl. 232- 247.

Stukken uit brieven xan coRxzsls AEuTsssys, uitbelftden elfden en veertienden van Ilooimaand
1584 gescllreven,in x. AnExp'
r, Rechevches crï/fgzfc:et Fzf,
sfprfgzfc.
çdtfr la cppfct
ç&fp?z de nllzTllz
kswR GEIIARD, p.24- 26;alwaar ook p. 51- 55 het verhaal van een anderooggetuige voorkomt.
Ilistorie nxsTHlzwns cnnwlt
ns, alias snnwcfl, die den Tyran 1czl 't Nederlandt, #:07 Prince van

orangie, doorscltoten lteeft; ende is daarom duer JrpzftrcîC
l'âd e1t vele fprmco//cn binnen tfc
stadt van belft ppp'3ltlézrlù'/c ghedood. Dit boekje is eene soortvan verdediging van cfrnt.
Rll's
misdri
jf. Yerhaelt?c'zdemoort,ghedaen aan denpersoonedes#ppr/tfc/tfù/tcnhoochgheboornfursteltcntfc lteern,/zccr4wlsllEssfs,bt
j'der gvatien Gods,prùlcc trcn Oraengien, grave'
pco;Nassau
enz. enz. T0t belft 1584. Dit werlje is, op lastder AlgemeeneStaten, zamengesteld door
.

.

I)l vlsslEns, Aoosla vAx MEETXERCXE en xlcAslvs s1LLA. Het ccrstgenoemdc verslag wordt meestal
door de Spaansche en Spaanschgezinde, Let laatste ovcr het gchcel door de Nederlandsche

Schri
jversgevolgd. Zie cwltxElto, Ilist. d. 1. nî/crrtf,
ç civiles,p.182-184. STRAOA,deBello
Belg.T.lI.tib.Y.p.326,327. cAplplsA, della guerra diF'
iandra, %. ll. p. 50. :EyTIv0ULIO,Nederl.#fJ'
/.b1.364. R.IllsoTllus,de #e/& Civ.Belg.Iuib.Vl.p.390. '
JIIUAS'
IJS,Hist.T.
111. Lib LXXIX. c. 17. sr PETIT, chvon. d. #pll. T. ll.Iuiv. Xlll. p. 491 497. ACDERY,

Memoires,p.167- 169,175. GnIMESTON,celteral.ffJ,
îJ.PJtheATc/Aer!.p.730 737. I)s TAssls,
Comment, Lib. Yl.P.441. HARAEUS, hnnal.Brab.T.111.P.363- 365. Ilistorie. d'eerste deel
van alle de Nederl. Gheschied. b1. 494- 508. D0R, Ilist.d. Nederl. O0rl. D.11.B.XVl1I, bl.
427- 433. Authent.S/tf/çâ.b1.57,58.v.METEREN,Ilist.d.Nederl. 00t'l.B.X11.bl.228,229.

HOOFT,Nederl.Ilist.B.XX.bl.902- 906. (
uzslus, Nederl.Beroert.bl.385- 393. tiocTHonvEx,
cltron. D.lI.bl. 189- 193.

(2) Een derschandeli
jkstelibellen van dien aard wasgetiteld:I1thonorem inclytiàcrph'
.
ç::1,1,
IlAsARls CIRAnDI,tyrannidisAtfrcfcce fortissimit/ïf?tfïci.
ç,carmen etc.Leuven 15899 naar eenigell
geschreven door1'.G.vAsons spsscun, Ziedes'avorncber9.IY,Bt
jblad,b1.XCY.
IIl DEEL. 1 STUK.
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1581- Deum lctt#cmtl.
saan;maardaarden volgenden nacht,den vi
jfcntwintigstenA'anHooi1584 maand, de bliksem in dcn toren derhoofdkerlt sloeg en dien in kolen legde,beschouw-

den natuurlt
jk de llervormden dit,op hunne beurt,alseen teelken van 'sHemelsgramsclzap over hetgepleegde misdri
jf. Doch Spanjaarden zelfskeurden den moord hoogeljlt af,en noemden den aanrader en lastgever,wien hj ook zt
jn mogt,zoowela1sden
uitvoerder er van een eerlooze schurk.PARMA verbood uitdrukkell
jltaan hetleger alle
openljk vreugdebetoon over het vcrmoorden van den Prins, ofschoon ht
j vooraf
van den aanslag kennis gedragen en dien goedgekeurd had (1.) Ditlaatsteimmers
bli
jkt nietalleen uitde bekentenis van den moordenaar zelven, maaro0k uitbrieven
k
.

van hem aan PARMA. En in een schri
lven aan den Koning getulgt rztltxEss zelf,
dat BALTIIASAR OERARB hem drie of vicr maanden te voren hetopzethad naedegedeeld ,

dech datht
j weinig op het welslagen er van gebouwd had. Voortsbeklaagthi
j het
lot van den rampzaligen moordenaar, zwaait aan zi
jne daad hoogen loft0e, en vermaantden Koning,zi
jne ouders,welke nog in leven waren,naar verdienste te beloonen (C). Het isonsnietbekend ofOERARO,meerecn beltrompen dweeperdan een
eigenli
jk gezegde booswicllt,naarlaetvcrlangen van ALvoxso I)E VELLEGASooit opeene
plegtige wi
jze door den PausonderdeHeiligen isgesteld gewordcn (5y
'. Alaarrllulps
verhief, bi
j opene brieven van tlen s'
ierden van Lentemaand Vi
jftienhonderd negen en
tachtig,debroedersen de zustervan den Tii-altneltdooder(tirannicide),zooa1soEltAao
daarin genoemd wordt, tot den adelstand en sclaonk hun de verbeurdverklaarde lleer-

li
jkheden van oRAwzE, Lièvrélnons,Ilestalen Dcf'zlponcr/ï?lin Bourgolldiè',in plaats
van deuitgeloofde vi
jfen twintig duizentlgouden kroonen (4). Toen xzooEv.rlll
c X.
IV
in Zestienhonderd achten zeslig Fraltclte tbo
??/l bemagtigtlhad, vertoontlen zi
j hunne
brieven van adeldora aap den Heer oz vAwoLLEs, lntendant van dat gewest, welke die

onderden voettrapteen vernietigde(5).InAchttienhonderdzestienpoogdeherhàaldeli
jlt
zekere ov:ltAlto,op grond dathi
j afstammeling van den moordenaar was,in de ridderschap van W est-vlaanderen ingelt
jfd te worden.Hetbewind vanKoningwILLEM ldrong
meermalen bi
j hem aan, de stukken over te leggen, wellke die afstamnling zoudcn
(1) :0It, Ilist. d. Nederl. 0orl.D.lI.B.XY11I.b1.433,434.v.METEREX,Ilist.d.Nederl.
oorl. B. XIl. bl.229.verso. HOOFT,Nederl.Ilist.B.XX.b1.906. v.IlErnx,Ilist.r. 'sf/crtogenb.D.lI. b1. 155.

(2) AnEso'
r,lkecherelte,
îetc.p.14,39- 42.
(3)Leven rc';SVILLEM l,D.111.L1.691. TE wlTEajYadevl.Ilist.D.1V.b1.321.
(4) ckcuARp, Corresp.de Gtzïllctfme le Taciturne,T.1.p.Xll. AnESllT,Becltercltesetc.p.
50.Nobil.#:.
:Pays-Bas,T.l,p.81,aangehaald door vAx IVIJ: op wAcnxAànjSt.$711,b1.116.

(5)voL'
rllns)Essaisur!c&mneurs,etc.Chap.164.
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bewi
jzen; maar hi
j is daaromtrcnt in gebreke gebleven en in laetvolgentle11
55
88
14
.
1aar overleden (1). Zi
jn zoon, Advokaat te Brktssel,heeft,naarhet schi
jnt,geen
verdergevolg aan hetonbeschaamd verzoelk zi
jns vaders gcgeven (2).
Onbeschri
jfelijlk was de ontsteltenis,de verslagenheid en droefheid, Avellte 'sPrinsen
dood alom in de Vereenigde Gewesten veroorzaaltte (5).))GeenVorst,geenVader,geen
W eld'oener werd ooit met zulke heete tranen beweend alshi
j. leder vervloeltte den
ltunnen
'

laeilloozen moordenaar, en belreurde hetvcrlies van dien algemeenen Vader, den eeni-

gen steun en beschermer van hetVaderland.'' Zt
jn li
jk werd den dag na den moord
gebalsemd;men vont
l alde inwcndige deelen zoo gezond,datl1j een zeerhoogen ouderdom konde bereikt hebben. Hoewelde Prins dilkwi
jls deh wensch had te kennell
gegeven, zonder weidschc praal ten grave besteld te worden, werd echter zi
jne
uitvaart den derden van Oogstmaantl op kosten der Staten van Ilolland, Zcc/cpc/,
Friesland '
en Utrecltt,uit erlkentenis voor de trouw en de diensten door hem denLan-

den bewezen,metschier Koninkli
jlte prachttebelp gehouden. Desledclt
jkeschutteri
j,
in volle wapenrusting, met slepende .vaandels en spietsen, de roers met de trompen
nederwaarls, opende den sloet. Dan volgden de trompetters; voorts acht paarden m et
zwart lakensche dekkleeden behangen ,waarop de wapenen van Breda, Veere, Vlissilt-

t/d?l, Cltalons,Diest, Vyandelt, Catsenellebogen,Nassau en oranje,alleheerlt
jkegoederen van den Prins, geborduurd waren. Elk paard werd door twee Edellieden geleid.

Een Etlelman droeg 'sPrinsen standaard en was, gelijk alde andere, in hct zwart
gekleed en met een langen rouwmantel omhangen. Hem volgden dric Edellieden

met 'sPrinsen afzonderli
jlke banieren en standaarden; daarop vier andere metde vier
wapenborden van de oorden zi
jner afkomst, Nassau, Stolberg,vc,
yt
îcp en Ikvnigstein.
Nu kwam J-kxoz van flyz?kpf/# met 'sVorsten volle wapenrusting. Achter hem gin-

gen drie Edelen naetdes Overledenen helm ,zwaard en wapenrok. Zi
j werden gevolgd
door het ri
jdpaard van den Prins, met een zwart Guweelen dekkleed behangen.
Twee Edcllieden volgden, van wellte de een een ontbleot zwaard, de andere eene
gouden kroon drneg. Achter hen trokken drie Hofmeesters op met witte staven in tlt:

hand. Zi
j traden de baar en li
jkkist vooruit,welke,behangen met wapenschilden.
door twaalf Edellieden gedragen werd; vier Heeren van groot aanzicn gingen el'

naast.Onmiddelli
jk achtcr de baar kwam nI.
&cRITs,Graaf van Nassau,'sPrinsen zoonr
in een langen rouwmantel,waarvan de sleep door zi
jn Hofmeestervo> sowsFEtn gedraen werd. Aan zi
jne regterlzand ging TavcllsEss, gewezen Keurvorstvan Keulelt,
(1)llr.M.c.v.IIASL,jYederwoord aan )lr.cnosxvAxpnlssrEnEn,bl.9,10(2)beA't
zpprdcàcr,1).IY.b1.42,43(3)AtrllnRA-,Memoires,p.1721##
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15
18
1- linkerzi
jde Graaf FzLlps van ffp/zcnlp, gevolgt
l door de Graven wILLEM IuobEwxzlt vaït
.
584 N
assau, rzyulps van Nassau, en EvEalltho valt Solms. Achter hen traden de Alge-

meene Staten, alszz
ljzltfc stften t'
t
jde de /zppgd/c ovevlteid '
tlfr?zden Lande, de teden
van denRaad,wijlendenPrinstoegevoegd,deStatenvanIlolland,deLedenvandenHoogen Raad cn van hetHofvan Ilolland, de Heercn van de Rekening dergrafeli
jkheitl
van Ilblland,alle methunne Griëersen Geheimschri
jvers;voortsaldeRegeringsleden
der stad belp , de Predikanlen,de Oversten van 'sPrinsen li
jfwacht,verscheidene Bevelhebbers en Hoplieden, en eindeli
jk eene ontelbaremenigle vollks. Toen hetli
jk in
de Nieuwe Kerk was gebragt, hielt
l de welsprekende Delftsclle Kerkleeraar AhExo Icoh-

xELlsz. s'
roltàx vAx ''soaxvzzAxnl eene korte,maartroostri
jke rede naar aanleid'ing der
woort
len:Zalig z'
?
;ozde#pp#czl,die @4 den ffccrc sterven.De pccs/zegt,datz%
j rzfdten van Atfp'lc'z arbeid, e1t A?f?lzlc werkelT volgen ltelt na. Xet weemoedige aandacht
werd de treFende tocspraak aangehoord. Drie dagen achtercen werden in al dc sleden
van Ilblland driemaal 'sdaags, en telkens een balf uur, de grootste klokken geluid.
ln de eerste helftder volgende eeuw , hebben de Algemeene Staten der Vereenigde
Nederlanden cen prachtig gedenlkteeken in hct k-oor van de Kerlt te Delp ternage-

tlachtenisvan PrinswxLxzEx I opgerigt. Ditheerli
jk kunslgewroch:,doortlen vermaartlen II>:wIIRIK nz KEvzEh van Anlsterdam vervaardigd, is laun op dertig duizencl gulden
tc staan gelkomen. Aan de voeten van 'sPrinsen beeld alclaar, ziet men heL afbeeldsel

xan zi
jn getrouwen laond,welke niet van llem wilde scheiden, vocdselen drank weigerde,en van rouw over hetverlies zi
jns meestersis geslorven (1).
ORAXJE laad den ouderdom van een en vi
jftigjaren, twee maanden en zesen twintig dagen bereikt toen lai
j vermonrd werd. Hi
j wasden veertienden van Grasmaautl
Vi
jftienhonderd drie en derlig te billc?/l?frg geboren, en de oudste van de vi
jf zonen
#

cn zeven dochters van V-ILIZEAI, Graaf van XWassau, en zrLlAxA, Gravin van Stolberg.

lli
j was van mecr dan midtlelbare lengte, sterk van ligchaam en gezond van gestel,
bruin van gelaatskleur, haar, baard en oogen, uit welke laalste geest, vuur en leven
-,i
str
anaclde
ne.m,Hi
ee
el
ld,e' r
doc
cn
hl
si
pr
ki
n--7
igrd,
,vawa
nwa
rer
hi
jla
de
Zb
vt
jsge
rwa
__
__
__"»_
Zi
'j
st
djo.odra
ge
aht
ansvh
e^fa
e._
l
#jkwe
we
nna_"
e
e
tte
pa
lk
gm
en,
oemd werd.
•

ZUoo stem , doorgaans holder co Iiefe0k , word, wuoocor lic (o pas kwum, s
chcrp en
mcboro
en

gestreng. Zi
jn aangezigtwas smal,langwerpig en mager,zoo zelfs,datzi
jn ligchaam
e
e
ni
gz
i
ns
al
s
t
e
ve
el
gez
et
af
s
t
a
k.
Hoe
we
l
mee
s
t
al
er
ns
t
i
g
flaarbi
j
oonze zich niet
, vert

zelden op zi
jn wezen,datA'riendeli
jke en innemende,hetwelk ))deminnedermenschen
mi
jntbuiten koste van achtbaarheid.'' Bi
j een sterk geheugen,paarde hi
j'
eene groote
(1)làesolut.v.11011.1584,b1.500.:0R,Ilist.d.Nederl.O0vl.D.1l.B.XV1ll.b1.435 438.
v.MSTEnEN, Ilist. #.Nederl. Opr!.B.X1I.b1.230. IIOOI'T, Nederl.Ilist.B.XX.b1.906,907.

corTIIonvny, Chrolt. D. l1) b1. 193. Besclt. t?.belft,bl.296 301.Leven rcn wltscpll,D.
111.b1.695- 699.
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vlugheid van begrip en eene zeldzamegave van opmerking. Uitzi
jnevierhuweli
jlten15
811581
liethi
j twaalfkinderen na.Bi
j zi
jne eerste gemalin,Axxt van Egmond,had hi
lrlrlps
wltssx en XARIA,Gravin van Iloltenlo;bi
j AwxA van Saksen,xArxxvs,Aswt,welke
.

Graafw ILLEX LonEwxzlcvan Acddczlhuwde, en EXELIA , gehuwdaan ExAxAsvzxz, Prin
'svan

Povtugal;bi
j cu.
&RLoTTE van Wpzfrô/?lzes dochters:LorzzA zrrxAwA,gemalin van den
Paltzgraaf >'
IAEOERIK IV , ELISABETH, echtgenoote van HENRI I)E I,A '
rolm , Hertog van
Bouillon, CATIIARIXA BEluolcx, gehuwtl aan vlLlps LonEwxzK , Graaf van Ilanau, cuARLOTTEBRABANTINA,echlgenooteVan CLAUDEjHertog van Tremouille,CHARLOTTErLAFDRIM ,
die tot de Roomsch-Katholt
jke godsdienstoverging en abdis te Poitievswerd, en EMELIA

sscvsnx (AsnoRI'IA?),echtgenootevan ra>royrlvlm cAslxla, Hertog van Lansberg; bi
j
x-oulzE I)z coLlowv,weinig maanden vôör zi
jnen dood,rREDERIK HEXDRIK.Zi
jn natuurli
jlte zoon zcsTzlrs van Nassau, wiensmoedcr onbekend is, werd Luitenant-Admiraal
van Zeeland, en later Stedevoogd van Breda. 'sPrinsen geslacllt was buitengewoon

jne moeder telde in Yi
jftienhonderd acht en zeventig,op haar vi
jf
talri
jk. Immers zi
en zeventigste jaar,nietminder dan llonderd drie en twintig in leven zijnde kinderen
en kleinkinderen (1).
Hetopenbaar leven van wlx-laE;xden fcrs/c is uit zi
jne daden en handelingen genoeg bekend. NYat zi
jn bijzonder leven betreft, in den huisseli
jlten omgang en in
tlcn gezelschappeli
j
l
t
e
n
k
r
i
n
g
wa
s
l
z
i
j
o
n
d
e
r
ho
u
d
e
n
d
,
v
r
o
l
i
j
k
,
z
e
l
f
s
e
envriendvanscherts
en boert, inzonderlleid over tafel, waar hi
j alle zorgen scheen te vergeten, hetgeen
sommigen weleensbevrcemde,die nietbegrepen,dat de Prins ook in deneteligsteomstandigheden nog een opgeruimd gelaat moest toonen, daar aller oogen op hem geves-

tigd waren,en e1k hoop ofvreesuitzi
jn gelaatschepte. Hi
j versmaadde welaan tafel geenen Duitsclzen dronk, maar verloor daarbi
j nimmer de heerschappi
j over zich
zelven. De disch was schier zi
jne eenige uitspanning;in spelen,ri
jden ofjagen vond
hi
j geen genoegen; al de overige uren wi
jdde hi
j metonverpoosden i
jver aan zaken
van staatcn eorlog. Ongemcene prachten luister beerschten aan zi
jn Hof. Toen hi
j
in de ti
jden der Landvoogdessen MARIA.van Ilbngarijeen AIAROARETHA van Parma in
Brussel zi
jn verbli
jf lzield,telde men voor de gewone diensten van zi
jn huis vier en
twintig Edellieden en achttien lt
jfjonkers, behalve een grootaantalandere bedienden.
Aan zi
jn ri
jkbezetten disch werden de vreemde Vorsten, Gezanten en Grooten, die
aan het Hof der Lantls-oogdessen kwanaen, doch van welke men zich aldaar gaarne

ontslagen zag,luisterri
jk onthaald. De Prins verklaart,datde uitgaven,in ditopzigt
en in andere betrelkkingen ten behoeve des Keizers en van Koning rzxz
lps door hem

(1)AVBERV, Memoires,p. 179 196. v. AIETEnEX, Hist. d. Nederl. Oprl. B. Xll.b1.230.
aEyo, Nederl. tlcJc/z. B. 111.bl.50. HOOFT, Nederl. Ilist. B. XX. bl.907. Leven t,a/'
1,
vTtLsM 1, 9.111.bl.736 738. cnorlrs,Anzlcl.Lib.lY.p. 85,86.
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1581- gedaan, meer dan Vi
jftienmaalhofderd duizend gultlen bedragen llebben, en hj voor
1584 al die diensten nimmer eenen pennjng beltloning heeft ontvangen. Van den morgen

totdcn avond wasaan zi
jn llafcen overvloed van spi
jzen entlranlken in gereedlleid;
alle uitheemsche en Nederlandsche Edelen, Regenten s'an stetlen en voorname Bur-

gers, welke aldaar iets te verrigten hadtlen, genoten er vri
jen teegang werden
op de minzaamste wi
jze onthaald (1). lletlkon nietanders, ofde Prins moest hicrdoor de laarten dergenen winnen, wellte hem bezochten, en die dan ook niet in ge-

breke bleven, zi
jnen 1of alom te verbreiden. Vandaar heeftmen niet te onregte gezegd, ))dat ORAwJE door zi
jne minzaamheid en gastvri
jheitldcn Koning van Spanje
meer afbreuk heeftgedaan, dan door zi
jne wapenen-'' Hetiszelter niette verwonderen,datdePrins,ten gevolge van deze leefwi
jze,bi
jdelkomstdesllcrtogsvanAlbadiep
in schulden geraal
ttwas.Uit Buitscltland herwaartsteruggelteel'tl, zettehi
jzi
jneltostbare
hcfhouding,welke hi
j dienstbaar maaltte tcrbeverdering zi
jner plannen,op denzelft
len
voet voort. Bj de doopplegtigheid 4ran VREOERIK IfExnltlltwerd zullkeen prachtig gastmaal aangerigt, dat de Predikant HAcltzus te fetw
den 'sPrinsen ltortdaarop gevolgden

dood, als eene strafer overbeschouwde (2). Avanneer men nu daarbi
j bedenkt, dat
oawxzz een groot deel van zi
%
l
'n vermogen in den stri
jd tegen de Spanjaarden verloren
had; dat zi
jne goederen, voor zoo verre zi
j in het gebied des Konings van Spahitt
lagen, verbeurd verklaard waren; dat lzi
j een talri
jltgezin moestopvoetlen, volstrekt
niet geldzuclatig wasen meteen zuiver geweten gctuigen konde, datlli
j nimmergetrachthad,zich langsslinksche wegen ofdoorkwademiddelenteverri
jlten,behoeftmen
ziclzniette bevreemden,datbi
j zi
jn dootl zi
jn boedelmetlasten en sclzulden bezwaartl
vas,en de erfgenamen lang aarzclden,ofzi
jtlien zouden aanvaarden (5). De Staten
van Kolland bewezen,. zoo veelde beperkte landskas dit gedooglle, diensten aandena-

bli
jvenden van den Prins,welkc zich in zeermoei
jeli
jlte omstandiglleden bevonden(1).
Het bli
jkt, dat de erfgenamen zicll oolk t0t de Staten van andere gewesten gewend
blebben met verzoelt van verligting en ontlasting, en dat de zaalk van langen duur ge-

weestis,daarovevlj'sselalthanseerstinZestienhonderdtwaalfeenesom laeefttoegeslaan(5).
(1)Xen verhaalt,dattoen eensdcPrinszi
jnehofhouding opeenenminderkostbarenvoetwildt,
brengen,hi
j achten twintig kokstegeli
jken ti
jdcafdankte. ook wordtvermeld, datdcmceste
Buitsche Yorsten Lt
znne koks uit 'sPrinsen kcuken , als de beste leerschool, in dienst namen.

(2)Leven van wllzI.nM l,D.111.L1.701-706.
(3)v.lkEyp,Nederl.tlet
îc/t.B.111.b1.50.
(4)hrchivestfc la Jf
'aison #'orange, 1'.Y111.p.457, 46$.
) 479- $'.AVIJN op-V-AGESAAR,St.
Vl1l. bl. 12 19.

(5)XJJIIOFF,f'
l'
tfrcpezl,D.VIl.b1.42,
-47.
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Uithetverhaalvan 'sPrinsen bedri
jven en de ontvouwing derbeginselen, naarwelke 1581hi
.
l, onzes inziens, gehandeld heeft,zal men, als van zelf, tot zi
l.n opcnbaar karakter 1581
kunnen besluiten. Dit hier te schetsen zou tlerhalve overtollig en slechts eene her-

haling zi
jn van helgeen reetls is gezegd en opgemerkt (1). Hoe uiteenloopentlde geyoelens over het zcdeli
jke van zi
jne daden ook zi
jn mogen; hoe zeer de een hem als
een hecrschzuchtig oproermaker cn rampzaligketter veroordeelt,de andere hem metden
naam van Vader des Yaderlands vereert en toteen Held Godsverheft,allen komendaarin
overeen, dat oRAwzz een Inan was van ongemeene en uitstekende begaafdheden. Een

ti
jdgenoot,die geheelop cen onzi
jdig standpuntwas geplaatst,getuigtvanhem ,dathi
j
))zich kenmerkte door voorzigtigheid, standvastigheid, grootmoedigheid, regtvaardigheid, bedaardheid en gematigdheid, deugden, nooit misschien in zullk eene mate in

pénen mensch vereenigd (29',.Niemand heefthem ooitmetrede den lofbetwist,dathi
j
de schranderste Staatsman zl
jner eeuw ,de grondlegger van Neêrlandsonafhanltelt
jkheid
geweestis. En wie zal groote kri
jgsbekwaamheden ontzeggen aan den man,welkejaren achtereen metgeringe middelen aan de legerscharen van Spanje, aangevoerd door
Veldheeren als een ALBA, Dox zAx en PARMA, over het geheel zegevierend tegenstand

bood? De wensch:))mogticder volk,datdoor eenen rlLlps onderdrukt wordt,zi
jnen
ORAwJE vinden,''iso0k de onze (5).
(1)31en zie vooralAlg.Geselt.d.Yaderl.D.11.St.lY.b1.467 4779St.V.bl.138,1399
St.Vl.b1.397- 400,404 421,443- 478;hiervoor:b1.49 56,77.

(2)Tllcwxlis,Ilist.T.111.tib.LXXIX.p.682.
(3) Over lletkaraktcr van ORANJE vergeli
jkemen:STRADA9 deflcllp Belg.T.l1.Lib.V.p.
328 330. c0ynsTAt
)(
)lo,Ilist. della Guerra etc. p. 14, 15. Buncrspl;s,Ilist.Belg. tib.1.p. 48.
onxoTlus, de #:l/p Civ. Belg. tib. V. p. 255. sEyTlvouLlo, Nederl. #ïd/. b1. 365. AvBnnv,

'Iemoires,p.1-4,179. cRoTlcs,Annal.Lib.1Y.p.85. sclllsLEn,hbfalld.Niederl.B.1.S.
112 120. cvitl'lls, der ATfc#cr!.llevolutionskrieg,S.141. v.convlx-wlEnsslTzxv,de Tachtigj'.

i

00rl. D. 1. Ll. 60- 66.'
D. 111. b1. 684- 686. Leven wcn SVILLSM l,D.111.b1.707- 736.
snons, %Yillem de E erste ï?z betrekking t0t de scheuring der zcpezl/ïcn Yereenigde #c#:r!cp#t!??.
in de XYl Eeîlw. (
)noEx v. pnlssTnnEn, in de Archives de la Afcl:pn d'ovange, T. Ylll.p.
XL- LIV.
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1584-1587

))De toestand, waarin de dood van ORAXJZ de Vereenigde Gewesten bragt, was aller-

jammerli
jkst. Al de ongelegenheden van eene zoodanige onzekere en verwarde bewindvoering a1s er bestond, en waarvan lli
j alleen de ware band zoo welalsde eenige
ziel en het beweegrad was; al de verdeeldheden van bi
jzondere inzigten,belangen,
bedoelingen, vooroordeelen, en neigingen, die hj ofvereenigde,ofbedwong,ofbestuurde ten gemeenen welzi
jn en nut; de heerschzuclat, weerspannigheid, woelziekte,
en eigendunkell
jkheid,.die sedert eenige jaren ontzagcheli
jk veld had gewonnen, e1i
het geheel valsche stelsel, dat men zich nu gevormd had van regeringsvorm en ge-

zag: dit alles te zamen z0u zelfs bl
j cen bloei
jenden staat van geldmiddelen en een
wel onderhouden leger, het bestaan dezer Landen tegen een vi
jandelt
jl
k legerhooftla1s
I'XR5xA hoogsthagcheli
jk gemaakt hebben. En watmoest hetdan zjn, daar er geld,
manschap ter verdediging, hoofden ter besturing ontbraken, en de vi
jand in hetLand
en magtig was, en hetweinige krt
jgsvolk even weinig a1s de Gemeenten ontzag voor
de Staten lkoesterde (1)''. Xen verwondertzich dan ook, datde Staten van Ilolland,
op den oogenblilkvan 'sPrinsen vermoording teDelp vergaderd,ziclldooreeneberadenheid en eenenmoedkenmerkten,welkezi
jzeldenvroegerbjonverwachterampengetoond
hadden. De namen dezerwaltkeremannen mogen nietonvermeld bli
jven; zj hebben
aanspraak op de hulde der nalkomelingschap. Zi
j waren:w .vAx zryLzx vAl M-EVELT,
(1)slsnsnnlpx,9.VlI.bl,83.
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z.vAw orlvzwvooxnz,Heer van W crmpp#,deLands-AdvokaatXr. PArrrsBrvs,deHeercn 1584sToop,wxxzrzx zwxszzx,w xrrEx wxzsszxen dePensionarisMr.Joos'
rnExEn-xuitf/r#rcc/ll, 1587
u x ssacxsxaonsuitIlaarlem ,vAsxoxsxxscxzxen dePensionarisXr.r.vAx psR XEER uit
.

Delp,P.ooMpxErERszendePensionarisXr.rz
krLrsvosuitLeiden,Dr.wzcAszrsSILL&,Pen.

sionaris,enB.vAxnERwIERz,Gel
aeimschri
jveruitAmsterdam,Xr.rRAxcolsvaxxcK(vhAxcm
ofpRAxcKzx),Pensionarisvan 6'ptfdl,Xr.zonAxvAwoxzbzwBAxlEvEtp,PensionarisvanBottevdam ,en Xr.w .v-&>nExtxEEM,Pensionarisvan Scltt.
edam.Dienzelfdendagnogschrevcnzj

aandenGraafvanIlbltenlo,welkea1sLuitenant-GeneraalonderdenPrinsvan oranjeaanhet
hoofd der krggsmagt stond,a1sook aan de Bevelhebbersvanoostende,Sluis,terNeuze,
Tkolelt, Bergen p, Zoom en andere grcnsplaatsen, m et ernstige vermaning, de vestingen
en de bezettingen in degehoorzaamlleidaan deAlgemeeneSlatentebewaren, onderbelofte

van spoedige uitbetaling der achterslallige soldàj.Zt
j xcrklaarden daarbi
j,evenalsaande
Edelen en Stcden,welkeingrootengetalenaarbelp werdenbescbreven, bi
jvoorraadregel

tezullen stellen op 'sLandsregering,en dat, ))hoewel'sPrinsendoodeenezeerongelukkige
zaak en a1s cen groot verlies voor den Lande, inzonderheid voorIlbllqnd enZeeland,te

achten was,zjnogtansdenmoednietlietenzinken,maarvasteljkbeslotenhadden,degcmeene zaak te handhaven cn voor de vri
jheid cn de vcorregten te bli
jven stri
jden.''
Gelt
jk als hen,vermaanden ztjook desanderendaagshctbelegerdeAntwerpot, ))zich
mannell
qk en dapper te toonen, zonder door llet ongeluk, dcn Prins overgekomen,
ecnigzins te verflaauwen, of zich van iemand te laten verlciden, om van de Unie 11vte scheiden , maar te helpen bevorderen alles
llooinl-

, wat tot verdediging en bevrijding der 1584
Landen van deSpaansche dwingelandj en wreedheid konslrekken,waartoe zi
j zich verbpnden hadden,elkandermetgoed en bloed bi
j te staan (1)''. In dien toon schreven
(1e Algemeene Staten,die zich toen jnsgellksteDelp bevonden,en Graaf MwrRl'
rs valt
Scddctf aan de Overheden van Gent,vie zi
jverzelkerdcn,meerdanooitvastvoorgenomen
te hebben,))hunne regtvaardige zaak tegen dedwingelandi
jderSpanjaardenentotbehoud
van de Godsdicnstvoortte zetten (2),,.lntusschen werddeRaad,wi
jlendenPrinstoegevoegd, verzocht en gemagtigdin diensttebli
jven,debricven,aan den Prinsgcrigt, te
tlpenen en over de zaken van gewigt, welke zj mogten bevatten, den Staten verslag
tegeven,totdatop hetstuk van regering naderzou vcorzien zi
jn (5).Om ditlaatste 13 v.

t
loel te bereiken, kwamen de Edelen en de Gemagtigdcn van de grooteen kleinesteden 110011,1.

van Ilblland bjeen. Dagcljkshandelden zj mctelkander en metdeAlgemeeneStaten,
nver de voorloopige regering, het opmaken van den staatvan oorlog het bevestigen
,

(1)Besolut. r. 11011.1584,b1.413 416.
(2)bs zoxGE,oltuitg.Stukk.D.1l.b1.98 104.
(3)Besolut.t/.11011.1584,b1.420.
lII DzzL. 1 STrI(.
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1584- van de Unie tusscben Ilollaltd en Zeeland en de Unie van Utvecht, het rege1587 l

en der opbrengsten en gemeene middelen, het ontzetten van tle stad Geltt, het
benoemen van lietlen, die als Raden van regering aangesteld, en van hen, welke naar

Franlirijlê gezonden zoudcn worden;voortsover lletmaken vandenstaatderhofhouding
aan het sterfhuis van Prins w zLluzx en inzonderheid van Graaf xArnl'
rs, ))optlat
t1e eere van het Hof en van de Staten bewaard bleve,tot goed genoegen van de ge-

meente (1).,' De groote hoofdzaak was, wien men llet opperbewind zotz opdragen.
Lang en veelwerd hierover geraadpleegd (2). Sommigen wilden den jongen nIAusl'
rs, a1s een der wettige zonen van w ILIZEM l, tot Graaf gehuldigd hebben, en
beweerden dat het gemis eener plegtige inlzuldiging,door w zLLEx's moord verhinderd,

de voorwaarden niet vernietigen kon, waarondcr de grafeli
jke waardigheid hem aangeboden en door llem aangenomen was. Anderen, en onder hen oluoExBAhxEvEx,o, stel-.

tlen voor, op nieuw metxz
kvalrs over de opdragLder grafelt
jkheid te laanzelen. Ook
ivaren er, die m eenden, dat de Staten zelven de regering wel op zich konden nemen ,
en daL m en dus niet naar een Landslzeer behoefde om te zicn. Doch zoowel hct een
als laet ander wertl door de meerderheid verworpen, daar de jeugdige en onervarene

(
uzkualrs nog geenszins geschikt was om de plaats van zî
jnen doorluchtigen vaderte
vervullen, en de nood deslands dcrhalve de besclaerming van Frankvijlv efEngelaîtd
en de daarmede,naar hetscl
aeen,onvermi
jdeli
jlkverbondenc opdragttlerSouvereiniteit,
dringend vorderde (5). Om intusschen in debehoefteaan eeneregering te voorzien,
18v. verklaarden de Staten van Braband, Vlaaîldel-elt, Ilolland, Zeeland, J/rcc/l/, Jfecltelen
.
maand en Fvieslaltd, dat zi
J, niettegenstaande Prins w lLLE:
x,s tjootj, oej ejkauder eyj (Ie
Oogst-

1584 ovcrige Vereenh.(f: Nederlandelt (&cJc?c?
-/c07#, overijssel en Groningeît) volgens de
Unie van Utrecltt zeuden vereenigd bli
jven, en de regering, bi
j voorraad en
naar berigtschrift (fzlt
s/rtfc/fc), opdroegen aan slArRlTs, Graaf van Nassau, en tlen
.

,//:cr# tot #c?l Gouverltemente e1t regerillge
Raden van Stale hl
j Jal-ovist-e pccpk?km?174,4 de laltden wczl Bvaband en van de andere genoemde gewesten. HeL berigtschrift

bevat vier en dertig punlcn, waarvan delloofdzakeli
jke inlloud hierop neêrkomt:))De
Raad zal uit achttien Leden bestaan: drie vonr Braband, twee voor Vlaandereît,
xier voor Ilblland, drie voor Zeelaltd, twee voor Utrecltt, een voor M eclteleqt, en drie
v

voor Frieslattd. Uit deze Leden zal een Thesaurier en maantleli
jlks een Voorzitter
(1)n0n,Ilist.d.Nederl.O0rl.D.ll.B.XIX.b1.454. IIOOFT,Nederl.fff,9/.B.XX1.b1.910.
IILVIT,Ilist.d.11011. Staatsr.D. l1. bl.2 5.

(2)B0R, Ilist. d.Nederl.Opz'
!.D.1I. huthent.Stttkk.bl.58,59.
(3) v. p. xcllp, Jf
'aurits van Acg:c?
.
f, D.I b1. 7, 8. 154. ssrl'
r; SïJ'
/.d. ffp//.Staatnî'.
D.lI.bl.7.(
lnol'lrs,A44.104.:lspnanux)D.YIl.b1.87.
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worden gekozen. Graaf MAcalvs en de Raden zullen de eendragt lusschen de geweslen 15841587
bewaren, de voorregten handhaven, de ingewilligde lasten ontvangen,en de geltlen ten
gemeenen oorbaar beheeren , zonder dat de Slaten hierin iets te zeggen zullen hebben.

Hetwerven en afdanken van hetkrtjgsvolk en he@begeven derkrl
jgsambten blt
jvenook
aan den Graafen den Raat
l opgedragen, die insgeli
jks het oppertoezigtzullen hebben
over den kri
jg te water, en de bevoegdhcid Collegiën ter Admiraliteitop te rigten en
Zeeoversten tekiezen;voorls zullenzi
j zorg dragen, datde k-ri
jgsbevelhebbersendesoldaten den eed van getrouwl
aeid aan de Yereenigde Gewesten aqeggen. Onderhandelen

met Spanje, het maken van oorlog of vrede,hetaangaan van verbonden,hetveranderen dermuntzalhun nietvri
jstaan buiten bewilliging der Staten, die gewoonli
jk
tweemaal 'sjaars op bescllri
jving van den Raad, moeten bi
jeenkomen, om te beter
hun regt te bewaren, alti
jd te kunncn toezien op de regering,en naarhetbestuur
en beleid van alle zaken te vernemen. De geschillen tusschen de Gewesten zul-

len door onzi
jdige Landschappen of door hunne Afgevaardigden beslist worden.
Graaf Ma
kralr
l,s mogt ziclz, zonder toestemming der Slaten, niet buiten de Veree-

nigde Gewesten begeven. Hi
j en de Raadsleden moesten zweren, dat zi
j alleen llet
gemeen belang derBondgenooten,niet hun eigen ofdat der Gewesten,uitwelke zj
geboren of afgezonden waren, zouden behartigen, en geene geschenkcn ontvangen , of in verpachtingen van gemeene mitldelen deelnemen. Elk Raadslid genoot

vi
jftienhonderd gulden 'sjaars. lIet verklaren van duistere of twi
jfelachtige punten,
en het veranderen van dit berigtsclzrift llielden de Staten aan zich (1)''. Aan Graaf
slAcRlTs werd daarna, alleen door I.
lblland, Zeeland en Utrecltt, maandeli
jks twee
duizend gulden toegelegd (2). Dcze mcertlere wedde wasindedaad lleteenige voorregt, welk hem boven de overige Raadsleden gegeven werd. Immersbi
j laetberigtschriftontving hi
j ))nietsanders dan een blooten titel,en dezen nog zcerdubbelzinnig,
daar lli
j welaan hethoofd van den Raad werd genoemd, doch er ook tevensvan on.

tlerscheiden, zoo zeer daLde Raadsleden nog uit hun midden eenen Voorzilter moeslen
lkiezen, en de belreltking van xAral'
rs t0t dezen onbepaald gelalen werd. Aan dcn
Raad zelvcn werd niets meer dan een bloot beheer ter zalke des oorlogs en wat daartoe

behoort overgelaten, onder toezigt van en verantwoordell
gkheid aan de staten (5),,.
r,Staatk.lcli
c/krfJ?.1).1.b1.268-291.
(1)Besolut.t?.11011.1584,b1.587-599. v.sslstiEsAsn'

(2)ltesolut.t?.11011.1584,bl.604.
(3)v. D. xEpfp,Ilaurits van Arassau,D.1.bl.8,9. Zie ook b1.153. Vgl.v.sslscEtAsn'
r,
Staatk.tlcdc/tri/f.D.1.bl.232. xsvlr,Ilist.d.ffpî& Staatsr.9.ll.b1.9.:noss, F.r.Ilarnii
r.
D.ll.St.1l.b1.1.64.
15+
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1584- Na eenige dagen van beraad, nam xAvaxrs, onder dankbetuiging voor de hem bewe1587

zene eer,den opgedragen lastalsHoofd van den Raad van Stateaan (1).
XAral'
rs,dendertiendenvan Slagtmaand Vi
jftienhonderd zevenen zestigtebillenburg
in Nqssau geboren, had alzoo in dien tt
jd den ouderdom van omtrentzeventien jaren
bereikt. Zi
jne eerste jeugd llad lai
jonderopzigtvan zi
jn Oom GraafzAx van Atlt
st
îfttl
doorgebragt,metwienszonen hi
j dezelfde vaderli
jke opvoeding enleidingmogtgenieten.
Daarzi
jn uitmuntendeaanleg zicllvroeg ontwikkelde,washi
j,slechtsnegenjarenoud,
naar de Hoogeschoolte Ileidelbevg gezonden,vanwaarhi
jechternaeenjaar,wegens
eene ernstige ongesteldheid,te huis ontboden werd. Na zi
jne herstelling,waszi
jne
opvoeding te Breda voortgezet. Sinds den aanslag van zAvltEovl op Prins w xyurEk ,
llad het oog der Staten en van llet Volk eenparig op Mtcztxrs,als den toekom-

stigen plaatsvervanger zi
jns vaders, zich gevestigd, en hi
j was als een Kiltd vatt
Staat aangemerkt geworden. Om te voorkomen,datmen zi
jne opvoeding in Frank9',
k2
,
jIç of elders zou laten voltooi
jen, hadden hem de Staten van Ilolland in Vi
jftienhonderd twee Cn taclltig , met toestemming van den Prins en op kosten Van

Ilblland, Zeeland en Utvecltt, naar de Hoogeschool van Let
'den gezonden,en dewjl
zjn onzerhoud aldaarjaarli
jkstwaalfduizend gulden zou bedragen,zevenduizend gulden daarvan te llunnen laste genomen, terwi
jlde Prinszou bewerken, dat het overige door Zeeland en Utvecltt wierd opgebragt. H0e zeer zi
j voorzi
jne veiligheid
waakten en hem voor alle gevaar zochten te vri
jwaren, bli
jktonder anderen daaruit,
dat men, toen PAR5x& toerustingen ter zee maaltte, zi
jnen Hofmeester uitdrukkeli
jk
beval, den Graaf niet aan het strand te Katwk
jlc of in dien omtrek te laten komen, opdat hl
j geen gevaar mogtloopen, door den vi
jand opgeligtte worden. XAuxlTs had zich twee jaren te Leiden opgehouden,toen hi
j,ten gevolgevanhetvermoorden zi
jnsvaders,uitde schoolop hethooge staatstooneelgeroepen werd (2).
#

Zoodra de Raad van State met xAvax'
rs aan het hoofd was ingesteld, ontbond zich
t1e Landraad ècppt
s/c'l de Jfcc,
î, welke trouwens weinig van beteekenis had uitge-

l'
igt (5). Xaar even als met dien Landraad het geval geweest was, had ook de
Raad van State metvcleonaangenaamheden te worstelen.Daarmen hetvoornemen voedde,

de heerschappi
j aan Frankrljlc op te dragen, z0o was de regering van dien Raad
slechts voor drie maanden vastgesteld, en sedert werd zi
j op die wi
jze verscheidene
malen verlengd. Dit echter moest allen lusten i
jverbi
jde Raadsleden zelve,vooral
(1)lpslsGA, D. 1.bl.135. Besolut.t?.11011.1584,bl.581. Ygl.daarbi
jv.p.XSMP,slaurits
t/ca N ansau,D.1.bl.9,153- 155.

(2)Resolut.t?.11011.15% ,bl.337. v.p.xsxp Mavrit&t'
ffnNgnau,9,1.bl.1-.
5.,145- 150.
(3)v,wu:op wàGsyàzn,St..
YIII.bl.6-11.
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in deze kommervolle dagen, uitdooven. Daarenboven vonden zj zich door hun berigt-1584schrift te zeer beperltt, en werden ten gevolge van de heerschende verwarring en 1587
regeringloosheid, niet alleen door geldgebrek belemmerd, maar zelfs dikwerf niet gehoorzaamd, zoodat het groote moeite kostte de Raadsleden te bcwegen, hun ambt

voorloopig tebli
jven waarnemen (1).
Abg eenige andere inrigtingen van bestuur werden t0t stand gebragt. ln Ilolland
stelde men het Cellegt
-e der Gecommitteerde AJ#czl #cr Staten rczl Ilblland in, eene

soort van afzonderli
jken Raad van State voor datgewestalleen. Hetliep echtcr aan
tothetjaar V'
jftienhonderd negentig,eer de wgze van zamenstelling van datligchaam ,'
hetwelk toen uitnegen Leden bestond waarbj later nog een tiende Lid gevoegd is,
haar vol beslag lkreeg. De Staten van Utrecbt benoemden zoosT DE zoETE, Heer van
Villere, tot Stadhouder over hun gewest, onder wiens toezigtin de stad Utrechteen
Erfraad van veertien Leden werd opgerigt. De stadhouder van Geldevland, Anorv,

Graaf van Meurs en Nieuwenaar, werd door de Staten van ovevijsset insgeli
jksto#
Stadhouderoverdatgewestaangesteld (:). Hetwasom denzelfden ti
jd,datde Staten
van Friesland op nieuw het stadhouderschap aan Graaf w ILIZEM LopEwxzx ran Ftlé'
t
sctl

opdroegen,wien,op hun verzoek,de Algemeene Staten daarin bevestigden (5).
Nadat aldus voorloopig regel op llet inwendig bestuur gesteld was, besloten de Algemeene Staten driemaal honderd en zes duizend gulden ter maand voor oorlogskosten af te zonderen, in welke Ilolland, Zeeland en Utrecltt tweemaalhonderd duizend,

Braband bjna zeven en zestig duizend,Friesland ruim zesendertigduizend,enMechelen drie duizend gulden zouden dragen. Vlqandeven verbond zich alleen tot hetbetalen der bezetting van Gent, zoolang het belcg dier stad duurde, en tot het opbrengen der belastingen op de gemeene piddelen , wellke ook in de andere gewesten zouden

ingevoerd en den Raad van State in handen gesteld wortlen, waarbi
j men de geleigelden zou voegen totonderhoud van den oorlog tewater ($.
Xen rustte zich derhalve toe,om den kri
jg metnadruk cn vereendekrachten tevoeren. De omstandigheden eischten ditdringend. De Spanjaarden llielden in Geldevland,
waar, tot overmaat van ellende,de grootstetweespalttusschen den Stadhouderen deLeden

der Regering heerschte, nog eenige steden bezet en lieten geene gelegenheid vocrbi
j-

(1)v.wllx op wàcsyAAa,St.$7111.bl.11) 12.

V.

j . KEMP

11,12)165 167.

(2)Aes.d.J/c/,cen.v.12Aug.1584.
(3)wAGXyAAR,D,5?111.b1.9-11:
(4):0n, Ilid. d.Ak#er?,0orl.D.I1,B.XlX.b1.456.

Molçrits t'
cn Nq&wlt, D.1.blm
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1584-- gaan, uit deze oneenigheden voordeel te trekken. Zj bedreigden ovevi
jsselvan den
1587
de
n
a
nde
r
e
n
ui
t
Zut
phe
n,
of
s
c
hoo
n
de
z
e
laatste stad ,
eenen kantuitSteenwùl: en van
en m eer nog de schans daartegen over, doorde Staatschebenden naauw ingesloten werd.
In de Gteningev pznpyclczl#czl en in Drentlte was vEhorGo mecster enslrooptein Zevettwolde en oostergo, waartegen het overige Friesland door de schans te otterdum
eenigzins beschermd werd. Vlaanderen was z0o goed a1s verloren voor de Staten,daaz'
llet zich liet aanzien, dat hct belegerde Gent het niet lang zou lkunnen houden, in-

zonderheid dewt
jlde Bruggenaarsniets onbeproefd lieten,de blzrgeri
j tot overgave aan
te sporen.Braband was voor cen grootgedeelte in de magtder Spanjaarden,enBvllssel, door het verlies der omliggende plaatsen, bi
jna a1s belegerd. De bezettingen
van Leuven en Lier kwelden sedertgeruimen ti
jd Mecltolen,en de toestand van Atttwerpen werd hoe langer z0o meer bedenkeli
jk. A1 de overige Nederlandsche Gewesten waren aan de Spaansche zi
jde. Behalvede bezettingen, haddevi
jand meer
dan acllttienduizen; man in lletveld ,aangevoerd door eenen Bevelhebber als P&.
R5I&.
Tegenover deze magt konden de Algemeene Slaten slcchts drie duizend naan te voet

en vjfcn twintig honderd ruiterstevelde brengen,die alle om Zutplten lagen en niet
éénen Bevelhebber telden,wienskri
jgsbekwaamlzeden lzetmiddelmatigetebovenging(1).
De Staten van Ilolland echter besloten, uit eenige steden de bezetting te ligten, en
hare plaats door schutters van elders te laten vervullen. Uit den SJJP, onderanderen, wertl ruim een honderdtal schutlers naar den Briel gezonden, ter aflossing

van het vaandclonder Hopman ozzzELAAR. Hetschi
jntevenwel, datmen slechtskortcn tjd van deze scllutterslaeeftgebruik gemaakt. Eerlang immersltwamen Ilollalld,
Zeelqnd en Utvecltt overeen, voor gezamenli
jke rekening en op llunne beslelbrieven,
twee duizend waardgeldçrs aan te nemen, in tien vaandels, elk van twee honderd man,
verdeeld en van welke er zes in llblland, twee in Zeeland , en twee in Utrecltt zouden gelegd worden; de kosten zouden in de maand vier duizend zeven honderd en zes-

tig gulden bedragen (2).
Terstond na 'sPrinsen dood,beproefde PARMA langseenen minneli
jkenweg de Vereenigde Gewestcn tot onderwerping aan den Koning te brengen. Xaar mogtdemoord,aan

ohAxzE gepleegd, aanvankeli
jk schi
jnen den doodsteek aan de zaak des Vaderlandste
hebben toegebragt, weldra echter voerde lli
j, gelt
jk alle dergeli
jke daden, wellte even
onstaatkundig a1s misdadig zi
jn,den volksgeest,van welken de Prinsslechtsde verpersoonli
jking geweest was, tot heviger beweging op;en daardeze wandaad alseen ge(1)Don, Ilist. d. A'ederl. oovl.D. lI.B.XIX.bl.454. v. nsvp)Nederl. 6cdc/l.B.111. b1.
51. IIOOFT, Nederl. JA:J. B.XX.bl.910, 911.

(2)vàx wI7x op wàGssa&n,St.57111.bl.21.
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volg beschouwd werd van rILIPSsclzandeli
jke belofte eenerri
jke belooning aandengenen,11
55
88
47
welke hem den Prins, hetzi
jleventlofdood, leveren zoude,zoovermeerderde z1
j de
staatkundige vt
jandcli
jkheid door een verhoogden persoonli
jken afkeer van den Spaansclaen Xonarch. Al de pogingen van PARXA, de Staten door de schoonste beloften,
de Hoofden der Ultie door schitterende aanbiedingen, en zelfs de Prinses-W eduwe met baar gezin door de voordeeligste uitzigtcn te winnen, leden dan ook schip-

breuk, en hem bleefnielsandersoverdan dewapenen, wildehi
jzi
jn tlnelbereilten.
Reedslang had llijgetrachtvasten voetaan de Scheldeteverltri
jgen,dewi
jlhi
jhoopte
van daar uit gemaklkelt
jlt die ris'ieren en grachten te zullen bedwingen, langswelkc
voortdurend levensmiddelen naar Gent, Brussel, dzl/ttleryczl en Mecltelen gevoerd wer-

den;en streaptedan zi
jne ruileri
j op hetplatte land in deonmiddelli
jlte nabi
jheid dier
.

*

steden, zoo k0n het niet missen, of zi
J zouden uit gebrek aan leeftogt, zich weldra
aan hem onderwerpen. Zonder eene gestrenge blokkade eclater was Antwevpen nietafte

sluiten;maargelukte dit,en geraakte die stadinhetbezitderSpanjaarden,danzfluzulks
niet alleen den s'al van Jfecltelen, GentenBrusselten gevolgehebben, maarook dehan-

den ruimerlaten,om metkrachtde Nonrdeli
jlte Gewesten te beoorlogen. Hetbesluit,
nietalleen Anlwevpen,maar te geli
jken ti
jde,als 'tware, Cent,Wrtft
sdclen Alecltelelt
aan te tastcn, laetwelk P&RMA,nade veor- en tegenbedcnkingcn zi
jner Bevelhebbersin
een kri
jgsraad te boornilv gelaoord en overwogen te hebben, onherroepeli
jk had genomen, wasdat,waarop de Prinsvan oRxxzz den Burgemeester en Gehcimschri
jvervan
Antwerpen opmerkzaam had genaaakL(1). ST.ALllyrGowl)z steldederhalve tcrstond bi
j
zi
jne terugkomst aan tle Vroedschap voor, ))den Blqauwgaveltdi
jl
4 van het punt,
waar de Scltelde zich in tlrie armen vcrdeelt, tot aan lle:hooger liggende land van

fc?-gczl met den grond geli
jk te maken, omtlatlzetwater van Zievilêzee en hetIIaL-iltg
.vlt
'et,hctwelk juistop dat puntaanstroomt,naar allen schi
jn bi
jden vloed genoegzame diepte z0u gcven voor dc vleot tetlletontzetbestcmd, zoodatzi
j overofdoor
den Koulreltsteinschendljlt tot voor de poorts'an Antwevpen zou kunnen komen; terwi
jl men zich van de Hollandsche en Zeeuwsche schepen zou bedienen, om den vi
jand van t
len di
jk te houden en laem te verhinderen er schansen op te werpen.'' Het
doeltreFende en noodwendige van dezen maatregel werd door de Vrocdscllap erkend,en
de Burgerhoplieden zelfs gaven hunne toestemming tot het doorsteken van den

Blaauwgarendijl
v. Dech hetVleeschhouwcrsgild verklaarde zich cr ten stelligste tegen,

omdatdaardoor een stuk weiland onderwatergezetzou worden,op welkjaarli
jkstwaalf
tluizend stults rundvee vetgeweid werden; ook beweerde het, datPARMA noch iemand,

wegensden sterken stroom ,in staat zou zi
jn de Schelh te stoppcn.W atsT.atllnGoxnl
(1)Zicllicrvoor1,1.99.
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1584- hierlegen mogtinbrengen,hoe zeer hj denoodzalkeljkheid van zi
jnvoorstelaantoonde,
1587 d
gev
oe
l
e
n
e
n
br
agt
e
n
z
e
l
f
s
de
Burgerhoplieden aan
e Vleeschhouwers bleven bi
j hun
het wankelen , zoodat deze eerlang verklaarden, dat zj iederepnging, den bewusten
dt
jk doorte steken,metgeweld zouden beletten.Nu sloeg sT.AxzbEoowoz voor,om dan
len minsteop hetpunt,waarde Koutrensteinschendk
jlvdengrootenSclteldedjjkraakt,eene
sterke schansop te werpen en dien di
jk zelven door te steken.XaarIIEXDRIK TSERAARTS,
Heer van Kouwenstein,welke dit voorstel metnadruk ondersteunde,haaldezich daardoot

derwt
jze den haatvan diegenen op den hals,welke aldaar landeri
jen bezaten,dathi
j,
uit vrees voor hunne wraak, de stad ontvlugtte en uit misnoegdheid tot PARMA over-

ging, wien lli
j,door zi
jne naauwkeurige kennisvan de geheele omstreek, ti
jdens de
belegering groote diensten bepecs. Zoo verhinderde het eigenbelang van eenige bekrompene lieden het uitvoeren van een maatregel, welke het bloed van duizenden gespaard ,

en misschien hetvoornemen van den vi
jandeli
jken Veltlàeer geheelveri
jdeldzouhebben.
Antwerpen's belegering is eene der merltwaardigste, van well
te de geschiedenisgewag

maakt, zoo wel om de llooge bclangri
jltheid van de plaats zelve, den langen duur
dcs belegs, en de verbazende inspanning van kracllten, wellke dit aan beitle zi
jden kostte, a1s om de gewigtige gevolgen. De stad telde op datti
jdstip vi
jfen taclatig duizend,naar anderen ,negentig of honderdduizend inwoners, en, ondanks de gt'
,-

ledene rampen en ontzettende verliezen, was laaar nog een aanzienli
jl
k gedeelte &'an
den vroegeren blnci en luister overgebleven. Naar de zi
jde van Braband werd zi
j dool'
muren, grachten en tien bolwerken, en naar den kantvan Vlaanderen door de Schelde,
welker beide oevers m et eene lange rei van sterkten en schansen bezet waren, tegen

vl
jandeli
jke ondernemingen beschermd, waar tegen zi
j nog te meer z0u verzekerd zt
jn,
indien men den raatlvan oaAxzz,len aanzien vandenBlaauwgarend%jlv,hadopgevolgd.
Eene moedige burgeri
j scheen daarenboven aan ellkcn aanyal, hetzi
j van honger of van
#

de svapenenjhet hoofd te zullen bicden.

9e Spaansche lkri
jgsmagt, onlangsmetdrie afdeelingen versterkl, rukte uit Doornik
op. Een deel er van legerde ziclz om Gent, Wc4#crplpAl#c, Brussel en M echelen, ten
einde aan deze steden, naar I>ARxA's plan, door het opwerpen van schansen en battert
ljen aan de riviertjes en vaarten, alle gemeenschap mct Antwerpen, het middelpuntdezerkri
jgsonderneming, tebeletten. Dehoofdmagt,welkeuittienduizend man
voetvollt en zeventienhonderd ruiters bestond, wasbestemd,Altttverpen van alle zjden
in te sluiten. Gzoaoz SASTA werd meteenige kornetten ligte Albanescbe en ltaliaan-

sche ruiters afgezonden, om de dl
jlken en paden van Braband te bezetten. RorsAlx
en BILI,
V vatten postmet Aier duizend vi
jfhonderd man te voet en achtkornetten ruiteri
j aan de Scltelde aan de Ylaamsche zi
jde. Graaf PIETZR ERws'
r eczl slansfeld
en den dapperen xownhxoox werd de s'
cAcî#c-oever aan de zgde van Braband toevertrouwd. Beide trnkken met drie duizend voetknechten en vier kornetten ruiters
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de Sc/lcldc over, zonder dat de Antwerpsche schepen dit verhinderen ltonden, achter1584A
1587
tltwerpen om en slocgen zich neder te Stabroek. Pwaxzk zelf bezette, na het op-

werpen van eene schans te Kallo in hetLqnd van Jsoc,
ç,tegenover St.Bernard b(j
Kalbeek den derden van Hooimaand eene verschanste legerplaats,en vestigdezi
jnhooftllkwartier in hetdorp Beveren,datinsgeljltsverschanstwerd.Hi
j had inzonderheidzi
jne
aandacht op de Neder-schelde gevestigd,die Antwerpen met de zee verbindt en langs

Avelke,zoolangzi
jopenwas,destaddoordeBondgenootenvankri
jgsvolkenvoorraadkonde
voorzien worden. Onder de schansen en sterkten, wellte ditgedeeltederrivierbeheerscllten&waren die te Lillo en heltegenoverliggende Lieikenshoelvde voornaamste. Hadden

de Spanjaarden deze beide punten in bezit, zoo lkonden zi
j de schepen uitZeela.
ll4
beletten naar de stad op te zeilen. Uit dien hoofde werd dan ook door de AntwerPenaarS Lillo yersterkt, en aan hetnog nietgeheelvoltooide Lielkenshoel
,
l metkracllt

gewerkt, hetwelk met achthonderd man , onder bevel van den dapperen Hopman z.&x

I'ETTIX,bezetwas,toen hetdoor oz RorBxlx metvijfduizend man werd aangetasl. N
'a
een hcvig docll vruchteloos bombardement, kwam I'
ARAIA zelf voor de sterkte en nam
op
de
n
dag
va
n
oaAwz
z
'
s
ver
mo
or
d
i
ng
,
s
t
ormenderhand in.Xinder gelukkig
lzaar,juist

was xownsAoox voor Lillo. De bezetting,aanvankeli
jk slechts tweehonderd man,wertl
nog te goeder uur met een vaandel Franschen onder Hopman oAvw , en vier vaandels
Schotten onder den Overste s-x.lz>-orh versterkt. Xct zooveel dapperheid en beleit
l

verweerde zi
j zich,datde vi
jandeli
jke Bevelhebber,na drie welten tevergeefs alzi
jne
ltrachten te hebben ingespannen om làaar te bedwingen, op last van PARMA, het beleg

opbrak, waarin lai
j tweeduizend man verloren had, hetgeen niette verwonderen was,
daar de belegerden in tien dagen ti
jdsmeer dan vi
jftigduizend ponden buskruid verschoten hadden. PARMA bezette de kasteelen van L2
.llo, Kouwenstein, ordam ,den

Blaaktwgavendjjk en eenige anderedi
jken,om zoo veelmogeli
jk de vaartop deScbelde
te beletten. Nu gayen de Antwerpenaars welverloftothetdoorstelken s'an den Blqautv-

#J?-czl#1J/J,maarhetwas te laat,daar PARMA alle toegangentlerwaartsbezetllield,zoodat
de schoonste kans,Antwelpen en geheelBl-aband voordeStatentebehouden,schandeli
jl
i
verkeken was. Totverdediging hunner schansen,ontboden zi
j,onvoorzigtig,debezetting uit ff
-eventltals, hetwelk natuurljk terstond door de Spanjaarden betrokken werd.
Bi
j het binnenri
jden zeide nlowoaAoow: ))5Ien i-c4 welmevken, datde Prfzl.
çk'aîl
prcftjc er nietmeer f'
s.''
PAs3I& had thanshet oog inzonderheid op Denderm ondegevestigd, eenigzinshet middenpunt lusscllen de vier groote steden , well
te lli
j in dien ti
jd laield ingesloten. De
bezetting bestond uit drie of vierhonderd man, doch misnoegd daar zi
j sedert naaanden
-

geene solfli
j had ontvangen, weshalve de Overste alzllovz naar belp was vertrokken, om lot dat einde gelden van de Staten te verwerçen, terwi
jlhi
j het opperllevel ti
jdeli
jk aan den lleer van .
Htll-lqigîte had ppgedragen. Nadater een bresvan
-

lll DEEs. 1 S'
rrx.
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e'cntienhonderd voet in den muur gesclzoten was, liepen de Spanjaarden storm
drie uren achtereen , en maakten, doch met een aanzienli
l,k verlies van voll
t, zicll
meester van een bastion. De bezetting gaf echter den moed nietop; maar toen PAKMA
17 v. de .
Dczl#cr, uit wellte de grachten om de stad haar water ontvingen, had laten aflei-

OOa
:n
st
j doorde burgeri
j gedwongen, zich bi
ma
d-den'werd zi
j verdrag overtegeven.voor Gent,
1584 waaraan reeds alle gemeenschap met het overige Vlaanderen ontnomen was, werd nu
ook, sedert lzet bezit der Spanjaarden Aan bendevmonde, de gemeenschap met Antwerpen afgesneden. Twee dagen daarna veroverde pAaxx de schansbi
j W illebroek,
.

cn rukte toen naar Vilvoorden, hetwelk hem de laflb Bevelhebber bi
jna zonder slag
of stoot overgaf, tot groot nadeel van Antwerpen, welks gemeenscllap te water met

Brusseldaardoor gestremd werd.lnmiddelshadden ook deSpanjaarden onderosRorBzklx
aan de Ylaamsche rzi
jtle hunne vcroveringen voortgezet,en den dertienden van Oogst'

maand de Boerettscltans op den oever van deScltelde, schuinstegenoverICalloo,bemag-

tigd. Zi
J' werd hun wel wedcr ontnomen, maar daarentegen wierpen zj, ietsverder
naar Antwerpe'
n,eene antlere en stcrkere op,welltezjdeBnerinnenscltaasnoemtlen.ln
cen gevecht,hetyvelk bi
j deze gelegenheid voorviel,sneuvelde aan de zl
jde der Nederlandcrs de dappere Schotsclle Overste GoRoox, en het dorp oostevweel ging in de
xlammcn 013.
Vo1 vertrouwen op de gunstige ligging en de sterkte hunner stad, hatlden de Ant-

werpcnaars in den beginne de bewegingen der Spanjaarden gerustgadegeslagen. Tkans
echter vingen de doorlastcnde maatregelen van PARMA aan, hunnen ovcrmoed te leeni-

gcn,en hetwerd sT.Al-zlnooaoE gemakkeli
jl
ter,hen tothet beranlen van doeltreFende
middelcn ter xerdediging en bescherming te bcwegen. Daar desltundigen bewcerden ,

dat t0t behoorljlte verdqtliging der stad tachtig vaandelsvoetvolk en zestien kornetten
x'
uiters gevorderd werden,zond men naar Ellgelqnd,Frankrl
j
,'/;en eldersom kri
jgsvollk
tc werven. Ook werden nu de di
jken bij Saflillgen doorgestoken, hetgeen llet
Lqnd vatt Jsrt'
tct,
sgehcelonderwater zette. De pri
js l'an hetkoren was totnog toe in
Antwerpen niet gestegen, want in spi
jt &'an het Spaansche geschut uit de schansen
langs de oevers der Scbelde, werd daarvan steeds voorraad uit Ilblland en Zeelqlld

aangevoerd, zoodat men llet verbruik, dat jaarli
jlks driemaal laonderdduizend viertels, elk van honderd tien pond, berekend, daardoor genoegzaam verzekerd achtte.

Doch toen de Raad,ten gevolge van deze gemakk-eli
jke wi
jze, zich van koren tevoorzicn, een bcpaalden pri
js daarop stelde en het opleggen verbood, werd de aanvoer
gednger, daar men minder uitzigt had op winst, waardoor de voorraad spoedig aan-

merkeli
jltinkromp.Hetgebeurde wel, dat(1e schipperszich willensdoor de Spanjaarden lieten nemen,of hunne lading voor geld den vi
jand leverden, welke dan dc schcpen tcn oorlog toerustte. FaEoEalK GIASIBELI,I van (Hantua, cen cven braaf man als

schranderhonftl, sloeg een middelvoor,om tle statl,tcn minste twee jaren lang,van
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ievensmiddelen te voorzien. Xen moest,meentle lai
j,aan eene Vereeniging van eerli
jke11
55
.
88
47
..burgers de volle opbrengst van den omslag eens Londerdsten pennings in handen geven.

Daarvoor zou zi
j in Ilolland en elders, op wekeli
jksche levering, voor zesen dertig
tonnen gouds aan m ondbehoeften koopen, een vierde in gerecd geld, drie vierde over
twee of drie maanden te belalen. Dezen voorraad moest men den gegoedsten inwoners
in bewaring geven , welke op dit pand de inkoopspenningen zouden voorscllieten, die

zi
j met de verlloopte winst terug te wachten laadden, wanneer de Vereeniging een
tleelvan den voorraad te gelde maakte;terwi
jl zl
j daarenboven nog hetvoordeelhadtlen,
steeds vaor zich en hun gezin van genoegzame levensmitldclen verzekerd te kunncn

zt
jn. Xaar deze voorslag, lloe doeltreFend lli
j oolkscheen te zi
jn, leed schipbreuk op
den bekrompen koopmansgeest en de inhaligheid van velen, welkehetgelt
llnoeslen voorschieten. De Regering wasderhalve genoodzaakt zich te bepalen totlletuitvaardigen van

een bevel,dat elk zich voor geruimen ti
jd van levensmiddelen voorzien rnoest.Ditwenl
ecllter niet opgevolgd; de schamele gemcente was er niettoe bi
j magte, en de ri
jken
voorzagen zich zeer spaarzaam , uit vrees, dat men in ti
jd van gebrek, hun voorraad voor de behoeftigen zou bezigen. Eenigen meenen, dat men door dit gebod be-

oogde,de armen terstad uittedri
jven.Onderdeuitsteltentlediensten,welkeGIANBBLI-Z
de belegering van Antwelpeltbewezen heeft,was ook tleze,datlli
juitgroenekruitlen een zeer goed zout wist te trekken, welke uitvinding den burgers uitmuntend is
te stade gekomen.
sinds het overgaan van bendermoade, waren door t1e Spaanschen alle wegen van
toeYoer naar Geltt gesloten geworden. Xet iederell dag wcrd Let gebrek grooter in

tleze volltri
jke stad,waarmen zeven en dertig duizend huizen tcltle,en deschrikkeli
jkste hongersnood scheen onvermi
jdeli
jk, daar geen ontzet te wachlen was. Brabaltd
toch moest gehecl op zi
jne eigene verdediging bedacht zi
jn; llet belegeren van de
schans op de Jo/t/tt,c eischte al de krachtinspanning 5,
an llollaltd en Zeeland; en de

4
lnderhandelingen met Frankrl
jw
lg gaven nog weinig honp op eenen goeden uitslag.
Ondertussclaen riep de menigte om brood. Eindeli
jk was er geen ander mit
ldel,
tlm zich uit den nood te redden, dan met IlAax& overeen te kom en. ln de leger- 1'
7 v.
Plaats te Beveren werd spoedig een vcrdrag op deze voorwaarden gcsloten ; ))Geltt llerfht.

lzzaan-1.

keertonder het gezag desKonings terug, Avellke zich verL-indt, deinwonersbi
jhunne 1584
outle voorregten en herkonlsten te handllaven. Alle Geesteli
jken,Kerlkvoogden,C()l1egiën, Kloosters, en uitgeweken Burgers zullen hunne goederen terug ontvangcn. De
Hervormden znllen verlof verwerven, nag twee jaren in Gevtte bljven, ten einde

llunne goetlerel) te gelde te kunnen maken, ten ware zi
j verkozen totde Katloli
jke
godsdienst over le gaan, welkeruitoefening uilsluilcnd s'eroorlcofd bli
jft. Aan pAztxx
zu1ien zes burgers alsGi
jzelaars worden uilgeleverd, om , aclltte lai
j hetnoodig, Lcn
ter slraz
fle

tl
-flgen, tlcch can (1
'rie '
van hcn 55ordtreet!s voer 'sllandslevensbehout
l

1;1
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15187 toegezegd. De stad zal tweemaal honderdduizend gouden kroonen opbrengen , bj

hoofdelt
jken omslag van alle inwoners te heffen. De wederzjdsche gevangenen, en
onder hen de Heer van Champigni,worden in vrl
jheid gesteld-'' Drie duizend W alen
blevcn tot bezetting der stad, in welke cllAxpzowz a1s Bevelhebber werd aangesteld.

Om der inwoonderen geest van onafhanlteli
jkheid te beteugelen,lietPwaxx hetomvergehaalde slot weder opbouwen. Thans was na eene zestienjarige worsteling, geheel
j'
rlaandeven, bebalve oostende, Slut'
s, ter Neuze en eenige andere schansen, onder de
Spaansclze heerschappi
j teruggeltcerd. Hoe groot PARMA'S vreugde was over de verove-

ring van Geltt, en welke waarde hi
j daaraan hechtte, bewi
jstzi
jn verslag er van alln
den Koning. ))Bi
j geene mi
jner ondernemingen in België,'' duseindigtzi
jn berigt;
))heb ik de werking tler Goddeli
jke genade meer ondervonden,dan bi
j het innemen
van Gent, hetwelk niet alleen op zich zelf eene gebeurtenis van llet grootste gewigt
;S, Inaar nog gewigtiger gevolgen hebben zal-'' Sommigen wetcn, doch zeer ten onregte, het verlies van Gent aan de zorgeloosheid van de Staten van Ilollaltd; en (le

Baljuw van Slut
's,een Ylaming,welke ditluide xerlkondigde, werd deswegebi
j t1e Algemeene Slaten aangeklaagd en van hen zi
jne afstelling geëischt. Ilollattd had,veelmeer, al gedaan wat het vermogt, om Gent te redtlen ,en dat dit mislukte, m oet,

naar lletschi
jnt, hoofdzakelt
jlt aan hetgebrek van een beproefd Legerhooftl te water
en te Land worden toegeschreven. De meeste Hervormden, zelfs vele Roomsch-

gezinden verlieten Gent en vcstigden zich, even als onlangs eenige der ri
jlkste
burgers van Antwelpen, in Ilollattd en Zeelqnd. De Spanjaarden hadden deze
beide gewesten ontruimd, en in de overige Noordeli
jlke Nederlandeltwerd de lkrl
jg
slecllts iaauw voortgezet. Terwi
jlZutplten nog steedsdoor de Ilollanderswas ingesloten, poogde vERnroo zicll door verraad xan Kampen meester te maken. Aan llet

hoofd van achtllonderd man rukte lli
j derwaarls,dech zi
jne handlangel'
saldaar werden
ontdekt, aan een paalgewurgd en voortsverbrand. Onverrigter zake naar Steetlwlj
,/;

teruggelteerd,traclatte lai
j den zevenden van W i
jnmaand metzes-ofzevenhonderd man,
bi
j mistig weder en hctopenen der poort,Ilasseltte verrassen. Reeds waren eenigen
tnt binnen de hamei g'
edrongen, doch vonden de burgeri
j op llare hoede, waarop zj
zich naar i
veppel terugtrolkken. In Gelderland lladden de Spanjaarden zich van de
sloten te Balgol
jen en J'
Ffzlt
sczl meester gemaaltt. Hun aanslag op Nèjmegettechter
lnislukte. Den zesden, anderen schri
jven den zestienden, :an Slagtmaand beklommen
zi
j,lai
j hetaanbreken van den dag,de muren derstad,en eenigen van hengeraak-ten
erbinnen;maarde bezetling, ondersteund door de burgeri
j, noodzaakte lien meteen
verlies van zes en negentig man af te trekken. Daar men er geen gevangen hat
l ge-

nomcn,bleeflletgeheim van den toeleg,in welken naar allen sclli
jn sommigeburgers
bctroklken waren,bedekt. Een ti
jd te voren waren veertien oorlogschepen,clk met
honderd ltoppen bemand, yan DuiakerlLen onder zcilgPg'
RI'D,el
'
1(
.
la1
)r mPn 3-el'
1nO0t1f1e,

DES V AD ER LA NDS.
.-

'

125
' ' --

-

'
-

..---- ...

dat zi
j het op hetNoordeljk gedeelte van Ilolland gemuntbadden, bezetten terstond11
55
88
47
(le Bevelhebbers en de steden van W est-Friesland,hiervan verwittigd, de gevaarloopende
lAlaatsen en hielden naauwkeurig waclat, zoodat de Duinkerkers zich in hun plan ver-

tdeld zagen. Daar de vi
j
jand uithetplatte Land van Breda,de Xetjeri
j van 's#cr/pgenbosclt, over'
î
jssel,frczl//lc en hetgraafschap Zulphen veelvoordeeltrok,verboden
de Algemeene Staten, bi
j openbare geschrifte, niet alleen het wonen in een aanzienli
jk getal dorpen in deze oorden, maar gaven zelfs bevel aan het krjgsvolk,
verscheidene kerspelen te verwoesten, helgeen lnet zoo veel gestrenghcid werd
ten uitvoer gelegd, dat er hevige klagten over vielen, en het gebod eerlang moest
ingetrokken worden.
Xiddelerwi
jlwerden in Antwerpen de verdedigingstoebereidselen voortgezetmet eenen
i
jver, welke vermeerderde naar mate hetgevaar dreigender werd. Dringend riep men

nognaaalsde Bondgenooten totbi
jstand op,en zi
j schenen nu daaraan gehoor tewillen
leenen. De Staten van Ilolland en Zeeland beseften ,vooral na het verliesvan Deltdet'-

Snonde, Vilvoovden en Gent, meer dan ooit de hooge noodzakeli
jkheid daarvan. Li
j
ontboden den Graaf van Ilbltenlo uit Gelderland, om zich naar Zeeland te begeven,van
daar een walkend oog te houden op hetgeen in Braband gebeurde, en tothetontzetvan
zLttltverpen de behulpzame hand te bieden. Aan HoHEwx,o, welke met 's Prinsen

tlood uit zt
jne betrekking als oRAwzE's Luitenant-Generaal ontslagen was, werd nu,
floor Graaf AXArRITS en den Raad van State, hetkri
jgsbevel onderden titelvan Alflemeen,îkldoversle tegen eene wedde van vi
jftienhonderd,of ten hoogste twee duizend gulden in de maand opgedragen. HorlExx.o vertrok nu onmiddelli
ar
*i
#k na
Zeelattd , en van daar naar Bergen pp Zoom , hetwelk van een grooten voorraad

lnt
lnd- en kri
jgsbeh
'oeftcn voorzien .was, doch gevaar liep den Spanjaarden in handen gespeeltl te worden. Toen de Bevelhebber der stad,de Overste rlEhw orp , be-

speurde, dat zi
jn verraderli
jk voornemcn was uitgelekt, liep lli
j totden vi
jand over.
De Heer van Mavquette werd in zi
jne plaatsaangesteld,en de veste merkelt
jk versterkt.
Kort daarna toonde de bezetting van oostende zicll ook genegen met PARMA, welke

11aar de uitbetaling van achtmaanden soldi
j belooftle,te onderhandelen. Xaar hetgelukte den Admiraal rRlsrowo, sinds Zomermaand Bevelhebber der stad, de muitelin-

gen met de voldoening eener maand soldi
j te vreden te stellen, laen yervolgenste xtytwi
jderen,en door anderen te laten vervangen.
Ondertusschen verdubbelde PAhxA zi
jne pogingen tegen Alttwerpen. Eene algeltleeut!
werkzaamheid heerschte aan beide ztjden,alle kracllten waren in beweging totbellolld
of tot ondergang der bedreigde stad, welke niet alleen al de oplettendheid der Netler-

landers,maardie van bi
jna geheel E'
urppc tot zich getrokken had;velen zelfshieltlen
zich overtuigd, dat de uitslag van het beleg, het lot van al de Nederlanden zou bes1
,îssen. Noch de sterlktcn, dnor den Spaanschen Veldheer aan de oevers der Scbelde
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4- opgewnrpen, noch zl
jne gesvapentle vaartuigen, konden het doorvaren der Hollandsche
587
en Zeeuwsche schepen beletten, en toch lling het welgelukken zi
jns plans gehefl van
llet sluiten dier rivier af; want zoolang der stad dcze groote weg van toevoer overbleef, was er aan hare verovering niet te denken. Er moest derhalve een ander midde1 gevonden worden, en nu ontwaakte in PARAIA het stout ontwerp eene brug over
de Sc/lcl#c te leggen. Daar deze rivier, zelfs op llet naauwste punt, nog tweeduizend

vjlonderd voetbreed en zestig veetdiep was,als ook uithoofde vandenfellenstrx fn,
kon aan eene brug op palen nietgedachtworden; men moestzich alzoototeeneschipbrug
bepalen, ofschoon ook dit nog met vele zwarighedenverbonden was. Hetgeschiktstepunt
daartoe werd bevonden tusschen llet dorp Kalloo op de Vlaamsche, en het dorp 0r-

f
ïc??l op de Brabandsche zi
jde,waar de Schelde hetsmalste was. Heteerste wat naen
nu verrigtte, was het aanleggen van twee hoofden ter verdediging 4an de brug; het
eene, aan den kant van Kalloo,werd Santa Jfcrg'
tz, het andere,aan den tegenoverge-

stelden oever, San Fcll
>c genoemd. Bovendien werd ernaar de zi
jde van Antwerpetô
efn groot aantal sclaansen Opgeworpen. (lntler schier onoverkomeli
jke zwarigheden,
cn met onberekenbare geldeli
jk-e op.oflkringen werd, na eenen onverzwakten arbeid
van volle zes m aanden, de brug voltooid; een reuzenwerk indedaad, hetwelk eheel

Europa verbaasde, zoo dat velen zelfs waanden, dat de Spaansche Veltlheerin zi
jn
werltdoorbovennatuurli
jke hulp was ontlersteund gewortlen, terwi
jlanderen,vooralin
de Aktfcrllzl#c?;, beweerden, dat dc Booze Geestin eigen persoon er de hantl aan geleend had. De brug bestond uit twee en dertig pleiten of platboomde vaartuigen, liggende tulschen twee hooftlen s'an paalwerk, hctwelk aan de Brabandsche zi
jde negenhonderd, en aan de Vlaamsche tweehanderd voetin de Sc/lc/#creilktej en aan elk einde

verbreedend op eene scbans uitliep,vierenvi
jftigvoetlangenveertigvoetbrecd,zoodater
zich we1vi
jftig man in besvegen lkontlen,metvierstukken geschutbeplant.letlerepleit
was vi
jftig voetbreed,aan de naastliggendedoorzware kettingen en kabelsverbonden,
en levendien door twee anlkers aan tlen voor-en achtersteven vastgelegd. Over alde pleiten lagen ballken cn eene bes'loering van planlken, en vormden alzoo eene volkomene
brug, door dezelfde schotvri
je blinden a1s bij (1e paalwerken gedekt. Iedere schuit
was van twee stukken gescllut, vier matrozen en dertig soldaten voorzien. De cheele
l'
lrug en de schansen,aan hare beide einden opgeworpen, telde niet minder dan twec
en negentig vuurmondcn. Om de brug tegen een eersten aanval te dekken, waren

xlottende of drjvende buifenwerlten aangebragl. Op omstreeks vi
jfl
aonderd voet vt4l)
iedere zi
jde der brug, lag een laouten werk op de wi
l-ze van een vlotvervaardigd,
hebbende eene lengte van twaalflaonderd twee en xjftig voeten bestaande uit twee en
llertig kleinere platte vaartuigcn, met puin gevuld en rustende op een groot aantal
ledige tonnen; de schuilen waren voorlsdoor middel van lange ankertouwen aan elkantler

vastgemaakt,wcllke ccllter nietstrak getroklken waren,n3aar vri
je speling lieten,tlptltt
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de schuiten met de kabbcling des waters lleen en wedermoglen schommelen, weshalve 1584dit
1587

werk de Zwemmers werd genoemd. Overde gansche ri
j waren verder stormpalen

met p
''zeren beslag aangebragt, welker punten gekeerd stonden naar de vaartuigen van

deze ofgene zi
jdo op- ofafzeilende. Daarenboven lagen ook nog, ter wering van alle
schepen, overal gewapende galei
jen en aan beide oevers batteri
jen, die met meer dan
honderd stuklten beplant waren. Toen het reuzcngevaarte geheel voltooid was (den
laauten van Sprolkkelmaand Vi
jûienllonderd vi
jfen tachtig),werd hetonderhetgebulder van laetgeschuten een oorverdoovend vrcugtlegejuich door de Spanjaarden bezet;
en I'
ARMA danltte knielend, ten aanzien zi
jns geheelen legers,den Almagtige, datHj
hem in zi
jn werk ondersteund had,en bevalhetaan in Zi
jne heilige bescherming.
Ondertusschen was velen Antwerpenaars, welke vroeger de afsluiting der Scltelde a1s

eene onmogelljkheid beschouwden, de vrees om het hart geslagen, sinds zi
j bespeurden, dat de brug over de rivier mecr en meer der voltooi
jing naderde. De
stad had echter eene aanzienli
jke versterking onder os TELlgxx'ontvangen, en deze
o velhebber liet aan den Scheldedi
jk bj #p?-p/, waar de Spanjaarden dien hadden
doorgestoken, eene schans aanleggen, om hun voor het vervolg de vaart aldaar te
beletten. Ook was, door onafgebroken toeveer, zoolang de brug nog niet voltcoid 14v.

Avtjrz-

was, aan gebrek van mondbehoeften nog in lang niet te denken. Niettemin begonnen maand
1584
eenige welgestelde burgers te sprelken, met I'ARSIA te onderhandelen, hetgeen eene

geweldige beroering onder hetvolk verwelkte. Zi
j werden ten raadhuis ontboden,
hechtenis genomen en tot eene boete van eenige tluizenden guldens veroordeeld. Er

werd tevensop verbeurte van li
jf en goed verboden, van overgave te spreken, en van
de schutteri
j vortlerde men een eed, dat zi
j nimmer aan eenen vrede met den
Koning van Spatqie zou denken,tep ware daartoe doorde Algemeene Staten besloten
wierd. Hiermetle echter wasde rust in d,
/?/tt,cowcz?
,niet hersteld, hetwellk veeleer een
treurig tooneel opleverde van verwarring en tweedragt. Burgerhoplieden, W il'kmeesters,
Overlietlen der gilden, allen wiltlen in zaken van regering gekend en geraadpleegd

hvorden. ST. Al-ozoowns, ondanks alzi
jne belkwaarnheden, vermogtniethen totrede
te brengen,en zi
jne best doordachte maatregelen faalden, daar zi
j door zoovelen
moesten beoordeeld worden, dat meestal de zaak niet meer uitvoerbaar was, wan-

yleer zi
j er hunne toestemming aan gegeven hadden. Soldaten nech matrozen kentlen
tuclzt of gehoorzaamheid. Zellr
s twee Engelsche Hoplieden, onldekte men, warcn
in verstandhouding met I'AItMA en spoorden hun volk tot opstand aan. De Spaansche

Veldheer trachtte uit dezcn toesland en den slri
jd der geyoelens voordeelte treltkcn.
Scllrifteli
jk s'ermaande hi
j de burgeri
j,zicltmetden Koning te verzoencn,bekleedde
zjnen raad mctschoonschjnende redenen en beloften, terwi
jlhi
jteyensde trcurige gevolgcn schetstc, wclke cene lange weerspannigheid onvermi
jdeli
jk hebbcn zoude. DeSl
1r3
v.
lgfn1.
Yroedsellap betuigde in.even lleuscltc cn s'erpligtcnde bewoordingen, ))dat dc Hertog,
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4- ten aanzien van de oorzaken, om welke tle Nederlanders de wapens hadden opgevat,
1587
geheel in dwaling verkeerde; overmoed noch ligtzinnigheid had hen daartoe getlre-

ven, en evenmin had de Prins van oranje hen er t0e verleid; de verdrultking det'
outle Regering alleen en de onmenschelt
jlte wreedheid der bewindslieden waren de oorzaken der beroerten. Zi
j begeerden niets vuriger dan den vrede, welke ook spoedig
zou totstand komen,wanneer zi
j alleen metden Hertog moesten onderhandelen,wiens
uitstekende hoedanigheden zi
j naarwaartle wisten te schatten; doch hetwashun bekend, dathj de vri
jheid niethad, de uitoefening der Hervormde eeredienstte bewilligen , want de Koning was te zeer de slaaf van den Paus en des geloofsonderzoeks,

dan dat hi
j het zou durven wagen, aan zi
jne Christenonderdanen dalgeen te veroorlo4'en , wat de Paus zelf en de ltaliaansche Vorsten zonder bezwaar den Joden en Turken
vergunden. Voorts gaf men nog onderscheidene andere redenen aan, welke belettedelt
in 'sHertogs voorstelte ltunnen treden. PARMA'S antwoord hierop zond de Vroedschal,
1()Ar.
nriu- naar Ilolland aan de Algemeene Staten, zonder hem verder te schri
l.ven, om ,svolks
t'
m1
5r8
4 m isnoegen niet op te wekken,zoodathetbi
j hetwisselen dezer brieven bleef.

Ondertusschen drpng s'
r.alaoEoowoE bi
j deAlgemeeneStatcn op hetzenden eener vel.
-.
sterking van kri
jgsvolk aan, om den vi
jand de veroverde schansen teontnemen en hen)
in den voortgang zi
jnerwerken te belenèmeren. Toen ditniet geschiedtle,vaardigde lai
.i
bode opbode,en nog inNvintermaand den Heer oz TELlG.
s'
v naarZeeialtd af, om deSta-

ten Tan datgewestaan te sporen,indien zi
jaltotgeeneondernemingvan buitengewooll
gewigt konden besluiten,ten minste met hunne vloot een aanval op deschanste ordattt
te beproeven, of weldoor dcze schepen, ondersteuntl deor de bezetting s'
an Lillo, de

sterkten op den Kouwensteinschen di
jl
t te laten aantasten. DE TELIGXV echterhad llet
ongeluk ,na een hevig gevechtbi
j de brug van l>Altx.
&-,in 'svi
jandshanden te vallen;
een grootverlies voorde belegerden,aan welke deze dappere jonge man reedszoovele
gewigtigediensten bewezen had. Hi
j werd in Gent,vervolgensop lletkasteelteboot'01?
,
*/: vele jaren gevangen gehouden, en toen tegen Spanjaarden uilgewisseld. Hopman
pitol> werd in zi
jne plaats naar Zeeland gezonden, en wist zooveel bi
j de Staten,
.

le l'Iiddelburg vergaderd, te bewerlten , dat men, met overleg en onder goedkeuring
van den Graaf van Ilbltenlo, tot hetontzetten van Alttwevpen be
sloot. Xaar hetuitvoe,
ren van dit besluit werd, onder voorwendsel, dat alle scheepsbevelhebbers de onder-.

neming voor ondoenli
jk verklaarden,van ti
jd t0tti
jd verschoven, en de geheele winter
ging voorbi
j zonderdaterietswerd uitgerigt(1,
1.
De Algemeene Staten vertroostten steeds sT.AlanEqowoz met het uitzigt op hulp van

(1)CIRNERO, Hist.d..
*1.guerrasciviles,Lib.Y1.p.184 188. sTRAol,de#e#p Belg.T.l1.
luib. V1. p. 338 371. cAxpAxw, della Guevra di Fiandra, T. l1.p. 51- 61. :n5'
rI&'t
à(kI-If,,
Nederl.Sfyl,bl.368- 385. I.E PETIT,tlàrpp.#.11011,T,l1,Liv. Xlll,p.498 504. cH.
AplàrA'
s.,
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Frankrijk. Kortna den dood van Awzor, hadden zi
j de Heeren AxToxzz OE LALAIwO,15
18
58
47
oE LA xorxsLzazs en ztw nz AsszLlzas derwaarts gezonden, om Koning IIEwDRIK lll de

heerscllappt
j overdeNederlanden aan tebieden,op geli
jkevoorwaarden alszi
jn broeder haar aanvaard had. Het Fransche H0f was echter weinig daartoe genegcn , en den
gezanten wertl zelfs niet vergund, hunnen lastte ontvouwen. Doch toen naoRAwzz'sver-

moording,de Staten bi
jhun aanbod de bede voegden, dathetdenKoningmogtbebagen
eenen bekwamen Veldheer naar de Nederlanden te zenden, om 'sprinsen plaats te bekleeden , wertlen de gezanten minzaam door de Koninginne-xoeder ontvangen en ontvingen tot antwoord, dat de Heer o'EspavxEArx 'sKonings gevoelen den Staten zou

bekend maken. Zi
j verzochten niettemin, datde Koning, zoo spoedig mogeli
jk, zes
of zeven duizend man tot ontzet van Antwerpen en Gent wilde zenden, en beloofden

daarvoor oostende en Sluis ten onderpand te zullen inruimen. Doch zt
j ontvingen tot
bescheid, datde Koning vastelt
jk besloten had zich nietin de Nederlandsche zaken te
mengen,vöôr D'EspRrlEAvx van zi
jne zending zotlteruggelteerd zi
jn.Xen toonde zich
ook verwonderd, dat zi
j van oestende en Sluis gewag gemaW thadden, daar men ia
het zekere onderrigt was, dat beide steden, welke trouwens den Koning als een te
gering onderpand vporkwamen, en nog eenige andere aan de Koningin van Engeland
aangeboden waren, hetgeen de gezanten betuigden niet te kunnen gelooven. Voorts

verklaarde men, datde Koning er nietaan dacht,de heerschappi
j der Nederlaltden te
aanvaarden, indien Ilolland en Zeeland er niet onder begrepen waren. Te gelt
jk met
o'EspavwEArx kwamen de Nederlandsche afgevaartligden in belp. ln de Statenvergadering aldaar, den twee en twintigsten van Oogstmaand, verscheen o'EspRrsEzkrx en

ontvouwde in korte woorden hetdoelzjner zending, nameli
jk, om de voorwaarden te
vcrnemen, op wellke men zich metzi
jnen Xeester wilde verstaan, terwi
jlhi
j tevenste
ltenncn gaf, datht
j van bi
jzondere lastbrieven aan de Staten van Ilolland en Zeeland
voorzien was. Den volgenden dag gaf ellt gewest daarover zi
jn gevoelen te kennen.
#

Braband, Vlaqnderen en M ecltelen verklaarden zich gezind, den Koning van Fraltli'-

r,
(
,
jk, mits hj hun vrtjheid van godsdienst en handhaving tler aloude voorregten beloofde, en thansden noodigen bi
jstand zond, al hetgezag dervorige Landsheeren op
te dragen. De andere gewesten echter toonden weinig lustde onderhandeling voort te
Hist. gen. #. 1. g.d.Fl.luiv.5'1 p.329- 341. HznAErs, hnnal. Brab. T. 111.p.366- 371.
Historie #'Eerste beel enz.bl. 508- 521.:t'lt, Ilist.d.N ederl.O0rl.D.11.B.XIX.bl.466- 470.
487, 496- 509. 523.
METEREX,Ilist. d. Nederl. oorl. B.X1l.bl.230 verso,235. IIOOFT,
Nederl. Hist.B.XXI.bl.940- 948,951.B.XXll.b1.958- 969. vâN SVIJN op WAUEyAAn, St.
VllI, b1. 20- 26. xtlll'
l:ys en Taoss, Geschiedezis r. Alttwerpelt. hanhangsel, St.1. ook

het lvde Ttjdvak, hoofdntuk 17. cusTlls,der Niederl.Act'
pltf/ïpp.
ç/
trfeg; S. 142- 150. wien
colvls wlEasnlTzxv greotendeels volgtin dc Tachtigj.oorl.D.1Y.bl,7 47.
llI Dzzw. 1 STrK.
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1584- zctten. D'ssparxsAvx deed daarna afzonderli
jlk,in de Yergadering der Staten van Sp/'
1587 l
and een genoegzaam gell
jk voorstelalsaan deAlgemeene Staten,doch metdebi
jvoe-

ging:datde Koning,zt
jn Xeester,hetbewind over Ilblland en Zeeland endeoverige
Nederlandsche gewesten wilde aanvaarden in de hoedanigheid van sauverein, en erniet

cnkelde Beschermheervan zi
jn. De zaak wasvan hetuiterste gewigt;zelfsoordeelde
ecn Lid tlerEdelen,dat zi
j llaars geli
jken niet gehad had in belangri
jkheid,sedertden
aanvang des oorlogs. Xen besloot derhalve niet slechts al de Edelen , maar zelfs de

*
i
#ongere zonen daarovertegen den tweeden van W i
jnmaand tebescbri
jven,wanneeroolt
de gemagtigden van al de steden het besluit der Vroedschappen in dezen moesten intlienen. Daarenboven werd mede het gevoelen hierover gevraagd van den Hoogen
Raad,van het Hof van I.
lblland, en van de Grafeli
l'kheids-Reltenltamer. D'ssphvwzkvx

trok middelerwi
jl van gewestt0tgewest, van stad tot stad, om er de bewindsmannen
voor zi
jnen Koning te stemmcn, wiens genegenheid voor de Nederlaltdelthi
j verhief,
en om tevens, overeenltomstig zi
jn lastbrief,te onderzoeken,ofoltAxzE's dood derwi
jze
t1e Nederlanders had ontmoedigd, dat eene verzoening van llen met den Koning van

Spanje te vreezen was.Eenigen echter meenden datde Koning van Frankt',
l
j
,/;,althans
op dat tl
jdstip, weinig begeerte had naar de heerschappi
j derNederlanden, en door
flit gezantschap slechts bedoelde te verhinderen, dat men zich in de armen van Engelattd wierp.
Er waren indedaad onderhanzeli
ngen met dat Rjk aangeknoopt, op lletvoetspoor
Tan ORANJE's

staatkunde, welke steedsgeweestwas,metFraltkrljlêen Engelandte geljlten tl
qde te handelen. Vlpr de komst van o'EspltvwzAvx had Braband, welk het
meest bedreigtl werd, van de Koningin ELIZABETII verlof gevraagd op llaren naam in

Engelazld geld te leenen en lkrjgsvolk te werven,en tevensharen invloed terbegunstiging van de onderhandeling metFranlêrljlcingeroepen. Zi
j had daarop te kennen ge@

geyen, dat men van haar gcen nieuwen onderstand behoorde te vergcn, zonder haar
eenige plaatsen tot onderpand in te ruimen. Door de W aalsche en Duitsche Prolestantsche gemeent
e te Londen werd echter eene SOm Van negen tluizend vi
jfhondertl

gulden voorgeschoten,waarvoor de vi
jftien honderd man onder den Overste xoavAx bGeworven waren. Ool
t de Staten van I.
lbllaltd, op dringende aansporing van 'sLantls
Advokaat Bcvs, en de Algemeene Staten hadden besloten, de onderhandelingen m et

Engeland te hervatten. Beide zondcn dan oolk,lerwi
jlde Fransche gezantijverig voor
zi
jnen Koning werkte, zoz
kculAx oal'zlz, voorlleen Ilollqnd's zaakgelastigde aan llet Engelsche Hof, en zAKoB ps onlzzs, vroeger Hoofdbal
juw 4an Brugge, naar Engelaltd.
Ztjmoesten der Koningin den toesland derNederlanden voorOOg0n stellen ,haarvan de
24 v. onderhandel
ingen metFrankrijk vcrwittigen,en om eenen onverwi
jlden onderstand van

OOa
gs
t-zes duizend man voetvollt drie duizend ruiters en drie maal hontlerd duizend pontl
ma
nd
,
1584 buskruid verzoeken. De Algcmeelle Staten waren genegcn der Koningin daarvoor, naar
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keuze,eenige steden in te ruimen,of schuldbeltentenissen ten bedrage der voorgescho-1584tene gelden en bovendien de verzekering te geven, zonder hare toestemming, in geen 1587

verdrag met Spanje of eenige andere Xogendheid le treden. ORI'EL had daarenboven
van de Staten van Ilolland nog den bi
jzonderen last, tebeproeven ofen watht
jten
gundte van Ilolland, Zeeland, Frieslqnd en Utvecltt van de Koningin konde verwer-

ven.Hetschjntindedaad,datzi
jmeergenegen waszich metdeze gewesten,dan met
de Algemeene Staten te verstaan. Althans aan ORTEL, welke haar zi
jn bi
jzonderen last
van wege Ilolland, in het bi
jzi
jn alleen van den geheimschri
jverwwrslxouAx, ontvouwde, gaf zi
j tot bescheid, dat zi
j genegen was eene aanzienli
jke lkri
jgsmagtonder
één bekwaam Veldheer over te zenden, en dat zi
j de belangen van Ilollaltd en der
drie andere gewesten boven die der overige Nedevlanden zou behartigen , indicn men
haar eenige versterkte plaatsen ter verzekering wilde afstaan. Daarentegen ontvingen

oaTzs en DE oalzzE, als gelastigden der Algemeene Staten,een antwoord hooftlzakeli
jk
van dezen inhoud: ))dat de Koningin niet konde besluiten tothet zenden van zull
t
eene aanzienli
jke ltri
jgsmagttegen den W inter, indien zi
J*van de Staten geen anderen
waarborg konde verwerven,dan schuldbekentenissen,van w elke zi
jnog vele onafgeloste

in handen had. Niettemin zou zi
j steeds belang in de Nedevlanden bll
jven stellen, en
ten blt
jke daarvan gezanten naar Boulogne afvaardigen, werwaartsde Staten insgell
jks
hunne gelastigden konden zenden, om met haar eene overeenkomstte sluiten, zoo het

onderhantlelen metFt-ankrl
j
,/ç nietmogtslagen-'' De Algemeene Stalen,zoowela1sdie
van Holland in hetbi
jzonder, waren echter vooralsnoggeenszinsgezind,derKoningin
eenige steden in teruimen. Derhalve bedankte men haar heuscheli
jk voorhare aanbieding, doch sprakvooreerstnietvefder osrer de voorwaarden, op welke zi
j gedaan was.
lntusschen was door Brussel, Geht en Mecltelen sterk aangedrongen,de ontlerhande-

lingen metFvankr%jlcvoorttezetten.De LedenvandenHoogen Raad,vanhetHofenvan
de Grafeljkheids RekenkamervanIlollalldhaddenverltlaard,enditmetredenenomklecd,
))dat zi
j eenparig van gevoelenwarcn,dat,ofschoon de overgiftderLandenonderdemagt
tlesFranschen Konings gtootgevaar deed duchten voor hetverlieshunnervri
jheid,voorregten en geregtigheden, echter de uiterste nood, waarin de Lantlen waren en nog

meer stonden te komen,eischte,om hetverbond en de onderhandeling niet af te wi
jzen,en de Landen aan de Fransche lkrnon tevoegen, onder zulke redeli
jke voorwaal'
den,a1stotbehoud van de ware godsdienst,verzekering van 'slzandsvri
jheid en voorregten best dienen.'' Zeeland had zich insgeli
jksten gunste der onderhandeling met
Frankvkjlç verklaard. De redenen, metwelke men de Algemeene en Ilollands Staten
tot geli
jke gedachten poogde te brengen, kwamen hoofdzakelt
jk hierop neder:))dat
Frankrlj'/; niet tothandelen zou ovcrgehaald worden, althansveclzwaarder voorwaarden bedingen,wanneer geheelBraband en j'
-laanderen in 'svi
jandsmagtgevallen waren , hetgeen met rede te duchten was; dat men na de verovcring dezer twee gewes-

15;
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87 ten de Spanjaarden weldra in Gelderland en Utrecht te wacllten had; datdoor den
dood des Prinsen van Oranje Ilolland van een Hoofd beroofd W aS, hetwelk men voljgsvollttot 'sLands dienst
strekteljlk behoefde, om de Gewesten vereenigd en hetkri
genegen te houden; dat m en zulk een Hoofd uit Duitschland niethad te wachten; dat

Engeland zich ook te lkoelhield en, bi
j een onverhooptoverli
jden van de Koninginj
in bi
jstere verwarring zou storten; tlatuitden voorslag van EIZIZABETU, om de zaak
der Nederlanden in maatscàap met Frankrl
jl
v te aanvaarden, duideli
jk te bespeuren
was, dat zi
j hare eigene krachten wantrouwde; dat men uitdien hoofde gedrongen
werd, zjne toevlugt tot Fvankrqk te nemen en den raad te volgen, door wi
jlen den
Prins zoo dikwerf gegeven. Frankri
jlc toch lag gereed, om den vi
jand den toevoer
af te sni
jden en den krjg op W aalschcn bodem tebrengen, ten minstedien van de
Hollandsche grenzcn af te houden. De achtbaarheid des Konings van Frattkrl
jk zotz
kunnen bcwerken, dat de Sondsche tollen afgeschaft werden. De godsdienst, welke

hi
j in zi
jn ri
jk gedoogde, zou hier nietvan hem te vreezen hebben, veeleer zou hi
j,
de. Roomschen a1s Spaanschgezinden mistrouwende, de Onroomschen totambten en rege-

ringsposten verheflkn. Dathi
j desteden den Spanjaartlzou leveren,ofde Nederlanden
tcgen zHilaan en Napels methem zou verwisselen,wasgeenszinstewachten.Hadhi
jhet
eerste in den zin gehad,nooitzou hi
j gewcigcrd hebben, oostende en Sluis tebezetten; oolk waren hem de Nederlanden veel gelegenet-dan eenige Slaat in Italie. Som-

migen vrcesden voor krenking van 'sLands vri
jlleden, dnch hier toe zou, zoo hi
j dit
alvoorhad,kri
jgsvolk vereischt worden,welk lli
j onmogeli
jk in alle steden zou kunnen
leggen. In e1k geval zou men nooit zoo veel dwang van lzem te duchten hebben, als

doorden Spanjaard gedreigd werd. Na zi
jn overli
jden, zou daarenboven de ltroon den
Koning van Navarre t9en deel vallen , welke de Hervormde godsdienst beleed. Einde-

li
jk, de hooge nood drong t0thandelen metFranlêrl
jlv, zoo men Brabaltd en î'laatlf/crc?z behouden wilde. De dankbaarbeid, aan wi
jlen den Prins van oranje verschuldigd, zou gewis elk bewegen, Graaf MAVRITS totopperheer te verheflkn, indien htj
magtig genoeg ware de Landen te beschermen;doch de vader zelf had naarFranlv
-txi
j&'
gewezen, alwaarmen overvloedig middelen had, zi
jnen kinderen eenigen staatte verschaffen; en mogt lli
j eens opzicn, hi
j z0u Ilblland, Zeeland en Utreclttdenzelfden
raad geven, aangezien de Koning van Fraltkrt
jk, zonder deze drie gewestcn,lletgebied over de andere nietwilde aanvaarden-''

Aan bethoofddergenen,welke zichinIlbllandsterktegen hetoptlragenderheerschappi
j
aan Frattkrnlcverzetteden,stonddeLands-AdvokaatPArxausBrvs,welke,waarschi
jnli
jkotxl
detoenemende neiging totFraltkrî
jl.,reedsop den eerslen vanHerfstmaandverzochthad,
van zi
jne bediening ontslagen te worden,en den derden vanW i
jnmaantldaaraanvolgentle
voor goed,naar hetschi
jnt,afscheid nam van de vcrgadering derStatenvanIlolland.Er
was0ok eeneaanzienli
jk-cparti
jvoordeverhemngvanxAral'
rs9helgeendezenaanleiding
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gaflothetindienen van een allermerkwaardigstvertoog ter HollandscheSlaatsvergadering.15841587
Zonder de onderhandeling metFranktnjl
êregtstreeks afte keuren,trachtte m rRlTs de
staten opmerltzâam te maken, dat men deze zaak niet te laaastig behoorde door te

dri
jven, en begeerd daarbt
j nietonduidell
jk, datmen het graafschap Ilbtland nietaan
Fraltkrlj
,'
/; zou afstaan, maar voorhem behouden. Op eene deftige en waardige wi
jze
herinnerd hi
j de diensten zi
jnsvaders,den Lande bewezen,en hoe ver men reedsmet
dien Vorst over de opdragt van betgrafeli
jk gezag gevorderd was. Hj verzochtderhalve, bi
j het treFen eener overeenkomst met Frankri
jk zi
jne belangen niette vergeten, en te zorgen,dathi
j in staatgesteltlwerd, de zware schulden,waarmede zi
jns
vaders boedel belast was, af te lossen. Hi
j bood, ten slotte, met bescheidenheid
zi
jne dienst aan in alles, waartoe men hem , ondankszi
jne jeugd en geringeondervinding,zou willen bezigen, daarl1j vastelt
jk had besloten zich geheelaan de zaak van
lletvaderland te wi
jden.Ditvertoog baatte echter niet,Zeeland drong evensterka1sBraband totonderhandelen metFrankr'
jlçaan,en in Ilollandverklaardenzichhiertegennog
alleen de steden Amsterdam , Geuda en M onnikendam .lnzonderlleid levcrde Gouda een
krachtig en scherp vertoog ertegenin,hetwelkvermoedeli
jkuitdepenvandenPensionaris
rRAxçolsrRAlcxEwgevloeidis. De stad erkentdaarin, metdenoverledenPl'
ins, sleclltsdrie
v
a
n
ui
t
kom
s
t
t
e
zi
e
n
wegen
verdrag metSpanje, aanzoek van uitheemschen bi
jstand,

ofbescherming meteigcn magt. Heteerste achtzi
j den weg totslaverni
j, beide voor
ziel en ligchaam. ln hettweede zietzi
j overwegende bezwaren. Zou lzetniethoogst
onvoorzigtig zi
jn zich metden Koning van Frankri
jlêin te laten, tlie, een zoon van
xxvuiltrxA OE Msolclsen broeder van KAREL IX , zoo bi
j de heerschappi
j dezer landen
mogtaanvaarden, dit doen zoude, om de Nederlanders, na hen uitgezogen te hebben,

te bedriegen,en ter kastj
iding aan hpnnen ouden Heer ovcr te leveren? Had nietPrins
wrlal-sàl zelfzich in Al6ou bedrogen gevonden, cn had hijnietalti
jd, uitvoorzigtige
staatltunde,tegengehoud'en,datIlolland en Zeelaltd ook aan Fvanltri
jlvzouden worden
opgedragen? Alogt de nood Braband en Vlaanderen al dwingen, om alles op het spel

te zetten, zoo lton ditgeenszins voorde overige gewesten eene voldoende reden zi
jn,
om zich met hen in hetvertlerf te laten slepen. ))Zi
j,die ditdreven,moglen wel
een ander hartin Ilolland komen halen,waar het arme Gouda twee ofdrie jaren belegerd geweest was, zonder te zwichten; waar het kleine Alkmaar het geheele gewelll

van Span,'e gebroken had;waarde Arome burgeri
j van Leiden,door l
aongertotop de
helft gesmoltcn, desniettemin standvastig gebleven was.'' W elwas er rede om te duch-

ten, dat de gemeente hetoorlogen en geyen moede zou worden;doch daar haar i
jver
uit liefde voorde vri
jheid ofden godsdienstontsproot,zoo wasdaarvoor nog veelmecr
te vreezen onder het bestuur van eenen Vorst, die gewoon was beide te ondertlrukken.

Vjfjaren lang had men met onversterkte en van elkandergescheiden steden qn zonder
geldmiddelen tlen vi
jand met goed gevolg wcêrstaan; z0u men nu, in zooyeelbeter
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1584- toestand verkeerende,aan t1e mogeljklleid van verzettwi
jfelen? Dan voorzelterwarehet
1587 G
od geklaagd, dat de Prinsvan Oranje en z0o menig kloek man gestorven was, en
zoo menig vroom burger de uiterste ellende geleden had,voor eene zaak,die,bi
jkans
gewonnen, door llaauwhartigheid zou verlorcn gaan. ))Ons gevoelen is derhalve,''dus

eindigt dit merk-waardige vertoog, ))tlat wj ons op onze eigene krachten moeten
verlaten, tot dat zich eenig uitzigt op eene betere buitenlandsche hulp vertoone. leder

zal zi
jn pligtbelzoorli
jk volbrengen, wanneer goede orde op de regering gesteld wordt.
Voorhetoverige wenschenwi
j,z0ovurig a1siemand,naar'sLandsverlossing,enwi
jzouflen hetecrstdenVorstbegroeten,vanwelkenwi
jhaarkondenverwachten.zelfszoudenwi
j
flitden Koning van Franlvvl
jlêdoe:,indien wi
j metgrondreddingvanhem hopenkonden.
Uitgeeneigenbelangsprelken wi
j. ImmerszooIlbllandbeoorloogdwordt,zaldestad Gptfdc.
t
leneerstenaanstootli
jden,terwi
jlzjindenadeelen,uitdeonderhandelingmetFrankrljkte
duchten,eerstlater dan de antlere steden haaraandeelzalhebben.Geenevreesvoorgevaar

weerhoudt ons vri
jmoedig voor ons gevoelen uit te lkomen, opdatde zaak in andere
twerweging m ogt genomen wordcn, en men zich niet door de voorstellingen van den
Hoogen Raad, van het Hof, van de Zeeuwsche Staten, of van de voprzittende Leden
s'an hetspoorlate brengen. Ditsmeken wi
j op heternstigste. Avorden onze redenen
te zwak bevonden, dat men tleze dan beschouwe a1s hetlaatste bewi
jss'anonzegetrouwe

vriendschap,en van onsallervri
jlleid. W i
l'begeeren ten loon onzertrouw nietsanders,
dan met een gerust geweten datgeen af te wachtcn, wat den Almagtige behagen zal
over ons te zenden. AVi
J'houden ons onschuldig aan de rampen, welke uit de onder-

handeling metFrankvijlv,naar onze vaste overtuiging,onsVaderland bedreigen-''
Ditmanneli
jk en ernstig vertoog mogtnictbaten.De nood was te grootendeonderhandeling,zoo met Engeland a1sFrqnkrlj
,/;,te ver gevorderd om lerug te treden. De
Edelen en steden van Ilblland, behalî'e Amsterda3n', Gotlda en Jf
'oitnikendam , stelden

in het begin van '
W-i
jnmaantl voor om Ft-anllri
jlç en Engelaltd te s'
erzoeken, de bescllerming der Nederlandett gezamenli
jk- op zich te nemen. Xogt de Koning van
Frankrljlvditvoorstelvan de l
aand wi
jzen, dan zeu lxen hem , metvoorkennisen beAvilliging der Koningin van Engeland, tot Vorst en Heer aannemen, Op zulke voorwaarden a1s de Vereenigtle Gewesten zouden goedvinden. ln de Algemeene Staten werd
daarop goedgevonden het laatste gedeelte van dit voorstel aan te nemen, en de Hooge
Overheid aan de kroon van Ft-ankri
jlê op te dragen. D'ESPRUIEAUX, van dit besluit

k'ennis gekregen hebbende, vertrok hierop naar Frankrijk, en werd door de Staten
meteen gouden lketen ter waarde van tweeduizend guldens begiftigd (1).
(1):0R,Ilist.d.Nederl.Oprl.9.ll.B.XIX.b1.470 495. vAx METEIIEN,Hist.d.Ar
c#.00t'l.
B.Xll.bl.221 224.IIOOFT,Ned.Ilist.B.XXI.bl.920 945.STRADA,deBell.Gall. T. ll. L.Y.
p.290 296.lltlplT,Hist.der ffp/l.Stllatsreg.D.ll.bl.11 23.AVAI;ESAAR,D.V1ll.bl.30 51,
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Nog waren de voorwaarden, waarop men met Frankvl
jlt zou onderhandelen , niet1584-

vastgesteld, toen de Koningin van E ngeland eenen gezant, ROBERT nxvlosow,naar de 1587

Algemeene Staten zond, om hun mede te deelen, dat zi
j den Koning van Frankri
jlg
niet had kunnen bewegen om met haar de bescherming der Nederlanden op zich te

nemen, doch datzi
j gaarne de behulpzame hand zou bieden, zonder overigensin het
minstde orlderhandelingen metFrankri
jlvte willen belemmeren,zOo die reedsmogten
zi
jn aangevangen. Xen berigtte hem ,datde gezanten naar Fraltlîri
jlêreeds reisvaardig
waren ,maar dat men de hulp der Koningin dringend noodig had, en vurig afsmeekte.

Davlosox beloofde ditantwoord aan zi
jne Xeesteres over te brengen.en haar antwoord
e
noe
ge
n
v
an
ve
l
e
n, di
af te wachten:tot
e zich van zi
jn verbli
jfalhierin de onderhandelingen metFrankttjlçveelgoetlsvoorspelden (1).
lnmiddels had men zich onledig gehouden met het bepalen dervoorwaarden , waarop

de souvereiniteitaan Frattkrtjk zou worden opgedragen. nlen achtte ditpuntvan zooveel gewigt, dat de Staten van Ilolland hiertoe ook eenige der kleinere steden, m et
name J'
J/bcré/c?l, oudewater, Ileusden, Geertvuidenberg, Naarden, J'
Fcce en sluiden,

die zich tot besparing van de reis- en verblt
jfkosten hunner afgevaardigden aan de
bi
jcenkomst onttroklken doch tevens bereid verklaard hadden, om methetgeen besloten
zou worden, genoegen te nemen, ter dagvaart beschreven.Langdurig en gewigtig waren

de beraadslagingen; doch daar allesnietalleen bi
j eed van geheimhouding behandeld,
maar zelfs bi
j herhaling een eeuwig stilzwi
jgen op alle gcsprekken gelegd werd, die
het aannemen van den Koning van Franlvrijk, de Koningin van Engeland ofandere
Heeren en Polentaten betrollbn, zoo zjn de gevoelensder afgevaardigden en hetverl
aandelde in de vcrgaderingen onbekend gebleven. Zoovcel is zeker, dat Ilbllaltd aan

zi
jne afgezanten een afzonderli
jk berigtschriftmedegaf, waarin op de uitsluitende uitoefening der Hervormde godsdienst in deze Landen werd aangedrongen. De Algemeene
Staten toontlen zich over deze eigenmagtige handeling gebelgd,tloch wcrden bevredigfl
door de verzekering, dat de afgezanten geen bevel laadden medegekregen, datmethun

algemeenen lastbriefstreed (2).
Op den derden van Louwmaand desjaars Vi
jftienhonderd'vi
jf en tachtig vertrok het
gezantschap
., door vecrtien oorlogschepen begeleid, naar Fral
tkvijk. Hetbestond uit
ltlcuAao vAw nlEaooz, Heer van pprdc/lp/,zoxx UIJBAAR,
I', lleer van bohain, en ItohxELls AAltssExs, Pensionaris van Brussel,uit Braband; de Kanselier ELBERT rEowlxrs,

zoz
kx vAx ozxo, Heer van oije, en den Raadsheer oy:tt&ltbvs voE'
r, uit Gelderland;
loëL vzky KAaox, Heer van Scltoonewal, uit Ylaalldeven; .
&1tzxo v&5'DoRp, Heer van

(1)n0n,Ilist.d.ATed.Oprf.D.1I.B.XIX.b1.509.
(2)ssrl'
iq,Ilist.d.11011.Staatsreg.9.ll.bl.11,24.
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1584- Mqasdqm , uit Ilblland; zAcon VALKE, Raadsheer van State, uil Zeeland; JoAx REx1587 osas, en axsx-xs vAx axsvss vAx nlvsozx, uit vtvecltt; zssosh psxvsxA, en uzssss
Alsx,
k, uit Friesland; aw'
roxls vAx x-wsa.
zwo, Heer van la Jzouf/îférc, en Qvxwrzzx
VAEFIJX, Heer van la #rg, uit M echelen. LEowAho cAszxBaooo, Raadsheer van den

Hove, die insgeli
jks voor Ilblland, en oobAho vAx REEOE, Heer van Amevongen, die
voor Utrecltt benoemd was, hadden zich beiden door ziekte genoodzaaktgezien zich van

de reis te verontschuldigen. De Staten van ovevijssel, die in de opdragtderSouvereiniteitaan Frankrk
jlênietbewilligd hadden,hadden geene afzonderli
jke gezanten benoemd. brentlte werd niet in de Algemeene Staten vertegenwoordigd, doch had zich

tot dezen gewend metyerzoek mede in de handeling met Frankrljltbegrepen te worAen, ten einde het later niet voor een wingewest zou worden aangezien, en had tot

antwoord gekregen,dathiervoorgezorgd was(1).
ln FrankrIjk aangekomen, werden de gezanten metsrele eerbewi
jzen bejegend, en
overal op 'sKonings kosten onthaald. Niettegenstaande eene poging van den Spaanschen
ezant,om hun gehoortedoen weigeren,werden zl
j op den dertienden van Sprokkelnlaand totden Koning toegelaten,en ontvouwden, bi
jmondevandenKanselierLEoxzxus,
den toestand des Lands, de groote voordeelen, die den Koning uit het bezit der Ne-

derlanden zouden toevloei
jen, en hetgewigt, datzi
jne ondersteuning tegen Spanje in
i
n
de schaal zou leggen. Zt
j baden hem ten slotte allen ootmoed llunnen voorslag in
overweging te nemen, en onder redeli
jke voorwaarden de heerschappi
j overhunne gewesten te aanvaarden. De Koning beantwoordde hunne toespraak met welwillentle

woorden, en beval dat zi
j llunnen lastschrifteli
jk aan dcn Heer b'EspRcwEArx zouden
overgeven , om hem ter hand te stellen.

Zoodra zi
j ecllter aa
#n n'EspRrxEz
trx nadere opening deden van de voorwaarden,
waaronder zi
j geneigd warcn zieh onder Fl-ankrijks opperheerschappi
j te begeven,
bleek hel dat deze, hoewel veel lninder beperkt, dan vroeger aan Awlor waren voor-

gelegd, echter geenszins met 'sKonings gezindheid strookten. Zi
j hielden nameli
jk
ondcr andere punten in, pden Hervormden Godsdienst te handhaven; geen anderen in
te voeren; eenen Onroomschen Landvoogd herwaarts te zenden; dien toe te voegen
ecnen Raad van Onroomsche inboorlingen, die aan de Staten aangenaam waren; geene

uitlzeemschen noch Roomschen totW ethouderschappenofRegter-ambtenteberoepen;vri
jheid voorde bi
jzondereStaten om ,onbeschreven en zoo dikwjlshethun goeddacht,te
vergaderen.''D'Espavlzxrx verklaarde onbewimpeld,datlli
j deze voorwaarden niet aan
(1) Resol. r.#. Stat. Gen. t?. 14 bee.1584. (Volgcnseen handscllrif'
t,voorhanden in de
Akademische Bibliotheek te Utrccht, Ilist. Gent.F0l. No.1105, getiteld :Ei
rtractezt êït
y/ t1e 1lt
?-

gisters#&'Resolutiënt/t'
f';de Heeren Sta<ten Generaalder Verc&?fp#: Nederlandent.
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tlen Koning durfde voorleggen,en verzekerde,dat de onderllandeling ongetwi
jfeltl z0u15
15
84
87
wortlen afgebroken, wanncermen ergeen aanmcrkelt
jke wi
jzigingen in wildebrengen.
Bekommerd over dezen ongunstigen aanvang van hun werk, begrepen de afgezantell
niets te moelen verzuimen om den Koning te believen: te meer, daar de nood des
Lands groote opofferingen scheen te regtvaardigen, en de onderschcidene gewesten hen

ook bepaaldeli
jk hadden gemagtigd, om zooveelmogeli
jk toetegeven, zooslechtsde
godstliensten de privilegiën behouden blcven (1). Zj verzachtten duszooveclmogeli
jlk
t1e mecst aanstooteli
jke punten, en kozen meerden smeekenden dan den bcdingendell
vorm. De hoofdinhoud l'an hetdoor hen overgeleverde stuk kwam hierop neder: Zi
j
badenZi
jneàlajesteitzeerootmoedigom deGeuniëerdeNederlandscheProvinciën,metname
Braband, Gelderland, Vlaanderen, I.
lbllqnd m et#F:é'/-Frïc,
s/c'l#, Zeeland ,Friesland,
Zutplten, Ult-ecltt en slechelen, aan te nemen en te bezittcn onder denzelftlen titel elt
met dezelfde regten, als Keizer KAREL V bezeten laad ,en diensvolgenshareprivilegiën,

l'egten,vri
jheden engebruikentehandhavenentebevestigen.15.DeKoningzoudeingezefenen tegen alle vi
jantlen,en bepaaldeli
jk tegen deSpanjaarden,beschermen.2o.Hi
jzou
lzen handhaven in de openbare uitoefening der Hervormde godsdienst, zonderdatdaarin

ietsveranderd, oftegen iemand een geloofsonderzoek werd ingesteld. 5O.Hj zou een
s
/orstvan zi
jnen bloedctotalgemeenen Lantlvoogd (f'
uitenant-Gptftlcrgkc//r en Kapiteiîlf7c??c)-Jc!) aanstellen,benevens eenen Raad van State,voor twce derde uitinboorlingen
llestaande, waartoe men hem ootmoedig verzncht personen te lkiezen, den Staten aan-

genaam. 4o.De Raflen zouden den eetl doen van Zi
jne Xajesteiten ook de Landel:
getrouw te zi
jn,en ditvertlrag in alle punten na te komen. 5o.en 6o.Hetmogttlen
Koning beliel-en de tegenwoordige Stadhouders in hun ambttelaten, op berigtschriften,

geljk Keizcr KAREL V die gegevep llad, en bi
j het openvallen van een Stadhouderselaap of antlere laooge betrekking, die met een persoon, den Staten aangenaam , tevervullen.
De Koning zou geen bezetting in de Steden leggen , zonder goedkeurillg

der gewesteli
jke Staten, dan in gevalvan dringenden nood, en na ingewonnen advies
van den Raad van State. Ook zou hi
j geen nietlwe sterkten ofltasteelen bouwen,of
geslcchte oprigten. 8o. 9o. lli
j zou de justitie op de gebruilteli
jke wi
jze doen bediellen,zonder gocdvinden der Staten daarin niets veranderen,en de regterli
jkeenandere
Ilublieke ambten, voor zooverre de benoeming aan hem ofzi
jne plaatsvervangers staan
zou, door inboorlingen doen bekleeden,die den Staten aangenaam waren, en nietm et

den vjand geheuld lladdell. 100.Hj zou de domeinen met de daarop rustende lasten
aannemen, en zonder toestemming der staten geen nieuwe belastingen invneren.

110.Hi
j werd zeer ootmoedigli
jk gebeden den llgemeenenStaten te vergunnen eenmaal
(1)llf
la,Hist.derX
V:#.oovl.9.1l.B.XlX.131.528.
l1l DEEIZ. 1 STUK.
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)584-- jsl*aars bjeen te komen, om over de belangen der gewesten le raadplegen; en insge-,
15:
'7 li.
Jks dc bi
jzondcre Staten, zoo tlikwerf zi
j het nootlig oordeelden. 1.:
20. Hi
j zou tlt?
llublieke uitoefening der Hervormde godsdienst toestaan in de plaatsen der voornoemde

gewesten,die door zi
jne hulp op den vi
jand zotlden heroverd worden.150.en llo.De
gewesten zoutlen onafscheideli
jk aan de kroon van Frankvl
j
,'
/tlgehechtworden, en ot)
zi
jne wettige nazaten overgaan, zoodat de inwoners met betreklting tothetregt vall
qltbaine, de erfopvolging en den koophandel, a1s Fransche inboorlingen zouden bellanfleltl worden. 150. en 160. De Koning z0u goedkeuren al wat de Algemcene en de

Bi
:
i
#zondere Staten, es/en als de Prins van oralt
je en de Prins van Espl
bloi volgens
hunne Commissiën, vastgesteld en gedaan hadden, en zorgen, dat niemand zou be-

Inoei
jeli
jlkt wortlen om hetgeen gedurende de beroerten was voorgevallen. 170,en 18t
'.
Hi
j zflu de Algemeene en Bi
jzontlere Staten geheel vri
jlaten in hetheflen, verhoogen
en afschaffen der bclastingen,en zorgen,datde doortlen vi
jand bezelene gewesten en
Plaatsen,ondcr zi
jn gezag teruggelteertlzi
jnde,hun deeldroegen in de reed'
sgemaakte
schulden. 190. en 200. Daar wi
jlen de Prins van ot-anje ten dLenste van den Lande
zware schulden gemaalkt had, en de genoemde gewesten grooteli
jksaan hem verpligt
waren, zoo mogt hetdcn Koning gelieven de giften van eenige landen en heerli
jkhetlen, aan llem gedaan, te bevestigen, en zi
jne weduwe, kinderen en hetlluis van
Nassalk te dien opzigte zoo gunstig mogeli
jk te behandelen. 210.De Koning zou t1e
geslotene verbonden met andcre Ri
jken onderhouden, en de vriendschap metlaen bewaren. Qzo. en 250. Hi
j zou overi
j'ssetonder tlezelfde voorwaarden onder zi
jn gebietl
opnemen, rnaar aan geen der bi
jzondere gcwesten andere voorwaartlen dan deze toestaan, zonder toestemming der overige. 240., 230. en 260. Nadat deze voorwaardetl

door Zi
jne Xajesteit bçzworen waren, zouden de burgerli
jke en militaire autoriteiten
den eed van getrouwheid afleggen, en het vertlrag in alle Hooge Geregtshoven vall

Frankri
jk en de ATc#cz'
JJzl#c3lgeregistreerd worden. Ook zou de Koning het,bi
j de
eerstegelegenlaeid,doordeAlgemeene Staten zi
jnsRi
jltsdoen beltrachtigen (1).
ln menig opzigtkomen deze voorwaarden overeen metdie,waarontler menvierjaren
te voren den Hertog van yl?t
J'
ptf tot Landsheer had aangenornen. Doch de nadeeligcr
omstantligheden, waarin men nu onderhandelde, en de hooge Avaardighcid des Konings

van Fl'attkrjjlg boven die van den Ilertog, waren op den inhoud nietzonderinvloetl

gebleven, en hadden bepaaldeli
jk de bi
jvoeging van lletpunt verhinderd, waarop men
desti
jds zoo onverzetteli
jlt wasgeweest: datnameli
jltde.Staten van alle gehoorzaamheitl
en trouwe ontslagcn zoude zi
jn, zoodra op de bezworene voorwaarden eenige inbreuk
wcrd gcmaalkt. O01k waagden VpJJJ/l# en Zeeland nu nietbi
jzondere Yri
jheden te be(1)B0n)Ili&'t.d.ATctf.00rl.D.l1.B.XlX.b1,J28 530-
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flingen,hoewelw
tRExo vAx Donp,llun afgezant,ingevolge zi
jnen lasttlcswege mettlen 1JJ5'
8:t
'7-'
.
.,
Koning in eene bi
jzondere onderhandeling trad,die ecllterzonllcr gevolgen llleef.V0n1'
s
3lx.
cltlTsvloeiden uittle voorwaarden,behalve de bctaling van de schulden zl
jnsvadcrs,
niet meer '
voort, dan de mogeli
jkheid om , ingevolge hets'i
jfde punt, Stadhoucler valt
Ilollalld en welligt nog van andcre gewesten te wordcn,indien l'
ncn gocdvont
lllenavrör

sluiten van hetverdrag metdie waartligheid te beklceden. En hi
j sclleen llierop,
tcn minste in Ilblland, te ltunnen rekenen, wellts Staten recds in het laatst desvorigen

jaarsbesloten hadden dathem , als Sladltouder valtIlbllaltd,de koni
jnen zoutlen geleverd wortlen,die wi
jlen zi
jn vader gewoon waste ontvangen (1).
I'
IzxtàRll
c 1ll sclaeen aanvanlteli
jk aan den voorslag derNcderlandsclae afgezanten cel!
gewillig o0r te leenen, en men begon zich rceds metecn goetlen uitslag te vlejen.
Doch onderscheidene gebeurlcnissen deden den Koning van gezindlaeid verandcrcn. llet
Iaelegerdc Bl-tlssel, te vergeefs op ontzet uit .
Frc??/.
rr?
,
J
''
Iê hopende) zag zicll gcnontl- 10 v.
.
aclltttzaakt een vcrdrag m et I:ARAIA le sluiten, waarbi
l de stad aau llcm overging, onderlmaa
nd

voorwaarde datde bezetting vri
j zou mogen uittrekken,en dc Onroomscllen twcejaren 1585
ti
jd zouden hebben om de slad te verlaten. De overgavc dicr belangrjlte stad schecn
de kans, om PARMA met goed gevolg te weerstaan, aanmerkeljk te verlklcincn, cr1
tevens hetonverwi
jld op de been brcngen van eenc Fransclle lcgerlnag.tdringentlnnodzakeli
jk te maken. Doclz de Koning verklaarde daartoe nict in de gelegenlleid te
zjn, daar de toestand van zi
jn cigen Ri
jlt laem dwong al zi
jne kraclatcn bi
jcen tc
llouden. lmmers hadt
len de hooftlen (ler Llorz onder leiding xan dcn llerlogvan Gllize

ziclz op den z4sten r.ebruari
j op nieuw verbonden en gewapend, en gellecl/$-t
'
/2?/t
'k'?
,
'
t
7'
J,
rep en roer gebragt. Een nieuwe blzrgeroorlog dreigde uit te barsten , cn lIExnRll
t 111 zag zich dus vcrpligt de lzcm aangcbodene SouvereiniteitovcrdeNederlandsclae

gewesten van tle hand te slaan; te meer, daar lai
j schronmde om l'etmagtige Spall
je,
reeds door het gebeurtle ondcr Axzov verstoord, en in het geheim metdeLlovE vcrbon-

tlen,nog meer tcgen zich in hetllarnaste jagcn. Te vergeefs L-eproeftlen de afgczanten hem ten minste tot eenigen onderstant
l in geld ofmansclaappen te bcwegcn: zi
j
ontvingen een bcleefd doch weigerend antwoord. Ten eintle niets te vcrzuimen, wat

llunne zaak bcvorderen kon, schreven zi
j nog bricven aan dcn Koning van .
l
Wt'
t'
t'al-re,
den Prins van Colldé cn andere lzoofden der Hugcnooten, in lzct belang launner ge-

meenscllappeli
jke godsdienst op den bi
jsland van ecnige troepen aandringende;doclzook
deze waren te zeer op eigcn vcrdcdiging betlacht, om de Xederlandsclle gewesten t(,

(1)l'
tesolut. t?.11011. 1584.bl.752. Vgl.SVAGESAAn,D.57111.1)1.63. sltrlEnblzx,Gesch.#:J'
Yaderl. D. V11.bl. 90; alwaar,in de noot, cno'
rftTs te rcgt werdt gewezen, die de voorwaardelt

vcellagcrstelt,dan zi
jindcrdaad waren. Zie cnoTlrs,hnnales L.l5r.p.89.
18 #'
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1584- kunnen lli
jspringen. De afgezanten zagen zich derhalve genoodzaaktonîrerrigter zal
ke

1587 terug te lkeeren, en legden op den negenden van Grasmaand in de Algemeene Staten ,

die op raad van ntAral'
rs sedertde maand September des vorigen jaars launlle bt
jeenkomsten te 'sIlagehielden (1),verslag van hun wedervaren af(2).
Dusliep deze vredehandelte niet, die, zoo zj geslaagd was,de Vereenigde Nederlanden voor alti
jd aan de kroon van Franlvrijlvzou onderworpen hebben. Xen had
toen rouwe over,en nietzonder reden,daar de hulp van Fraltkrijk denvoorspeedigen
voortgang 1ran PARMA'S wapenen lkrachtig zou hebberl kunnen stuiten. Docl
a ook toen
blcek llet, dat de mensch wikt, maar G0d beschikt, en dat, hetgeen men een onllerstelbaar onheil waant, vaak de oorsprong is van ongedacht geluk. Hee vurig z0u m en
(1c Voorzienîgheid voor het mislukken der onderl
aandeling gedanltt hebben, als mcn

had kunnen voorzien, dat de Republielt der Vereenigde Nederlanden, weinige jaren
later, Spanje's legerbenden van haar grondgebied verdri
jven, en a1s onafhankeli
jlke
Staatmetmagtige Ri
jlken op dcn voet van geli
jkheid handelen zou!
Terwi
jl de Nederlandsche afgezanten in Fl-anlêl-i
jlêverlocftlen, hadden inmiddels de
Avederzi
jdsche wapenen niet gcrust. Van de Staatsche zi
jde waren de kli
jgsbedri
jven
des jaars Vi
jftienhonderd vi
jf en tachtig aangevangen mcteen aanslag van den Graaf
s'an Ilbltenlo op 'sffcr/ppc?llpsc/l. Den twintigslen van Louwmaand drong de l'
Iopluall

,uzzvAxx vax xsssauxos, die zicla met ongeveer zestig man bi
j de Vuchtcrpoortverborgen had, bi
j het openen der poorten de stad binnen, en wasreeds totde groote
markt doorgedrongcn, toen een onverwachte aanval van een troep ruiters, die juist
aldaar opgezelen waren, zull
t eene ontsteltenis en vcrwarring onder zi
jne manschappen
te weeg bragt, dat zi
j, door de gewapende burgers achtersrolgd, i
jlings op de vlugl,
.

sloegen. Te vergecfs trRchtte nollExLo, die meteenige troepen reeds was toegesclloten,

hen metgeweldtotstaantebrengen,enontzagzichniethenteslaanentclkwctsen:l
4i
#
jkon
nietbeletten datde valpoortnecrgelaten cn de aanslag vollkomen veri
jdeld wcrd (5).
PARSXA zatvan zi
jnen ltantevenmin stil, maar zond ecn aanmerkeli
jk getalvoet- t!n
paardenvolk naar lh-iesland en naar de Veluvle, om de Staten van alle zjden te benaauwen,en het ontzetvan Alttwelpen te bemoei
jeli
jken. ln lzeteerstgenoemde gewest
deed vEaproo op den laatsten van Sprokkelmaand een aanyal op t1e verschanste lkerk le

(1)Besol.d.Stat.:4
?9/.t?.14 Septembev 1584.
(2)noR,Ilist.d.Nederl.00rl.D.ll.B.XIX.bl.531 538.s'
l'
nz
kp:,de#c#.Belg.T.11.Iuib.Ar.
p.292 296. HOOFT,Nederl.S9/.B.XXl1.bl.969- 981.Glto'
rivs,Altn.L.IV.p.89.q'llrAytrs,
Hist.:.f.T.111.L.LXXX.p,714.BESTIVOGLIO,Ned.#ï.
s/.D.11.B.111.b1.379.vwx ntE'
rEltlz5r.
Ilist.d.Ned. op?-l. D. lY. B.X11.b1.224 234. vAx nuvn, Arc#- 6escb.:. lY.1)1,53.

(3)n0n,Ilist.d.Nederl.00rl.D.ll.B.XX.p.558.
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Scltoter ftlrtfm , dceh wcrd met verlies tcruggeslagen. Nu rukten (le Friesche soldaten 15841587
.
zelve in de Marlte, alwaar zi
J brandschatting lzieven. Aan de Fclvtpc vermeesterdcn

(1e spanjaarden eenige scbansen, doch daar Ilardertvijlê en Elburg, wier bezitvoor
tle vaart op de Zuiderzee zoo hoogstgewigtig was, nog bi
j ti
jtlsdoor de stad Amstel'f/tzp?z,aan wellke de Staten van Ilbllandvergoedingharervoorschotten beloofd hadden, van

geld en troep.en voerzien waren,durfden zi
j tegen deze stedennietsondernemen.lnmiddels werd Zutpllen, dat in Vi
jftienhonderd drie en taclztig door den Overste TAssls
veroverd was, zoozeer door het garnizoen gekweld, dat de meeste burgers de stad s-er-

lieten, en I'
AIAMA zich genoodzaaktzag, zoo hi
j de bevollking behouden wilde, eenen
SI
)rOkvergiFenisbrief uit te vaardigen, svaarbi
jdestad totwederopzeggenstoein harevoor- kelm.
naamste s'onrrcgten hersteld werd. De burgers moesten ecllter de Reomsche Regenten 1585

weder inhalen, en de kerken en godshuizen herbouwcn,terwi
jlonderscheidenc perstlnen znetname van dezen zoen waren uitgesloten (1).
De woelingen tusschen de Hervormtlen en de Roomscllgezinden, waardoor inwendige
verdceldheid ontstond, werkten inmiddels nietminder krachtig dan het geweld der wa-

penen PAR51&'s pogingen in de hantl, en deden weldra hbjmegen en Doesbuvg in zi
jne
magt vallen. ln de eerstgenoemde stad xnaakten de Roomsch-ltatholi
jken aanspraalt oJ)
(
lene lkerlk, waarin zi
j de mis konden lezen. De Graafvan 5'
ictfztlc?lccr, beduchtdat
tlitvcrzoelk,hetwclk met Ilctbesluitder Algemeene Staten,ten opzigte van de uitslui-

tende llandhaving van den Hcrvormden gedsdienst, in Vi
jftienhonderd drie en tachtig
le sliddelburg vastgesteld (2),in stri
jtlwas, slechtsdevoorbode zou zi
jn van hoogere
eiscllen en Avelligtvan verraderli
jke plannen, beslootmeer lkri
jgsvolk in de stad te leggcn. Docla de Roomschgczinde burgers laielden sclaerpe waclzt aan de poorlen, om dit

voorncmen te veri
jdelen, en locn de Stadhouder zelfin de slad lkwam , om de belhamels te deen vatten, nam de opgeruide bevolking zulk eene dreigende houding aan,

dat lli
j niet zonder li
jfsgevaar bleef, en geheelvan zi
jn voornemen moestafzien, Xu
duurde het niet lang, of de Staatsche bezetting werd ter poorte uilgedrevcn, en t1e

stedeli
jke regering uitsluitend uit Roomschen zamengesteld. Aanvankeli
jlk lleette het,
datde stad onzi
jdig bli
u
iven en zich zelve bewaren wilde;doch reeds op den vjftienflen
van Grasmaand werd door bemiddeling van den Heer van Ilautepeullo, 'sItonings Statl-

houder over Gelderland, met I'ABMA een verdrag gesloten, waarbi
j Ntjmegelt onder
gunstige voorwaarden naar t1e Spaansche zi
jde overging.Op dezelftle wi
jze ontvielboesburg op den dertigsten van Lentemaand aan de Staten; tloch laet gclukte den Graaf

van Nieuwenaal-om Kalnpen en Avnltem ,waar insgcli
jltsgrooteverdeeldlleidheerschte,
bellouden.

(1)stln,Ilist.d.Nederl.Op?*?.D.11.B.XX.bl.560.
(2)Zielliervoor,b1.70.
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Van dezen ti
jtlvan verwarring en onrustmaakte de Spaansche Overste bE TAsszs ge-

1587 bruik , om in Grasmaand een stouten strooptogt in de Fc/tft'
.
t?c en Gooilaltd te docn. Hi
.J

bemagtigde hethuis te ffc/f/ppr/,en hetslotteNieutvbeelê,plunderdeEemltes,lhlizell,
Blaricun'
t, Lavelt, Ililvevsum en Anl:eveelt, en lkeerde met een grooten buitaan vee,
lluisraad en geld, benevens vele gevangenen in Zutplteîtterug. DeGraafvan Nietttvenaallzad intusschen, op naam van Tl
tvcllsEs, den verdreven Keurvorst van Keulelt, een inval

in dat Aartsbisdom gedaan,en op den tienden van Bloeimaand t1e stad Nuis bi
j verl'assing ingenomen. Terwi
jl lli
j ziclz hier beventl, trad de vermaartle MAARTEX SCHENK
van Niddegen (ofNtw
dek),diein hetjaarVi
jftienhonderd negcn enzevenligdeStaatsclae
parti
j verlaten, en zich in dienst van den llertog van Parma begeven lzad (1),lnet
Item in onderhantleling, om weder van parti
j te wisselen. DoorvEsoroo's verllcf-llng
t0t Stadhouder van Frieslaltd in V'i
jftienllontlerd cen en tachtig in zi
jne eerzuchtgelkrenlkt, daar lai
j gelloopt had REXNENBERO in die waardigheitl op te s'olgen, en met
het verlies van hetkasteelBll
j
.cllôcc/s aan #c z
vaas bctlreigd, waarover een proces gevoerd werd,datlotzi
jn natleelscheen uittc loopen,llad llj zich in hcthoafdgesteld,
dat zi
jne gewigtige diensten door de Spanjaarden geenszinsnaar eisch beloond werden.
2()v. Hi
j sloot derhalve met den Graaf van h'
ietltrenaal. een verdrag, waarbi
j hi
j aallnam
Bl
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ltlaanda
1585 een hoog ltri
jgsambtmeteene behoorli
jlke wedde,benevens cen ander woonhuis of wel
eene som van viert
luizend gulden 'sjaars, zi
jnde het bcdrag dcr inlkomsten van W/,
?
'
,
jenbeek, verzelkerd werd. ScllExTt hield zi
jne beloften, ruimde zi
jn kasteel, en werd
daarop t0t Luitenant of Stedehouder van den Graaf van Nieuwellqav benoemd. Nog voor

heteindedermaand bemagtigde lli
j hetslottc Overasseltbj Gra,
vo (2).
De Spaansche Kri
jgspverste nz TAssls,naauweli
jlksvanzi
jnenplundertogtteruggekeerd,
had intusschcn eene legermagtvan duizend voetknechten en zeslzonderd ruiterslli
jeenverzameld, en trok daarmede in het Slicltt van Utrecltt, waar llj- zich legerde bi
j
kVoudenberg. Op deze ti
jding trnlkken de Graafvan Nieubreltaar,de lleerI)E vrxzyulEas
en AIAARTEX scuExK ingeli
jks cen leger bi
jeen, datbi
jltanseven sterk, doclznietzoo
goed toegerust was. 0p den drie en twintigstcn van Zomerlnaand kwam laetbi
j A1kleg-pglgczl tot een treffen, waarin aan beide zi
jden metgrooten moed gestreden werd, en
het lkri
jgsgeluk aanvanlteli
jk den Staatschen gunstig scheen, toen een onverhoedsclle
aanval van honderd en vi
jftlg in hinderlaag gelegde ruiters op laun voetvolk de lkans
deed lkeeren. De lleer DE VILLIERS, aan het hoofd geltwetst, werd gevangen geno-

men, en met levensgcvaar ontkwam de Graafvan Nieuwenaar binnen Amerstbort, en
(1)Ziehlg.Gt?.
9.#.JW#.D.ll.St.V1.bl.342.Vgl.z.xox,YaderlandschJvpprt/cnlpc/;,invocf'.
(2)Bon,Ilist.d.Ned.O0rl.D.ll.B.XX.bl.623. Ziehicrvoor,b1.30.
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scuExlt, die zich aan het hoofd eener kleine bende t0thetuiterste geweerd had,bin-158j(
1
-ïi
3
k
?
)
t
q
!
k
:
7
;
/
nen JV?
(
j/: bl
j fl/tfr,
s/c#c. Nu scl
zeen een invaldcr Spaanschen in Ilbllqltd e1k oogen-

blilt te duchten. ln aller i
jlbegafzich scuEwx, op lastvan den te Utrechtvergadertlen Raad van State, naar de Vaart, om daar schansen op te rigten, waarbij hi
j zelf,
tot een voorbeeltl voor de Utrechtsche burgers, tlie tot dat werk waren afgezonden, de
spade in de hand nam. De sluizen werden geopend, het land onder water gezet,

Anlel'
stbol-t, Bltenelt en '
l,
'
JQ(
j/i
; hi
j Otftfrdfct'
/c zooveelmogeli
jlt versterkten van bezetting voorzien.Ziende, dat men op zi
jne hoede was,trok I)E '
rassls,zonder verder iets
te ondernemen, naarZul
pllen tcrug (1). lletSticlttwasnu, doordegevangenschap
van den lleer OE vllutllshs, zondcr Stadhoutler, doch op den een en twintigsten van

Herfstmaand werd de Heer van Niettbvellaar bi
j voorraatlmetdiewaardiglleidbelkleed (2).
Terwi
jl het k-ri
jgsgeluk aldusover hetalgemeen den Spanjaarden gunstig was, daal'
ook Mechelen op den negentientlen van Hooimaand zich genoodzaaktzag met PARAIA een

verdrag te sluiten (5), en een aanslag van Graaf NVILLEM valtAcîîctfop Groltingelt.
mislukte (1), greep er in Zeeland eenegebeurtenisplaats,die hetVaderland op dit
gewigtige ti
jtlstip vooreenigen ti
jtlvan een zi
jner dapperste Vlootvoogden, &'
VZLLEAIvwx
nlzolsvkx '
ritEstoxl,AtlmiraalvanZeeland,bcrooftle. Hetzi
j de hoogharlige ltri
jgsman,
aan llet vertrouwen Yan Prins W ILLEAI geWoon, na diens dood door de leden der Admiraliteit niet met (le ontlersclaeicling belaandeld werd, waarop hi
j door zi
jne veeljarige

diensten Ineende regtte heb'ben, hetzi
j zi
jne eigendunkeli
jlke, aan hetoppergezag,
vooral van burgcrli
jke amblcnaren, wederstrevende handelwi
jze gegronde aanleiding tol
,
ongenoegen gaf(5), hi
jwasmetonderscheitleneregeringspersoneninZeelandinonmin
geraakt, en had bepaaltleli
jk een diepen wrolt opgevattegcn IlE1:
'ws, lid der Admiraliteit,en vwluERlcs,Advokaat-FiscaalvAn datcollegie. Toen hi
j opdendrieentwintig'sten
A'an Sprolkkelmaandte3liddelbtlrg in den Raad van Stateverschenen was, om overhetontzet

van Brusselen Altttverpettte beraadslagen,brak destorln,tlielangenti
jdin'smansborst
gewoeld had,eensklapslos.ln heftige bewoordingen beklaagdehi
jzichoverdetegenwer(1)B01t,Ilist.d.5Ted.oorl.D.1l.B.XX.b1.624.
(2)BoR,Ilist.d.Ned.00r1.D.l1.B.XX.(
b1.627.
(3)IIoR,Ilist.d.Arc#.00rl.D.11.B.XX.bl.606.
(4)v.nEvo,At
vf.Geseh.B.lV.b1.67.
(5)Zoowel heL een a1s het andcr schi
jnt uit ecne vergeli
jkingvan :0R,Ilist.d.z
Ye#.0f
??.
/D.l1.B.XX. b1. 570 vv. IIOOFT,Nederl. Ilist.B.XXl1. b1.991vv.en >uxnsvo,Nederl.Geschiedo

B.lV.bl.59 vv.voorttevloeijen.Delaatste schri
jver,die echterzeertegen TnEsI,oxcingenomel)
verwi
jt hem o. a. langen ti
jclgedraald tchebben,eerhi
jden nieuwen eed aan den Statelg
allegde,eztalleen doorverdubbeling A'an zi
jnewt
-ç
ldedaarfoe gvergehaald tczijn.
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1584- king,die lai
j ontlervond,en vergatzich zoozeer,dat1)j,niettegenstaandelzelnhetonbe1587 tameli
;.ne kjagten met zachtheitl onder het of
l.ke en ongegrontle van zl
ag werd gebragt,

verklaarde zich niet langer te ))laten gourmanderen A-an een deelvilainen''(1), en
den lande geen dienst meer te willen doen, ten ware v&LERlus en ilEvws werden afgezet. De zaak werd van zooveel gewigt geacht, dat de Stalen van Zeeland, die tlen

volgendcn dag vergaderden, rxEsluowo van alle zi
jne ambten en waardighedelavervallen
verltlaarden, zvsTxxrs van Akst
st'tf, natuurli
jken zoon van den Prins van oranje, il1
zi
jne plaats tot Admiraal benoemden, en hem op 'z.Gravensteen te 31
,f##c/&àflp deden
gevangen zetten, waar niemantl, zelf niet zi
jne huisvrouw , tot hem werd toegelaten.
Eerstin Grasmaand deszelfdenjaarsstond hi
j teregtvoordeXagistraatvanMiddelburg,die
tloorden Raad van Statc daartoe wasaangewezen,alwaardeBaljuw hem van onderscheidene snonde misdri
jven, waarvoor lai
j eclzter geen enkelbewi
js wistaan te voeren, beschuldigde,en zi
jn leven engoedereneischte.Daar '
rhEsïzoxo in geheelZeeland niemantl
lken vinden,die zi
jne zaak verdedigen wilde ofdurfde, een bewi
js,datde publieke
opinie llem althans niet gunstig was, moest lai
j daartoe een advolkaatuit'sScgc
ontbieden. Terwi
jl de zaak slepende blecf, bepreefde de Bal,
juw op eene schandeli
jlte
wi
k
l
'
Fze ThEslzoxo in hetverderfte storten. Xet zi
jn medeweten bood de cipier aan,om
den gevangene voor twee duizend gulden, waarvan llem de helft terstond zou wordelt

uitbetaaltl, te doen ontvlugten; doch naauweli
jks had hi
j zi
jn loon ontvangen, of l'
li
.j
bragt llet geld aan den Bal
juw, die bovendien nog eenige honderd guldensaan TaEsI-oxo's gcmalin had afgeperst, cn nu, op grentl der voorgenomen vlugt, de toepassing

der pi
jnbank vorderde. Door de bemoei
jingcn zi
jncr raadslieden en de tusschenkomst
van veelvermogende vrienden ontlkwam '
rltEsLolo cchter ditgevaar; doch niettegenstaande
zelfs de Koningin van .Engeland, aan wier hof hi
j vele vrienden had, ten zi
jnen gevalle aan de Algemcene Slaten, de Staten van Zeelqltd cn de Xagistraat A'an M iddel-

54/0-: belcefde vertoogen rigtte, blcef hi
j in de gevangenis, zondertlatin zi
jne zaalk
tlitspraalt werd gedaan. Dit duurde tot de komst van den Graaf van Let
'cester, die

zich zi
jner aantrok, en lzem eerstzi
jn lluis, vervolgens den #tdfh
/g tot gevangenisaanwees,en eindeli
jk in hetvolgendejaar,onder belofte van op de eersteaanmaning voor
het Hof A-an Ilolland te ztlllen verschi
jnen,verlofgafom te gaan,waarlzeen hi
jwilde.
N
'a te vergeefs gepoogd te hebben tot staxing zi
jner onschuld zi
jn regtsgeding bi
j het
llof te doen ten einde brengen, besloot hi
j eindeli
jk ieder, die ietsten zi
jnen laste
llad,l'oor hetHOf te dagvaarden;en daar niemand verscheen, werd hi
j op dcn negentieùden van Zomermaand des jaars Vi
jftienhonderd vi
jfen negentig van alle misdaden
vri
jgesproken. Hi
j is echter nietmeer in kri
jgsalnbten geplaatstgeworden, maar door
(1)B0n,Rist.d.Ned.0pr/.9.ll.B.XX,b1.573.
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rs, met goedvinden der Staten, t0t Groot-houtvester en Falkenier van Ilolland 1584b
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enoemd:een aanzienli
lk en winstgevend ambt,hetwelk hi
j totzi
lnen dood inVi
lftienhonderd zeven en negentig bekleedtle (1).
De verwi
jtlering van den wakkeren Ylootvoogd van het lkri
jgstooneel wasvoorzelker
niet zonder invloed op hetlotvan Alttwerpen, totwelltsbelegering wi
j tlaansmoeten
teruglteeren, daar de maatregelcn tot ontzet dier benarde slad er gewis door vertraagd
en belem merd werden. De volt
ooi
jing der schipbrug, door PARMA over(le Schelde geslagen , opende te laat de oogen der Staten, die, in den waan verkeerende datpAhM&'s

plan mislukken moest, en door de onderllandelingen metFraltkrk
jlvafgeleid, de gelegenheid om het werk bl
j ti
jds te verstoren, hatlden laten voorbi
jgaan. Intusschen
wasnu de toevoernaarAntwerpep.afgesneden, en zou de stad,zonder krachtigen bjstand, zich genoodzaakt zien door gebrek voor 'svi
jands magtte buklten. De Graaf
van Iloltenlo en de Admiraal JrsTzxcs van A'JCJ'JZI kregen derllalve bevel, om Zfc/2
kensltoek aan te tasten, ten einde van daaruit de brug te veroveren en af te breken.

W erkeli
jk namen zi
j hetfortbenevensde daarbi
j gelegene schansen in,doch verzuimden, of werden door gebrek aan het noodige lkri
jgsvollkverhinderd, om volgensden
raad van sT. AlznyrtloxnE terstond eene schansin de nabi
jheid der brug op te werpen,
van waar zi
j deze met hun geschut hadden ltunnen bestri
jken. Onmiddeli
jk maakte
PARMA hiervan gebruik, om zelf tusschen Liefkeltsltoelt en de brug eene stcrkte te
maken,waardoorhetdoor de Staatschen behaalde voordeelbl
jkansgeheelvert
jdeldwerd.
lnmiddels was men ook te Antwevpen op middelen bedacht, om de brug te vernielen. GIAXIBELLI stelde voor om schepen, metbuskruid geladen, tegen de brug tedocn

aandri
jven,en haar daardoor uiteen te slaan.Zi
jn plan werd zooweldoorsT.AyuoEoownE
a1s door de Vroedschap goedgekeurd, en des daags na de inname van Lieflêensltoelt 4
ten uitvoer gebragt. ln twee sclaepen ,de Fortuin en de lloop genaamd, waren groote Gr:tS11',
15.
%5

steenen kisten van vi
jfvoeten dikte gemetseld. In heteene bevond zich zesduizend,
in het antlere zeven duizend vi
jf honderd pond busltruid, hetwelk in de Hoop met
eene brandende lont verbonden was, wier lengte naar den benoodigden ti
jflberelkcnd
was. Op de Fortuin daarentegen was een raderwerk aangebragt,hetwelk op bepaalderj

ti
jd een vuurslag moestdoen afgaan. Beide scllepen waren bovendien op het deltmet
brandbare stoffen voorzien, tlie, reeds terstond aangestoken zi
jnde, tlen vi
jand
den waan moesten brengen , dat men slechls bedoelde de brug in brand te stelken.
Volgens olxwlByrlzyul's plan zouden gedurende een paar uren eerst kleinere brandendtt

booten, insgeli
jlks met buskruid gevuld, tegen de brug worden aangezonden, om

(1)Zie de plaatsen,aangehaald in noot(5)op b1.143. Vgl.sllztlEnplzs, Cesclt. #(?: j-t-ld('-z'l.
D. Y1l. b1.94. snoEs, F.van slarltiz.1).ll. b1. 151, 156.
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1584- Spanjaarden daarop alhun geschutte doen lossen,eer de voornaamstebrandersaankwa1587 men, ten einde dezen minder gevaar te doen loopen van inden grondgeschoten teworden.
zoodra er een gat in de brug geslagen was, zou eene ligte boot metvierriemen vande

verwarringgebruik malten,om doorde opening naarde bi
jLfJJP gelegeneStaatsclze vloot
tevaren,en aldaarvan hetgebeurde lkenniste gevcn. Zonderverwi
jlzolzde alsdan een
gemeensclaappeli
jlke aanval van die vlooten van de Antwerpenaars plaatshebben, van
welken men zicll niet zonder grond de vermcestering der brug en verovcring der
Spaansche schansen voorspelde.
Te vergeefs echter waclztte sT. AxuozGoxoE op hetafgesprokene teeken van den goe-

tlen uitslag en den aantogtder vloot, om metde zi
jnen insgeli
jlks op den vi
jand l0ste
trekken. De om kondschap tlitgezondene boolslieden waren door de gedurige uitbarstingen te vervaard, om tot de brug door te varen, niettegenstaande men laun een
drinlkpcnning van twee honderd gulden beloofd had, en kwamen met het leugenachtîg
berigt terug, dat de vuurschepen niets hadden uitgerigt. Eerst drie dagen later vernam men de waarheid. Het scllip de Fortuin strandde, vöör hetde brug bereikte,
nabi
j den oever, maar de Hoop dreef tot aan de brug door, en bleef daar stil liggen.

Op hetnaderen der vaartuigen wasde Herlog van Pqvlna met zi
jnen stafnaar debrug
gereden, en had eenige bootslieden naar de schcpen gezonden, om die te ondcrzoelkcn,

en de werlking te beletten. Xetmoeite was l
ai
j te bewegen om zich naar eene nabul'ige schanste verwi
jdcren,op herhaalden aandrang der zi
jnen,die welligtdoor deuitbarsting der kleinere booten hetdoelder grootere begonnen te gissen. Naauweli
jks was
11i
J
.
'buiten gevaar,toen de Fortuin losbarstte,en vele soltlaten in een nabi
jgelegenblokhuis deed omkomen. ))Kortsdaarna,''schri
jftIlooF'
r,))borstde lloop,metzoo dullcn
tlonder, en verbolglzen #blixem , dat de laeemelsclzcen te lkraalken om in te stortenj de
vereld te scheuren, de laelzyn ltaaken op te sperren. Het vraatigh vuur verslond, oft
verllenste met zlznen slagh, niet alleen d'onderzoekers, die 't binnen's boortls verraste,
maar tellens 't mccste deel der geonen, die op het staaketsel, oftin de scheepen der
brugge waaren:der maate, dat men van hun nooit cenigh ooverschot vernam. ln gulle
gloedtstond cerst de lucht; thans leschte zich 't licht; en bleef zlpn' plaats, van dilkke

danap cn rook, een'lange wi
jl, verdonkert. De vlietTlooglz ten bedd'uit, oovcr den
dyk ; en plonste de naaste velden ter lknie toe in 't waater, 't aartryk schokte rondom ,
we1 drie mylcn verre: ende binnen een'halve blecf niemandtoover eindt-'' Ook P-&.
axA

werd ter aardegeworpen, doch washeteerstwederovereind, trok zi
jn rappier, alsof
de vi
jand voorhem stond en vloog naar den oever, waar zich een akelig schouwspcl
voordeed. De brug wasdeerli
jk gehavend, en werkeli
jltdoormidden geslagen,en met
laonderden lt
jken cn gekwetsten bedekt. De grootste ontsteltenishad de soldaten aangegrepen, die, een onmiddeli
jken aanval der vloten van Antwerpen en Lillo duchtcnde,reeds pp het punt waren dc schanscn te verlaten, en zich metde vlugt te rcd-
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den. Hoezecr niet minder voor de nadering der Staatschen beducht,aan welke hi
j in158Jdi
1587
en toestand bezwaarli
jlt weerstand zou hebben kunnen bieden, hield I'ARMA door zi
jn
voorbeeld en gezag de zi
jnen staande, en toen de vreesweldra bleek gdelgeweestte
zjn, sloeg hi
j onmiddeli
jk de handen aan het werk, om de brug te herstellen, en
tevens voor een dergeli
jk gevaar te behoetlen. Toen een bode van HollExr-o,desnachts
onder de brug doorgezwommen, driedagen laterdeti
jding van lletgebcurdein A3tt.

ttlcryd?z bragt, en de werlteloosheid der vloot door het gemis van kennis aan den uij-

slag verlklaartle, was de schade reeds hersteld en de brug door de mogeli
jltheid, om
llaar in llet midden te ontsluiten en de aankomende schepen te laten doorvaren , tegen
vernieuwde aanslagen van denzelfden aard beveiligd.
Geenszins door deze grievende teleurstelling ontmoedigd, bouwden de Antwerpenaars

nu een blokhuis, op een vlot van balken dri
jvende, en van veel gescl
autvoorzien,
waarmede zi
j, achter eene dil
tke borstwering voor 'svi
jandsvuurbeveiligd, de brug
uiteen wilden schielen. Doch hunnehoop,die zi
j in den naam van het gevaarte,Fl'
3t
de la pt/crrc, hadden uitgedrultt, werd antlermaal veri
jdeld. llet was te zwa
'ar en
onllandelbaar, om naar eisch bestuurd te kunnen worden. Eer hetop de plaatszi
jner
bestemming aankwam , raakte het aan den grond, en werd door IIARMA veroverd en
gesloopt. Eveneens mislultten onderscheitlene pogingen om de brug door vuur te vernielen, of deor den aandrang van aaneengevoegde en door den stroom met kracht
voortgestuwde schepen te breken.
*onNu bleef er vtlor de slad geen andere 5V0g V00r t0eVO0r OPPD,dan OV0r DPl Vord1
kene land, l
aetwellt tusschen Altttrevpen en Zeeland metplatboomde schepen tebevaren

was.Doch (1e gemeenschap werd beletdoordenKouwensteinscltendI
jlê,diedoorpARsxA's
troepen bezet was. Kon men dezen.bemagtigen, dan scheen alle gevaar geweken. Mrant

zoolang de stad voldoende van levensmiddelen, kri
jgsvoorraad en troepen kon voorzien
worden, behoefde zi
j geenszinsvoor de Spanjaarden te zwichten, die in hunne legerplaatsen door duurte en gebrek aan proviand gekweld werden, en in dat geval weldra

genoodzaaktzouden zi
jn geweesthetbeleg op te breken.
Xen beslootalzoo totelken prjsden Kouwensteinsclten #z2
j/;tebemagtigen. Gell
jkti
jdig
zouden de bezetlingen van Antwerpen en de Graaf van uonExx,o met eenige platboomde

vaartuig
en op den di
jk aanvallen. Hetteeken voorden gemeenschappeli
jken aanvalwerd 7
#

v.
Bl
o
e
iechter te Antwevpen in den nacht van den zevenden van Bloeimaand door een misver- maand

vroeg gegeven. De Graaf van Iloltenlo voer onmiddelt
jk naar den dl
jk, en 1585
verdreefde Spanjaarden,die zich aldaarbevonden. Doch geen bt
jstand uitAntwevpen,
waar men nog nietgereed was, ziende opdagen,was hi
j eindeli
jk genoodzaaktvoor de
stand te

overmagt te zwichten , en met verlies terug te trekken. De Hertog van Parma, te-

regt inziende van hoeveel gewigt het behoud van den Kouwensteinsclten #z
2j/<voorde

bemagtiging van Antwerpen was, verzuimde nietdien zooveelmogeli
jk teversterken,
19'
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4--op onderscheidene plaatsen te verhoogen, overal met schansen te bezetten, en door het

inslaan van palen tegen doorgraven te beveillgen. Niette vergeefshad hi
j deze voor25
.
,v. zorgen genomen. svant ongeveer drie welken later,werd de aanslag,aanvanlteli
jlt met
Vloeimaandbetel.gevolg, herhaald. De di
jk werd, tusschcn twee van l>a.ltxa.'s schansen, ingeno1585 men;doch in plaats van door de bemagtiging dier schansen het behotld hunner stelling
te verzekeren, waren de Antwerpenaars er slechts op bedacht om voor de schepen met

proviand, die den Graaf van Ilblteltlo vergezelden, een toegang te banen. 't
j vergenoegden zich aan beide zi
jden eene zwaklte borstwering van houten zakken metzand
op te werpen, en begonnen nu den di
jk door te steken. A1s ditwerk, door de inge,

heide palen, niet snel genoeg vorderde, beslootmen uitAntwerpektschuiten en zakken
le ontbieden, om den voorraad daarin over te laden. ST.AyubEoowpx en de Graaf van

llbltenlo vertrokken metdatdoelnaar de stad,en bragten er de ti
jding van dengelukkigen uitslag, die de pogingen der Staatschen bekroond had. ln allers
jlwerd nu het
noodige in gereedheid gebragt, om het behaalde voordeel te bevesligen, en de stad van

leeftogtte voorzien.Doch voor sT.ArbElowoE was teruggekeerd,ontving hi
j deti
jding,
dat de di
jk door de Spaanschen heroverd was. Hetuiterste gewigtvan ditoogenblik
bcseFende, was PARMA terstond naar het bedreigde punt gesneld,en had niets gespaard

om den di
jk wetlerte bezetten. Hetonafgebrolken vuurder omliggende schansen rigtte
ondcr de Staatschen eene groote slagting aan, en ontredderde llunne schepen. Xel.
onstuimig geweld trachtlen de Spaanscl
ae troepen het verlorene te lzerwinnen. Herhaal-

deli
jk werden zi
j teruggeslagen, doch door hetvoorbeeld van PARXA aangevuurd, die
zelf, meteene spies gewapend, totden middelin hetwater sprong, om de zi
jnen tot
naoed en volharding aan te zetten, en telltens door nieuwe benden verslerltt en vervan-

Ven,behaalden zi
j eindeli
jk de zegepraal. MetgrootverliesmoestendeStaatscllenwi
jken.
Zi
j lieten meer dan veertienhonderd man op llet slagveld, en daaronder den Antwerp.

schen Admiraal zAcon zAcoBsz. en den Gouverneur van W alcheren, FILIPS DE ZOETE,

Hecr van Ilautailt. JcsTlwvs van Nassa'
u, te midden van den stri
jd door den vi
jand
totin de Scltelde gedreven, slaagde erin zich van zi
jn harnas te ontdoen en de rivier
over te zwemmen. De Graaf van l.
lblteltlo vertr
'ok over Bergelt op ZJpê?, naar Zee-

/c??,
# met belofte om z0o spoedig mogeljk met eene voldoende legermagt tot ontzet
op te dagen.
Dech de Antwerpenaars schenen nu den m oed verloren te llebben.Door de verkeerde

maatregelen, die men vroeger genomen had (1), wasde stad nietvoldoende van leeftogt voorzien, en begon het gcbrek te ni
jpen. Bovendien heerschte groote tweedragt
onder de burgeri
j. Hct gemeenschap.peli
jk gevaar vermogtdcn kleingeestigen nai
jver
(1)ZieLicrvoor)bl,122.
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tusschen de verschillende autoriteiten niet te onderdruklten, en de beste voorslagen wer-1584-

den diltwerf verl
jdeld, zoodra zi
j metbi
jzondere belangen ofvoorregten in stri
jd sche-

1587

nen. Ook kwam de godstlienst in het spel, en vergroàtte de verdeeldheid, door het
wantrouwen tusschen de Hervormden, deLutherschen en de Roomschgezinden tevoeden.
Xet de grootste moeite,en niet zonder levensgevaar, vermogt sT.AyunEooxps de rusten

orde, die herhaaldeli
jk ernstig bedreigd werden, te handhaven, docll een plan, om
dertig- of veertigduizend bedelaars, vreemdelingen en verdachte personen, de stad te
doen verlaten, ten einde de voorraad des te langer zou duren,werd door de legenwer-

king der Gilden veri
jdeld, niettegenstaande sT. w
A.
LnEoownE had aangeboden, heteerst
zi
jne vrouw en kinderen te laten vertrekken.Xeer en meer naderde nu rx
kaàrA destad,
en nam in Zomermaand achtereenvolgens al de schansen en versterkte plaatsen in, die
haar omringden.
Xet onwrikbare standvasligheid had sT. AyunEcoxpx tot nog toe elke poging der bur-

ger)
g*,om de stedeli
jlke regering totonderhandeling met den vi
jand te bewegen,gestuit.
In overleg metenkele Bevelhebbers en Xagistraatspersonen had lli
j echter uitzi
jn eigen
naam een brief aan PARXA. geschreven, ten einde van dezen te vernemen,of hi
j geneigd zoude zi
jn vri
jheid van godsdiensttoe te staan. Doch op dezen briefkwam geen
antwoord, daar lai
j waarschi
jnli
jk niet in I'ARSIA'S handen kwam. Eenige regeringsleden, naar den Raad van State en de Staten van Ilblland en Zeelqnd afgevaardigd,

bragten de ti
jding mede, datmen zich toerustte om de stad te komen ontzetten, doch
dat de daartoe bestemde legermagt bezwaarljk bi
nnen een paar lnaanden kon worden
bi
jeengebragt.Averkell
jk lieten de Staten van Ilblland niels onbeproefd om der benarde
stad,aan wier behoud lletalgemeene welzi
jn ten naausYstc Verbonden WaS (1),te lzulp
te komen. 'i
j ontzagen geene geldel
oi
jke opoflbringen, om in den nood der inwoners
te voorzien en levensmiddelen aan tekoopcn (2); zi
j zonden allebescllikbaretraepen
derwaarts (5), en niettegenstaande de gevaarli
jlte strooptogten van den spaanschen
Ovcrste I)z rAsszs in Gelderlaltd en hetSticlttvan Utreclttontblootten zi
j hunne grensplaatsen van kri
jgsvolk,om den Graafvan Iloltenlo versterkingtekunnentoezenden(4);
(1)llesol. '
p.11011.1585,b1.322:))alsoo PwcrGenade (n.dcn Graafvan Ilbholèlo)bckend is
l
zoe hooglyk daaraan (n.aan hetontzetvan hlktwerpen)isgelecgen, endedatallelngezcetcnen
het ooge daarop geslagen llebben-'l B1. 465: ))totconscrvatie van alsulkcn Paerle cn wydvcrmaarde stad-'? vAx wIJx op wAcExAwn, St. Yll1.b1. 23, 24, 34,41.

(2)Besolut. t?. H011. 1585, bl.211, 229)246,247,254,2807299)306,316,336,339,
340,341,367,385,400,440,445,459.

(3)Resolut.r.11011.1585,b1.196,321.
(4)lèesolut.r.11011.1585)bl.350.
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1584- zi
j besloten tot onzetder stad duizend ruiters en drieduizend Duitsche voetknechten te
1587 -

.

werven (1); en zi
J lielen niet na der Antwerpsche burgert
j mocd in te spreken en
tat volharding aan te sporen, haar verzek-erende dat een spoedig ontzet op handen

was (2). Ook gaven zi
j aan hunnegezanten in Ettgeland herhaaldeli
jk den last, om
ten ernstigste op de onverwi
jlde overzending van een voldoend getal troepen aan te
dringen (5). W erlteli
jk lkwamen in lletbegin van Oogstmaand vi
jf en twintig honderd soldaten uit Engeland aan; doch zoowcl van Bevelhebbers a1s van wapenen ont-

s v.bloot,waren zj voorhetoogenblilkniette gebruiken (4).Den vi
jfden derzelfdemaand
datzi
jbeslaten had
1585 n0g deze geheele maand op hetbeloofde ontzette wachten. Onverwi
jld werd nu met
goedvinden van den Raad van State besloten, dat zo0 spoedig mogeljk metalle be-

00a
gn
St
ma
d-schreef de Regering van Antwevpen aan de Staten van Ilolland,

schikbare middelen een aanvalop de door PARMA over de Schelde gelegde brug en de

daarbi
j gelegene schansen z0u ondernomen worden; en aan de derwaarts gezondene
Gedeputeerden uit de Staten opgedragen om t1e Bevelhebbers tot de uiterste kraclzts-

inspanning aan te sporen,nietalleen door te wi
jzen op de))eeuwigeeereenrenommé,''
die daarbi
j te behalen zouden zi
jn,maar ook door de belofte van eenegoedevereering,
tloor de Staten van Ilolqnd aan ieder hunner uit te reiken.0p den twaalfden van Oogstmaand schreef de Raad van State aan die van Antwerpen, dat binnen twaalf dagen ,

hetzi
j de wind gunstig was of niet, eene kraclltige poging tot ontzetzou gedaan wor18&. den (5).Doch voordieti
jdverstrekenwas,llad Antweîlpen reedsmetIxxltMx gecapituleerd.
Oogstjpende gebrek aan levensmiddelen,waardoorde inwonersbinnen weinigedagen
m aand. Hetni
met hongcrsnood bcdreigd werden; de ontevredenheid der burgeri
j,die vreesde dateen
langer verzet de Spanjaarden deste nlcer verbitteren en de gelegenheid benemen zotl,
om gunstige voorwaardqn te bedingen; de verdeeldheid en wanorde binnen de stad, die

herhaaldeli
jk tot oproer oversloegen en eene lkrachtige verdediging ten hoagste belemmerden; de geblekene onmagt van de Staten van Ilbllqnd en van den Raad van State
om , ook meLden besten wil,een voldoend aantal troepen totontzetbi
jeen tebrengen;

eindelt
jk, de overgave van Xecltelen aan dc Spanjaarden op den negentiendenvanHooimaand; dit alles had zoowelde burgeri
j alsde Regering van Anttvevpen genoopt, om
metPARMA in verdrag tekomen. Aanvankeli
jk hatlsT.ALDEGO>DE hetdaarheen willen
(1)lkesol.r.11011.1585,bl.417,447. Zie ook bl.479.
(2)Resolut.v.#t
)/l.1585,b1.293,36J,405,468.
(3)Besolut.v.11011.1585,b1.388,464.
(4)Resolut.r.11011.1585,b1.490.
(5)Resolut. v. 11011. 1585, bl. 490, 500, 504. n0n, Ilist. d.Fcf/crl. oprl.9.11.B..XX,b1.609,610.
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eiden, dat de overgave derstad afhanlkeli
jk werd gemaaktvan ontlerhandelingen, die115
5887
4t
usschen PARM: en de Algemeene Statcn zouden worden aangeknooptover de mogeli
jkheid om den Koning van Spanjetebewegen om door het toestaan van godsdienstvri
jheid
aan den oorlog een einde te maken;tloch pAxxA had verklaard datlai
j in dienvoorslag
slccllts eene listzag, om ti
jd te winnen, en dathi
j dusgeenszinsdaarin kon toestemmen. Xen had zich derhalve genoodzaalkt gezien in nadere onderlzandelingen te treden ,

die eindeli
jk tot de overgave van Antwerpen leidden,onder de volgende voorwaarden.
Ten opzigte van de godsdienst werd de uitsluitende beli
jdenisder Roomsche religie bepaald; doch de Hervormden zouden vier jareu ti
jtl hebben, om de stad te verlaten.
Om de plundering af te koopen, z0u de stad vierhonderdduizend guldens opbrengen.
Overigens werd een eeuwig en generaalpardon aan al de inwoners toegestaan, met be-

lofte datniemand wegenshetgebeurde gedurende den kri
jg onderzochtoflastig gevallen zou worden.Doordeze vri
j gunstige voorwaarden,die lai
j aan alle steden toezeidc,
die zich binnen hetjaaraan den Koning van Spanjeonderwerpenwilden,hooptex,Azt3I&.
ook. Ilblland en Zeeland tot verzoening te stemmen, en tevens de burgers over te

halen, om hun verbli
jfbinnen Antwerpen te houden; dech vele vertrekken recdster%-

stond naar Ilblland en Zeelaltd, en werden laternog door een groot aantal kooplicden
evolgd, die van de verleende vergunning gebruik maakten ,om hunnevasteen roerende

goederen te gelde te maken (1).
De ti
jding van de ovcrgave van Antwevpelt was ecne grievcnde teleurstelling 4,oor
llollaltd en Zeeland, waarmen juistde beste verwaclatingen lkoesterde van hetvoorgenomen ontzet, en den waren toestand der benarde stad nietvollkomen kcnde. Geli
jk
veelti
jds gebeurt, uitte zich de smartin onbilli
jkc verontwaardiging tegen de gewaande
oorzaak van het verlies. ST.ALoEtlol1
)s,wicns gezag binnen Alttwevpen bi
jkansalleen
uit persoonli
jlken invloed,gecnszins uitwetteli
jlke magtontsproot(:), en tliein zi
jne
onafgebrokene pogingen toL afwcring van 1>ARxx's lkri
jgsbenden zl
jn leven nimmergespaard had, moest nu de schuld der ovcrgave boeten. De omstandiglzeden, dat hi
j
.

(1)cAnsEno, Ilist. d. 1.ptfcrrc.
çeiviles,Lib.VI.p.186 188. s'
rnloA,deBelloJlcîp.T.11.'
Izib. Y1l. p. 371 383. cAxplxw, della guerra di Fialldra, T. ll.p.65- 80. nnsTlvocI.lo,
Nederl. Ilist. b1. 385- 399. llistovie d'Eerste beel eltz. bl.521 525, 531- 533 ,537- 547.
rOR, Ilist. d. Nederl. 00rl. D. lI. B.XX.b1.597 614. vAN METEnES,Ilist.d.Nederl. 001.1.
B.X1I.bl.239,240. HOOFT,Nederl.Ilist.B.XX11.b1.997 1008.B.XXl1l.bl.1013- 1024.
vzx Rsyo, Ilist.d.N ed. pprl.B. 1V.bl. 60.

(2)DOR,Ilist.d.Nederl.Ocrl. D.lI. B.XX.b1.614. Aldaar zegt Mlnslx,in eenen brie?
aan dczz Graal van Ilohenlo. ))ccne stad

, ,daer ik so voor lloofd crkend wordc) dat ik

nauli
jksallcmyneXcestcrscn gcbiedendeIlecrcn lladdekonnen tellcn.'!
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jdensdeonderhandelingcn metPAaxx een uur lang met'dezcn een afgezonderd montl-
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gesprek gehouden llad, en dat uitsluitend aan hem vergund was zi
lne goederen niet

slechts voor vier jaren maar voortdurend te bli
jven bezitten, werden tot zl'n nadeel
uitgelegd, en door den laster uitgebreid en vermeerderd (1). Xen verwcethem overhelling naar de Spaansche zi
jde,en fluisterde zelfs van verraad. Onderscheitlene brieven, door nlARalx zoowel aan de Staten als aan bi
jzondere personen geschreven,
waarin groote moedeloosheid was uilgedrulkt en dringend werd aanbevolen om zich m et

den Koning van Spall
jo te verzoenen, wanneer men slechts de vri
je uitoefening der
Hervormde godsdienst belloutlen lkon, lkwamen den tegen hem opgevatten onwil versterken. Daarvoor hadden immcrs de Staten van Ilblland en Zeelatld gedurende z0o vele

jaren goed en bloed nietvcilgehad, om zich demoedig aan de voeten te werpen van
den trouwloozen en wraakzuchtigenVorst,wiensonverdlageli
jlke heerschappi
jzi
jvoorvier
J'
aren hadden afgezworen! Toen sT. AxzoEooxoE, die zich van geen kwaad bewustwas,

zi
jn voornemen te kennen gafom zich metvrouw en lkinderen naarZeeland tebegeven,
Averd hem afgeraden derwaarls te gaan, daar de openbare meening zich sterk tegen hem
verklaardc; en de Algemeene Staten verboden hem zelfs binncn hun gebied te komen,

op straffe van in verzekerde bewaring genomen en teregtgesteld te worden (2). Desniettemin begaf xxhwzx zich naar zi
jn landgoed kvest-soklhurg op kvalclterelt. Hi
j
werd aldaar in zi
ju huis gegi
jzeld (5), doch weldra weder op vri
je voeten gesteld,
nadat lai
j zicll voor de Algemeene Staten verantwoord hatl. Hi
j isechter laterin geen
regeringsposten geplaatst gewortlen , maar een en andermaal in zendingen naar Fraltk-

'
rf
tj/v, Engeland en buitscltlalld gebruilkt, en heeftzi
jnen ti
jd grootendeelsaan de letteren toegewi
jd. ln lzetjaar Vi
jftienhonderd vier en negentig is ht
j deor de Algemeene
Stalen, op aandrang der Synode, op eene jaarwedde van zeven en twint
ig honderd
guldens (waaronder dricllonderd guldens veorhuishuur begrepen waren) tothet bewer.

(1)B0R,Ilist.d.Nederl.00r1.D.1l.B.XX.bl.605,645. wAI
;EXAAR,Yaderl./fiy.
J.D.$7111.
b1.83. IIOOFT,Nederl.Ilist.B.XXl1l.bl.1024. ook in Engeland washi
jvcrdacht. Corres.
ppnf/czlccPJllobert,
D?f#J:#,EJr!PJLeicesler,London,1844,pa27,33.opmerkelijkzi
jnechter
.

dc woorden van s'
rnAoA, de Bell.Belg. T. ll.Lib.Y1l.p. 379: ))addens obliquè aliqua, quae ad

Privatum ejuscommodum pertinerent.'' Yan pARsll'szi
jdeschi
jnterwerk-eli
jk poging totomkoo.
ping,althanstotoverreding,geweesttezi
jn:ook doerdevoorspiegeling eenermogeli
jkecluldillg'
van de llcrvormde godsdienst, waartoc PAIIMA trachten z0u Fll
ulps te bewegen. S'
Yant pwRM.
t zcll

stelde zicllLierbi
j nietanders '
voor,dan een ti
jdeli
jk toegeven,hetwelkvan zelftotdelzitsllli..
tendeheerscltappi
jvan hetKatholicisme leiden zou- Zientln, llist.#.
,.
Ned.Oorl-D-!!-!.
l(
X.)
N.
bl. 650.

(2)hesohtt.r.H011.1585,bl.517,
.
(3)lzesohtt.v.Sp#.1585,b1.762-
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j toen zjne woonplaats naar15
15
88
47
ken eener nieuwe bi
jbelvertaling beroepen,weshalve lli
Leiden verplaatst heeft, alwaar hi
j vier jaren later in den ouderdom van zestig jaren
gestorven is (1).
Het behoeftgeen bewi
js, datlafhartigheid noch ontrouw aan de goede zaalt xAR>Ix
genoopt had, de onderwerping aan rztlps aan te radcn, zoo men gunstige voor-

waarden, en bepaaldeli
jk godsdienstvri
jheid, bedingen kon. W are erin dezen getuigenis nondig, dan zou een brief van den dapperen en edelen bv I,A worE, die ti
jdens
het beleg van Antwerpen, onder voorwaarde van nimmer de wapenen tegen den Koning

van Spanje te dragen,tegen den Graafvan Egmond werd uitgewisseld,sT.AxuoEooxoE
van alle schuld vri
jmreken(2).Doch detoesland deslandswasop zichzelven voldoende,
om zi
jn raad,zoo alniette wetligen,dan toch te verklaren.Sedertgeruirnen ti
jd had
de kans op een goeden uitslag van hetverzettegen Spanje's geduchte magtnietz0o
hagchell
jlt gestaan. Algemeen was de overtuiging dat aan hetbehoud ofverlies van
Antwerpen de geheele oorlog hing, en al de overige plaatsen llet lotdier stad zouden

moeten volgen, zoodat zelfsde Spanjaarden plagten te zeggen: ))Zoo wl
j de stad winnen, moelen de Geuzen met ons in de Xis, anderszullen wi
j metllen in de Preelt
gaan (5).'' Bi
jkans geheelVlaanderen en Braband waren nu in 'svi
jandshanden gevallen. Geldevland, overljssel,Frieslaltd en Groningen,ja zelfs hetStt
klttvan Utrecht,
waren voor een deel door Spaansche benden bezet of aan hunne strooptogten bloolge-

steld. Tegenover het lalri
jlte en geoefende Spaansche leger stonden verspreide, ten
deele nieuw aangeworvene, troepen, wier onmagt om zelfs de enkele stad Antwerpelï
t0 ODtZett0l1OVPFIIIiXPDCIXcbleken WaS. TegenoYer een krl
jgsheld als PARX,K, uitstekend
zoowel OP het slagveld als in de raadzaal, stond eene regering 5-01 wanorde en verdeeldheid, door den dood van Prins W ILLEX van hoofd en leider beroofd. Deze laatste
omstandigheid moestvooral een grooten invloed uitoefenen op het oordeel van sT.ALBEoownE , die aan het eenhoofdig gezag gehecht was, en van het veelhoofdig Statenbestuur weinig goeds verwachtte. Hoe zouden de Vereenigde Gewesten eene eenheid

en kracht terugkri
jgen,die hen onder hetbestuur van den Zwt
jger ter naauwernood

voor een volslagen ondergang behoed hadden (4)? Na deontrouw van Awzov en laet
(1)B0n, Ilist. d. Ned. oorl. 9. ll. B.XX.b1. 614 619. vAs nEYD,Ilist.d.Ned.Op?d.
B. lY. bl. 61. vAN METEnEN, Ilist. d. ATc#. oorl. B. Xl1.bl. 241. sRoEs,F. valt Jfffrnïa',

D. 1l. b1. 141-215. r. QUIXET, Fondation delaBeàubliguedes'rppz'
z3cdJ-l7hï-. Ilarlèi.
'
rdo
9c9lf/
?-Aî#:#pn#:,Artfa.1854,p.110 134.

,

(2)zon,Ilist.d.Ned.oorl.D.l1.B.XX.b1.619.
(3)vAx nEvp,Ilist.d.Ned.oorl.B.lY.b1.6l.
jncn neef ADOLFvàx MEETXEREES bi
j:01),
(4)Zie vooral den brief van sT. Atoncoxoz aan zi
lI1 DrEr. 1 STl7lc.

2
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84- afsnrinsen van de laatste onderhandeling metFvankri
jlê wasvan die zl
jt
le geen bi
jstand
1587 * O

te wachten. De nederlaag van den Aartsbisscllop van Keulelt llad de laoop op on(jer-

steuning van Duitsche zi
jde geheel doen verdwi
jnen; en gaven de staten zelvc geen
bewi
js, lzoezcer zi
j hunne magteloosheid gevoelden, doorte geli
jker ti
jd, toen zi
j Anttccrpc'l mct een spoedig onzet vleiden, daarbl
j te wi
jzen op hulp uitE3tgeland, die
llet gevolg z0u zi
jn van de ootmoedige opdragtvan de SauvereiniteitdezerLanden aan
SI-IZABETU? Yoorzelker, zoo de raad van sT.Al-nEooxoE, a1s zwak en llet Ncderlandsche
volk onwaardig, afkeuring verdient: dan behoort tevens de bewondering te klimmen
vtlor hct lzeldenmoedige gcdrag der Staten van I.
lblland, die van geen ondcrwerping

wilden hooren,en in hunnen stri
jd voorgodsdienstenburgerli
jkevri
jheidvolhardden(1).
Tot die volharding was het echter dringend noodig, elke gcdaclzte aan vrcde met

FlLlps te voarkomen; en de sclli
jnbare hardl
aeid, waarmede sT. ALoyrtiowpE door de
Staten bejegend werd, wordtdaardoor meer begri
jpeli
jk (2). Terstond na de overgave
van ylzttwolpon had PARMA aan ondcrscheidene steden brieven gerigt, om die door het

aanbod van gunstige veorwaartlen en tloor schoone beloften t0t zi
jne zi
jde over tehalen.
ln Ilolland bragt alleen de stad Gouda zulk een briefin de vergadering der Staten.

De Edelen en overige steden verltlaarden geen diergeli
jke missivcn ontvangen tellebben.
Dnch de afgevaardigden van enkele stetlcn, door brieven van sT.AyunEoowoE daartoe
bewogcn, bragten in ernstige beraadslaging, of hetnietraadzaam ware te tracllten ziclt

opredeli
jltevoorwaarden metl>AR:
uxteverstaan;cn wanneerdezecringeslaagdwasom
rltlpstoteen schi
jn van verdraagzaamheid in hetgodsdienstige te bewegen,zoudewelligt
t1e meertlerl
aeid, het langdurige oorlogen en opbrengen meede, zich in den gespannen

Ilist. d. Akd. Oorl.D.11*
.B.XX.b1.615 619;en deplaatsen uitzi
jncApologie,aangehaald
bi
i
x, Yaderla3tdsclt JV
'oordeltboek,D.1l..
b1.533 540.
*.
F xo

(1)llet vcrnuftige, cn geenszins van gronden ontblootte, vermocdcn van den llcer nltoEs,
(FJl?
.s v.Jftzrnf.
>
'
r, D. 1l. b1. 177 182), dat sT.Al
uoEuoxon,op pz
knnlA'sverdraagzaamlleid en
trouw stcunendc,de hoop zeu llebben gekoesterd dat dcze zich de zaak der Yereenigde Gewesten ,

zelfs tegen Flslps, zou aautrekken, kan voorgenen bezwaarli
jl
ttotverontsclzuldiging strekken,
claarzi
jnehoop slechtsop zccrwankelbaregrondcn steunde.
&nyEvcno 4rall
(2)De bewering van :ILDEIIDIJI, Gesclt. des jTaderl.D. V11.b1.94, dat tltp>rsnde overgave van hntwerpen zou hebben gebruik gemaaktom nlAn5rlx, a1szi
jn mededingernaar
llet hoogstc gczag, s'an zi
jncn invloed teberooven, wordtdoornietsgcstaafd; evenmin alsLet
gevoelen van den Heer IgRons,Filips rt'
f'
z 11
,Jrnïz ,D. 1l.bl. 157 ,dat de Statcn door kleingces-

tigen naijverzouden gcdrevcn zijn om devricnden en vertrouwelingen van AVILLEMl,a1sTnnssosG
cn sT. ALPEGOSI)E, tekrenken en te vcrvolgen. Datzi
jmannen,diegetoond hadden aan llunne
regering wcinig eerbicd of vertrouwen toe te dragen, voortaan uit Let bcwincl lieten, was llict

allecn natuurli
jk, maareek regtmatig. Ygl.snons,t.a.p.b1,217 243.
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valstrilt hebben laten vangen. Dt
ach dit dreigende gevaar werd afgewend doorde halstar-1584-

rîgheid van lqslps,die nietswildetoegeyen,waarhetde Itatholi
jke godsdienstgold (1).
Xet te meer i
jver werden nu de onderhandelingen metde Koningin van Engeland
voortgezet, waartoe men, na de teruglkeer der Fransclle gezanten, onmiddeli
jk was

1587

overgegaan. Tot de beraadslagingen over dit gewigtige onderwerp waren andermaal al
de Edelen benevens de kleinere steden ter dagvaart van Ilbllqnd beschreven. Daar
ELIZABETU in eenen brief aan de Algemeene Staten hare deelneming over de in F1-a1tI(-

'-zj/; ondervondene teleurstelling betuigd had, en haar gezantbwvlnsox verzekerde,dat

zi
jne Xeesleresgenegen wasom de Staten bi
j te staan,beslootmen haar'))ont
lergoede
en billi
jlte conditiën,'' die hoofdzalkeli
jk de handlzaving van de privilegiën en van den
llervormden godsdienst bedoelden, de opperheerschappi
j dezer Lantlen aan te biezen.
Sloeg zi
j deze van de hand,dan zou men trachten lzaar tothetverleenen van voldoendcn
bi
jstand over te halen, in welk gevalhaar een of twee steden in elke Provincie naar
hare kcuze in handen zouden worden gesteld, t0t ondcrpand voor de terugbetaling der

kri
jgskoslen.De slad Gottda alleen verzette zich tegen de opdragtdcropperheerschap.pi
j,
en wilde zich ook niet bereid vcrklaren om , zoo de Koningin het m ogt verlangen ,
Engelsclae bezetting in te nemen. Hct besluit van Ilollaltd, op den achttienden van

Grasmaand des jaars Vi
jftienhondercl vi
jf en tachlig genomen, werd weldra door deG18v.
asm;
, de
sti
jds uit de afgevaardigden van Gelderland,Vlaanderelt,#pllcpd 1r5
8g

Algemeene Slaten

meL '
W est-Frt
sesland, Zeeland, Utrecltt en Frieslaltd zamengesteld, overgenomen, en
op dcn aclattienden van Zomermaand vertrok llet Nederlandsche gezantschap naar Eltgelaltd. Het bestond uit zAcoB nE oRlzzE, van Wege Brabaltd; RI;TIA>:IIT vAx uxA.hsoLTz,

Burgemecster van Ilavderwlj'lv, van Gelderland; loëruvwx xAaox, lleer van Scltoonewal,van Vlaqndel'en; zollxx vz
sx nyl
t boEs, lleer van Noovdwijlc, zoosT vkx sxEwzzx,
Pensionaris van bordrecht, zouxx vAx OLOEXBARwEVELO, Pensionaris van Botterdam , en
rRAxçors MAArzox, Pensionaris van E '?/f/iufrc?z, van Ilblland en j'
Vest-llriesland:
zz
tcoB VAI,XE, Lid van den Raad van State, van Zeeland; IyAvxzrs nrvs, van Utrecltt;
JELGEA >'EITSMA, Lid van den Raad van State, HEssErzAlsxx, President van het Provinciale llof van Friesland, en rxAszowoExA van Friesland (2).
Koningin ELIZABETII had tot op dezen ti
#jd aan onze voorvaderen slechts eene zeer
karige ondersteuning in geld en trocpen doen toekol
nen (5). Hoezeer door haar eigen

(1)s0lt,Il
'ist.d.Nederl.oorl.D.lI.B.XX.bl.640-650. vANwlzx op AVACENAAR,Stuk$/11.
b1. 47. N aleezingen op SVAI
I>IXAAR, D. 1.b1.304. sontlxn'
r, #.Ned. p.Filips,b1.96 , 156.

(2)s0n, llist. d.Nederl. Oorl. D. 11.B. XX. b1.634. vAsxsTnnEx,Ilist.d.Ned.oorl.
B.Xll.bl. 242. STRADA ,de Bell. call. T.l1. Lib.V1I. bl.403.

(3)ZieAlgem.Gestlt.#> Yaderl.9.II.St.Y.bl.480-487,505. St.Yl.b1.33,73,234,
243. Hicrvoer b1.130.
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1584- veiligheid en de belangen van het Protestantisme tot levendige belangstelling in hunnen
1587
.
.

worstelstrl
jd tegen Spalq)e genoopt, was zi
J (j0or vejejjekoyerwegingen teruggehouden,
een werkzamer aandeelin dien strijd te nemen. Vrecs, om zich methetmagtige,
desti
jds nog onweerstaanbaar geachte Spanje in een oorlog te wikkelen, moesthaar te
meer t0tvoorzigtigheid aansporen, naarmate zt
j in haar eigen rijk metgrooter moei
jeli
jkheden te kampen had. Hoe kon zi
j, wier wettige heerschappj door de helftharer
onderdanen in liet geheim ontkend en belaagd werd, zich zonder gevaar de belangen
van lieden aantreklten, die in opstand waren tegen hunnen wetligen vorst? Alleen de

bezorgdheid voor den klimmenden invloed van Fraltlv
-rl
jlê, aan welks kroon zi
j de
Nederlanden geenszins wenschte gehecht te zien, had haar nu en dan het standpunt
van een werlkeloos aanschouwcn voor eenig hulpbetoon doen verlaten. Tllans echter

schenen al deze bedenkingen voor hethoogstebelang te moeten wi
jken. Z0o zi
j nu
niet krachtig tusschen beide trad,scheen de zaak van het Protestantisme op het vaste-

land verloren,en Engeland de bi
jkans weerlooze prooivan >'lLlps te zi
jn. lmmers was
de toestand der Nederlanden na den dood van wILLEAII zoo hagchelt
jk gcworden, dat
I'
ARMX zi
jne zegevierende wapenen zondermoeite overde nog nietonderworpengewesten
scheen te kunnen uitstrekken. De verovering van Portugal had FlLlps magt, vooral

ter zee, aanmerlteli
jlt vergroot, en reeds verspreidde zich het geruchteener oorlogsvloot, bestemd om Engeland te osrerweldigen, en gewisonweerstaanbaar,wanneer zi
j
in de deor Spanje overheerde Nederlandeltgeen tegenweer, maar ondersteuning,te
wachten llad.ln Fraltkrtjk,waar de Ligue,door'Spaansch geld gevoed,meerdan ooit
het hoofd had opgestoken,scheen het Katholicisrne weldra te zullen zegevieren. Alleen
de gunstige uitslag van de volharding der Nederlanders kon dien dreigenden storm
bezweren: en hoewel ELIZABETU , ook door laare overdrevene zucht tot zuinigheid ,

Ongaarne van hare tot nog toe gevolgde lzandelwi
jze afweek, wisten hare raadslieden
de dringende noodzakeli
jlkheid van onverwi
jlde en krachtige llulp zoo overluigend aan
tetoonen,datzi
j beslootdaarloe overte gaan (1).
Op den negenden van Hooimaand desjaarsVi
jftienhonderd vi
jfen tachtig werden de
gezanten bi
j de Koningin toegelaten. De Pensionaris van bordrecltt,Joos'
r vAw xzwzlx,
voerde het woord, schilderde den ellendigen toestand af, waarin de Nederlanden door

den dood des Prinsen van orall
je vervallen waren, en bood llaar de Souvereiniteit
aan. ELIZABETU beried zich slechts weinige dagen ,en wees dat aanbod van de hand,

(1)s0n, Ilist. d. Ned. 00rl.9.ll.B.XX.b1.629-634. vzx METEnEX) Ilist. d. Ac#. oorl.
rnAr
)A,de Bell. 6éf#.L. Y1l.
B.Xl11.bl. 243. HOOFT, Ned. /S.
s1.11. XX1l1. b1. 1026- 1028. s'
py,) Yol. Y. Chapt.XL
p. 403--405. uuslE, Ilistory PJ England, (London, 1853, Yal
ca
p. 166- 171, Chapt. XLl. p. 206 210. Xr. H. BSIJSRMAN, Oldenbarlîeveld, de Staten t,
1l0lla1îd c9;Leicester,bl.30--80.
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even als het verzoek om voortdurende bescherming, waarop de gezanten toen aandron-1584-

gen. zi
j achtte zich nietsterk genoeg, om door zulk eene daad geheelmetFlLlpste
breken,waarmede zi
j schi
jnbaar nog in vrede leefde,en gaarnein vredebli
jven wilde.
Ook duchtte zj van de zt
jde der overige mogendlleden de beschuldiging van heerschzucht, alsof zt
j van de vertleeldheid in de Yereenigde Nederlanden gebruik wilde
maken, om zich een deel daarvan t0e te eigenen (1). Xeer nog woog welligtde
overweging van den bi
jltans hopeloozen (2) toestand dier gewesten, die haar,zonder
zekerheid van teruggave, en welligt zonder vrucht, tot groote opoFeringen in geld en

troepen zou noodzaken (5).
Na deze weigering bleef voor onze gezanten niet anders over, dan op een bepaalden

bi
jstand gedurende den oorlog aan te dringen. Op den zesden van Oogstmaand des
genoemden jaars andermaalbi
j de Koningin toegelaten, gaven zi
j hun leedwezen over
llaar besluit te kennen, en verzochten haar om minstensvjfduizend voetknechten en
duizend ruiters, behalve de garnizoenen der aan haar te verpanden steden, te willen

toestaan. Daar, volgenshunne bewering,door hetoverli
jden van den Prinsvan oranje
het gezag der regering zeer verslapt en verminderd was, omdat de gewesten ontsteld

en niet voorzien waren van ))een Hoofd van Autoritel't,'' waaraan zi
j nog zoo groote
behoefte hadden,zoo baden zi
j tevensde Koningin zeer ootmoedig om metdietroepen
overte zenden ))een Hooften Heer van kwaliteiten aanzien,om den Staten bi
j te staan
in deregeringen hetbeleidderalgemeenezaken(1).,,Zi
jontvingenhieropeen gewenscht
antwoord, hoewel de Koningin niet te bewegen was om in de overkomstvan meerdan

(1)Om de belangeloosheid harerbcdoclingen in Letlichttcstellen,lietzijnog in 1585 een
uitvoerig manifestuitgaan,deredenen bqhclzende,waarom zi
jonzevoorvaderen bi
jstond,hetwelk
in ondersclleidene talen overgezet en overal verspreid werd. Dat merkwaardig stuk is o. a. te

vinden bi
j:OR,Hist.d.Ned.oprf.D.1l.B.XX.b1.667 671.
(2)ln September 1584 schrevcn de Statcn van Braband aan dievan Ilolland:))hoeishette
geloven dat Lare Alajesteyt (n.van Engelalld)nu soudebelievcn teaenvaerden, den dcsolaten
tegenwoordigen staet van de Nederlanden.'' B0n, Ilist. d. Ned. 00rl. D. lI.B. XIX. bl.472.
Geen wonder derhalve dat El-lzlnsr
l'lf, volgens vAx sll
zTxltnx, Ilist.d.Ned. oorl.B.Xl11. bl. 243
verso, niet geloovcn wilde ))de m acht, middelen , ende inkommen der Landen , soo groot te wesen, als haer wel voorgehouden wcrde, daar nochtlzans haer het uyterste uyt goede redcnen niet
heseydt was.'?

(3)Xr. H.:EIJI:AXAX, oldenbarneveld,de Raten tr
co;Ilolland eltLeicester,Ial.78-80. Ygl.
HràlE, Ilistory PJ England,Yol.Y.Chapt.XL.p.168:waarLi
jbeweert, datI
ZLIZABI:TH nimmerbegeerd heeftdeNederlanden aan harekroon tehechten,lloeaanlokkeli
jk hctbezitdiergcwesten ook voorEngeland moestzi
jn.
(4)son,Il
'ist.d.Ned.Opr/.D.l1.B.XX.b1.610.
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1584- vier duizend voetknechten en vier honderd ruiters tebewilligen. DochELIZABETU beloofde
1587
een Heer van naam en ezag te zenden, om ))te llelpen regeren en raadslagen ,)) en
wilde lzet aanbod van een of twee steden in ellte provincie niet aannemen ,vreezende;

geli
jk zi
j zeide,))datmen terstond zoude zeggen,datde ltoningin van Engeland alles
wilde aanvatten en verslinden t
'1).', Op deze grondslagen werfl op den twintigsten van
Oogstmaand het navolgende verdrag gesloten cn geteekend: 10. De Koningin zal vier
duizend man te voet en vierhonderd te paard overzcnden, belaalve zevenllonderd man,
te leggen in de plaatsen van onderpand, aangevoerd door een Gouvcrneur Generaalvan

naam en aanzien en van de ware Christeli
jlte religie, en door haar betaald. 2o.De
Vereenigde Gewesten zullen binnen hetjaar na hetsluitcn van den vrede metSpanje
alle onkosten betalen , door de Koningin in lleteerste jaar gedaan, en binnen vier
daaropvolgendcjaren alde overige onkosten. 50en 1O.Totverzekering dervot
lrgeschotene penningen zalde Koningin totop de geheele kwi
jting der schuld garnizoen mogen leggen in de stad Vlissingen cn hetkasteel Bamm el
vens op het eiland Vhtlcberen,
en in de stad Briele met de beide daartoe behoorende sterlkten in Ilollqnd. 5o. De
Staatsche bezetting zal uit dc gemeltle plaatsen moeten vertrelkken, en hare bewaring

en bescherming geheelworden overgelaten aan den Engclschcn kri
jgsoverste ))w e1 verstaande,datde voornoemde Gouverneur zich nietzalbemoei
jen metderegtspleging en
de burgerli
jke regering, dan alleen 4,001- z0o ver a1shetde soldalen der garnizoenen
betreft-'' 6o. De Overstcn en soldaten dier garnizoenen zullen geen onderllandeling

noch gemeenschap mogen houden met de Spanjaarden oflaunne aanhangers. 7o.De
gemelde plaatsen zullen bli
jven in hare verceniging zoo welmetde Algemeene Staten
a1s met de overige leden harerprovinciën, en bi
j llare voorregten en gewoonten,de
verpanding nietralkende)bewaard bli
jven9 zondervan wege hare Xajesteitrneteenige
beden ofandere lastcn te worden bezwaard. 8/.De garnizoenen zullen gehouden zi
jn
de imposten en acci
jnsen even a1s de overige burgers te betalen,zondernogtanshooger
te kunnen belast worden buiten goedvinden van den Gouverneur-Generaal. 9o.De Koningin zal voorkomen, datde burgers en inwoners dier plaatsen overlast van de garni-

zoenen li
jden, door voor geregelde betaling en kri
jgstuchtte zorgen. 100.Na volkomene afbetaling der verschuldigde kosten zullen de verpande steden aan de Slaten, en
aan niemand anders, moeten overgeleverd worden. 110.De Gouverneurs dier plaatsen ,

mitsgaders de Kapiteinen, Omcieren en soldaten zullen aan lzare Xajesteitcn aan de
Algemeene Staten trouwe zweeren,en datzi
j die plaatsen bewaren zullen bi
j de))ware
Christeli
jke religie,geli
jk die nu tegenwoordig in gebruilk isjzoowelin Engelaltd,a1s
in de Nederlanden-'' De burgers en inwoncrs zullen den ecd van getrouwlleid aan hare

(1)50a)Ilist.f1.Ned.00v1.D.lI.5.XX.bl.635-641.
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Xajesteitapeggen. 120. HetEngelsche ltri
jgsvolk te velde zalbehandeld worden geli
jk 1584de and
ere soldaten der Staten. 150.De soltlt
j der garnizoenen van de vcrpande plaat- 1587
sen zal van maand tot maand betaald worden. llo. en 15*. In elke dier plaatsen
zal aan de Engelschen eene lterk tot uitoefening hunner godsdienst gegeven worden,

terwjlvoor hunne huisvesting,ontlerhoud en verzorging,behoorli
jk za1gezorgdworden.
160. lleL zal aan hare Xajesteit vri
jstaan, behalve laaren Gouverneur-Generaal, nog
twee llarer onderdanen, lieden van rang en van gemelde godsdienst, te stellen in den
Raad van State, tot welken ook toegang zullen hebben de Oversten der verpantle plaat-

sen om iets voor te dragen, die plaatsen of de dienstlaarer Xajesteitlletre/ende, zonder nogtans gehotlden te worden voor leden van dien Raad. ln den krl
jgsraad za1de
Koningin alle personen kuuncn stellen, die de Gouverneur-Gcneraal en de Raad Aran

state daarin noodig ofwenscheli
jk zullen aclaten. 170 en 180.De Gouvcrneur-Generaal
met den raad van State zal de magt hebben, om de misbruikcn in de belastingen te
laerstellen, het getal der Ambtenaren te verminderen en vast te stellen, 'sLandspenningen ten m eesten oorbaar te besteden,en de gebreken der muntteverbeteren,zondcrdat

(1e geldspeciën veranderd ofin pri
jsverhoogd mogen wordcn, dan qlleen mettoestemming van hare Xajesteit of den Gouverneur-Generaal. 190. llare Xajesteit of haar
Stadhouder(1)en deRaad s'an Stateztlllen eok zorgdragen,))datdeopenbaremagten
en de regering hersteld worden in Lun voorgaand gezag, dat ook llct beleid van tlen

kri
jg verbeterd en in alle ernstLelaartigd worde,daar beide tllanszeer vermindcrdzi
jn
wegens den geli
jlken stand der regeerders cn de vcrnarrîllg der beraadslagingen.''.
200. De Gouverneur-Generaal cn de Raad van State zullen voorzien in alles,wat de
algem eene welvaart raaltt )
)welverstaande dathj niets doen zalnocllietsnieuwsinvoercn tcn nadeele van de genoemde re
ligie noch van de rcgten, heoglleden,privilcgiën,
.
A

costumen, vri
jheden, statuten en ordonnantiën van de voornoemde Staten, gemeenten
of gilden en inwoners derzelve, hetzi
j in hetalgemeen ofin laet bi
jzondcr. 21o en
2:*. De Staten zullen nietmetden vi
jand handelen zonder kennis van hare nlajesteit,
noch met cenige andere uithccmsche Xogendheid, zonder ltennis van llaar of haren

Stadhouder. Oek za1 hetharer Xajesteitgelieven nietmet Spall
je ofcenigcn anderen
vi
jand der Slatcn te handelen over zaken, de Vercenigde Geweslen betreffende, buiten
raad en toestemming der Algemeene Staten , daartoe wettig beschreven. 250,Al het

(1) De woorden Gouverncur en Stadhouder Ladclen desti
jds dezclfdebcteckenis,sleclltsmct
dit verschil, dat alle Stadhoudcrs Gouvevneurs, doch niet alle Gouverneurs Stadltouders warcn ,

daar mcn otlk Gouvcrncur ovcr ecnc cnkcle plaats of onderdeelvan ccne provincie zi
jilkon.
ItLrlT, Ilist. d.11011. Staatsr. D.ll.b1.46, 56. vAx wlzx op wAcEs&ln, St.Y11.b1.111, St.X.
1.
)1.89. v&, DER Ilnxp,x
l,
Tp?
,
fr?/,
$-vaîtAr
ttyé'
c'
lf,D.1.bl.179.
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1584- uitheemsch krl
jgsvolk, noodig totbescherming der Landen, za1door den Gouverneur1587 Generaal en den Raad van State, met bewilliging der Algemeene Staten, aangenomen

en betaald worden. 210.Bl
j afsterven of verandering van de Gouverneursder gewesten
en der grenssteden, zal de Gouverneur-Generaal m et den Raad eene keuze doen uit
ecne benoeming van drie Personen door de Staten van het gewest, Waarin eene plaats

opengevallen is. 250. Zoo de vt
jand eene vlootmogtbrengen in lletkanaaltusschen
Engeland, Frczlàrïj/g en de Nederlanden, dan zullen de Yereenigde Staten bi
j de
Engelsche vloot, door de Koningin ter beveiliging harer kusten uitgerust, een gelt
jk
getalschepen voegen.In zullt een gevalzalde gansche vlootstaan onder den Engelschen

Admiraal, doch debuitgeli
jkelt
jk gedeeld worden. :60.De wederzt
jdscheoorlogschePen zullen elkandershavensvri
jeli
.jk inloopen,en zich aldaar van hetnoodige voorzien
mogen. 270. De geschillen tusschen de onderscheidene Nederlandsche gewesten of steden, die niet langs den gewonen weg van regten kunnen worden afgedaan, zullen

door hare Xajesteit, of door haren Stadhouder met den Raad van Slate beslecht worden. :80. De onderdanen der Koningin zullen in de Vereenigde Gewesten paarden
mogen koopen en. uitvoeren, mits betalende de gewone uitgaande regten, doch van
E ngeland nict weder mogen uitvoeren. 290.0ok zullen zi
j ten allen ti
jde,melpasPoort van den Gouverneur-Generaal, op hunne kosten naar Engeland mogen terugkee-

ren, mits hetgetalder Engelsche kri
jgslieden steeds voltallig bli
jve. 500. De Gouverneur-Generaal en de overige Kri
jgsoversten zullen den gewonen eed aan de Algemeene Staten aieggen,zonderverkorting der hulde,die zi
j aan hare Xajesteitschuldig
zi
jn (1).
Na bet sluiten van dit verdrag, lletwelk in Nedevland nog door de Algemeene
Staten moest bekrachti
rden, namen de gezanten op den twaalfden van Oogst.gd wo

maand afscheid van de Koningin, en drongen daarbi
j nogmaals aan op de spoedige
overzending van een persoon van kwaliteit, waarop ELIZABETU antwoordde: ))Xi
jne
Heeren, het is ook mi
jn voornemen dat te doen, zoodra onze overeenkomst bekrachtigd zal zi
jn, want anders zou de Koning van Spanje, zoo hi
j de voortduring
van uwe verwarde regering zag, voorzeker niet dan met ons lagchen ; doch ik denk

hem ditjaarzulk goed banketniette schenken.''(2)
Acht der gezanten namen nu de terugreize naar het Vaderland aan. vAx woohnwIJK , VALKE, Brvs en AxsxA bleven echter in Engeland, om voor de uitvoering van
het verdrag zorg te dragen. Reeds vroeger had ELIZABETZI, wegens den benarden toe$lanp van Antwevpen, krachtens een voorloopig verdrag, tot de overzending van vier

(1)noR,Ilist.d.Ned.oovl.D.II.B.XX.b1.611-644.
(2)Bon,lli
'.
s/.#.Ned.00rl.9.1I.B.XX.bl.645.
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duizend voetknechten besloten,dieechter, geli
jk wi
j reedszagen,telaatkwamen tot1584ontzetdier stad (1). Na de overgave,die hetgevaar voor I'ztaxA's wapenen rneer dan 1587
verdubbelde, wisten de achtergeblevene gezanten ELIZASETa te bewegen,om hare hulp-

troepen tot op vi
jfduizend voetknechten en duizend ruiters te vermeerderen, behalbre
vierhonderd vi
jftig man in den Brielen zevenhonderd man in Vlisst'
ngen, waartegen
de Koningin echter bedong, dat zj in elk der overige gewesten insgeli
jksin eene
door haar te kiezen plaats Engelsch garnizoen zou mogen leggen. 0p den vi
jftienden
van Herfstmaand kwam de Engelsche Krl
jgsoversle zouAx soltals over, die hetbevel
<

over de grootendcels reeds aangekomene en in ondersclzeidene steden ingekwartierde

laulpbenden zou voeren. Recds vroeger had hi
j a1s Kolonelvan een regimentSchotten
en daarna als Veldoverste der Staatsche troepen groote diensten bewezen, en zich docr

beleid, onversaagdheid en,de handhaving eener strenge kri
jgstuchtalgemeene achting
verworven. Hj zond een gedeelte zl
jner troepen naarhetdoor PARXA bedreigde Bergen
p7p Zoom , terwi
jl een ander gedeclte aan de Bild bi
j Utreclttbleef. Op den negen
cn twintigsten van W i
jnmaantlwerden de verpande steden aan de Engelsclaen overgegeven. Op verzoek van de Algemeene Staten was het bevel over den Brt
sel door de

Koningin aan rlloAxAscEclL,datvan Vlisst
'
ngen aan rxLlpssloxEv opgedragen (;).
Niet lang washetinmiddelstwi
jfelachtig gebleven, wie de hooge eer genieten zou,
a1s beschermer der vri
jlleid en herstellervan orde en gezag doorELIZABETIIherwaarts
gezonden te worden. De veelvermogende gunsteling der Koningin, ROBERT bubLEr,'
Graaf van Letkester, scheen zich daarvoor in alle opzigten aan te bevelen. Sedertmen

de laoop had gekoesterd, dat ELIZABETII een aanmerkeli
jk getalhulptroepen zou overzenden, had men er bi
jkans niet aan getwi
jfeld, dat hi
j daarvan de aanvoerder z0u
zi
jn. Drie jaren te voren had hi
j in hetgevolg van den Hertog van Anjou de A7
c#:9'
landen bezocht, en den aangenaamsten indruk van zi
jne he/eli
jltheid en mildheid achtergelaten. Zl
jn grootvermogen, de goede dunk, die men algemeen van zi
jne kri
jgsbekwaamheden koesterde, en bovenal zi
jn invlned op de Koningin,die hem voorzeker
meer dan eenig ander met kracht ondersteunen zou, maakten zi
jne benoeming z0o
wenscheli
jk,datdeAlgemeeneStatenbepaaldelt
jk daarop aandrongen(5). A1shoofdder
Presbl'teriaansche parltj, wier leerstellingen en uitwendige godsvereering meer dan die
der Episcopaalsche Staatskerk mct de in onsVaderlandheerschendeovertuigingstrookten,

en bovendien met geen ambt bekleed, hetwelk zi
jne tegenwoordigheid aan het Hof
(1)Ziehiervoor,bl.150. :0lt,Ilist.d.Ned.Opr!.9.lI.B.XX.bl.637.
(2)BoR, Ilist. d. Ned. Oprl. 9. ll. B. XX. bl- 647, 648, SIJIIOFF,Btjdr./pl#c Yadet'l.
tlt?dc/l.D. VI. bl.109, 115.

(3)SIJIIOFF,Bt
j-dr.t.a.p..
III DEEL. 1 STrK.
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1584- vereischte, werd hi
j ook in Eltgeland voorhetStadhouderschap derNedevlanden bj1587
hikt geacht.
zonder gesc
LElczsTEh zelf had reeds vroeger zi
jne geneigdheid betuigd,
om in persoon derwaartste gaan; en het was voorzekernietvreemd, datht
j begeerde
zt
jnen invloed op eene trotsche en grillige Xeesteres meteene aanzienli
jl
ke en van het
Engelsche Hof verwi
jderde betreklting te verwisselen, die hem ,methethoogste gezag,tevensde gelegenheid aanbood om zi
jnen naam metroem teoverladen (1).
Doch zoowel ELIZABETH, die overigens in hooge mate hetvorsteljk talent bezatom
bekwame dienaren te ltiezen, als de Staten, die LlzcEs'
rEh's komst met ongeduldig
verlangen te gemoet zagen, hadden zich niettemin in die keuze bedrogen. LElcEsl'za
bezat geen der groote hoedanigheden van hoofd en hart, die vereischt werden om het
verlies van w zlzrEx I te Aergoeden, en de Ycreenigde Gewesten van den dreigenden

ondergang te redden. Zi
jne bekwaamhetlen a1s Staatsman en Veldheer waren middelmatig, zi
jne kennisvan onze instellingen en zeden geenszins evenretlig aan zi
jne moeijeli
jkc taak. Schoon van uiterli
jk en innemend van manieren, maar volzelfzucht en
eigenwaan, kende hi
j geen hooger streven dan de bevordering van eigen luister en
gezag. Ildel cn onbcdachtzaam ,kon bi
j niet alti
jd zi
jne oppervlakkighcid verbergen;
en zi
jne geveinsdheid, kwade trouw en wraakzuchtgeluigden nietvoor de diepte van
zt
jn zedeli
jk gevoel. Doch hl
j wist zi
jne gebreken en ondeugden acllter deaangenaamste vormen te verschuilen, en aan echte hoFeli
jkheid eene gemeenzaamhcid te
paren,diede harten vanaanzienlt
jken en geringen voorhem won (2).
Het duurde echter nog eenige maanden, eer rElcEsl'Eh andermaal den Nederlandschen bodem betrad. ln Herfstmaand, op het punt van te vertrekken, ontving hi
j

bevel zi
jne toebereidselen tot de reis te staken. De Koningin, noode totzulk eene
krachtige ondersteuning. der Vereenigde Gewesten overgehaald, deinsde voor haar besluit terug, en duchtte te groote onkosten. Doch hare bezwaren werden wederlegd,

en xzzzcEsl'
zh bood aan om op eigenkosten yi
jfhonderd zl
jneronderhoorigen uitterusten. Op den negentienden van àYintermaand desjaars Vi
jftienhonderd vt
jfen tachtig

(1)Xr. H.:EIJERMAN,oldenbarneveld cnz.bl.80- 85. C01*TeSp0ndenC0PJROBERTDUDLEY,E&RL
ofrslcssTElt,edited bi
jzollxsaccn,tondon 1844,p.V11l.
(2)urxn, Ilistory PJ Elzglalèd, Yol.Y.P.83. WATSON, Ilistorie der regering van Flclps 11,
(uithetEngelsch,Rott.1778),D. 1V. b1.21. B0R,Ilist.d.Ned. oprl.D.111.B.XXY.bl.333.
vA> METEREN,Ilist.d.N ed. oovl. B. XY. bl.293.STn&DA,de bell.Gall.T.1l.L.Y1l.p.405- 408.

be Staatkundige ycr/î
)'
c4 in Noord-Nederland, b1.107. Xr.II.:SIJERMAN, oldenbarneveld enz.
b1. 129. BORGNET,deAT
c#cr!c0;#eê7onderFlslps11,bl.199,201 (2). correspondeace of LElcEs'
rslt,p. XLl1. Ygl. slsnsaolgx, cesclt. des ycl rl. n. 111.bl.155- 157. cnosx ux PRISSTERER,
Ilandboek,b1.231.
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zette hi
j met eene vloot van ongeveer honderd Engelscheen Hollandsche vaartuigen15
841587
oersnaarNederland,en kwam den volgenden dag behouden te Vlissingen aan (1).

k

Inmitldels waren in de Vereenigde Gewesten eenige gebeurtenissen voorgevallen, die

het bewl
js opleverden boezeer zi
j doortweedragten nai
jververdeeld en verzwaktwerden,doch tevensmenig bli
jk gaven van eene voorzigtigheid en vastberadcnheid,zonder
welke hunne zaak reddeloosverloren zou geweestzi
jn.
Het waren vooral de Staten van Ilblland en Zeeland, die in dit opzigt uitmuntten.

Van den aanvang van den gewapenden opstand tegen Spanje waren deze gewesten het
bolwerk der vrjlleid,de zielvan den krjg,en hettoevlugtsoord der ballingcngeweest.
Na den dood van den Prins van ol-anje hadden de Staten van Ilolland door hunne
onverwi
jlde maatregelen en bun voorbeeld eene algemeene moedeloosheid voorkomen.
In de Algemeene Staten oefenden zj door hunne afgevaardigden reeds een grooten
invloed uit. Op aandrang van Zeeland, dat voor een Engelschen Stadhouder beducht

was, zoo men die betrekking totLElcEsrEh's komstonvervuld liet, beslolen zt
j op den
eersten van Slagtmaand des jaars Vi
jftienhonderd vi
jfen tachtig GraafAlxrpkx'
rsaan te
nemen tot Gouverneur, Kapitein Generaal en Admiraal van Ih lland en Zeelqnd.

Iteeds vroeger daartoe bestemd (2), scheen MArhx'
rs thans door den achttienjarigen
leeftl
jd, dien hj in deze maand bereikte, en die destl
jds voor de aanvaarding van
laooge Staatsambten geschiktwerd geacht, voor die betrekking bekwaam te zt
jn, hoewel Gouda hem daarvoor nog te jeugdig rekende. Doch zi
jn ernstig en bescheiden
karakter, dat hem , vri
j van eigenwaan, gaarne goeden raad deed volgen (5), waarborgde de gepastlleid van zi
jne benoeming. De Staten werden daarbi
j evenzeerdoor
dankbaarheid jegenshetHuis van oranje a1sdoor voorzigtige staatltunde geleid. Onder
Prins wlrLzx l hadden zi
j zich stseds meer dan dé overige gewesten van de Gouverneurs-Generaal onafhankelt
jk gehouden; en deze veiligheidsmaatregel, welks wl
jsheitl
in het belang van godsdienst en vri
jheid meermalen wasgebleken, was daardoortot
vaste politiek geworden. Ook ten opzigte van LrlczsrEh achtte men dus deze voorzorg
niet onnoodig.
In zi
jne commissie of aanstelling was aan xArRxl's voorgeschreven de regten en het
welvaren des lands en der ingezetenen voorte staan; de ware christeli
jke religie (1)

(1)CorrespondeacePJLEICESTER,p.4 12,261 264.
(2)Zooweldegezanten naarFrankriik alsdienaarEngeland Ladden bepaaldeli
jk inlastgehad
XAURITS als Stadhouder van Ilolland en Zeeland te noemen, a1s hun gevraagd werd ,wic dic betrekking beklcedde. vzx nnn xExp,Maurits rc';Nassau,D.1.b1.160.

(3)vAy ItEvll,Ilist.d.x
Yc#.0orl.B.Y.bl.81.
4)ovcrdcbeteekenisdezerweorden zallatergesproken woys
den.
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1584- te handhaven; dejustitie te doen administreren;de stedelt
jke regeringen le vernieuwen

1587 en te veranderen naar behooren; goede wacht te houden in sterkten en sleden; voorts

alles te doen , wat een goed en getrouw Gouverneur, Kapitein Generaal en Admiraal
vermogt en behoorde te doen, overeenkomstig de instructie, die hem zou gegeven wor-

den,en die deStaten zich voorbehielden naargoedvinden te wi
jzigen. 0ok moestbi
j
trachtcn Utrecltt onder zl
jn Stadhouderschap te brengen. In zalken van justitie was hi
j
echter verbonden aan het advies van het Hof van Ilolland en Zeeland, in zaken van
oorlog en politie aan dat van gecommitteerde Raden uit de Staten. Ook in dit opzigt

verschilde zi
jn gezag aanmerkeljk van de magt,door zl
jnen vader alsIloogsteoverltet
sd
uitgeoefend. Terwi
jl wILLEX I boven de Staten gestaan had, en van hen den eed van
onderdanigheid en gehoorzaamheid ontvangen llad, was xAcal'
rs lzun eerste Ambtenaar.

Nietde wetgevende,slechtsde uitvoerende magtwashem toevertrouwd,en hetbt
jeenroepen der Staten geenszins van zi
jnen wilafhankeli
jk gemaakt. Voortaan zouden de
Statcn nietmeeraan den Stadlzouder,maardeze aan hen,ondergeschiktzjn.
Op den veertienden van Slagtmaand legde nxAraz'
rs in de vergadering der Slaten van
Ilblland den eed af, en werd daarop door hcn naar het Hof van Ilblland gebragt,

waar ht
j dit herhaalde en daarop als Stadhouder zitting nam. Daar nu zi
jn naam in
alle vonnissen en dagvaardingen moest voorkomen, werd ook zjn titelvastgesteld en
besloten dathj dien van geboren Prinsvan oranjevoeren zou (1).Hoeweldezealleen
aan zi
jn oudsten broederwlrrEx,die in Span'
e gevangen was,toekwam ,meende men
hem dien te mogen toekennen, daar hi
j bi
j testamentvan zi
jnen vader totadminislrateur van hetPrinsdom oranje benoemd was.
Daar xAvalTs a1s hoofd van den Raad van Slate reeds cenen eed aan de Algemeene

Slaten laad afgelegd, ep deze desti
jdsdikwerf slechls uitde afgevaardigden van twee of
drie gewesten bestonden (2), werd de herhaling dierplegtigheid nietnoodig geacht:
te minder, daar men eerstdaags LErcEs'
rEa verwachtte, aan wien ht
j, even alsalle bi
jzondere Stadhouders, trouw moest zweren. Eerst na LzlczsrEh's vertrek, in hetjaar

(1)Be volledige titelwas:MàtTnlTs,geboren Prinsvan oran.ie,Gravevan Nassau,Catzenellcbogen, Yiandelt, biest etc., Xarkies van Yeere cn Wlissinge't, Hecre van St. Yitlt, baesburg ,der
stad Grave en landen van Kuik etc., Got
w erneur, Kapitein Generaal en Admiraal over Ilolland,
Zeeland en Friesland. Doov dit laatste werd W est-Friesland bcdoeld.- XAURITS werd Escellen/fc gcnoemd. vAx METEnnX, Ilist. d.AT:#. 001.1.B.Xlll.b1.246. llet Xarkgraalkcllap van

Yeereen Yliningen washem doorzi
jncn vaderbi
juîtersten wi1gemaakt.VAxwlzx op wAGEyA&n,
St.Vlll.bl.50.- Bi
j ResolutiederStaten-Generaalvan 18 October1585 wasxlvnlrsmethet
Xarkgraafschap van Bergen pp Zoom begiftigd. Yax pna XEMP,b1.167.

(2)IIOOFT,Nederl.fffd/.B.XXllI.bl.1041.'
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Vi
jftienhonderd acht en tachtig, heeftxa
tvhl'
rs als gewesteli
jk Stadhouder den eed aan1J84d
1587
e AlgemeeneStaten afgelegd (1).
In de overige gewesten, met name in Utvecht en Gelderland , vond de benocming
van xArRlTs tot Stadhouder van Ilblland en Zeelaltd geenszins onbepaalde goedkeu-

ring (2). Reeds lang had men daarnai
jver tegen die gewesten gevoed, die welden
opstand begonnen en het eerstden vi
jand uithunne landpalen verdreven hadden,doch
nu ook reeds in ruime mate de vruchten van rust en orde genoten, en, vooral door

hun uitgebreiden zeehandel, snel in welvaarten rjkdom toenamen. De overige provinciën,ten deele nog in 'svi
jandsbezit,voortdurend aan zi
jne invallcn en strooptogtcn
blootgesteld, en zoowel door de Staatsche als door de Spaansche troepen gebrandschat

en geplunderd, misgunden aan Ilolland zi
jnen opkomsten bloei,en konden zi
jn overwegenden invloed nietdulden. Zi
j verwaclltlen van LElcEsTEh's komstnietslechts een
krachtiger kri
jgsbeleid, waardoor zi
j insgeli
jl
tsvan de Spanjaarden bevri
jd zouden worden, maar ook een breit
lel voor Ilollaltd's gezag: en vergaten daarbi
j nietzelden,
dat alleen de groote geldeljke opoFeringen van dat gewestdeAlgemeeneStaten tot
het voortzetlen van den oorlog lladden in staatgesteld (5). A1stegenwigttegen rEIcEsrEh's magt werd MAvRlTs' aanstelling daarom geenszinsoveralgeprezen; enhetkwam

waarschi
jnli
jk uitdezelfde bron voort,dat Utreclttin plaatsvan den Heer OE VILLIERS,
die,geli
jltwi
jzagen (1),in den slag bi
jAmevongen gevangen wasgeraakt,nictden
zoon van w ILLEM l, maar den Graaf van M euvs en Nieuwettaar tot Stadhouder verkozen had. Er greep echter in I.
lblland een misbruik plaats, hetwelk aan tle overige

(1)xtclT, Ilist.d. 11011. Staatsr. D.ll. bl. 44 60. vAx sslsGELAsp,Staatk.Geschr.9.1.
bl. 123- 145. vAx w lzx op AVAGEXAAR'
, St. Ylll. bl. 51, 53. sll-oEnolzx, Gesclt. des Yaderl.
D. Vll. b1. 102. vAx DEa XEMP, Maurits van A'tï,
çt
séfpf,D.1.bl.167- 184. BElznnhlâx,oldenbarlèeveld enz. bl. 180- 184.

(2)9en 14denNovcmberYi
jftienhondcrd vi
jfen tachtig schrcefEVERTvAxDELEN vAx I,ASR,tid
der Yeluwsche Ridderschap en afgevaardigde uit Gelderland ter vergadering der Algemecne Staten

aan de Staten van zl
jn gewest:))Bievan IlbllandtendeZeelandthebben graefMàcnlsvoorharen
guverneur aengenomen, ende en practisercn nietanders, a1ssi
jalti
jdtgcdaen hebben,dan te
herschcn over allen andercn provinciEn; dan andereprovinciën verhocpen wel, datsi
j mettcn
lzandel van Engelandtwyht(uit)den spronck, soomen sechtgebrachtsullen worden (d.i.dat
zl
j doorhetverdragmetEngeland daarin tckortzullen schietenl.''SIJIIOFF,Bl
j'dr.D.Vl.b1.122.
(3)Sedert15 SeptelnbcrYi
jftienhonderd driecn tachtig droegen Ilolland en Zeelandverrehet
grootste aandeel in de lasten; en zi
jbetaalden het,en namen daarvoornietzelden geldtcgen
lzoogen interest op, terwijldeoverigegcwesten dikwerfachtcrli
jk waren. ZiedeBesol.d.Stat.
fczl.v.23 April, 15 Septembcr,19 November 1583,28 Xti1584 enz.

(4)Hicrvoor,bl.142.
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1584- gewesten gegronde reden totmisnocgen mogtgeven. Dezuidelt
jkeNederlanden,doorde
1587 veelyuldige verhuizingen derburgers verarmd en doorden kri
jg uitgeputen verwoest,
leverden voor PAaxx slechts weinig hulpmiddelen op. Alleen een onafgebroltene aanvoer van koren en andere levensbehoeft
en lton zi
jn leger voorgebrelk behoeden; en
-

hetwaren grootendeelsHollandsche koopvaardi
jschepen,door welke diehandelgedreven

werd (1). Te vergeefshadden zoowelde Algemeene Staten a1sde Staten van Ilblland
den uitvoer van eetwarerlnaar Spaansche havensherhaaltleli
jk verboden. De winzucht
ondenlrukte de vaderlandsliefde en de lorrettdraalj
,evs, geli
jk de ltooplieden, die zich
laiermedebezig hielden, genoemd werden (2),trachtten zich metdebewering te verschoonen, dat zi
j op deze wjze den vl
jand zelven hetgeld ontwoekerden, waarmede
hi
j des te nadrultkeli
jkerkon bekamptworden. Van LElcEsrEh's invloed belonfde men
zich ooltin ditopzigtveelgoeds;doch rcedsvôôr zi
jneoverkomsthadeene uitbarsting
van lletongenoegen van Utrecht'sburgerijoverdeze handelwi
jzeplaats.
Bi
j Plakkaat van den acht en twintigsten van W i
l'nmaand desjaarsVi
jftienhonderd vi
jf
en tachtig hadden de Algemeene Slaten allen uitvoer van eetwaren volstrekteljk verboden, ten einde tlen Mi
jand,die desti
jds grootgebrek aan leeftogt had,daardoor in het
naauw te brengen. De Staten van Ilblland, met reden beducllt voor de nadeelige ge-

volgen, welke dit verbod o0k op den uitgebreitlen en in ditopzigtonschadeli
jken
laandel op de oostzee moest hebben , namen het alleen voor den uitvoer van koren ,
boter en kaas over, doch lieten den handelop Bremelt en Ilamburg en door de Sont,

die grootendeels in haring en speceri
jenbestond,vri
j,onderverpligtingvanborgtogt,dat
geen haring en zout naarden vi
jand zouden gevoerd worden.Doch de stad bordrecht,
donr het sluiten der rivieren van den handel buitengesloten, kon niet dulden dat
bepaaldeli
jlt aan Amster.
dqm zoo veel vri
jheid gelaten werd, en loltte van den Raad

van State een bevelschriftuit, waarbi
j de Convooimeester (ontvangerdergeleigelden of
uitgaande regten) dier stad gelast werd hetbesluitderAlgemeeneStaten tehandhaven. Juist lagen er echter te Am sterdam eene menigte schepen naar de Solttin
lading; en toen de afgevaartligden dier stad te vcrgeefs gepoogd hadden de intrekking

ofN'erzacllting van datbevelschriftte verkrl
jgen, beslootde stedeli
jke regering,op het
besluit der Staten van Ilolland steunende, de gemeld.e schepen toch telatenvertrekken.
De Convooimeester, tlie alleen aan Ilolland den eed had gedaan ,begreep zich hiertegen

niet te kunnen verzetten. ln hooge mate welkte deze handelwi
jze echter de verontwaardiging der Burgerhoplieden van Utrecllt op, wier onrustigen geesten invleed op de

(1)Zie o.a.,CovremondeneePJLeicester,p.56,67.
(2)HOOFT,Ilist.d.ATc#.oprl.B.XX11l.b1.1033. Ilesoluti, tlc4Il
'olland 1585,b1.817.
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burgeri
j wi
j recdsvroegerhebben leeren kennen (1). Zj'zonden afgevaardigden, aan15
15
88
47
wier hoofd zich Xr. HExalccs AovLErs, eeù uitgeweken Brabander, bcvond,naar den
Raad van State en de Algemeene Staten, en beklaagden zich heftig over tle verregaande weerspannigheid dcr Amsterdammers, waardoor naar hun gevoelen hetalgemeene

welzi
jn bedreigd en het gezag der Algemeene Staten metvoeten getreden werd. Zt
j
begeerden derhalve datde uitvoer gestrengelt
jk verboden zou worden,en datmen naar
Engeland zou schri
jven,om op de spoedige overkomstvan den GraafvanLEICESTERaan
te dringen. Hoewel de tusschenkomst der Burgerhoplieden in deze zaak zeervreemd en
buiten den regel werd gevonden , achtte men het echter tot voorkoming van grooteren

tweespaltnoodig hen voor den betoondcn i
jvervoor'slandswelzt
jn tebedanken,met
bjvoeging, dat de goede orde scheen te vereischen, datzj hun vertoog totden Raatl
der stad of de Staten d,
cr Provincie hadden gerigt. Doch de regering der stad Amster#g??z nam de zaak zeer euvelop, en verdedigde zich in de Staten van Ilolland, bewerende geen geld te kunnen opbrengen, wanneer het llaar niet vergund werd handel te

dri
jven, voor zooverre de vjand cr geen voordeel van trok, en op de groote nadeelen
wi
jzende, die uit eene schorsing van dcn handelop de oostzee noodwendig zouden
voortvloeijen. Immers kon uitDalttzt
'
g en Koningsbergen geen koren worden aangevoerd, wanneer geen ladingen derwaarts mogten vertreltken, en derhalve daaruit ool
t

voorIlblland hongersnood te wachten zi
jn. Zi
j verltreeg dan ook, dathetvertoog der
Burgerhoplieden door de Staten genoemd werd ))een calulnnieus en fameus geschrift,''
waarvoor men de opstellers wegens laster in regten tot verantwoording zou roepen,

zoodra de omstandigheden het zouden toelaten (2). Tusschen de Burgerhoplieden van
Utrecht en van Amsterdam werden nu nog eenige brieven over deze zaak gewisseld,
die echter in een vredelievenden zip gesteld waren. De Staten van Ilolland verkregen

(1)Hiervoor,b1.64. Deburgcrhoplieden Ladden zoogrooten invloed,1o.omdatzi
jaan het
lzoofd stonden dertalrtjke Schtztteri
j, 2o. a1shoofden derwijken,en daardoorderpolicie,ieder
in zi
jnewi
jk,3@.alshoofden en leidersderwi
jkvergaderingen, waarin devoorstellcnenmcdedeclingen derstedeli
jkeregeringgebragtwerden, en overhetinstellen vaa nieuwebelastingen werd
geraadpleegd. Zie Xr. H. M. A. z. vAN AscllvAs wvcx,Leicester f0l Utl'
echt,ln hetTodschrift
p. Gesclt. oudl
l. cn Stat.v. Utrenht 1836,b1. 13.

Xerkwaardlg is het volgende spreekwoord

uit die ti
jden, aangehaald door Xr. G. w.vnnsor,Geschied-enZclzràtf?i#fpeIlerinneringen,
St. 1l.b1.71:
))Bic te cendt is geboren, en t' Utrecht licht te scholcll,
En tc Lltycl
c leert syn wals, is ecn Xuytmaker door syn hals:
En koom dy dan noch wat te kort,so0 m ooclzdy atnspreken die vanDort-''

(2)llesol.v.ffp#.1585,b1.837.
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1584- echter dat hetbesluitder Algemeene Staten betrekkeli
jk hetvolslrekt verbod van allen
1587 uitvoer van eetwaren tot op LEICESTER,S komstgeschorstwerd (1).
Niet minder tweedragt heerschte in Frtksland, waar de twist tusschen de Steden
en de drie Gooën of het platte land over de verdeeling der stemmen op den Landdag
na den dood van Prins w ILLEX l weder was uitgebroken. Nieuwe tweedragtvoegde

zich bi
j de vroegere verdeeldheid.De Staten hadden achtpersonen,twee uitiedereGoo
en uitde gezamenli
jkeSteden,t0thunneGedeputeerdeltbenoemd,aanwelke,nevensden
Stadhouder, de uitvoerendemagten hetdagell
jksch bestuur waren toevertrouwd. Doch
deze instelling misllaagde aan de Leden van het Provinciale Hof,dietevoren degewone
Raadslieden der Stadhouders geweest waren, en zich ongaarne dien invloed op het
bestuur lieten benemen. Te vergeefs beweerden de Gedeputeerden , dat de afzwering
van mxalps, door alle gezag op de Staten over te brengen, den toestand derRaadslieden
in dit opzigt veranderd had, en deze zich dus voortaan uitsluitend met de regtspraak

hadden in te laten. DeSteden,wier regeringen doorden Vorstofzi
jnenStadhoudermet
advies van hetHofuiteene dubbele benoeming verkozen werden, namen zi
jne parti
j,
terwi
jl het platte land de Gedeputeerden steunde. Xetzoo groote verbittering werden
deze twisten gedreven, datde weerstand tegen de Spall
jaarden er door verqaauwde en
llet algemeen belang er ernstig door bedreigd werd. Vooralkantte de stad Leeuwarden,
waar het Hof zitting had, zich metzooveelheftigheid tegen deGedeputeerden ,dattleze
hunne vergaderingen naar Fralteker verlegden , om zich aan de onaangenaamheden en

den dwang te onttrekken, die zi
j menigmaal te verduren hadden. Ten einde den
twist, zooveelin hen was,bi
j te leggen,hadden de Algemeene Staten in de commissie van Graaf wILLEAI Lonzwlzft vAN wz
tssztu a1s Stadl
aouder voorgeschreven, dathi
j
met advies der Gedepuperde Staten de zaken van regering en oorlog, en met advies

van hetHof de justitie behartigen zou; doch naauweli
jk'shad hi
j,op den nog jeugdigen leefti
jd van vier en twintig jaren, zi
jne betrekking aanvaard, toen reedsop den
eersten Landdag,dien ht
j volgens den wensch der Gedeputeerden binnen Franeker beschreef,zi
jn bewind grooteli
jks bemoei
jell
jkt en alzi
jn beleid totvoorkoming vantweespalt en scheuring vereischt werd. Vier Edelen, in het geheim door de Raatlsleden
daartoe aangezety dienden op den vierden van Bloeimaand des jaars Vi
jftienhonderd

vier en tachtig bi
j hem een schrifteli
jk vertoog in, hetwelk in hetgeheim door den
Griëer van het Hof was opgesteld, en waarin de Gedeputeerden met name betigt wer-

den zich een onbehoorli
jk gezag aan te matigen,de ambten en bedieningen naargunst
te verdeelen, de ingezetenen met zware lasten te kwellen , en wegens de opbrengsten

(1):0R) Ilist. der Nederl. Oprl. D. 1l.B. XX.bl.652-662. HOOFT,Ilist.d.#:#.Oovl.
B.XXlll.bl.1032- 1034. xsvl'
r,Ilist.d.#p#.Staatsr.D.lI.bl.105.
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metwreedheid te vervolgen;en zich ten koste van 'slandswelvaartte verri
jlten.Graaf1155887
4wztLzx besloot wi
jseli
jk dit stuk achter te houden, tot alle overige zaken op den
Landdag waren afgedaan. Toen liet hi
j het in de volle vergadering voorlezen. De
Gedeputeerden verklaarden zicllonschult
lig aan de feiten,waarvanzi
j naar llunne overtuiging lasterli
jk beligtwerdcn,en beschuldigden deEdelen,datzi
juiteerzuchtenwinstbejag hetvoorbeeld van CATILIXAvolgden,en metverstooring van hetalgemeenewelzt
jn
naar eigen voordeel en gezag jaagden. De afgevaardigden van oostel-go, W estevgo
en de Zevenwolden slelden laierop voor,datde Stadhoudereenige onparli
jdigepersonen
benoem en zou, om de waarheid te onderzoeken en regt te spreken. De afgevaardigden der Steden beweerden daarentegen dat het Hof uitspraak moest doen. Daar
de Gedeputeerden echter met reden weigerden zich daaraan te onderwerpen , en de

Edelen van hunne zi
jde verklaarden niet voor de Reglers te willen verschi
jnen, die
de Stadhouder kiezen mogt, werd de zaak niet beslist en op de lange baan geschoven.

Nieuwe moei
jell
jkheden baarde in hetjaar Vi
jftienhonderd vi
jfen tachtig de verlkiezing
der stedelt
jl
te Xagistraatspersonen, die naar gewoonte op den eersten van Louwmaand
m oest plaats grl
jpen.Graafw'
ILLEX LooEwlzlt acbtte zich volgenszi
jneInstructieverpligt
hierin met de Gedeputeerden te rade te gaan,terwi
jldeSteden beweerdcn dathetHof,
geli
jk te voren, ook nu daarin den Stadhouder ter zi
jde moeststaan. Deze zag zich
genoodzaakt aanLeeuwavdelt en Franeker het regt te geven om zelven hunne Xagistraten te verkiczen ,hetgeen t1e overige steden echter niet begeerden, sleclats verlangende

dat de Gedeputeerdcn dot die ltelzze nietzouden medewerken. Zi
j gingen echter zoo
ver, van geen missiven van den Stadhouder te willen ontvangen, die o0k door de
Gedeputeerden onderteek-end waren, en besloten de laatslen niet binnen hare muren
toe te laten, ten einde hen te noodzyken op bet platte land te vergaëeren. Xet groote

moeite werd deuitvoering van dithatell
jke besluittegengehouden. Langzamerhand wist
echter'de Stadhouder door gematigdheid, onparlt
ldigheid en beleid de tweespaltte bedaren. Hl
j gaf aan de Gedeputeerden den raad om te bewerken dattwee Burgemeesters van Leeuwarden, die tot hunne heftigste tegenstanders behoorden, in hun Collegie

verkozen werden, en wistdoor deze en andere wi
jze maatregelen de twisten te stillen.
Hetgezag der Gedeputecrden wies van jaar totjaar,terwi
jlhetHofbinnendepalender
Justitie bleef;doch de drieeerslejaren van hetStadhouderli
jk bestuurvan GraafAVILLEM
rooxwzzK werden doordeze oneenigkeden zeerbemoei
jeli
jkt(1). Ook de godsdienstige
verdeeldheid tusschen de onderscheidene secten bragt niet weinig toe tot verzwakking

(1)wlssExlrs,Chron.t/.Yvtesl.b1.689,714.vA5REY:,Ilist.d.Ned.oprl.B.lY.bl.61-65.
trnao rhlxlrs, tltfillt?lpptl.
çLudovicus Opvtc: Na3sovius,Gron.1621,p.47. :0n,Ilist.d.Ned.oprl.
D.ll.B.XYllI.bl.423.
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1584- vanFviesland'sinwendige kracht. Olnstreeks een vierde gedeelte der lngezetenenvandat
1587 gewest behoorde tot de Doopsgezinden, die, door velen ten onregte voor geestverwanten der Xunstersche W ederdoopers gehouden, geminacllt en gewantrouwd werden. Xen
beschuldigde hen, evenzeer als de Lutherschen , den Roomschgezinden rneer dan den

Hervormden te zi
jn toegedaan (1y
'.
Te midden dezer inwendige onlusten ontving Graaf wILLEX LooEwxzxtdetjding,dat
Graaf Eozz
tao 11 van Oost-Friesland in het geheim met vERnvoo heulde. Terstond

schreef ht
j zoowel aan de Ridderschap en Steden van datGewesta1s aan den Graaf
zelven eenen brief, waarin hi
j hen vermaande goede vriendschap te houden,))daar de
Nederlanden zoo zwak nietwaren,datzj degenen,die lusthadden metSpanje zamen
te spannen, niet ten verderve lkonde brengen.'' Onder den schijn van onzi
jtligheid,
ontzeide EozxRo nu zoowelden Spaanschen alsden Staatschen lletverbli
jfin zi
jn Graafschap; doch desniettemin werden te Embdetteenige schepen uitgerust, om den vi
jand
leeftogt toe te voeren. De Staatsche oorlogschepen op de Eems hielden daarop eenige

Elnbderschepen aan,die echter door een opltomenden storm wetler de vrl
jlleid erlangden. De Eems werd nu door de Staatsche schepen bezet gehoutlen, en de twist liep

z0o hoog,dat de Overste soxov in Lentemaand des volgenden jaarsVi
jftienhonderd zes
en tachtig van den Graaf van LEICESTER bevel kreeg om zich van E mbden te verzekeren. Doch de Oost-Friezen, lliervoor met reden betlucht, sloten nu een vertlrag,

waarbj zi
j zich verbonden aan de Spanjaarden geen krt
jgs- ofmondbehoeften te doen
toekomen (2).
Ook de Hanse-steden hadden gepoogd van den benarden toestand onzes vaderlands
4
.
tot eigen voordeel gebruik te maken. Korten ti
ld na den moord van Prins w Il,LEX l

zonden.zi
j hunnen Geheimschri
jver naar(1e Algemeene Staten,om op verminderingvan
uit- en ingaande regten aan te dringen.Op hoogen toon gaven zi
j den Staten deschuld
van de belemmering des handels door het voortduren van den krt
jg,en rieden hun in
den opstand tegen hunnen wettigen Heer niet te volharden, al konden zt
j o0k geen
voorwaarden versverven,die geheel naar hunnen zin waren. Hoezeer over deze onverdiende beschuldiging en dit misbruik van hunnen rampspoed teregt verontwaardigd,
begrepen de Staten echter door een heftig antwoord den onwil dier naburen in den
benarden toestand des lands niet te mogen opwekken, en schreven een beleefden brief

terug,waarin de aangevoerde punten wederlegd,en de onmogelt
jkheid om hunneneisch
(1)vAxREYD,Hist.d.Ned.oorl.B.lV.bl.70. s.:LAI;POTTEx CAT:,Gedc/tfe#enfdder Dp&,
çgezinden in Friesland,Leeuw.1839,1)1.119- 131.

(2):0n,Ilist.d.Nederl.oorl.B.XXl.bl.694. vAN REYO,Ilist.d.Ned.00rl.B.1V.bl.65.
HOOFT,Ilist.d.Ned.0orl.B.XXllI.bl.1036. Correqmndence PJ Leicester,p.295,308,359.
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vooreerst in te willigen betoogd werd. Zi
j voegden er echter melferheid bi
j ))dat(Ie15
18
54
87
Hanse-steden noch regtnoch gezaghadden,om hunregelvankrtjgofvredetestellen(1).''
Bi
j den onderlingen nat
jver en de inwendige verdeeldheid, die op deze wi
jzede
krachtderVereenigde Gewesten onderlni
jnden, voegde zich de vrees voor t1e gebeime
aanslagen derRoomschgezinden,die vooralin de landprovinciën nog zeer talri
jk waren,
en in de meesteplaatsen,zelfsin Ilblland,demeerderlleid hadden (2).Gevaarli
jk was
bovendien in de strelten,dieaan 'svl
jandsinvallen waren blootgesteld,destemming der
landlieden,die,door de verwoestingen deskri
jgstotlaetuiterste gedreven,nietslechts
de Spaansche maarook de Staatsche soldalen,waar zi
j konden,te li
jfgingen.Dewelgcstelde boeren en zelfs lkooplieden uit de steden namcn in Friesland ende omliggende

streken,in hetgeheim ,tegenbetalingvri
jbrievenvanvERbrooaan,om ongestoordhandel
tekunnen dri
jven,doch moesten zichdaarvoorverbinden om dewapenenniettegenSpanje
te voeren, zoodat het getal der weerbare manschap daardoor aanmerkeli
jk verminderd
werd. Zelfs in Geldevland en Utrecltthielden de landlieden zich onzi
jdig,zooveelzj
konden,en betaalden schatting aan beidepartàjen (5). DeRaadvanState,aan wiende
moet
jelt
jketaak wasopgedragen om temidden derverwarring en verzeeldheid deordete
handhaven en den vjand metkracht te keer te gaan, wasmagteloosom aan zjne bestemming te beantwoorden. Niet zonder waarheid, hoewel overdreven, had M<.ltwlx vAx

sT.AroEooynz den toestand deslandsafgeschilderd,toen lai
j schreef:))lk weetnietdat
wi
j een Hoofd ofVeldheer,datde Gouverneurs eenige schaduw van gezag over hunne
soldaten hebben, dat er eenige geli
jkenisvan onderdanigheid bi
j hetvolk is, eenige
sporen of kenteekenen van jver tot de religie of de vri
jheid; dc oorlog islaun een
schrik, onbehoorli
jke rusteen vermaak, de handelen eigenbelang is laun eenig doel,
en in verandering van slaatligtalllunne hoop (1).,,
Onder deze omstandigheden werd de komst van den Graaf van rmczsl'zh , van wien

men klem en krachtin lletbestuuren hetkri
jgsbeleid verwachtte (5),metongetluld
te gemoet gezien; en cen algemeene jubelweerklonk door hetland, toen men zi
jne
(1)BoR,Ilist.d.Ned.oprl.D.l1.B.XX.b1.625.IIOOFT,Ilist.d.Nederl.oorl.B.XXll.bl.996.
(2)cR()Ex vzxPnIXSTERER,Ilandboek,j 199.
(3)CorrespondencePJLeicester,p.73,271. noncxrT,Gesoh.derNederl.pn#crFlslps11,bl.171.
>gIJERMAX, oldenbarneveld cêta. b1.86. vAx mEvo,Ilist. der ATc#. O0rl. B. lV. b1. 69.

(4)n0n, Ilist.d.Ned.Oorl.D.lI.B.XX.bl.616. Vgl.een merkwaardigen briefvan Llpslrs
d-d.1 Jull
j 1585 in p.sultxwx,Syllogesepistolarum a virisillustribusconscriptarum,T.1.p.39.
(5)NIJHOFF, Bi
jdragen, D.VI.bl.119: ))debehoorli
jckeauthoriteitin degeiiniëerdeprovinciën - - daer allepersoonen, van watstandtendestate dezelfdemogcn zi
jn,zoolangcnacr
gewenscht ende gehaeckt hebben.''
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1581- aanknmstte Vlisst
btgen vernam ,waar ht
l-op den twintigstcn van W inlcrmaanddesjaars
1587 Vi
l.ftienhonderd vi
l.f en taclltçg meî een vorsteli
jlten stoetvan naeer dan zevenhonderd
Personen,waaronder de aanzienli
jksle Edellieden,aan wal was gestapt. Prinsxxtpxz'
rs,
Graaf w ILLEX LonEw lzK vanNassatt en de Graaf van Houzxx,o waren met de afgevaardigden van de Staten derwaarts gercisd, om hem te verwelkomen. Na een lkortvertoef,

verlrolt xzElcEsl'sh van daar naar bordrecltt, en voorls door Rotlerdam en Delp naar
,s J
fcgc. Overal waren eerebogen langszi
jnen weg opgerigt, en de gewapende schutteri
jen, over wier aantal en llouding hi
j zi
jnebewondering nietverzwi
jgenkon (1),
maakten zi
jne ecrewacht uit. In elke stad werd hi
j fcesteljk onthaald, en spiegelgevechten, vuurwerken en vertooningen van allerlei aartl ter zi
jner eere gehouden. Al
So
uv
er
e
i
n
Vor
s
t
de
z
er
Lande
n
gewe
c
s
t
,me
n
z
ou
l
3
em
niet metgrooter onderWare 1)i
j
scheiding hebben kunnen bejegencn.De uitbundige vreugde der btlrgeri
j kende bi
jkans
een palen, en langs den ganschen weg, dicn I-Ercss'
rsR volgde, weerklonk he@bli
j
geroep van G0d save tlte Pàfcczl1 De i
jverige Hervormden, die de verlleëng van den
Roomsch-Katholi
jl
ten llerlog van Alzou me: leede oogen laadden aangezien, en wien
.

zelfs de verdraagzaamheid van den Prins van ol-a3l'e geenszins behaagd llad, waren

bovenal uitermate verheugd, nu zi
j terslontl LEICESTER geregeld terkerke en aan het
avondmaalzagen gaan, en zt
jnegezindheid hoorden betuigen,om de Hervormdegodsdienst krachtig te handhaven. Op den zevenden van Louwmaang desjaarsVi
jftienhonderd zes en tachtig werd hi
j te 'sllage door de Algemccne Slaten bl
j monde van
den Kanselier van Gelderland ELBERTUS Lzoxlxcs meteene sierli
jke rede verwelkomd,
waarop LEICESTER, die geen Hollandsch verstond, door een zi
jner Raadslieden heuscheli
jlt lielantwoorden (2). Een algemeene bidtlag werd doorde AlgemeeneSlaten uitgeschrcvcn ))ten eintle den Heer te danken, datHI
J'hethartvan bare Xajesteitbewogen had totbi
jstand dezer Landen, en voorde gelukkige en voorspoedige overlkoinst
van zi
jne Excellentie.'' De Slalen van Ilolland schreven eenen briefaan de Koningin,
waarin zi
j hunnen dank beluigden dat zl
j den Graaf van IzElcEsTEa juist nu in de
benarde omstandigheden des lands llad overgezonden, waardoor zi
jne komsthun des te
aangenamer was, gell
jk ook aan het gansche volk )dat hem vereerde a1s eenen
engel,uitden hemel totzjne bcvri
jding gezontlen-'' ln Zeeland werd op bcTelder
#

Staten een gedenltpenning geslagen, m et llet opschrift: ))ik worslel en kom er uit,

doorhetbestier van God en den bi
jstantlderKoningin (52.,,
(1)correspondencePJLeicester,p.31.
(2)B0a,llist.d.Ned.0p)'l.D.ll.B.XXI.b1.084.vAxMETCIIEN,Ilist.#.Akd.Op)-!.B.X1l1.
bl.245.vAN REVD,Ilist.d.Ned.0p?î.B.Y.b1.73.IIOOFT,Ilist.d.Ned.oprl.B.XXlIl.b1.1042.

(3)Resol. d. Stat. &c;
?.8 Jan.1586. Ilesol.v.flp//fzzl#,1586,b1.75. Vgl.1585,bl.831.
slzo'
r,Ilistoiro'nt
l/c/lïgtfcdela Ac>
'ubliquedeffpl/c?l#c,Amst.1688,p.61.
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De Algemeene stahen, gedreven door den wensch om aan 'slands regering meer lga;

kracht en aanzien te geven, en tevens in den waan verkeerende, datzi
j daarmede
ELXZABE'
I'IIzouden believen (1), beslolen nu aan rEzcEsl'la he@Gouverneur-Generaalschap over de Vereenigde Gewesten op te dragen. Hoewel met grond beducht, dat

deKoningin hiermede gcenszinsgenoegen zou nemen (2),gevoeldede Graafzichtoch
door dit aanbod te zeer gestreeld,om laetvan de hand te slaan. Hi
j maakle echter
eenige bedenkingen, die van zl
jne zucht naar onbeperklgezag getuigden. Xen had
beslolen eenen Raad van State naast hem te shellen , om hem in hel beleid dcr rege-

ring bt
j te staan; doch l)1
j wilde zich zelven aan de daarvoor gemaakle Instructie
niet onderwerpen (5), en stond er o0k op, dat de Leden niet door de Statcn
benoemd, maar althans eenige vri
jeli
jlt door hem verkozen zouden worden. Beide
punten werden hem , hoewelnietzondereenig aarzelen,toegestaan, en nu nam hi
j
de hem aangebotlene waardiglleid aan,waarbj hem wasopgedragen ((de hoogste overigheid en absolute authoriteit over alle kri
jgszalken te watercn te lande;''benevens
hetzelfde gezag in zaken, de burgerli
jlte regering en t1e reglspleging betrcffende, a1s
de Algemeene Landvoogden ten ti
jde van Keizer KAREL gehad laadden.De voornaamste
ambten, die volgens deze bepaling tloor hem mogten begeven worden, zou lli
J' vervullen uit eene benoeming van twee of drie personen, op te maken door de Staten van

hetgewest, waarin de betreklting opengevallen was. De Algelneene zoowela1s de bi
jzondere Slaten zouden z0o diltwi
jls mogen bi
jeenk-omen, a1s zj hetgeraden achtten.
Bovendien lladden Ilolland en Zeelqlld bedongen, datde verschillen, die in hun middcn mogten opkomen, door Prins slkualTs en eenige Leden van den Hoogen Raad cn
het Hof van Ik
lblland zouden beslist wortlen.
Op den vicrden van Sprokkelmaapd had de plegtige inhuldiging van xzszczsTzh inde
audientie-zaal van het Hof van Ilollaltd le 'sIlage plaals. Nadatde Graaf aldaar was
binnengeleid, hield de Pensionaris van bol-drecltt zoosT vAx xExlzx eene rede, waarin

hi
j ))metvele goede exempelen uitdeHeiligeSchrift,deoudeendenieuwegeschiedenis
bewees,datde Alvermogende God de zi
jnen in den nootlnietheeftnoch zalverlaten,
gell
jk ook hieruit bleek, dat G0d hare Xajesteithad bewogen om deze landen bi
j te
(1)EcIz.
&:ETiI had zelve daartoe aanleiding gezevcn,dtlorerhcrhaaldeli
jk bi
jde llollandsclze
afgezanten,deAlgemeeneStaten cn PrinsMwcl
tl'
rsop aan te dringclz,dataan Lnlcssl'
slt,dien zi
j
alsharen ôrpcf
/erbcminde,allemogcli
jkeecrzou bewezen worden. Corresponde3lcePJLeicester,
p.X ,20.llesol.d.Stat.:f
?';. v.10 Novembcr 1585. Xr.z.c. pz zoxcl,Yerltandeliltgenc??onuit-

gegeven z
$'ltf/câc4,D.1l.bl.209 (briefvanEslzA:ETIIaan nlArlllTs).Ygl.HOOFT,B.XX11l.1al.1047.
(2)CorrespondencePJLeicester,p.170.
(3)Daarin kwam o.a.in Art17 voor,datdeGraafen zi
jn Raad in geen onderhandelingmet
Spanjezouden mogen treden. :0n,Ilist.#.Ned.oorl.D.ll.B.XXI.b1.689.
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1s84- staan en zi
jne Excellentie herwaarts te zenden;'' daaruitaanleiding nemende om alde

1587 aanwezigen tot dank.baarheid aan God en onderdaniglleid aan den Graaf te vermanen.

Hierop legde x-slcEsa'
Es in hantlen van Prins xAval'
rs, die daartoe door de Algemeene

Staten benoemd was, den eed af tot handhaving van de ware Chri.
qtelt
jke religie en
van de regten, vrj
iheden en privilegiën van de provinciël,en hare ingezetenen. De
Staten zwoeren hem op hunne beurt trouw en onderdanigheid. De plegtiglzeid werd
besloten door eene toespraak van Dr. CLERK, een der Engelsche leden van den Raad

van state,die dc goede gezindheid van ELIZABETIIin hetlichtstelde,))als zi
jnde hier
geen vreemdelinge, maar veeleer inboorlinge, daar zi
j uitde voormalige Graven van
Ilblland gesproten was-'' Nadat de Staten x-zlczs'
rEa de handen gekust en gelukge-

wenscht hadden, geleidden zi
j hem tot in zi
jn vertrek, waar lli
j hen ter maalti
jd
hield (1).
LElcEsrElt had nu het hoogste gebied in handen. Prins sxArRxl's en Graaf wxLxazx

Lonzwxllt namen a1s Stadhouders over bi
jzondere gewesten lastbrieven van hem aan.
Hi
j liet den Graaf van uonsxl.o aanbieden om onder hem LuitenantGeneraalover al
hetkri
jgsvolk te zi
jn;doch deze bedankte voordie eer,daar hi
j verkoos in bi
jzondere
dienstder Statcn van Ilolland en Zeeland te bli
jven, die hem totLuitenant van hunnen Kapitein Generaalhadtlen aangesteld (2).
Te midden dezer schiltkingen ter bevestiging van den wankelen staat der Vereenigde Gewesten, hadden inmiddels de wapenen niet gerust; en de wintermaanden,

waarin hetkri
jgsgewcld gewoonli
jk sluimert,waren van onderscheideneondernemingen,
zoowel van de Staatsche alsvan de Spaansche zi
jde, getuigen geweest. In den aanvang van W l
jnmaand tlesjaars Vi
jftienhonderd vi
jf en tachtig laad de Graafvan Nieuwenaar en Meurs aan .het hoofd van eenige Duitsclle cn Engelsche vaandels, waarvan
de laatsten tot de onlangs aangelande Engelsche hulpbenden behoortlen, de schans te

Ilsseloord in de Betuvle,na een kortbeleg,totde overgave gedwongen,en insgeljks
eene schans bl
j hetBergsche #pp/d boven Ileusden bemagtigd. Te vergeefsbeproefd
hebbentle zich bi
j verrassing van lW.
ùmegen mccsterte maken,wierp htjte Lenteene
schans op,om van daar die stad te bescllieten;doch toen de Heer van Ilautepennem et

een leger van vi
jfduizend man tot ontzetopdaagde, zag hi
j zich genoodzaaktterug te
(1):0R, Ilist.d.Ned.Opr!.D.ll.B.XXI.b1.685- 690. huthentiekeStukken,b1.59-62.
xtvlT, Hist. d. flbll.Staatsr.D.1l.bl.74- 85. Resolut.d.Slat.Gepi.4 Februarii1585. Cerreq
Tpn#ence OJLeicester,P.X1l1.
(2)gesniettemin noemtLEICESTEAhem herhaaldelijkzi
jnen Luitcnant-Generaal.Zieo.a.correspon#enc:,p.391,394.- IIOOFT,Ilist.d.Ned.00rl.B.XXlll.b1.1045,zegtdathj verkoosde
statenvanIlbllanden Zeelandtotzi
jnebetaalsheerentehebben.- DeStaten van Ilollanddrongen
erzeer op aan,dathi
jhetaanbod van tslcssl'
sR zou aanncmen.Resol.r.Ilolland,1586,bl.57.
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trekken. De spaansche Overste BOBAOILLA, die in de omstreken van 'sffcr/pgcfllpq
sc/l15841587
de winterkwartieren betrokken had, deed in W intermaand met vier duizend man Spaan-

gclle keurbenden eenen invalin den Bonlmelerwaard,waarhi
jechterschralen buitvond,
daar de boeren, van zi
jn voornemen verwittigd, hunne voornaamste bezittingen binnen
Bommel geborgen hadden. De Graafvan Hollzwxao, vernemende datde vi
jand zich te
Ilerwerden, ffcroï/lezl en Driel gelegerd had, lieti
jlings eenige di
jken doorsteken,
waardoorbi
jna hetgehecle eiland onderliep.De Spanjaarden,die metmoeite op eenige
hoogten het dreigende levensgevaar ontkomen waren, zagen zich nu door eene menigte

platboomdevaartuigenbestooltt,van allen bi
jstand afgesneden,aan hongerenkoudepri
jsgegeven.Erscheen geen mogeli
jltheidvanontzet,enreedswerd inBommelberaadslaagd,
hoe menzulk een aanzienli
jk getalkri
jgsgevangenenzouherbergen.Doch11O11:PIL1.A,die
van geen overgave hooren wilde,wistzi
jnesoldaten metbewonderenswaardigcn moed te
bezielen. Door kleine schuiten ontlerhield hi
j de gemeenschap tusschen zt
jne verschillende benden, en spoorde allen tot vollaarding aan. Daar echter de aanvallen van den
Graaf van xAxsFsx,
o en van den Spaanschen Overste AQVII,A tot ontzet hunner benarde

krjgsmakkersdoorden GraafvanIlouExlzo teruggeslagenwerden,scheen hetgebreltaan
leeftogtallen verderen tegenstand te veri
jdelen. Doch na vierdagen kwam er plotseling
zulk een felle vorst op, datde Staatsche schepen zich gedrongen zagen i
jlings te vertrekken, om niet vast te vriezen; waarop de Spaanscllen uit hun rampzaligen toestand
verlost, en binnen '.
sIlertogenboscln gebragt werden, waar echter vele aan de gevolgen

der doorgestane ellende bezwelten (1).
In Louwmaand des jaars Vi
jftienlaonderd zes en tachtig vielde Overste TAsslsmet
drie duizend man in Frieslaltd, en liep de Zevenwolden af. Door moorden en bran-

den kenmerltte zich de togtzi
jner wQeste ltri
-jgsbenden,wiernadering overaldegrootste
ontzetting baarde. In alleri
jlkwam Graaf NVILI-EX LooEwlzlt, die wegens xzElcEsrEh's
aankomstnaar Vlissl
ngen vertroltken was, niet zonder levensgevaar over de vastgevroren

Zuiderzee te Stavoren terug.Docllde weg naar Leeuwardeltwashem doorden vi
jand
afgesneden,en zi
jn Luitenants'
rlvx sxxluTxsszx,die naar Boœuntgetrokken was om de
hoofdstad te deltken, werd door '
rAssls overvallen en met groot verlies op (le vlugt
geslagen. Nu schenen Franelcev, Leeuwarden en Dokkum eene weerlooze prooitler

Spaansche roofzucht te zi
jn: doch onverwaclztsviel ))door Gods sonderlinghe Voorsieninghe ende ghenade'' de dooi in, en Txssls, bevreesd datheti
js zi
jne ruiteri
j niet
meer zou kunnen dragen, trok ijlings, alsof hi
j vlugtte, met achterlating van zi
jne

(1)B0R,Ilist.d.Ned.Oorl.D.1I.B.XX.bl.648,666.HOOFT,Ilist.d.Ned.O0rl.B.XXIll.
bl. 1073. vAN METEREN, Hist. d. Ned. 00rl. B. Xll1. bl.247. STRADA,de Bell.:.
cll.T.l1.
L'.Vll.p.395- 402. CAMPASA,della guerra di Ficn#rc,P.1l.p.82.
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1584--dooden en gekwetsten en van de veroverde veldstukken, het land uit. De gruwelen ,
1587
op dezen togtdoor de Spanjaarden gepleegd,ll
adden echterzullkeenalgemeenenschrik
verspreid, dat de ingezelenen van steden en dorpen vri
jbrieven van vzhovoo lkochlen9

en de bewoners van hetplatte land bi
jna allen in hetgeheim metden vi
jand heulden,
om zicll tegen zi
jne mishandelingen te vri
jwaren. Ten einde de Friezen nog meer
door verdeeldheid te verzwakken, liet vERnvoo eene menigte boekjes verspreiden,
waarin de Staten voor baatztlchtige lieden werden uitgemaakt, die het volk met de

i
jdele namen van vri
jhcid en godsdienststreelden,en in hunnen weerstand tegcnSpanje
volhardden, om zelven aan hetbewind te bljven, en hun eigen zak te vullen. Ook
werd daarin den Friezen geraden zich voor het verbond met Engeland te wachten,

waaruitslechls eeuwige oorlog en slaverni
j konden voortvloei
jen.Veeleermoestmenziclz
m et den Koning verzoenen, waartoe niet meer noodig was dan ))eenige vervaarde boe-

ven het hoofd in tweeën te slaan.'' Ten gevnlge dezer sluwe handelwi
jze, die laaar
doel niet overal miste, werd Frt
'eslaltds toestand zoo hagcheli
jk, dat men het niet
ten onregte met een lluis vergelcek ))dat van buiten hoog, schoon en sterk is om
aan te zien, doch allengskens ondergraven en t0t inslorlen bereid wordt-'' Reeds daclat

men er ernstig aan, om de di
jlken tusschen de Klliltder en de Lemmer en tusschen
boklêttm en Kollktln door l,e steken, waardoor (le Zttiderzee en de Noordzee zich over

hetlage land vereenigd zouden hebben, en hetnoordwestelt
jke deeldeslands, waarin
de ri
jltste steden gelegen waren, voor vi
jandeli
jke invallen genoegzaam beveiligd zou
j men
zi
jn. Dech Graaf wztLEix I-ooEwlllt wilde nog van geen plan hooren, waarbi
lletgrootste gedeelte deslands zonder slag ofstootaan den vi
jand pri
jszou geven. lli
j
liet integendeel alle steden in staat van weerstand brengen, en den derden man van de

huislieden opkomen,wqardoorlli
j drieduizentlman bi
jeen kreeg. Ook ontbood lli
j hulp
van deAlgemeeneSlaten,diellem laterwerd toegezonden (1).
Ook in het oostelt
jke en zuidelë
jke gedeelte der Vereenigde Gewesten scheen het
kri
jgsgeluk den Staatschen te ontvlietlen.W elnam de dappere MAARTEXscuExm,naden
vi
jand herllaaldell
jk in kleinere ontmoetingen afbreuk te hebben gedaan,inLentemaand
op last van ThrcnsEs, den verdrevenen Keurvorst van Keulen, de stad J'
Jorlc in
W est
pltalen in; doch de nadering van den Heer van Ilautepenne, die met eene aan-

zienli
jlte legermagt aanrukte om de stad te belegeren, dwong hem meteen aanzienli
jken buit terug te trekken. Tot belooning voor zi
jne stoulmoedige daden werd lli
j
hierop door xzElcEsTzzA, die zeer met hem wasingenomen, totRidder geslagen en met

(1)B0R,Ilist.d.ATc#.00vl.D.lI.B.XX.b1.692,709.IIOOFT,Ilist.d.AT
e#.00rl.B.XXIY.
bl. 1057- 1060. vu 5IE'
rSItEX, Ilist. #. Ned.Oprl.B.Xl1l.b1.217. vls nEyp,Ilist.d.Ned.
oprl.B.lY.bl.68-71.
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er bezorgd te worden over het1581een gouden keten begiftigd(1).lnmiddelsbegon men ze
h
1587
beleg van Grave,hctwelk reedssedertSprokltelmaand van etzelfdejaardoordenGraafvan
xAxsrEx,p op lastvan pAhxtberend was.W anthoeweldezedoor deoverkomstvan xuElcEsl'
Eh

en talrjke Engelsche hulpbendcn in zi
jne hoop bedrogen was,om zich naAntwevpenb,
g
val spoedig van het grootste gedeelte der Vereenigde Gewesten te kunnen meester ma-

lten, had hi
j echter besloten den kri
jg met inspanning van alle krachten voortte
zetten , en zich achtereenvolgens van alle aan de llaas gelegene sterkten meester te
maken. In de eerste plaats werd hicrdoor de stad Grave bedreigd, een der weinige

vestingen, die voor de Spanjaarden den weg naar de Noordeli
jke provinciën afsloten,
waar zi
j nog slechtslangs een lastigen omweg komen konden. Haar bezitwas dus voor
de Staatscllen van het hoogste belang; doch zi
j wasaan de landzi
jde behoorli
jk versterkt, en van een garnizoen van achthonderd man voorzien,behalve de burgeri
j, die
evenveel man in de wapenen kon brengen. LrBBERT rultlc, Heer vAw HEMERT, een

jong Geldersch edelman van aanzienli
jken huize, voerde het beveloverhetkri
jgsvolk.
Zoodra sxkXSFyrxzO door betopwerpen van vi
jfscbansen rondom de stad zi
jn voornemen
om haar in te sluiten had te ltennen gegevenj werden de Graaf van uollzwruo en de
Overste xonRls met eenige troepen door LEICESTER derwaarts gezonden, om haar van

levensmiddelen en lkri
jgsbehoeften te voorzien.Hetgelukte hun eene vi
jandeli
jkeschanste
veroveren,de Spaanschen m et grootverliestcrug tesl
aan, en eene aanzienli
jke hoeveelbeid van alle benoodigdheden benevensdriehonderd vi
jftigsoltlaten inde stad te brengen.
Doch I>khAxA,beseFende dat Grave nu nietdoor gebrek tedwingen was,beslootdevesting

door geweld te veroveren. Hi
j zelfkwam in hetlegermetalletroepen, waaroverlli
jbeschikken kon,lietbatterl
jen opwerpen en de stad van den overkantderrivierheftig beschieten.W eldra bezweek een gedeelge derwallen;doch deeerstestorm derSpanjaarden
op den zesden van Zomermaand,dieslechtstotdoelhad denog zeer hooge en moei
jeli
jk
te beklimmen breste verkennen, werd manmoedig afgeweerd. Dc bevelllebber derschut-

teri
j, vA> BRZIIEROOE, was daarbi
j echter gesneuveld. He@verliesvan dien walkkeren
kri
jgsman en de vrees voor plundering en moord schenen de inwonersalle geestkracht
benomen te hebben. Toen de vi
jand zich den volgenden dag gereed toonde om den
storm in grooter aantal te hervatten,ontznnk de moed zoozeer aan burgers en soldaten,

dat de Regering den Heer vA> HEMERT voorshelde, of het niet beterware bj ti
jds
goede voorwaarden te bedingen, dan de stad aan een wis verderf blootte stellen. Xet
vuur verzettede de Hopman nExvs I)E CHARETTE zich tegen dien eerloozen voorslag. N0g

wasmen naar zi
jn gevoelen in staatden storm afte slaan, de stad wasvoor geruimen
ti
jd van het noodige voorzien, en eene kri
jgsmagt in aantogt, om haar te ontzetten.
(1)corremondencePJLeicester,p.79,139,141j167,227,239.
I1l DEEL. 1 STUK.
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11
55
88
47
- Inderdaad had LEICESTER in Bloeimaantl op (le heit
le tusscllen Amersfoolnten Ni
jkevlv
.

veertienhonderd ruiters gemonslerd, waarmede hi
J, met eenig voetvollt, het ontzet
van Gvave lloopte te bewerltstelligen ; en vAx HEMERT zelf had hem den vorigen
tlag geschreven in de verdediging geen bezwaar te zien. Doch de versaagdhcid der
meesten, die hem omringden, sloeg ook hem in hethart (1). Ondergunst
ige voorwaarden werd Gravo op den zeventlen van Zomermaand aan I7ARAIX overgegeven. De

bezetting trok mct geweer, paarden en bagaatlje uit, en de burgers mogten insgeli
jks
tle stad verlaten, zoo zi
j nietverkozen naarde instellingen der Roomsclle Kerk te leven. llet naburige M egen en het kasteel te Batenburg, niet langer door Gvave ge-

rugsteuncl en afzonderli
jlt tot ernstigen weêrstand onbekwaam , werden nu o0k door
laetontmnedigde garnizoen verlaten en aan I>A.
ItMX pri
jsgegeven. LEICESTER zelfkeerde,
na dc schansen te Batenblklg en aan '/Bevgsclle ffpp/c/bemagtigd te hebben, van
zi
jne vruchtelooze poging totontzetvan Grcf'
t?c in Utreclttterug.
Algemeen was de vcrontwaardiging over het gedrag van den Bevelhebbcr, die eene
plaats van zooveel gewigt zoo lafllartig verdedigd
' had. Zoowel de Algemeene
staten als de Statcn van Ilblland drongen er op aan, dat een gestreng voorbeeld

gegeven en te zi
jnen opzigte gecn aanzien despersoons gebruilkt zou worden. VAx
IIEAIERT werd in llechtenis genomen en voor eenen kri
jgsraad gesteld, die hcm , met
twce zi
jner ltapiteins, ter dood veroordeelde. Te vergeefswaren alle pogingen zi
jner
talrjke vrienden en bloedverwanten om LEICESTER totgenade te bewegen.Op den acht
twintigsten van Zomermaantl des jaars Yi
jftienlaonderd zesentachtig werd het
vonnis te Ulrecltt aan laem voltroklten. De laierbi
j door IZEICESTE? betoonde geslrengheid vontl algemeene toejuiclaing, tlaar de standvastiglleid en ltri
jgstucht, vooral der
adelli
jlke bcvelhebbers,.veel te wenschen overlielen, en de Slaatsche wapenen door
hunne vadzigheid, zorgeloosheid of bloohartigheid reedsmeermalen de nederlaag geleden

hadden (2).
In Bloeimaantl vernamen de Ridmcesters Pxrluvs en slARcELLvs Bakx te Bergen op

Zppm , dateenige kooplieden zicllgereed maakten een aanzienli
jken voorraad van granen en andere waren uit 'sffcr/pgcnôpdc/l naar Antwerpelt te vocren, waar desti
jds
(1)IIOOFT, Ilist. d.ATc#. 00rl.B. XXIV.b1.1063 zegt:))'tzy datLem eighcn gevaar,oft
erbarming oover de weerlooze gemcente, ofthetsmeeken zynerboele(wantLierafwerd sterk
gesprokcn) week in den boezem maakte-') I-EICESTER (Correspondencep.302)sprcektvan zi
jnc
echtgenoote. Ygl. CROTIIAnlèalium L. Y. p.97.

(2)soR,Ilist.d.Ned.O0rl.D.lI.B.XXI.bl.699 70$).UOOFT,Ilist.d.Ned.0()rl.B.XXIV.
1nl. 1061 1063. s'
rnz&oz
t, #c bell. tlt'
fl/.T. ll.L. V11.p. 412 418. DENTIVOULIO. N ederl. O0rl.
1). ll. B; 1V. b1. 409- 411. z. Bossclll, Neerlaîèds beldendaden te !cn#,D. 1.la1.240 ,253.

(yvrespondence PJ Leieesler,p.284- 310.
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groote duurte was. Uitgezondene verspieders bragten de tijding mede,datde voorraad15
15
88
47
in vi
jfhonderd wagens geladen was, die,ondereen sterlkgeleidevan Spaanschetroepen,op den zeven en twintigstcn vertrekken zouden. Xet toestemming van den Baron
w xtxaocouBv ,die zelfin hunnen aanslag wi
de deelen, troklten de Ridmeeslers den vori.l
Zppm , en
gen nacht met driellonderd ruiters en evenveel voetknechten uit Bergen
slelden zich bi
j de kapel van s'
r.AxTuoxzsin hinderlaag. Toen de morgen daagde,
kwam laet convooi aan; dech een diklte mist vergunde hun niet de sterltte van het
geleide te onderscheiden, hetwelk omstrceks duizend man bedroeg. Kort beraad ne-

mende, bcsloten zi
j niettemin hun opzette volvoeren, en vielen onverhocds op den
vi
jand aan, dien zi
j in verwarring bragten en op de vlugtsloegen. Xetgrooten buit
aan paarden en kostbare koopwaren kwamen zi
j in Bet'
gc4 pp Zppm terug.lletgraan,
op den grond uitgestort en vertreden, lieten zi
j echter liggen, uitvreesveor een
uitval der Antwerpenaars, die het ook weltlra, onder aanvoering van MownaAoow, van

daar kwamen halen (12. De Graafvan xlotlEwx,o en de Engelsclae Alaarschalk wxlzlzlxM
PELUAM deden daarop eenen invalin Braband, in de hoop eenige schansen te bemagtigen, doch zagen zich daarin teleurgesteld, en moesten zich vergenoegen metdeLc0?pc-

slraat af te loopen en te plunderen. Vi
j Breda namcn zj ecbter den Engelschen
Hopman w ELcll gevangcn, die te voren in Staatsclle dienst de stad Aalstaan pAaMA

verkocht,en sederLde Spaanschen gediend llad. Hi
j werd aan IZEICESTER overgeleverd,
en men verwachtle nietanders,dan datde verrader, die ook bi
j PARMA geen vertrouwen had gevnnden, het lot van den ongelukkigen vz
tx HEMERT deelen zou, die veel

minder schuldig sclleen. Doch LzlcEsrzlt,die zelfllem de galgwaardigkeurde (;),
schonlk laem nietalleen leven en vri
jheid,maar nam hem oolt onder zi
jne li
jfwacht
op, tot groote en gegronde ergernis. der Netlerlandsche en Heogduitsche bevelllebbers,

die nu vroegen waartoe de gestrenglaeid jegens vA> HEAIERT gediend had,en ofdeEn-

gelschen boven de wetgesteld waren (5)? Hctllierdoorontstanemisnoegen werd door
een anderen misslag van LEICESTER vermeerderd. Prins w ILLEM vkx oRAxzz llad tot

gewoonte gehad, elken ltri
jgsman trapsgewi
jze van lageren tothoogeren rang te laten
oplklimmen, en over Nederlanders, Duitschers, Franschen en Engelschen, bevelhebbers
van hunne eigene natie aan te stellen. Zonder zicll laieraan te storen, droeg rElcEsrxh

hetbeveloverhetregimentvan den HeervAx IIAUTAIX,die bi
j den Kouwensteinschen
(1):0n, Ilist.d. AT:#. 00vl. D. 11. B.XXI.b1.750. I.IOOFT, Ilist.d.ATc#. 00rl. B.XXIY.
b1. 1065. vAx SIETSRCN, Ilist.d. N ed. Op0
'l.B.Xl.b1. 223.

(2)CorrespondencePJLeicester,p.138.
(3)DOR, 11ist. d. AT
c#. 00rl. D. ll.B.XXI.b1.750. HOOI?T,llist.d.ATc#.O0rl.B.XXl$'.
b1. 1065. vd.
x METEnEN, Ilist.d. Ned. 00rl.B.Xl.b1. 223.

180

ALGEX EENE G ESCHIEDENIS

15
18
58
47 di
jk gevallen was(1), aan zi
jnen neef >'ILlPs sxnwzv, Gouverneur van Vlissingen,
op. Twee en twintig Overstcn, waaronder rzLlps vAx la
kssxu en ozoaoz ZVERIIARD vA>

sorxsy dienden daarop bi
j den Graaf van Hou>rwx,o ecn smeeksclariftinjmetverzoek
er bi
j LElczs'
zE:t op aan te dringen, dathi
j de verschillende natiën, waaruithetleger
was zamengesteld, niet ondereen zou mengen, en hen niet van alle hoop op bevortlering verstelten zou, door de openvallende betrekkingen aan uitheemschen te geven.
HouzlLo overhandigde dit geschrift aan LElcEse
rEa, die zich hield, alsof het naar

muitert
j smaakte, en nietscheen te begri
jpen hoezeerhi
j door diergeli
jlke maatregelen
de harten der kri
jgslieden van zicll vervreemdde (:). Doch ook in hetburgerli
jke
bestuurhad hi
j eenen weg ingeslagen, die geenszins geschikt was om hem de achting
cn het vertrouwen onzer voorouders te doen behouden.
Spoedig was het geblcken, dat Lzlczsl'
Ea, door het Algemeene Stadhouderschap over

de Vercenigde Gewesten aan te nemen, meer de aandrift zt
jner heerschzucht, dan de
bevelen zi
jner Koninkll
jlte Xeesteres gevolgd was. Op den veertienden van Sprokkellnaand was de Engelsche gezant nxvzpsox naar ELIZABETII vertrokken, om haar de bek-rachtiging van het verdrag met de Algemeene Staten, en tevens de opdragt van
het Gouverneur-Generaalscllap aan LElczsrsa te berigten. Hevig was de Koningin over

de eigendunkeli
jke handelwi
jze van haren gunsteling verontwaardigd. De vrees voor
de zware onkosten, aan de ondersteuning der Nederlanden verbonden, had haar reeds
znetweerzin over hetgenomene besluit vervuld:en nu scheen IzElcEsrElt's nieuwe waardigheid haar naet te meer klem tot de uitvoering harer beloften te verpligten. In het
door haar uitgevaardi
gde manifesthad zi
j de beschuldiging, van naarde Souvereiniteit
tler Vereenigde Gewesten te staan, verre van zich geworpen: en reeds de eerstedaad van
haren vertegenwoordiger was de aanneming van ecn gezag, weinig verschillende van

helgeen zj herhaaldeli
jk en uitdrukkeljk geweigerd hatl.Zelfsdetitelvan Eœcellentie,
die men LslcEsrzlt gaf,stond haar tegen,niettegenstaande ht
j haar verzekerde dathem
nog hoogeren titel was aangeboden,dien hi
jeclztergeweigerd had (5). Lzlcss'
rzh's
vi
janden aan llet Engelsche Hof verzuimden nietEIZIZABETU in deze stemming te versterken. Xen deelde haar mcde,dat de Gravin :an LEICESTER ,naar het geruchtwilde,
eerlang naar Nederland vertreklten zou, om in de eer van haren gemaalte (leelen,en

eene luisterri
jke hofhouding te voeren (4). Nu steeg de gramschap deri
jverzuchtige
Vorstin ten top,en tegen laetgevoelen van alhare Raadslieden ,die haar ten dringendste

(1)ZieLiervoorb1.148.
(2)IIOOFT,llist.d.Ned.Oorl.B.XXIY.bl.1065.
(.
!)correspondenceofLeicester,p.94,215.
(4)Correspondence PJLeicestev,p.XY.112,144.
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vermaanden om de goede zaak nietdoor overi
jling geheelte bederven,zond ztjharen15
841587
onder-kamerheerruoxz
ks UIIw>:AI;E naar de Nederlanden,om x-zzcEsl'Ea den onmiddelli
jken afstand van deLandvoogdi
jte bevelen. ln heftigebewoordingen verweetzi
jhem
deze ontrouw aan zl
jnen last,te meer strafbaar,naarmate hI
j,wien zi
j van den grond
llad opgerigt, en boven al hare overige onderdanen had begunstigd, haar met meer

minachling bejegend en hare eer in gevaar gesteld had. Aan de Algemeene Staten
af zt
j haar ongenoegen te kennen, datmen zonder hare toestemming en tegen hare
bedoeling van llare goedheid misbruik gemaakt en agn LEICESTER de absolute a'
utltori-

fcf/opgedragen had;weshalve zl
j hem had gelastonmiddelli
jk daarvan afstand te doen.
De Algemeene Staten warcn niet minder verwonderd en teleurgcsteld door dit gevolg

hunner welgemeende handelwi
jze, dan LEICESTER zich in zjne i
jdelheid en lleerschzuchtgekwetstgevoelde.Terwi
jlde laatste niets verzuimde om de ontevredenheid zi
jner
Meesteres te bedaren, en valscheli
jk alle schuld op bAvlosox wierp,alsofht
j allcen op
raad en aandrang van dezen zich tegen zi
jnen zin tot het aannemen van de Landvoogdj had laten bewegen (1), verzochten delaatsten haarootmoedig hetgebeurde,
althans vooreerst, goed te keuren. Zi
j betuigden zich schuldig te gevoelen,omdatzj
vooraf haar gevoelen niet hadden ingewonnen, m aar verklaarden niet in te zien, dat

hunne daad eenigzinsmet hetgeslotene verdrag in stri
jd was. De opdragtderabsohtte
c'
u//zprf/cf/strekteimmersgeenszins om hem deSouvereiniteittoe tekennen, maarslechts

om hem teverheFenbovendeoverige,onderhem geplaatste,Stadhouders,diebl
jvoorraad
en bi
jberigtscllriftwaren aangesteld (2),en om doorden grooteren luistervan zi
jngczag de verslagene harten des volks te verltwikken, daar de vervallene toestand derregering,na den dood van den Prins vAx OR&wJE, ten dringendste een Hoofd vereischte.
Teregt zagen ElzlzAzzr
rlt's voornapmste raadslieden in, dat de opoflkring, die van

LmcEsl'zlt gevorderd werd, de Yereenigde Gewesten met wantrouwen in haren bi
jstand
vervullen, hunne zaak grooteli
jksbenadeelen, en I'ARMA nieuwen moed schenken zou.
Voor Engeland, hetwelk ernstig doorSpqlt
je bedreigd sverd, washetvan hethoogste
belang, die gevolgen te voorkomen. Doch ELIZABETU was op dit punt onhandelbaar
geworden, en er was niet m inder noodig, dan dat haar getrouwe minister cEclL Lord

BURLEIGH zi
jn ontslag aanbood,zoo zi
jin haarbesluitvolhardtle,om haar daarvan terug
te doen komen. Op het dringende en smeekende verzoek van den Raad van State

(1)CorrespondencePJLeicester,p.163,168.
(2)XLUIT, Ilist. d. ffplf. Staaisr. D. ll.b1. 87. ln deaktederStaten van Friesland,
waarbi
j Graafwll
ul
-Ex LooEwlzx totStadhouderwerd verkozen,wordtook gesproken van absolut
jt
& c#/#ptf#:9-ende &ptfpcrpclfr, niettegenstaande dc Graaf aan ecne lnstructie gebonden werd. Zie

deaktebijJ.A.c.vAx IlErsos, diatribein cuilielmiLudoviciNassaviivitam,ingeniumjmerita.
Traj.ad Rhcn.1835,p.232.
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15
1587
$4- s
temde zj er in toe ofn LEICESTER vooreerstzi
jne waardigheid telaten bchouden,tntdat
d
e toestand des lands gedoogen zou, dat deze zaak naar haar goedvintlengeregcldwerd.
Daclz LEICESTER was door het gebeurde in eene valsche verl
aouding tot de Staten geko-

men. Zi
j gevoelzen xnetbeltommering,datELIZABETIIzich terugtrok,terwi
jlLEICESTER
zich indrong,en datzi
j gevaar liepcn tegeli
jk doorhaarverlaten en aan zi
jne heerschzucht en willekeur pri
jsgegeven te worden: lletgeen hun, na hetgebeurde metden
Hertog van Axzov,dubbelezorg baarde (1).
W erkeli
jk hatl ELIZABETII een onoverwinneli
jlken weêrzin tegen de zending van LEI.
czsl'Eh opgevat. Gedurende verscheidene maanden werd hem uit Engeland geen geld

taegezonden; en op zi
jne dringende vertoogen ontving lli
j slechlstotantwoord, datde
Koningin t1e gemaakte lkosten reedsbetreurdejen spi
jthad,zich in die zaak gestoken
te laebben. Ook de bi
j verdrag toegezcgde hulptroepën bleven ten deele achter, of
lkwamen z0o laaveloos aan, dat zi
j op kosten der Staten van kleetlercn cn wapenen
voorzien moesten worden. Niettegenslaande LEICESTER herhaaldeli
jk verzocht, datmen
aan de steden, die hem z0o luisterri
jlt ontvangen laadden, brieven van dankzegging
zenden zou voor de laem bewezene eer, werden die in zomermaand,een halfjaar na
zi
J-ne komst, nog te vergeefs gewacht (2). Het was derhalve natuurli
jk datvelen aan
$
ELIZAMETH 's bet
loelingen begonnen te twi
jfelen, en llare opregtheid werd nog te meer
vcrdacht, toen er laerhaaldell
jk geruchten en berigten kwamen, dat de Koningin in
lzetgelleim metPARMA over een verdrag metSpanje onderhandelde. W erkeli
l'k tlorstte
ELlzxBET1I naar vrede, en leende onvoorzigtigli
jk lleto0r aan Antwerpsche kooplieden
en andere zendelingen van PARSIA,die haar door verleideli
jke voorslagen in slaap zocht
te wiegen, Reeds toen UEXEAOE naar de Nederlazèdeltgel
tomen was, om LEICESTER te

dwingen van zi
jne hoogç waardiglleid afstand te doen, hadden de Staten hem over die
geruchten onderhouden, die doorpAaxz
t opzetteli
jk verspreid werden,om verdeeldheid
te zaai
jen.De gezanthad toen plegtig betuigd,datzi
jne Xeesteresnimmer vrede zoude
(1)correspondence PJ Leieester, p. 94- 280, 468-473. :0R,Ilist.d.Nederl.O0rl.D.1l.
B.XXI.bl.697. vAN METnREN, Hist. d.Ned. 00rl. B.Xl11.bl. 249. IIOOFT, Ilist.d.Ned. 00rl.
B. XXlll. bl. 1046. GROTIUS, hnnales, L. V. P. 95. XLIJIT, Ilist. d. ATc#. Staatsr. D. 1l.
b1.74--138. De anecdote van HOOFT,B.XXlll.bl.1039,bet
rekkelijkden geheimcn last,door
y:T,lzxBEriI aan JUEICESTER gegeven , om zich , als ltet der moeite waard was, van de Ycreenigde

Gewesten voorllaarmeestertemaken,cn lletdaardoorreedsvölrsnlcEsTEl
t'skomstbi
jdeStaten
opgewektewantrouwen,wordtop afdoende gronden doorXr.u.BEIJERMAXin zi
jn gcscllriftoldeltbarneveld enz.voorecn xcrzinselvan lateren ti
jd gehoudcn.

(2);ie voor het geld de Correspondence PJLeicester,0.a.p.199,201,277,341;voorde
.

soldaten o.a.,p.228,235,voor de brieven,p.203,329,348.
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sluiten, zonder de Staten daarin te kennen; doch ELIZABETH was daarover zeer ver-1584.
1587
stoord, en vroeg hem in haar antwoord, of zi
J dan zonder hunne toestemming hare

eigene zaken nietzou mogen behartigen, en ofhetnietvoldoende was, a1s zi
j hun
daardoor geen schade berokkende? Hare gezindheid en geheime onderhandelingen waren
aan onderscheidene regeringspersonen, die in Eltgelqnd hunne vertrouwden hadden,
zecr goed bekend,en moesten de Staten derhalve met wanlrouwen vervullen. Herhaal-

delt
jk beluigde LEICESTER aan de Raadslieden der Koningin, hnezeer zi
j door deze
hanz
'elwi
jze in de algemeene achting daalde, en de harten onzer i'ooroudersvan zich
vervreemdde;doch lli
j vermogtdaarin geen wi
jziging te brengen (1).
LEICESTER zelf, trotsch en onbedachtzaam , was door llet gebeurde niet voorzigtiger

en bescheidener geworden. Toen hi
j gegronde vreeskocsterde, dathi
j door EI-IZABETII
afgezet en teruggeroepcn zou worden, had lli
j met opzeteen hoogen en ruwen teon
jegens (le Staten aangenomen,om methen in twistte geraken,en daarin eene aanleiding te vinden, om uiteigene beweging zi
jn gezag ncder te leggen (2). Doch de
Statcn hadtlen de wi
jsheid gehad, hem geen reden totmisnoegen te gcven, en bleven
hem voortdurend met den meesten eerbied bejegenen. De uitEngelaltd onëvangene
teregtwi
jzing in den wind slaande, verlangde de i
jdele man, dathetzegelder Algemeene Staten de kenteekenen van zl
jn gezag zou dragen. Zi
j deden hem opmcrken,
dat de vorige Gouverneurs-Generaal steeds het wapen van den Heer tles lands gcvoerd

hadden, en laet dus natuurli
jk cn voegzaam was, dallli
j hun wapen gebruil
ten zotl,
daar de Souvereiniteit thans bi
j hen berustte; doch ))om zi
jne Exccllen:ie te believen
in zi
jn persoon, en om onderscheiding te maken tusschen zi
jn zegelen datvan dc
Heeren Staten''stemden zi
j er in l0e, datxzElczsTEh op de borstvan den leeuw , die
met zwaard en pi
jlbundelhetwapen.der Vereenigde Gewesten uitmaakte, hetlzelmteeken van zl
jn bt
jzonder wapen zou lnogen plaatsen, bestaantle in eenen beer, op de
achterstepootcn overeind staandetegen een knoestigen stam (5). Ook lcn opzigte der
geldmiddelen begrepen de Staten ))dat aan de voldoening hunner beloften niet alleen

de eeren goede naam ,maarook hetgeheele welvaren vandenlandegelegenwas(1),''
(1)CorrespondencePJLekester,p.88,137,214,217,229,231,236,242,246,290,322,
etc. Xcrkwaardig zi
jn deopmerkingen van sslcEsTnnomtrenthetdoorzigtderStatcn,waarophij
niet gerekend had. Correspondence,p.33:))W atdeStaten betreft,ik verzekeru datzi
jlicht
zien dooreenekleineopening;?'p.251:))zi
jzi
jn zeerslim ,en ik heb nogneoitmetzulk wantrouwend volk te doen gehad-''

(2)CorrespondencePJLeicester,p.132. BEIJERMAN,Oldenbarneveld :977.b1.130.
(3)Besol.d.Stat.Gen.7 Juntj1586. 1.&.zlzIorr,Btidragen,D.Yl1.b1.107.
(4)Resol.v.ffpl/cn# 1586,b1.107.
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1584- en stonden aan LEICESTER veel meertoe, dan in de voorwaarden, onler welke hi
j
1587 het Algemeene Stadhouderschap had aanvaard, was opgenomen. Niet tevreden met de

daarin voor één jaar toegestane opbrengst van tweemaal honderd duizend guldens
'snaaandsdoor llolland,Zeeland, Utrecltten Fviesland, behalve de brandsclaattingen en

imposten van Gelderland, Vlaandeven en Braband, waarbl
j later nog de administratie
der donaeinen in de vier eerstgenoemde gewesten gevoegd was, had x-xlcssrza reeds

drie dagen na de plegtige aanvaarding zi
jnerwaardighei: honderd duizend guldensin
de maand meer gevraagd,die hem voor vier maanden werden toegestaan. Ook keurde

mcn goed dat hi
j reeds op eigen gezag honderd en vi
jftig duizend gultlenshad opgenomen; en de Staten van Ilolland gaven later dertig duizend guldens vooruit, om
ltem in staat te stellen eenige kornetten ruiters aan te werven. In Bloeimaand verzocht

hi
jdeAlgemeene Staten hem een jaarli
jl
ksch ïnkomen toe tekennen.Zi
jberiepen zich
op hetmetELIZABETII geslotene verdrag, waarbi
j deze de bezoldiging van al hare Bevelhebbersen kri
jgslieden op zich had genomen,doch toen rElcssl'Eh verzelterde,nog
geen penning voor zich zelven van haar genoten te hebben, werd hem een jaargeld
van honderd duizend guldenstoegelegd (1).
Evenzeer a1s de Staten geneigd waren LEICESTER met al hun vermogen te ondersleu-

nen, waren zi
j ecllter ook op hunne hoede tegen alle inbreuken op launne duur gekochte vrgheden cn regten. Toen zi
j een en andermaal Fransche brieven van hem
ontvangen hadden, lieten zi
j hem weten datzi
j zelven alle missiven, krachtenshunne
privilegiën, in het Nederduitsch opstelden , en verzochten hem uit dien hooftle zich

daarin ooltte willen bedienen van ))de natuurli
jke taalvan dcn lande (2).,' Om hem
genoegen te gesren,voegden zj ecl
ater somtl
jds cene Fransche vertaling bi
j de stultken,
die zj hem toezonden (5).
Zoolang het onbeslist was, of het ongenoegen van zslzksE'
ru zi
jne terugroeping ten
evolge zou hebbcn, had LExcEsrEa in ,sGravenltage vertoefd,hoewelhetzi
jn vonrne(1)Itesolut.d.Stat.Gen.10 Jan.,1 en 7 Febr.,14- 17 Xci1586. llesol.t,
.Ilbllaztd 1586,
b1. 107, 116, 154, 174, 260, 342, 347- 356. :0n, Ilist. d. ATc#. 00rl. D. 1l. B. XXI.
bl.722,730, 751.

(2)Resolut. d. Stat.&c07.15 April!22 Jtmi
j 1586. lkesol.r.Ilollaîld 1586,b1.68,119.ln het Begister der ResolutiLn van de Staten-Generaal komt de eerste Resolutie in llet Nederduitsch voor op 25 Xei 1580. Baarna worden noJ enkelc Fransche gevonden ,tot op 5 Xei
1582. Op 7 Xaart 1582 was besloten ))dat m en nu voortaen de rcsolutiLn van de Generaliteit in

ncderlandsche taele continueren')zou;en op 13Januarti1583werden Zl
jneHoogheid dcPrinsvan
oranje en de Raad van State verzochtzich voortaan alleen van de Nederlandschetaaltebcdienen.
(3)vAx wlzs op 4VACESAIR)St.$7111.bl.58.
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'

men niet was, aldaar zt
)ne residentie te houden (1). Eerstin Lentemaand vertrok hi
j15
15
8s
4y
van daar ovcr Ilaarlem naar Amsterdam , waar llz
j op den achttienden aankwam , en
metveelluisterontvangen en onthaald werd.Zoowelde regering als de burgert
j waren
met den doorluchtigen gast ten hoogste ingenomen, en wedt
jverden in eerbetoon (2).
Na twaalf dagen in Amsterdam vertnefd te hebben ,begaf LEICESTER zich naar Utrecltt,

waar lll
j besloten had,zi
jn verbli
jfte vestigen. Xeer dan ééne reden had hem daartoe
genoopt. De benoeming van xAral'
rs totstadhouder van Ilollalld had zi
jne hoop verl
jdeld, om op hetvoornaamste der Vereenigde Gewesten een overwegenden invloed te
verkrijgen (5). Tt
jdensdeonderhandelingen met>LLIZ&BETIIin hetvorigejaarhadPAurt!s
Bvfs, van wege de Staten van Utvecltt in het gezantschap geplaatst, op de Koningin

een zeer gunstigen indruk gemaakt, en daarvan parti
j getroklten, om dat gewest, a1s
ten hoogste aan haar verknocht(4),en tevensmeerdanIlollandenZeelandaan'svi
jands
lagen bloolgesleld, aan hare bi
jzondere zorg aan te bevelen. ELIZABETH had dien ten
gevolge aan de Staten van Utrecltteenen briefgescbreven, waarin zi
j hun mededeelde
den Graafvan LEICESTER gelastte hebben, voornameli
jlk voorllunne veiligheid en hun
welzi
jn zorg te dragen. De Utrechtsche burgeri
j, doordit gunstbewi
js gevleid en voor
ecn aanzienli
jltgedeelte totde i
jverige Hervormden behoorende, verwachtte van LElcEs,sR krachtige ondersteuning der gotlsdiensten tevens bcteugeling van helgeen zi
j #pJland's overmoed noemde. De Graaf van wzErw ExAAR was zeer Engelschgezind, en zag

in den aanvaflï IuEzcEsl'
zR naar de oogen. Bovendien was Utrechthetnatuurli
jke middelpunt, waaruit de krj
ig zoowelnaarhetNoorden en Oosten alsnaarlletZuiden het
best kon bestierd worden. De stad was ten ti
jde van Keizer KAREIZvan nieuwe bolwerken voorzien, en nog onlangs had men met groote kosten de m uren versterkt.

LslcssrEa koos dus die stad totzi
jpe gewone residentie, en nam aldaarzi
jnen intrek
in hetDuitscheHuis(5).
(1)Correspondenoe PJLeicester,p.14l
(2)Dr.p.SCIIELTEMA,de &rJcJvaltLeicester teAppt
:/egWcm,Amst.1851.
(3)vAx REYD, Ilist. d. l'c#. Oorl. B.lY. bl.81. Waarachtige ffg/pri: van & t/
cn oldeltBarnevelt, 4e druk,Rott. 1670, bl. 149.

(4)ln een Landschriftvan deResolutiën derStaten van Utrechtstaatgenotecrd op 19 Januari
j
1586: ))De Grave van Nt
jevenaer Mueurs crycht absolute commissie voor 'tgouvcrnementvan
Utrecht, doch z0o 't die grave van Leycester volgende die tractaten met llem gemaekt als gouverneur generael ljden mach-')

(5)n0I
t, Ilist.d.Ned.00rl.D.lI. B.XX. bl.671. IIOOFT, Ilist.d.Ned.O0rl. B.XXl11.
bl.1048. Correspondence f
?JLeicester,p.141. 411
-.H.M.A.z.vAN AscllvAx wlzcx, Leicester i,l
Utrecht,in lzet 7k'#1c/?r.voor Gesch. Oudlt.en stat.'
p. Utrecht,1836,bl.20.
lll DEEL. 1. STrK.
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1584- In Utreclttwerd hl
j echteromringd en spoedig geheelingenomen dooreenigeVlaam1587 sche en Brabandsche uilgewekenen ,die hem van de Staten- regering afkeerig maakten,

en daardoor eenen weg deden inslaan, die zi
jne heerschzuchten i
jdelheid vleitle,doch
laem meer en m eer van de Nederlandsche Regenten vervreemdde. Den grootsten invloed
verkreeg JAcos azxxoovb, een sluw en bekwaam maar beginselloos man, die te voren
den Graaf van Eosxoxb als Secretaris gediend had, door ohAxvzrzx,z tot Kommiesvan Finantiën verheven was, ook later in het vertrouwen van trvA en ps x>rovEsExshad ge-

deeld, doch, van ontrouw in het beheer van 'slands penningen beschuldigd, zi
jne
betreltking had moeten nederleggen. ln de jaren Vi
jftienhonderd vier en tachtig en
Vi
jftienhonderd vi
jfen tachtig was lat
j onze afgezanten naar Franlcr%
jlçen Engeland op
eigen gezag gevolgd, en had zich bi
j vele aanzienli
jken weten in te dringen. Zich te
Utrecht met der woon gevestigd hebbende, nam hi
j terstond na LElcEsrEh's komst
aldaar de houding van een i
jverigen Hervormde aan,en wilde alleen dienstboden houden,well
te zi
jne godsdienstbeleden. Doordeze en anderekunstgrepennam hi
jLEICESTER
voor zich in, en niettegenstaande deze zelfs uit Engeland voor den gevaarli
jken en
geveinsden man gewaarschuwd werd, schonk hi
j hem een onbepaald vertrouwen (1).
T0t de voornaamste personen uit lAyrlxtiouo's aanhang, die weldra den naam van de

Acfzlpptf#ft
s/ey kregen, behoorde verder xlw
&.wlëx, x)z BrztcllohAvz, die zich in hetjaar
Vi
jftienhonderd vier en tachtig,na de overgave zi
jnervaderstad Gelttaan PARMA,naar
E ngeland, en van daar naar Utrecl
tt begeven laad, ongeveerterzelftler ti
jd, waarop
xzzlczsl'
ER naar de Nedevlanden vertrok; alsmede (lEltA.lto Phovwzwclt bi
jgenaamd oEvExTER, die uit':Ilertogenbosclt naar Utreclttwasgekomen, waar hi
'
j reedseenigejaren
.

gewoond had. DE BvRcugaxvE werd reetls in Lentemaand doorLEICESTER a1sSecretarisin
dienst genomen , en o0k tot buitengewoon Secretaris van den Raad van Stateaangesteld.
PaovwzxcK kende het Engelsclle Lid van den Raad van State XILLEGREw , die steeds

bi
j hem zi
jnen intrek nam , als lai
j te Utrecltt verloefde, en had doordezenLElcEsrEa's
vriendschap en gunst gewonnen. Beide mannen waren van deftige aflkomst, hadden

aanzienli
jke ambten bekleed, en in den stri
jd tegen Spanje gewigtige diensten bewezen (;). Doch hoewel zi
j in zuiverheid van bedoelingen RElxgovp verre overtroFen,
waren zi
j niet minder tegen Ilolland vooringenornen, en weten aan de veelhoofdige
en verdeelde Staten-regering een groot deel der tegenspoeden, die Vlaanderen en

Brqband bi
jkans geheel weder in Spanje's magt hadden gebragt. Eenlleid en klem
in het bestuur,laandhaving van de regten der landprovinciën tegenover den invloed en

(1)vAN nnvo, Ilist. d.Arc#. O0rl. B. V. b1.75. HOOFT, Ilist. d. Ned. O0rl.B. XX1lI.
bl.1049 1.
053. Correspondellce PJLeicester,p.192.

(2)Xr. w. c.AcxEasnvcx, in het Tt
jdschrift '
pppr Gesclt. oudh. en Stat.r.Utrecht1836,
b1.205- 228. Correspondence PJ Leicester,p.363,422.

DES Y AD ER LA ND S.
de aanmatigingen van Ilolland en Zeeland, en beteugeling dier laatste gewesten in 1581h
1587

un strafbaren en schadeli
jk-en uitvoer van verbodenewaren naarrjandeli
jkehavens,
schenen hun een dringend vereischte voorhetalgemeene welzjn. Welligtwoogbi
jhen
ook meer of min de omstandigheid, dat zi
j thans als vreemdelingen van de hooge
Staatsambten waren buitengesloten, en alleen door tusschenkomst van LEzcEsvza konden

hopen,invloed op hetStaatsbestuur uitte ocfenen. Hoe ditzi
j,hunnebedoelingenen
pogingen werden dooreeneaanzienlt
jkeensteedstoenemendeparti
jondersteund.Nietalleen
in Utrecltt, maar ook in vele andere plaatsen,wasde burgeri
j over den achteruitgang
van 'slands zaken sedertPrins w lLLEx's dood ontevreden, en gafdaarvan deschuld aan

de Staten, zonder hunne bekrompene middelen en de magtdes vi
jandsin aanmerking
te nemen.Vele Hervormde Predikanten,van l
jver tegen de Roomschgezinden blakende
en door rElcEs'
rEh's schi
jnlleiligheid verblind, verwachtten van hem krachtige maatregelen tothandhaving en uitbreiding hunnergodsdienst. De talri
jke Ylaamsche en Brabandsche uitgewekenen zagen in den bi
jstand der Engelschen heteenige middel, om
in hun Vaderland terug te komen , en waren bereid aan die uitkomst de regten en

vri
jheden der gewesten op te oFeren,die hen metgastvri
jheid haddenopgenomen.))Al
wat de opgaande zon aanbad; al wat, uit wispelturigheid of weerzin in hettegenwoordige, naar nieuwigheden llaakte; wie, staande naareenigambt, verworpen was, ofafgc-

zet van laet zi
jne, hoewel uit billi
jke redenen;wie,om geschiltusschen zich en de
Staten gerezenj hun een kwaad ll
arttoedroeg; wie zi
jne have verkwistofin overdaad
doorgebragthad,en in hagcheli
jlke ti
jden zi
jne meeste veiligheid stelde;wiezi
jnerekening op visschen in troebelwatermaakte:vleide zich onderdievlag (1).,, Zoowies
in korten ti
jd de aanhang en de overmoed derReingoudisten toteene hoogte, die de
Vereenigde Gewesten met tle grootste rampen bedrcigde, daar PAax& niet verzuimde

hetvuurdertweedragtdoor zl
jneaanhangersen zendelingen aan teblazen (2).
Het was het eerste werk der Reingoudisten, rElcEsl'Eh tegen de Staten in te nemen.

zj wezen hem op hetgemis van eenstemmigheid tusschen deonderscheidenegewesten;
op de belemmering in de beraadslagingen, door de geheime wenschen van Roomscbgezinde leden en het eigenbelang van baatzuchtige kooplieden veroorzaakt; op de onmo-

geli
jkheid om qenig besluit met den nootligen spoed te nemen of geheim te houden,
wanneer zoo talri
jke vergaderingen daarvan kennis moesten nemen;opdenonafgebroken
stri
jd,dien de Prins vxx ohAwzz,tot'sLandsonberekenbaar nadeel,tegendeeigenzinnigheid en den onwil der Staten had moeten voeren. Hunne voorstellingen, nietgeheel

van waarheid ontbloot, doch eenzi
jdig en overdrevcn,vonden bp
''LzlcEsTzR een gere'
e(1)HOOFT,Ilist.derNed.oorl.B.XXl1l.bl.1052.
(2)correspondeltcePJLeicenter,p.88,137.
21P
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87 den ingang.Zl
jne heerschzuchtlietzich gaarne diets maken,dathi
j in hetalgemeene
belang handelde, door zich weinig om hetgevoelen der Staten te bekreunen; en zt
ljn
Engelsche adeltrots had reedsvöör zi
jne overkomst een vooroordeeltegen eene regering
van burgers en kooplieden gekoesterd, dat met den geest zi
jner eeuw in volkomene
overeenstemm ing was. EslzxBz'
ru zelve, aan wier Hof m en op onze R egenten a1s op

lkaaskoopers en winkeliers nederzag, had hem in zi
jne geheime instructie opgedragen
om inzonderheid den adelin eervolle en aanzierlli
jlke betreklkingen te plaatsen; en bi
j
de onderhandelingen over de benoeming der Leden van den Raad van State had LEIcEsl'xh er op aangedrongen, dat geen kooplieden daarin zitting zoudcn hebben, hetgeen hem was toegestaan ))mits eenige bekwame kooplieden van eere en kwaliteit in

de fnantiën werden gesteld (1).,,
Aldus werd LElcEsrEh's overkomst,zoo vurig gewenschten metzooveelgejuich begroet, rceds na weinige maantlen eene ri
jl
te bron van verdeeldheid. De Staten betreurden de groote magt,die zj llem in de eersle opgelogenheid metmcerwelwillendheid dan overleg hadden opgedragen, en zochten uit pri
jseli
jke voorzigtigheid den
Landvoogd zooveel mogeli
jk binnen de palen van zi
jn gezag te houden,terwi
jlLElcEs'
rER, door vlei
jers en woelgeesten omgeven, hunne inzigten en raadgevingen meer en
.

meer in den wind sloeg.

De Staten van Ilolland hadden intusscllen in den aanvang dezesjaarsbesloten, On3
de betrelkking A'an Pxvl-us Bvvs wcder te vervullen, en tot 'sLands Advoltaat benoemd
Xr.zoAx vAx oyuozxstltlzvEx,o, Pensionarisvan Botterdam , die reeds gedurende gerui-

men ti
jd door die stad voortdurend in de vergadering derStaten wasafgevaardigd. Deze
merkwaardige man was op den veertienden September desjaars Vi
jftienllenderd zeven
en veertig te Anlerslbort geboren, waar zi
jn geslacht sedert overoude ti
jden tot de
Veluwsche Ridderschap behoord had. Na zich gedurentle eenije jaren aan de Hoogescllolen te Leuven, te Bourges en te Ileidelberg met de studie der regtsgeleerdheid te

hebben bezig gellouden,washi
j in Vt
jftienhondertl zeventig AdvokaatvoorhetHofvan
Ilolland geworden. ln Yi
jftienhonderd twee en zeventig was hl
j een der drie Advokatcn, die niet met het Spaanschgezintle Hof naar Utrecltt vertrokken, maar ziclz onder

llet Gouvernement van den PrinsvAw ORAwJE begaven. Hi
j nam in hetvolgende jaar
a1s A'ri
jwilliger dienst, en ontkwam bi
j eene vruchtelooze poging totontzetvan Ilaarleln
nietzonder levensgevaaraan de handen der Spanjaarden. Sedertkreeg lli
j eene uitgebreide prakti
jlt bi
j hetHof van Ilblland, en werd in onderscheitlene belangri
jke commissiën gebruik-t,totdatde regering der stad Botterdam hem in Vi
jftienhonderd zes en
(1)Correspondence of Leicester,p.14. Bes0l.t?-Ilblland,1586,bl.26. vxs SVIJXop wAcz>.
&lR, St. Vlll. b1. 61. :slzEnxz
tx, oldenbarneveld enz.bl. 130.

ee'
w=m
ePeNre
%>.
-r
-z.
-m

- n
.
+-. --NN
-- %
-- .
.
N$
%
'
...
$k
1hi
&
.
---.'
- - ...
'k
l
<k
i
I
bx h

.,<'e.
..
.';

. :.
'
.z
,
'''
.
e
*,
'
:'
#:#
Az
z.
#;
:
z
.
,
''
''
z
.
?
,
.
.
V'z-z,
z,e',z,./...',z'
Zzd
z
z
,
'..
,#...e
.
'z.
.
ez
;,.
'
.
',
..
,,zY
..
''.''.'.J
..
'
r
.'e
r
a.z
e.
a
'
e.
'e.
..
v.
...->
.--..
-..
c..
..
.'
.
.
r
=
.
.
---.--$e
.
c
<
e.
,.
'.
-'.
eR.$
.
.
.
--'c
u
.
oJ
'-.--..
.
----4:
v.
--.-...-

.!
. 5

$
., x
-'
..
p
,'
'
)

N.s%ysXXNNk
2x:
<hF
cXxxNNN
4
.
x
'
,.
v.
k
4
..&xj.
h!

x. xN
Ns
xs
.s
'
NN
'
hxs
sNk'
.x
. ss
i
.Y.....sks,Nk.j
' .
>
N
'
N
N
'.
x
.
/
h
x
N
q
q
!
>e) #
%
%
%5 r
$
N
i
v
x
.
N
%
.
<
x
)
.-z''
z .. '.
. :z.
w<>->
.,i ' '' *'
DI.
-.
J'
hh
N.
.h... ''
dd
%
ilh' ..
2
.
s
r
.
h
6
.
.
.
.$
4
.h
1.1!l - .
ek
/'
o
'
t
'
;
s
'
'
- r
#
w
-.
'
'h
llk
bî.
'
'
q't
j
-...

7 .N.
jhk
.i
,.ç
î,N.i..hs.$..q..
$.h$
$.
.
.q
.i
.
s
..N N$
Sj
!'
s
,.,
'':k.
k.j,'
.
J
'1
11
'.i.%
'
$
N
k
'
s
'
q
kkh$
y
$ts
'
'.I

-.

.

.... j
) .
!
t%

'.
/
);4tj.
.'
bhhij;19
;
1
d1I

?-y,,r
'f'
/,i1
t
dj
,
..
;êI
, ;

.ir

,..
'

l-.
kà'
l
.b
kh
y'

$ e'..'
..
.

.s
..?
$
,
.
.
.
.
h
$
.
,

'!
l
u:,j$)h.
i'

if
l
x
:
NN
.
':qï
&'
'$j.'t
Ny
xlN
s.
)N
xN
%
%%
h

.x
A
qA.)i
$
,f
.q
,
.
*x
..
.
..v
ss
..
's
k
'
%
x
n
q.
s
q
y
.
.-.h
k%,
.,$:
s
q
i
n
s
s
N>
:
sh
sjk i,
bs
ns
b
vq
sx
sx
t
x.
.x.
ss

.i
h'
i
$1''
$

-r.-i
r.iz
.---.
.

%
.:N

î
..
h%
xx.s%q.
.'
hjt%x.
'
K
s.%svN..
jA%
'xqx
.
x
.x
h.h.x.x
$

q-s
%%Nl,h
Nx$
,''N
4Nx
.
''N

q '..k%xN..ex%.x-

:y.-''.,
',.-. I.s
.. . t'h..1.,!,N Nxs.
kk .s
s
.,,
zt
s
.- ..
,h
$d'
sh
q
ssq
ss
.%sq
ssqq
,
.
$
.
j
,ji
,
r'j,
p%x
xxs, .q
$I
*..e N
.' ,
xx.,.'s
Xx .

N.1N,Y.% .NNldNNxx%N..h
.NNh

jI'
-N Nh
kh$.khsîq6'.:.*..:*.%
$
'h
l
b!
'i
k .x
NNw
'.
Ih
$.
xs
h
,1 j
! i
h
' .'
.
1
'
.
%
'
1. ' ' h.b'h.bb'p-x.,NN.
',y' h
ïuz x:.
'''lj:i$K%yr l I' it..xdlhN NN.
? h

ki

Z

A AA AA
M'
.-

i

.

%

i
ki

z

.e
'

.

e

N.

-

1

.
1

.
M.A

N

%

&r=-

--.-

- ...w--

-- - .

G

--

...
----

- - .- - .-- - ---.
.. - .- -...
..'- - ..- -.--. ..- -

Cr
-.
I.. .

- - - N.-Y.N
.-->
. .- . ...
' =r& ' .:
-- - - -

- .--- .

-

x

..--

?'z'
-..
d --...

-

--

-

-

v
.<
...
M
m==
xNw
..h
N
I.
J=-w%
x
C--=

-

-- -- - -- - .
--

.---.
- . .
..-....- --

-m
Gx
wIr
-- N
'x
V>

--.-.---.
---..
--.
.

.---.

'

..
--

. . . -.'>->
-'----'-' =

-- ----

.-

-

X

= -

.

pj
Ij !

---..--

*. '. . . =
. , .
=
a- '

.

I
h

=

-

=

.

- --- -- - -..
--

=

-

.

I
II
!
!jpp
''j
I
i
'jj1
1j
'I
!
1'1l

w

.

''
-'
........-

''''''''-.---.-.-w.----

..

. .

--

.

I ,
I
;!41
j i),j.p
1
I1
1.
1 I
1p
Ij
)
I
!
I
I1!- --, I
I pI1; k1
k
' 1
-j
1u; l.';j ''j
j
,rj
I
1 i
I
11 j,1 1
!jI1 --

-

1

-

.

!jIr1I ''I II--

,

-.
-..
-..
-.w
.
---......-

.
.

--- -----.

'

.
.-

.

j.jjjj

L

W - .- - . .- -

'

-

l
, p
,11
j. 1

------------------------------..
-.
----..-

jr
I
jm 1
.
I
jpj
yIjIIJ I1(j
;l.
.
i1
'
IjI
!ik
rjljj
'
I
p.'I1 ' ,1

ji ......................... ....... )rjj

-----

-------

---.--

j
.i
!j1;

11
-

- .-

* *..... w

--

..

.=
....
-.--.
......-..-.
.
.......
-...-..

.

-------.
----'-

-

-.--.
=.-----.
..
-.
.-.
.s
s.

.-

- ---=-'
.
=&=

DES V AD ERLAND S.

189

zevenlig totharen Pensionaris verkoos. In deze betrekking beweeshi
j aan de stad uit-15
841587
stekende dienslen, en blonk tevens zoowel in de vergadering der Staten van I.
lblland

alsin de Algemeene Staten, waarillhi
j herhaaltleli
jk zitting had, doorkunde,eerli
jkheid en tloorzigtuit.Hi
j deeltle in hetvertrouwen van den Prins vAx oaAwzs,en verkreeg langzamerhand een aanmerkeli
jken invloed op het Staatsbestuur. Desniettemin
aanvaardde lai
j metschroom ,en eerstna herhaalden aandrang,hetgewigtigeambtyan
Atlvokaat van Ilolland, waarvoor lai
j zich minder dan antleren berekend.achtte. Hi
j
deed het ontler twee voorwaartlen, die hem volgaarne werden ingewilligd: vooreerst,

dathi
j onmiddelli
jlt ontslagen zou zi
jn, wanneer men besluiten mogtzich onder goede
voorwaarden aan Span'e te onderwerpen, waarvoor l1i
J
.
- niet zonder vrees was; ten

tweede, datlli
j, zonder zi
jne toestemming,totgeen buitenlandsclle zendingen zou gebruikt worden, opdathi
j dooronafgebrokene waarneming van zi
jncn postmetalle omstandigheden naauwkellrig bekend zou bli
jven. Op den achtsten van Lentemaand legde
lli
j in zi
jne nicuwe betrekking den eed in de Staten van Llolland af (1).
De Raad van Slate,aan wien, na den dood van den Prins vAxoRxwzE , m etXArRITS
lletbeleid der regering was opgetlragen, en die wegens gemis van gezag en hulpmid-

delcn voortdurend metgroote moei
jelt
ijl
theden llad te worstclen gelaad,llad nu zi
jn ontslag gekregen, daar het nieuwe Collegie van tlien naam , naast LEICESTER ingesteld,

zi
jne voorltluring overbodig maaltte (2). In dien nieuwen Raad van State waren door
den Landvoogd benoemd uit Ilolland w ALRAVEN, Ileer van Brederode; uit Zeeland
zwcos VALI:E; uit Utrecltt I'xrLus Buvs; uit Gelderland yrlzsyrltl'
us I-Eowlxvs; en uit

Vlaanderen Aoolap vAx nlEyrrxEl4l
tEx.Voorlshad elk ewesternog eenige Leden bi
jgevoegd. Doch daar x-mcEs-rsh evenmin de Ilollandsclte taal, a1s de meeste Leden van

den Raad van State de Etlgelsclte verstontlen,ltonden de gemeenschappeli
jlke beraadslagingen niet dan zeer onvoldoencle zi
jn. Volgens zi
jne begeerte nietaan de beslissing
der meerderheitlgebonden, en door de Reingoudisten meer en meer opgezet, bekom-

merde LEICESTER zich steetls mindcr om hetgevoelen zi
jner Raadslieden (5), waartoe
niet weinig bi
jdroeg, dat zi
jn Secretaris I)E BohclloztAvz, die even a1s IzEzcEsz'
za de
(1)WaarachtigeIlistorierc',& tlt'
f';olden-Barnevelt,4edrukyRott.1670,b1.1 24,163 166.
Resolutiëlk r.Ilollalldn 1586 ,b1. 62,72,97, 100 106. BOR, Ilist. d.Ned. 00rl. D.1l. B.XX.
b1.647. B.XXI.bl.700. A'
aleezillgelz pp w AG>:SAAR,D. 1.bl.305.

(2)Hiervoor,bl.114. Resol.#.Stal.&cn.v.9 Jan.en 6 Febr.1586.
(3)luEoylylls zclf verklaarde later: )Getrouweli
jk en rondborstig heb ik Lcm allesonderl
zet
oog gebragt, wat llet algemeen belang vordurde, doch , door de rcdeneringen van anderen inge-

nonzen en misleid,ishi
j niette bewegen geweestden goeden weg tevolgen,weshalvezi
jngezag
een korten duur en ongelukkigen uitslag heeftgellad.'? z.n.vAN clpEssE) Bt
j'
dr.t0t de fedcA.
#cr Nederl.b1. 149, aant. 116.
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87 Itallaansclte laalmagtig was, onder voorwendselvan zi
jnen Heer papieren te brengen,
niet zelden de beraadslagingen bleef bl
jwonen, en, achter diens stoel staande,hem
gedurig zi
jne meening iniuisterde (1/
h.
Naauwell
jks te Utrechtaangckomen, besloolLElcEsTEh te Amsterdam eene muntop
te rigten, waarin hi
j door zekeren HAxs l)z VLAMIXO dubbele rozenobelslietslaan met
de beeldtenis van ELIZABETU. Zoodra de Staten van Ilblland hiervan berigtkregenj

bragten zi
j hem eerbiedig onderhetoog,datvolgens de privilegiën van hungewestuitsluitend in Dordrecht gemunt m ogt worden. LEICESTER verzekerde niets tegen hunne
voorregten te willen ondernemen, en de zaak vooreerst in bedenlting te zullen houden ,

doch liet desniettemin metmunten voortgaan; waarbi
j hi
j de nieuwe griefvoegde van
den wettigen koers dezer geldstultken boven de waarde te stellen , onder voorwendsel

van daarmede de Koningin van Ettgeland te vereeren,doch totaanmerk-eli
jltverliesvan
allen,die er mede betaald werden. Een nadrukkelt
jk vertoog derstadbevdreclttnoople
hem echter bet munten te doen staken (2).
Grooter misnoegen verwekte hi
j,door hetgewigtige onderwerp van den uitvoer naar
vreemde havens, dat reeds tot zooveelverdeeldheidhadaanleidinggegeven,in eenen geest
te regelen, die bewees, welken nadeeligen invloed deReingoudisten op l
aem uitoefenden.

Reeds te voren had hi
j hetuitvaren van eenige schepen metboter en kaasuitApprt/Ilolland met geweld doen beletten, niettegenstaande de Gedeputeerde Staten daartoe
vergunning hadden verleend. Hieruit rezen zware klagten, daar llet zuivel in groote
hoeveelheden staan bleef en bedierf, en de inwoners betuigden hunne lasten niet te
kunnen opbrengen, wanneer hun voornaamste middel van bestaan hun ontnomen werd.

Ti
jdens rElcEs'
rEh's vèrbli
jf in Amsterdam , hadtlen zich reedsafgevaardigden uitde
Gedeputeerden bi
j hem vervoegd,om hem de belangen des handelsaan tebevelen; en
de Staten van Ilolland haddcn hem dringend verzoch: omtrent deze zaak geen besluit

te nemen, zonder eersthunne bedenltingen te hooren (5). Docllde gunstige verwachting, door deze bemoei
jingen opgewekt, werd deerli
jk teleurgesteld door een Plakkaat,op den vierden van Grasmaand door rElcEsTEa uitgevaardigd. Daarbj werdzoowel
aan Nederlanders a1s aan vreemdelingen verbotlen om op eenige plaats in dc magt der

Spanjaard'en handel te dri
jven, wissels te trekken of eenige gemeenscllap te houden;
(1)B0R, llist. d. Ned.
b1.1052.

Oorl. D. II . B . XXI, hi . 690 .

IIOOFT ,

Just.

d. A'ed. Oorl, B . XX11I .

(2)HOOFT,Ilist.d.Ned.opr/.B.XXlll.bl.1047.Besol.r.Ilolland,1586,b1.122,263.
(3)HOOFT,Ilist.d.Ned.00rl.B.XXlll.b1.1016,1049. Dr.P.scllEsTcxA,LeicesterteAmz/er#cm , bl. 26. Besolut. w. #pl/.v. 1586, bl.118,138,183. vEtlt's, Chrono-k van ffpprn,
b1.259.
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en naar eenige onzi
jdige haven levensmiddelen, ammunitie ofscheepsmaterialen uit1584t
.
1587
e voeren, zonder xaElcEsrER's bi
lzondere vergunning. Overtreding dezer bepalingen

zou bi
j vreemdelingen met verbeurdverklaring van schip en goed, bi
j ingezetenen
bovendien met de galg gestraft worden. Ten hoogste oyer dezen onstaatkundigcn
maatregel bekommerd, die niet alleen den toevoer van levensmiddelen naar PAhxA's

leger stuitte, maar de gansche scheepvaarlin knellende boei
jen sloot, en waarbt
j uIczsl'Eh zich bovendien cen ongehoord gezag over vreemde kooplieden en Xogendheden

aanmatigde,drongen de Algemeene Staten er op aan,dathi
j de uitvoering ten minste
eenige dagen schorsen zou, totdat zi
j hem hunne bedenkingen konden mededeelen.
Doch hi
j verklaarde, ))dat men ter wille van eenige bi
jzondere kooplieden zulk eene
heilzame zaak niet moest tegenhouden, welke door de gerneente zoozeer gewenscht

werd; dat hi
j met de zaken der kooplieden niet gemoeid wilde zi
jn, en liever zi
jn
gezag zou nederleggen, wanneermen de maatregelen,die hi
j noodig achtte,z0u willen belemmeren;en datlli
j in elk gevalhetPlaltltaat nietkonterugnemen,daarhetin
overeenstemmingmetELIZABETIIgenomenwas, en in Engeland ooltzou worden uilgevoerd.''

Men onderwierp zich nu aan zi
jncn wil; en zelfs de Staten van Ilollaltd waren z0o
weinig gezind hem te dwarsboomen, datzi
j, op ditpuntdoor de Gedeputeerden van

hetNoovdev-hrwartier (A%p,-#-f.
'ollandlgeraatlpleegd,ten antwoord gaven,))datzi
/
jhet
geenszins geraden vonden onder eenig voorwendsel de uitvoering van gcmeld Plakkaat
te verhindcren, of iets dienaangaande te ontlernemen , waardoor het wettige gezag van

rElcEsrEh zou worden verkort (1).,,
Toch tastte het Plaltkaat handel en scheepvaart, de laooftlllronncn van I.
lblland's bestaan, in den hartader aan. Reeds was dat gewest de algemeene markt van Ettvopa
geworden. De handel op het Noort.len en de oostzee werd grootendeels door Nederlandscheschepen gedreven,diehunneladingen in onzekoopsteden bragten,of,gepaarlmet

de voortbrengselen van inheemschevischvangst,landbouw enlaken-ofli
jnwaad-fabrielten,
naardehavensvanEngeland,Frankri
jlê,SpanjeenPortugalvoerden,vanwaarzi
jmetde
vrucllten van het Zuiden en van de in Lissabon opgestapeltleOost-lndischewaren terug-

keerden. Niettegenstaande rzxzlps 11 na de verovering van Portugalin hetjaar Vi
jftienhonderd en tachtig zi
jne havens vaor onze voorouders gesloten llad, dreven zj onder
vreemde vlag, of ook wel na de verovering van Alttwerpen door I'ARXA op naam van

Antwerpschekooplieden (:),een aanmerkeli
jlken laandelopdiestrelken,waarinzi
jdnor
(1)B0n, Ilist. d. Ned. oorl.D..
11.B.XXI.bl.702. HOOFT,Ilist.d.AT:#.00rl.B.XX11I.
b1. 1048. Besol. d.Stat.t7c4.v.15 April1586. Itesol.t?.kI011.v.1586)b1.202. Correspon-

#encc PJ Leicester,p.212,220. vrslrs,Cltrono'
k van Ilborn,bl.260.

(2)CorrespondencePJLeicester,p.90.
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1584- de spanjaarden en Portugezcn,die hunne waren en hun geld ongaarne misten,weinig
1587
werden bemoei
l.eli
l.kt. x mstot,dam wasreeds in hetbezitvan duizend lkoopvaardi
jschePen van minstens honderd tonnen , en telde zelden een geringer getal vaartuigen op

zt
jne rcede (1). HetuilgevaardigdePlakkaatbragtecbterin dien toestand eene noodlottige wi
jziging. De vriendschappell
jke handelsbetrekkingen met de Noordsche en
Oosterscl
ae Xogendheden werden er door verbroken,en de vaartop SpanjeenPovtugat
geheelgestuit.De scheepvaartwerd metkwi
jning,zoo nietmetvolkomenstilstand,bedreigd. Nietlemin werd het Plakkaat gestl-engeli
jk uitgevoerd, en menig schipper of
koopman boette zi
jne winzuclitmetden dood (:).
Xen had LErcssl'Eh dietsgemaakt, datde menigle van vri
jbrieven,die zooweldoor
uitheemsche a1s Nederlandsche kooplieden zouden gevraagd worden, om tegen de

bepalingen van het Plakkaat te mogen handel dri
jven, hem eene rtjke bron van
inkomsten gouden opleveren. Doch integendeel kwam de onuitvoerli
jkheid van dien
maatregel meer en meer aan llet licht. De schippers uit de oostzee en oostFrieslalld voeren nu zelven achter Scltotland om naar de Spaansche en Porlugesche
havens,die even a1s vroeger van het noodigc voorzien werden. Vele kooplieden uit de
Zuideli
jl
te Nederlanden, die reeds besloten hadden zich in de Vereenigde Gewesten te
vestigen ,begaven zich nu naar Em bden, Bremen, Ilamburg en andere plaatsen, waar
de llandel nietaan banden was gelegd. Ook uitons Vadcrland vertrokken welgestelde

lieden naarelders,om van debelemmeringen in hun bedri
jfonlslagentezi
jn. lnNoordIlolland liep deaanzienli
jke kaashandelte nietjde pachten werden verlaagd,alle neringen namen in evenredigl
leid af.De opbrengstder belastingen bleef beneden deraming.
Xen begon gegronde vrees te ltoesteren, dat de kooplieden uit de Oostzee en

uit Frankrt
jlc, Spanje en Portugal gewoon zauden worden onmiddell
jk metelkander
handelte drt
jven, en datons Land zi
jne voordeelen a1sslapelplaatsvoorganschEuropa
verliezen zou. Hier kwam nog b1
j, dat het Plaltltaat in Ellgeland geen weerklank
vond en aldaar niet werd uitgevoerd, waardoorde geheele maatregelzi
jn doelmiste,
en slechts met dubbel gewigt op de Nederlanders drukte, die nu ook gevaar liepen
door (1c Engelschen , reeds hunne mededingers in de zeevaart, overvleugeld te worden.

Bi
j heternstige ongenoegen over rElcEsTER's halstarrigheid in hetdoerdrjven vanzi
jnen
ondoordachten en voor 'stands welvaart verderfeli
ken maatregelvoegde zich daardoor
-j
een vcrmoeden van kwade trouw , dat meer
meer gewettigd scheen te
worden. Nog had ELIZABETII aan hare beloften gecn nader gevolg gegeven. Troepen

en geld werden te vergeefsgewacht. LxlczsrEh's praalzuchten de ontrouw van zi
jnen
(1) correspondencepfLeicester,p.477.
(2)Correspo3zdelzce V Leicester,p.211
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schatmeester, hadden de uit Engeland medegebragte sommen spoedig doen versmelten;1s84-

j voortdurendmetgeldge- 1587
en hoezeer hl
j zl
jne eigene middelen geenszinsspaarde,lzad hi
brek te worstelen. De Engelsche troepen, sedert lang in deuitbetalingderverschuldigde

soldj teleurgesteld,en in lompen gehuld,liepen bi
jhonderdtallen naarVAKXAover(1).
Onder deze omstandighedenwasbetIzElcEsTEhook metdenbestenwi1onmogeli
jk,om den
vl
jand metkrachtte keer te gaan.Hi
j zag zich nietin staat eene voldoendelegermagt
bi
jeen te brengen: en toch washeteenstemmige gevoelen van alle lieden van kunde
en ervaring, dat een blootverdedigende kri
jg nielsbaten kon, en allesverloren was,
tenzi
j men de Spanjaarden met kracht aanviel en uit de reedsingenomene sterkten
terugdreef. Voorzeker kan het niet bevreemden dat de Staten , hoezeer in hunn'en

eerbied en hunne onderdanigheid volhardende,bezwaarli
jk langer hunneontevredenheif
l
en ernstige bezorgdheid voor LEICESTER verbergen konden. ))lk verzeker u ,'' scllreef

deze op den vi
jftienden van Grasmaand aan den Secretarisvan StaatwArszlouAx,))dat
ik reden heb zeer aan de genegenheid der Algemeene Staten te twi
jfelen; zi
j halen
zich allerlei scllrikbeelden in lzet hoofd, en beginnen sints eenige dagen zeer vreemd

te bandelen;'' en lli
j voegde er zesdagen laterbi
j: ))er ishier ietsgaande, hetgeen
men groote mneile doet voormi
jverborgen te llouden (2).'' W erkeli
jk begonnen de
Staten van nu af scherper op de handelingen van den Landvoogd toe te zien , zorgvuldiger voor hunne voorregten te waken, en aan het hem opgedragene gezag de m eest

beperltende uitlegging te geven (5).
Hoe meerIuElcEsl'
Eh de Staten van zich vervreemdde, des te meer gevoelde hi
j behoefte om stcun te vinden bi
j hetvolk,dat,minder helder ziende dan zi
jneRegenten,
llem nog steeds genegen bleef(1). Vooral hadden zich de Calvinisten aan hem aangesloten, daar zi
j van hem de handllgving llunner geliefltoosde leerstellingen en de bekrachtiging van besluiten verwachtten, die zi
j reeds op onderscheidene Synoden genomen hadden, doch waarvoor zi
j de goedkeuring der Staten nog niet hadden
kunnen verwerven.

Reeds sedert geruimen ti
jd waren de Hervormdcn onderling verdecld. De oorsprong
(1)LEICESTEn schri
jft zelf den 8sten Augustus, dater weltweeduizend waren gcdeserteerd.
Correspondence,p.374. Zie ook p.260,264,277,325,338.

(2)vA,METBREX,#9f.#.Ned.Oprl.B.Xlll.bl.249 c. vAxREVD,Ilist.d.Ned.Oprl.B.Y.
bl.78. GROTII,Annalium ,L.Y.p.96. s'
rnwow,de Bell.Gall.T.ll.Iz.Y1ll.p.457. Correspon-

dcnce PJLeicester,p.130,136,216,223,246,322,331,338.
(3)CorrespolkdencePJLeicesteryp.362.
(4)LEICESTER zelfschri
jftzcernaïf:Lcorrespondencep,362):))het g'emecnc velk is betergczind
dan de hoogere standen.''
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1584- hunner twisten 1ag in het verschil van gevoelen omtrent geloofsptlnten,hetwelkspoedig
1587 tusschen de 'voornaamste Hervormers,

hoe eenstemmig ook in de bestri
jding van het

Katholicisme, ontstaan was. Reeds in de eersle helft der zestiende eeuw hadden de
onderscheidene m eeningen omtrentde noodzakeli
jkheitlvan den wederdoop dervolwassenen en de beteekenis van het Heilige Avondmaal den grond gelegd totde van de
overige Protestanten afgescheidene gezindheden der Doopsgezinden en Lutllerschen.
W eldra werdcn door andere twisten os'er de leer en de inrigting der Kerk
nieuwe zaden van verdeeldheid gestrooi
d. Terwi
jl zwzwgx,l in het Avondmaal
slechts eene zinnebeeldige handeling zag tot versterking van geleof en liefde, kon
%
cxlzvlzx niet besluiten eene meer geheimzinnige opvatting dier heilige plcgtigheid

gelaeelte laten varen. Terwi
jlzwlxclzl aannam datcultlsrrs totbehoud van alle menschen geleden lzad, leerde CALVIJX dathet leven en de dood van den Zaligmalter slechts

hun kon baten, die van eeuwigheid door Gotl ter zaligheid waren uitverltoren. Bt
tj
deze geschillen over de leer der Heilige Schriften voegden zich geheelstri
jtlige begrippen omtrenl de verhouding tusschen Kerk en Staat. ZwzxoLl aclltte het kerkbe-

stuur ondergeschikt aan de regering; cArvzzx daarentegen kenfle aan de burgerli
jke
Overheid slechts hetregt toe om de Kerk te beschermen en hare besluiten te handhaven. Door de geschriften van EhAsxrs tot de Ilervorming voorbereid, hadtlen deNederlanders aanvankeli
jltbi
jvoorkeur de gevoelensvan zwlxox,romhelsd. Doch weldrakreeg
de leer van czkluvllx, door de verwantschap met de Fransche Protestanten en de taal,
waarin vele zi
jner geschriften vervatwaren,in deZuideli
jkeNederlanden overwegenden
invloed.Doordeoverltomstvan lalri
jkevlugtelingenuitBraband,Vlaandel-en,endeoverige

tloorde Spanjaarden heroverde strelten,en den glans,die van Génève uilstraaldeen het
door zw lxox.l ontstokenp lichtdeetlverbleelten ,sloeg de schaalook in hetNoorden meeren

meernaardezjde derCalvinisten over.W elbleef zwlxocl's geestin verscheidene voor
de kerkdienstbestemde geschriften bewaard;maar in de leerboeken dong het stelselvan

cxxuvxzx metgoeden uitslag naar dcn voorrang, en werd eerlang in de geloofsbeli
jdenis
opgenomen, die in de geheime bi
jeenkomstderHervormde Leeraren te Anttverpen in
laet jaar Vi
jftienhonderd zes en zestig totbevordering van eenstemmigheid in de voordragt der leer was goedgekeurd,doch waarmede men n0g geenszins betloelde dcn Her-

vormden een uitsluitenden regeldesgeloofs voor te schrt
jven. De toen reedsaangevangene pogingen totoprigting van eenllervormd kerkgenootscllap,in Vi
jftienhonderd acht
en zestig te J'
F:ZCJ en drie jaren later te Embden Yoortgezet, werden door Ayuv-t's
schrikbewind veri
jdeld;doch naauweli
jltswasde vaan der vri
jheid inIlolland enZeeland
opgestoken, of de Hervormde Predikanten dier gewesten vergaderden op den zestienden

4'
an Zomermaand desjaarsVi
jftienhonderd vieren zeventig op eigen gezag te Dordvecht
in eeneProvincialeSl-node, om hun reedslanggekoesterd voornemen tenuitvoertebrengen ,
en het kerkbestuur te regelen.De aldaar beraamde kerkorde, die dcn Staten ter goed-
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keuring werd aangeboden, week echter in meer dan één opzigt van hct gevoelen der1584regering af. Niet alleen waren de scherpheid, waarmede de leer der Doopsgezinden 1587
veroordeeld werd, en de verhemng van den Heidelbergschen Catechismus tot den eenigen

regeldcsgcloofs,in stri
jd metde desti
jdsvooralzoo onmisbare eensgezindheid tusschen
de verscllillende gotlsdienstige gezindheden; maarbovendien maaltte de Synode aanspraak

oI) ecne onafhankeli
jkheid en een gczag, wellte de Staten nietgezind waren haar toe
te lkennen. De blinde i
jver en ruwe onverdraagzaamheid van vele Predikanlen schenen
de vreeste wetligen,dat zi
j ecn nieuwen en thansdubbelondrageli
jken gewetensdwang
zouden willen invoeren (1). Niet tevreden door het versprciden van leerstellige geschriften in de behoefte aan eenen leiddraad bi
j hetgodsdienstigeonderwi
jste voorzien,
streefden zi
j crnaarom die totden eenigcn tnetssteenderregtzinnigheid te s'erheflkn.De
Staten achtten hetdaarentegen van lletlaoogste belang,dat de onderscheidene opvattingen
van de lecr der Evangeliën in dc Kerlt naast elkander zouden geduld worden, en hadden
ook uit dien hooftle in launne openbare alkten meestal gesproken van de ware f'
Arft
s/c-

ll
jlv
-e of Evangelisclte religie, metvermi
jding van lletwoord Geretbl-meerde, hetwellt
door velen in een meerbeperkten zin.a1sbi
j uitsluitingdeCalvinistischeleerbegri
jpende,

werd opgevat (2). Zoo echler het beroep van Predikantcn aan de kerkeli
jlken zelven
werd os'
crgelaten, dan scheen lactniettwi
jfelachtig, welke parli
j eerlang de zege zou
bellalen. O0k uitdien hoofde waren de consistoriën,geli
jk men de bi
jeenkomsten der
Hcrvormde Predikanlen en Ouderlingen noemtle, den Staten cen doorn in lzet oog; en

toen in het jaar Vi
jftienhonderd vi
jf en zeventig Ilblland en Zeelaltd de Hooge Overlleitl aan den PrinsvAx ORAXJE opdroegen, werd daarbi
j bepaald, ))dat lli
j geen consistorien of kcrkeraden zou gedoogen dan m et goedvinden ,benoeming en instelling van
de Xagistratcn der steden of van de Staten des Lands, en t0t bevordering der Gereformeerde Evangelische religie drie of vier personen zoude aanstellen, a1s algemeene Comm issarissen, om te letten OP de beltwaamheid der Prediltanten en te voorzien in hun
onderlaoud, zonder toe te laten dat men naar iemands geloof onderzoelt zou doen, of

dat iemand te dier zake cenige moeite, ongelt
jk ofletselwerd aangedaan (5).'' De
Staten waren inmiddels bedachtzelve eene kcrltortle vastte stellen; en in Vi
jftienhondcrd zes en zeventig werden in naam van den Prins vAx oaAwzE eenige bepalingen

(1)BIIASI)'
I'vermeldt lletgczegdevan eencn Xonnik:))Datonsepotnietsoo langtcvierLadt
'
egaan,a1sdergecnen,dicwi
jsoo seerbescholden;cn hoelli
j'tklaerlijk sagh kolnen,datcer
de ti
jdtvan eqn pacrllondertjaren soude verlopen,de kerkcli
jkelleerschappi
jeterwedersi
jden
op geli
jkcn voetsou staen-'' IlistoriederBeformatie,D.1.b1.589. Vgl.b1.559.
(2)SRASOT,Ilist.d.Ac/prm.D.1.B.X.bl.551. Ziehiervoor,b1.158 en 163 (4).
(3):RASDT,Ilistorieder Ac/prm.D.1.bl.559. HOOFT,Ilist.d.Ned.oprl.B.X.bl.431.
25 +
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87
- ontworpen, waarin de keuze der Leeraars aan de stedeli
jke regeringen loeverlrouwdy
van de Predikanten een eed van gehoorzaamheid aan de regering en van trouw aan

GpdsW oordgevorderd,en overigenshetkerkbestuurgeheelaan de burgerll
jke Overheid

onderworpen werd (1). Doch hoeweldegronden, waaropdeze bepalingen berustten,
opzetteli
jk in eene toelichtende memorie uitvoerig ontwikkeld waren,vonden zi
jslechts
weinig bi
jval. Niet overal waren de stedeli
jlte Xagistraten, waaronder ziclznog vele
Roomschgezinden bevonden, metgenoegzamen i
jver voor de Hervorming en ltennisvan
hare beginselen vervuld, om eene goede lkeuze van Predikanten tewaarborgen (;).
Oolt zou daardoor eene verscheidenheid van meeningen geweltigd zi
jn geworden, die
dt
aor velen hoogstverderfell
jk werd geacht, en inderdaad door hetverwekken van twist
en tweedragt den band der broederschap tusschen de Protestanten rceds menigwerf verbroken had. '
De onkunde van vele Leeraars, vooral van hervormde Priestcrs, die tot
Predikanten waren aangenomen en de zuivere lecr des Evangelie's door allerlei dwaling

en bl
jgeloof verminkten en ontsiertlen, sclzeen eenstemmigheid omtrent de hoofdwaarlaeden der godsdienst ten dringendste te vordercn. De eenheid der Kerk en de uitslui-

tende lleerschappi
j harer leer kwamen aan velen, die het juk van het Katholicisme
lladden afgeworpen, als hetregt en kenmerk der waarlaeid vonr, en werden door laen
uit dien hoofde voor het llervormde Kerk-genootschap gevorderd. Zo0 algemeen waren
deze gevoelens, dat de Stalen, die de llervormden a1s het krachtigste en meest welgezinde get
leelte der bevolking moesten ontzien, cn in wier midden zich bovendien zoowel
Roomscllgczinden als onverschilligen bevonden, het nog niet geraden achlten tot de

invoering hunner kerkeli
jlke wetten over te gaan. Door deze inschikkeljkheitl aangemoedigd, hielden de l'
Icrvormden in Zomermaand des jaars Vi
jftienhonderd acht
en zeventig zonder vcqlof der Staten eene Nationale Sl'node te bordvecbt, waarin
zi
j eene kerkorde opsteldcn, die ljnregt tegen den geest der genoemde bepalingen

indruischte. De heftige tooneelen, waarvan Geltt in dit jaar ten gevolge van den
overmoed der Hervormde geesteli
jlken getuige werd, en die op het lot tler Zuidelt
jke Nederlaltden zulk een gewigtigen invloed hebben uilgeoefend, maakten de
Staten intusschen minder dan ooit geneigd om aan tle Kerlk een gezag te gevenj dat

haar van de wereldll
jke magt onafhankelë
jk deed zi
jn. Ook ontzagen vele Predikanten zich niet, de maatregelen der regering op den kansel aan hun oordeel te on-

derwerpen, en niet alleen de onderhandelingen met den Roomsch-Katholl
jl
ten Herlog
vAx Axlov, maar ook de verdraagzaamheitl van den Prins vAx oRxwzE te gispen. De

Algenaeene Staten achtten hetnoodig bi
j Plakkaten aan de Lecraarste verbieden, iets
(1)nnAxoT,t.a.p.L1.567 578.
(2):nA5oT,t.a.p.Ll.681.
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te prediken dat tot oproer of tot afbreuk van het ontzag voor de wettige Overheid 1584l
1587

eiden kon (1). In hetjaar Vt
jftienhonderd een en tachtig werdandermaaleeneSynode
te Mts
ddelburg gehouden (2), waarop de reedsberaamdekerk-orde bevestigd en uitgebreid werd. Niettegenstaande verscheidene der aldaar aanwezige Predikanten de aange-

nomeneGelonfsbeli
jdenisnog nimmer gezien hadden,werd besloten datalle Professoren
in deTheologie,Predikanten, Ouderlingen, Diakenen enSclloolmeesters verpligt zouden

zj'n haar te onderteekenen,zoo zt
j nietvan hun ambt ontzetwilden worden (5). Dat
echter de heerschzucht en onverdraagzaamheid, waarvan vele besluiten dier Synode de

bli
jken droegen,geen algemeenen bi
jvalvonden,bleek uiteen Vertoog,doorde Xagistraat van Leiden ter vergadering der Staten van Ilolland ingeleverd, waarin devolgende
m erkwaardige gezegden A'oorkwamen: ))svi
J
- vinden geen magt om met straffen in het
erigt te treden tegen degenen,die beYonden Worden zich in l
zunnen burgerli
jk-enhan-

del en wandel niet anders dan eerbaar met ons te getlragen. W j kunnen totgeen
odsdienstdwang,hoe gering die o0k zi
j,verstaan. Avi
j kunnen toestaan datde geleert
e
g
e
n
d
e
d
wa
l
i
n
g
e
n
s
c
h
r
i
j
v
e
n
e
n
s
pr
e
l
t
e
n
,
d
o
c
h
v
erklaren nietde minste gedacllte
den
jke censuur en hetoordeelder geleerden tegen iemand als
te hebben om OP de kerkell
Ketter te procederen. De vri
jheid lleeft alli
jd voornameli
jk daarin bestaan, dat men
zi
jn gevoelen vri
j mogtuitspreken. 't'
W ashetcenig merkteeken van tiranni
j,als m en
zi
jne gedachten nietvri
jeli
jl
tmogtuiten (1).'' Ook elders wekhen de laandelingcn dcr
Middelburgsche Synode zooveel Ongenoogenj en in Vlaalldevelt en Braband kwamen de
nadeelige gevolgen van de onverdraagzaamheid der llervormden zoozeer aan llet licht,
dat de Prins vAx ohz
txzE aan de Staten van Ilblland verklaarde, ))datdeGereformeerde

jlte ordegesteltl
Religie en hetLand beiden zouden verloren gaan,tenzj daarop belloorli
werd.'' De Staten benoemden daarop eenige gemagtigdcn, om eene kerlkordevasttestellen; doch de snelle veroveringen van I'ARMA, de nloord van den Prins vAx oRAlzs en
de daarop gevolgde onderllandelingen metFrankvl
jlcen E'?p.eland sclaorsten de uitvoering op, terwi
jl de Hervormden van hunne zi
jde hetbcsluit, om na verloop van drie
Jaren weder cene Nationale Synode te houden, in Vi
jftienhonderd vier en tachtig niet
'

volvoerden. Tot behoud der orde en llantllaaving van hun gezag zagen de Staten van

Ilblland zich cchter genoodzaaktin W i
jnmaand van datjaar een besluituitte vaardi(1)Sommige Predikanten noemden dcStaten in hunnepredikatiLn ntakelk,omdatztilzun niet
genoeg te wille waren. nItANOT,Ilist.der flc/przz?.D.1.b1.560.

(2)ZieAlgemeene Geschiedenis#c.
vYaderlalîds,D.1I.St.Vl.bl.435.

(3)BnAXDT,t.a.p.D.1.b1.674.
(4)BRIXI)T, Ilist. Ac/prm. D. 1. b1. 680. UYTESBOGAERT, Kerlleli
jlêo Ilistorie, 9. 111.
b1.216 219. Zic hlgemeene Gesclt.#cd jïaderl.9.ll,St.VI.bl.435.
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1584- gen, waarbj'aan de stedeli
jlte regeringen verboden werd, zonderhunne toestemming
1587 predikanten uit Gend of Bvugge komende aan te stellen ofte laten prediken; en toen

de onrustige xyEl'xvs nAr
rllEwcs buiten Gouda oproerig gepredikt had, werd hi
j gevat
en te Utveoltt gevangen gezet, totdat hi
j in W intermaand onlslagen werd, waarna hi
j
zich als geneesheer te Elbing in Oost-pruissen nederzette.

Zoo stonden dus de twee parli
jen bj LEzcEs'
rzR's komsttegenover elkander, beide
gezind van de eerste gelegenheid gebruik te malten om hare ontwerpen door te

drjven: de Staten, bepaaldeli
jk van Ilblland, vastbesloten de Hervormde Kerk onder
lzun bedwang te houden, maar genoodzaakt de Prediltanten te ontzien, diealsdeeenige

volksredenaars dier tt
jden op degemeente een grooten invloed uitoefenden (1);en de
i
jverige Hervormden,strevendenaarde onafl
aankell
jklleid derKerk van hetburgerljlte
gezag en naar de uitsll
zitende heerschappj der Calvinistische leerstellingen. De Slaten
telden oolt verscheidene Leeraars aan hunne zi
jde;doch verreweg hetgrootste gedeelte
derHervormden slootzich aan hunnetegenstandersaan (2).
Te Utrecltthad LEICESTER reeds datleli
jk gelegenheid gevonden om zich in dekerkeli
jke twisten te mengen. De Censistovialen ofvoorstandersvan het gezag van den kerkeraad en de onderteckening der Geloofsbell
jdenis, stonden daartegen de Jacobsgezindcgl over, wier gemeente door den verdraagzamen, vooral op reinbeid van hart en
wandel aandringenden, bvlFnrls gesticht was, en niet alleen gedurende diens leven

maar o0k na zi
jnen dood zoozeerin bloeitoenam , datzi
j reeds door drie Prediltanten
bediend werd. Zoowelde meeste Regenten alsde ri
jkste en aanzienll
jkste burgersbegunstigden de Jacobsgezinden, die zich , ook in de keuze der Predikanten, aan de
Overheid ontlerwierpen ,en hunne gevoelens door geenerlei dwang aan andersdenkenden
begeerden op te dringent Zelfs had de Vroedschap,voor den invloed der Calvinistische

begrippen bevreesd,eenigejongelingen,die op stadskosten te Gênèvestudeerden,vandaar lerug ontboden. Lzlczsrzh'skomstgafechter aan de andere parti
j ecn beslissend
overwigt.Door zi
jn gezag gerugsteund,bragtendeConsistorialenhetzoover,dattweeder
Jacobsgezinde Predikanten zich onder den kerkeraad voegden.Doch dederde, 'rztKo slz-

BaAwl'szoox,weigerdein de vereeniging dergemeententoetestemmen,daarhi
jzichniet
(1)A1s Lli
jk Licrvan komto.a.voor,datdeStaten van Ilblla3ld den lstenJunj 1585 aan de
Predikanten schreven, metverzoek om devrijwilligeopbrcngstten bclzocvevan hntwerpelttsontzct aan tc bevelen. Resol.v.Ilolland 1585, bl.314.

(2)BItAXI)T,Ilist.d.Beformatie,9.1.B.IX XIV. I;A-TEw:OIAEItT,Kerkelijkellislorie,D.111.
b1. 193 219, 223 228. z0n, Ilist.d. AT
c#. oorl. D.ll.B. XVI. bl.261.B. XXYIII. b1.518,
557,561. NPEY en DERMOU'
r,Geschiedenis #crN ederlandsche Ilervovntde ffcr/:,D. 1. b1.-337- 479.
D.l1.bl.26 29. Bes0l.v.#p#.1584,bl.685.
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metallé punten der Geloofsbell
jdenis vereenigen kon. Ditberokkende hem echter zoo-11
584587
veelonaangenaamheden,dat hl
j eindell
jk besloot zi
jne bediening neder te leggen,niettegenstaande de staten van Utrecltten de stedeli
jke regering hem zecr genegen waren,
en metde hoop op betereti
jden t0tvolharding aanspoorden (1). Op ditpuntbevredigd,zochten nu delterkeli
jken LEICESTER te bewegen om eeneNationaleSynodebi
jeen
te roepen,waarop zi
j thans, niettegenstaande de tegenwerking derStaten, hun doel
hoopten te bereikcn. Begeerig naar den eerenaam van Yoedsterheer der Kerk , en niet

mintler naar den invloed, dien hi
j door middel der Predikanten op de burgeri
j kon
uitoefenen, willigde LEICESTER hun verzoelk in, en liet tegen den twintigsten van
Zomermaand eene Synode van alle Nederduitsche en W aalsche Kerken te 's&rct'cCl/?tl,y.c

beschrjven. Aan de Staten van Ilblland,wicr goedkelzring nietgevraagtlwas,gafhj
blooteli
jl
t kennis van de bl
jeenroeping dezer vergadering, metverzoek hare pogingen
totopbouwing van de ware godsdienstte ondersteunen (2). Gretig maakten de Kerkeli
jken van deze gelegenheid gebruik, on1de besluiten der vorige Synoden van Dordrecht en Mt
sddelbuvg te beveshigen en in Calvinistischen geest uitte breiden. Elke Provincie werd in Classett, uit eenige gemeenten bestaande,verdeeld. De behartiging van

de belangen derKerk werd toevertrauwdaan Kerkeratlen (5),die wekeli
jks,Classicale
Vergaderingen,die maandeli
jlks,Provinciale Synodenydiejaal'li
jlts, en Nationale S)'
noden, die om de drie jaren zeuden bi
jeenkomen. Hetberoepen van Predikanten wertl
overgelaten aan de Kerkeraden, met advies der Classen en goedkeuring der Overheid. De Hoogleeraren in de Godgeleerdheid, de Predikanten en de Schoolmeesters

waren verpligtde Geloofsbeljdeniste onderteekenen. In alle kerken zou desnamiddags
de Katechismus verklaard worden. Voorts werd de afscheiding van het Nederduitsche
en lzet W aalsclae Kerltgenootschap, waartoe men reedsin Vjftienhonderd zeven en ze.

ventigteDordteclttbesloten had,bevestigd (é).Op den tweeden van Oogstmaand zontl
xuszcEslaElt de beraamde kerkorde aan de Algemeene Staten, met verzoek om hun
advies; doch reeds vier dagen later, voordat de onderscheitlene Provinciën hem haar

(1):RASOT, Ilist. d. Ap/prpn. D.1.bl.713,714. UYTEN:OGAEI
LT,Kerkelt
j'
kef/gfprl
'e,D.111.
b1. 199 223, 233, 235.

LEICESTER schreef9 Xaart 1586:)De Predikanten beginnen steut-

moediger te worden dan zi
jdarfden vöt;rilchierwas.'? Correspondelîce,p.141. vANAscllv.
&N
wllcx,Leicestev in Utrecht, bl. 10.

(2)Besol.r.Ilblland 1586,bl.269.
(3)Dc Kerkeraad bestond aanvankell
jk sleclzts uit predikanten en oudcrlingen. Dediakeneu
hebbezt echter reeds vroeg medegcwerkt tot de keuze der predikantcn, in welk gcvalzj
l den
grooten, breeden of buitengewonelt kerkeraad Lielpen uitm akcn. ypny cn DERAIerT, t.a.p. D. 1,
b1.372.

(4)n0n,Ilist.d.Ned.oprl.D.l1-B.XXI.b1.790-794.
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84- gevoelen badden kunnen mededeelen, bekrachtigde hi
j haar door zi
jne goedkeuring,
1587
en bevalaan ))alle Gouverneurs, Bal
juwen, Schouten, W ethouders,Oëcieren, Regters, Dienaren des Goddell
jken W oords, Kerkeraden en alle anderen, van welke
kwaliteit of conditie,,' voor hare uitvoering zorg te dragen. De Staten, wier beden-

kingen hi
j aldus niet scheen te tellen, waren ecllter geenszins geneigd zich zonder
voorbehoud naar zi
jnen wil te voegen. W el namen de Staten van Ilolland nog in
W intermaand deszelftlen jaarsde kerkorde meteenige wi
jzigingen aan,om hetvuurder
tweedragt te stillen, doch met het voornemen om haar later in hunnen geest te veranderen; en ook in de overige Provinciën werd llet bestuur van het Hervormde Kerkgenootschap eerst later op vasten Aoet gebragt. Alleen in Utrecht, waar LElcEsTEh's aanhang meer en m eer veld won, kwam de lkerkorde terstond in werking: de Predikan-

ten,die hare bepalingen nietwilden aannemen,werden afgezet(1).
Intusschen had ItElwtlovo, door eer- en baatzucht gedreven, den Landvoogd in laet

hoofd gesteld,'dat er in hetbestier der geldmiddelen zoowel bi
j de Staten als bi
j de
ontvangers grove misbruiken schuilden, en op de noodzakell
jkheid aangedrongen, om
eene afzonderli
jke Kamer van Finantie op te rigten. Voorldurend met geldgebrek
worstelende, leende LEICESTER gewillig het oor aan den sluwen man, wiens kennis van

deze gewigtige aangelegenlzeid lli
j te hoog waardeerde. Op den zes en twintigsten
van Zomermaand liet lai
j in den vollen Raad van State een besluitvoorlezen,waarbi
j
de gemeltle Kamer werd ingesteld.Hi
j had daarbi
jden Graafvan Nieuwenaar en Meurs
t0t Hoofd,hct Engelsche Raadslid HENDRIK KILLEOREAV en REIXHART vA> AzEw lzx,Heer
van Bralvel, tot Raden,zAcos lkElxtiorn t0t Thesaurier, SEBASTIAAX vAw Loozzx, zoosT
TEELIXO en PAryxvs Brvs tot Kommiezen, en BAXIEL nz BcRcuohAvE tot Auditeur benoemd. Tevens werd aan RElxcot:o en OE BtTltclzoltAvlrhet lidmaatschap van den Raad
van Slate gegeven, doch aan de Kommiezen, waaronder Buvs, ontnomen. Onderschei-

dene leden van denRaad,vooralzi
j,die voorIlolland daarinzitting hadden,achttendit
besluitstri
jdig metdelnstructie,waarbi
j hetbestierder geldmiddelen bepaaldeli
jltaandat
Collegiewasopgedragen ,en hadden tevens ernstige bedenkingen tegen de aanstelling van
ztElxoorn, a1s daartoe onbevoegd volgens de privilegiën,die de benoemingvan vreemde-

lingen tothooge Staatsambtenverbotlen.Zi
jwendtlenzich totKILLEGREw,diehunmetbitsv
heidverweet,datzi
j,even alsdeVenetianen hunnenDoge,denLandvoogd ondervoogdi
j
wilden zetten. Op tlen derden van Hooimaand ltwam azlxooro zelfin den Raad, en

ontvouwde hel geheim , waardoor h1
j 'slands kasmetaanmerkeli
jke sommen dachtte

(1)B0n, Ilist.d.Ned.oprl.D.1l.B.XXI.bl.839. SnASDT,Ilist.d.Ap/prm.D.1.bl.718,
720. VPEY en DERMOCT, cesch.d.ffcrr.Kerk,D.1.bl.343- 348,352- 360,307- 369.Besol.
d.Stat.&c)?.7 November 1586. Besol.v.ffpll.1586 bl.601.
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verri
jken. De ongeoorloofde handelmetden vl
jand ging zt
jnsinziensnog steed:straf-11
55
88
47
feloos zt
jnen gang. Hi
j stelde derllalve voor, dat hem de magtzou gegeven worden
om alle Ontvangers, Kooplieden en Notarissen tot het overleveren van hunne boeken

en rekcningen te dwingen, en de overtredersder Plakkaten door onpartjdige regters,
die zich niet met den koophandel bezig hielden, met boeten te doen bestraFen. Dit
geweldige hulpmitltlel, door hem reeds vroeger aan Rxouzszxs voorgesteld docll door

dezen als erger dan de kwaal zelve verworpen, werd bjkans alleen door LEICESTER
goedgekeurd, die, zicll weinig om de gevoelens der Raadsleden bekommerende, en

niet aan hunne lnstructie gebonden, zjn besluit tot uitvoering bragt, en de Kamer
van Finantie werkell
jk oprigtte. Doch llethateli
jke onderzoek van deboeken derkooplieden bleefachterwege, daarde stedelt
jlke regeringen weigerden de bevoegdlzeid dcr
daartoe benoemde personen te erkennen. Zekere NIKOL-KAS DE ohzzvEh, die zi
jnen
last te Gouda met geweld wilde volvoeren , werd niet slechts uit de slad, maar ook

doordeStaten uitIlellaltd gebannen (1).
De poging van LElcEsl'Ea, om PArLrs Buvs uit den Raad van State te verwi
jderen,
was het gevolg eener vcrkoeling, die reeds in Lentemaand (2) tusschen beide had

plaats gegrepen. Door den toenemenden invloed der Reingoudisten in zi
jne hoop bedrogen om LElcEsrEh's voornaamste raadgcver te zi
jn, en tevens door zi
jne verslandhouding met den AgentderAlgemeene Staten in Elkgeland,JoAcuxx ORTZL (5),van
tle ontevredenheid der Koningin over de opdragtder Landvoogdi
j onderrigt,had Brxs
llet niet raadzaam geacht uitsluitend op rzlcEsrzh's gunst te bouwen, en in het ge-

Leim zi
jn gezag ondermt
jnd,door hetwantrouwen der Staten jegens hem en>:LIZ&BETIt
te voeden. Te voren bi
jzonder metBuvs ingenomen, had LElcEsrzh echter diens dubbelharlige z'
ol spoedig benlerkt, en een geweldigen wrolt tegen hem opgevat, die ti
J'dens de oprigting der Kamer van Finanlie nog vermecrtlerd werd, daar Bcvs metferlleid weigerde a1sKommies onder ltElxoogo te staan ,)
)dien lli
J'zelf,zoo hi
jTllesaurier
ware, niet totKommies zou begeeren-'' Deze stoute woorden, aan LElcEsTzh inpersnon
toegevoegd, ltwamen ltem eerlang duur te staan. Op den negentienden van Hooimaand
vertrok T,ElcEs'
rER vroeg in den morgen naar '.
sIlage,om aan de Staten van Ilollqnd en
deGedeptlteerden van Zeeland, aldaar ter dagvaartbeschreven, eene buitengewone bede

(1):0n,Ilist.d.Ned.Oprl.9.ll.B.XXI.b1.689,721,759. vtsMETEREX,Hist.d.Ared.Opr/.
B. Xlll. la1. 249 #. vAx nEAo,Ilist.d.Ared.Oprl.l1.V.bl.77. HOOFT,Ned.Ilist. B. XXIV.
b1.1068 1072. kesolutiën t,.Ilolland,1586,b1.303,332; 1587,bl.659.

(2)Opdcn3denMaartnoemde SEICESTERhem )ecn waren deugniet,een velnsaard,een atheïst,
diealleen op eigen grootheid en ri
jkdom bedachtMras.'' correspovdence,p.130.Vgl.p.47,74.
(3)correspondencePJLeicester,p.311.
lll DSEL. 1 S'
rrlt.
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1584- tedoen. Naauwelj
iks laad hi
j de stad verlaten, oftwee zi
jneraanhangcrs,de Vlaming
1587 zAcovvs DE POTTERE en de Engelschman Tnoxz
ts w zBsy:s, deden de Burgerhoplieden

bt
jeenkomen,en verklaarden gelastte zi
jn om Buvs te doen vatten. Zonder een schrifteli
jltbewi
jsvan dicn lasttevragen,begaven deBurgerhoplieden zicllterslond naarhet
huisvan eenen Oud-Burgemeester,alwaarBvxsgehuisvestwas,drongen in zi
jne lkamer,
dwongenllem ,daarhl
j nog tebed lag,op testaan,verzegeldenzi
jnepapieren,envoerden hem naar de lluizinge, de Stqdsw%
jnkelder genaamd. Tot den vt
jftienden van
Oogstmaand werdhi
j aldaar dooreenige burgersbewaakt,voortsnaardestatlsgevangenis,
en eindelt
jk op den achtsten van Slagtmaand naarden Plompen Toren gevoerd, alwaar
men hem vergunde ten huize van den Onderschout gevangen te bli
jven, onder borgtogt van vi
jfen twintig duizend guldens, zoo hi
j ontvlugtte. In aldien ti
jd washem
pcn noch inkt &-ergund, en had hi
j niemand dan in tegcnwoordighcid van gemagtigden mogen spreken, daar Lord woR'
ru, die in LElcssTElt's afwezigheid te Utrecltt

zjne plaats vervulde, verklaard had dat de Landvoogd Brvs ten scherpste wilde bewaakt hcbben, zonder dat iemand tot hem zou worden toegelaten. Deze willekeurige
daad baarde groot opzien in de Vereenigde Gewesten. Hoewel Brvs noch door onbaatzuchtigheid noch door reinheid van wandel algemeene achting llad verwor-

ven (t), stelde men toch zi
jne veel
jarige diensten aan het vatlerland op te hoogen pri
js, om hem zullk eene behandeling waardig te keuren. Vooral wèog zi
jne
gevangenis bi
j de Statcn van Ilbllaltd, die in llem den vcrdediger van 'slands vri
jheid
legenovcr LElcEsTzh's aanmatigingen zagen, zoo zwaar, dat de Landvoogd llet geraden

achtte te ontkenndn,datlli
j eenig beveltotdcn aanslag gegevcn had. Niettemin zond
lal
j eènige vertrouwden naar Utrecltt, om de papieren van Bcvs te onderzoeken; doch
deze bevonden dathet.
kollkr,waarin zi
j verzegeld waren, reedsgeopend was geweest.
MTerkelt
jk had Bcvs, die zich zeer over hetverlieszi
jner papieren verontrustte,door
tusschenkomst van den Graaf vAx xEvas (C) een gedeelte daarvan terug ontvangen,en
welligt vernietigd. Noch de aandrang zi
jner bloedverwanten, noch het verzoek der
Staten van Ilolland, noch het bevel dcr Koningin van Engeland .
vermogten echter
LEICESTER te bewegen, om hem regt te verschaffen. Eerst na LElcEsTER's vertrek

werd lal
j in dcn aanvang desvolgenden jaarsVi
jftienhonderd zeven cn tachtig op last
tlerAlgemeene Staten onderborgtogtontslagen (52.
(1)vAx REvo, Ilist.d.7Ted.oorl.B.V.b1.80. HOOFT,Ned.#J:/.B.XXIY.bl.1074. Naleezingen p, AVAGENAAR, D. 1. bI.307.

(2)Corresp-ondencePJLeicesto',p.364. Lnlccsl'
zn meldtdatvooraldeGravin vAxxctTnshem
tlaarbi
jbehulpzaam isgeweest.
(3)nOn) fz
vd/. #. Ned. op?-l. D. 11. B.XXI.b1.72J 727. B.XXll.bl.888-892.
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De Staten van Ilolland hadden intusschen niets xerzuimd om eenige verzaclzting in 1584het Plakkaat op den uitvoer te brengen. Xet eerbied dnch tevens met hoogen ernst 1587

hadden zt
j xzEzcEsrER onder het oog gebragt, dat de onmogeli
jkheid om aan vreemde
natiën de vaart op Spanje en Portugal te beletten het doel van den maatregelten
eenenmale veri
jdelen moest,en datde Nederlandsche koophandelderhalve zondereenig
voordeel boven mate gedruktwerd. Zl
j vreesden voor hetverbreken der vriendschapm ljke betrekkingen met de handclsteden aan de oostzee, voor het vervalvan den
graanhandel, voor laet verlies van de algemeene markt, die niet allecn hunneprovincie
m aar al de Yereenigde Gewesten verri
jlkte. Hunne vertoogen hadden echter slechts tot

geringe wi
jzigingen geleid, waarbi
j de uitvoer van laaring, lkaas, erwten, boonen,
boekweiten meel onder zeer beperkende voorwaarden was vri
jgesleld. Daarentegen laad
LEICESTER weinig ti
jdsdaarna dein-en uitgaande regten voorverscheidene artilkelenverhnogd,en vooralden haring tegen zi
jne beloften bovenmate belast(1).Yernemendedat
diergeli
jke maatregelen meestalgenomen werden,wanneerde llollandsche Leden van den
N

Raad van State, vAx BRIIIIERODE, vA> LosEx .
en BAROES, in eene of antlere commissie
afwezig warcn, achtten de Statcn van Ilolland het noodig hun te gelasten zich voortaan van alle Commissiën te verschoonen , die hen konden verhinderen de vergaderin-

gen van den Raad voortdurend bi
j te wonen. Op hunne vraag, waarlegen zi
j dal)
vooral te waken lzadden, gaven de Gecommitteerde Raden ten antwoord, dat debeslui-

ten betrelklkeli
jk den zeelzandel de bll
jken droegen van door lieden genomen te zl
jn,
die noch ltennis van zakcn noch belangstelling voor Ilblland's welvaart hatlden; dat
3)den eenen dag om wagens, den anderen om paarden, den derden om pionniers
geschreven werd, en daarna dat de Hollandsche grensvestingcn door dat gcwest zelf in
staat van verdediging moesten gesteld. worden,even alsof de landen,die llet beleid van
den oorlog met de daarloe benoodigde penningen in LElcEsTEa's handen hadden gesteld,

nog een bi
jzonderen oorlog moesten voeren;'' dat de regten en vri
jhedcn weinig
geteltl, en bi
j hctbegeven der ambten de Hollanders opzettcli
jk achtergesteldenvreemdelingen daarin geplaatst werden (;). Op den drie cn twinligsl
en 4an Hooimaand
leverden de Staten van Ilblland en de Gedeputeerden van Zeeland aan dcn Landvopgtl
een vertoog over, waarin hunne bedenkingen tegen de menigvuldige door hem veroor-

zaakte handelsbelemmeringen uitvoerig werden uiteengezet. Zi
j wezen daarin op de
gewigtige plaats, die beide gewesten van den aanvang des kri
jgs tegen Spanje hadREYO, Hist. d. N ed. Opr!.B. V.b1.80. HOOFT,Ned. Ilist. B.XXIV.b1. 1073. Besol.t,
. 1101land 1586 ,b1. 534. Besol.d. Stat. Gen.17 Jan. 1587. Oprrct
gppnffoic: PJLeicester,p.436.

(1)B0R,Ilist.d.A'
ed.O0rl.D.ll.B.XXI.bl.705. Besol.p.Ilblland,1586,b1.302,308.
(2)B0n,t.a.p.bl.719,720.
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87 den ingenomen, en thans nog in de ri
j der Vereenigde gewesten bekleedden. Niellegenstaande de geringe uitgestrektheid van hun grondgebietldroegen zi
j minstensvier
vjfde der oorlogsltosten. Zi
j waren daartoe alleen in staatdoor ))de vrlreZeevaarlj
Handeling en Commercie van allerley W aren en Keopmanschappen, daer toe God den
Heere Almagtig de voorschreeve Landen sonderling en booven alle andre Landen met

goede geleegentheid, bequame Zeegaten, Havenen, Rivieren en W ateren gcnadeljk
heeft begaaft, en voorts in de vertieringe van den Haring en risch, die by de Ingezeetenen van deese Landen meer a1s van eenige andere met groote arbeid,industrie en
pericul gevangen, gehavent en in de omleggende Landen gebragt werd en gevent;

llem in het verkoopen en vertieren van Booter,Kaasen diergeli
jke Goederen, die in
de voorschrceve Landen gemaakt worden in sulke meenigte dat hetvi
jftigste tleelin
deselve niet mag worden geconsumeert, en worden deselve in andere Landen te meer
begeert, overmits die in deese Landen beeter a1s in eenige andereworden gebeniGceert,
en in het raGneeren van het grof zout-'' Dien ten gevolge haddcn de vorige Heeren

van den lande steedsbi
jzondere zorg voorhandelen scheepvaartgedragen,welbegrjpende dat, naar mate die beide meer bloeiden, ook de opbrengsten te grooler lkonden

zi
jn. ZoowelKeizerKAREL V alsde Prins vAx ORAXJE waren overtuigtlgeweest,))dat
nict moogeli
jk was de vrje Zecvaart en Koophandel in deese Landen te verl
ainderen
sontler'den ondergang en ruïne der selver,'' en hadden zich steedsnaarbeidereischen gevoegd. Evenwel hadtlen de Slaten zich niettegen yurlcss'
rzlt'splaltkaatvanden vierden van

Grasmaand verzet))om Hare Xajesteiten Zi
jne Excellentie met er daad te toonen hare
sonderlinge aflkctie en goedwilliglleid om deselve beveelen te gehoorsamen,'' en in het
vaste vertrouwen dat die maatregel ook in Engelalîd uitgevocrd, en door de overige

Xogendl
leden gedoogd gou worden,en datdevi
jandtlientcngevolgezooweldoorhongersnood a1sdoorltrachtvanwapenengedwongcnzouzl
jnlletveldteverlaten.Daarthansechter
overvloedig gebleken was, dat het plakltaatin Elègeland nietwasaangenomen, en dathet

geen antlere gevolgen had dan de welvaartderVereenigde Gewesten te ondermi
jnen,
achtten de Staten zich ambtshalve verpligt hunne bezwaren aan den Landvoogd mede

te deelen, verzoekende dathetzi
jn ))goetle beliefte'' mogt zi
jn,))deese Remonstrantie
genadeli
jk en ten besten te verstaan-'' DocllLEICESTER, het gewigtdezer betlcnkingcn
niet inziende,en doorzi
jneraadslieden in den waan gebragt,datachterdezeschi
jnbare Zorg voor 'slands welvaarl slechts vuîg eigenbelang schuilde, liet zicll daardoor

niet totandere gedacllten brengen. Op den vierden van Oogstmaand vaardigde hi
j een
nieuw plakkaat uit, waarbj in het vorige eenige vcrzacllting gcbragt,doch tevens
de handel op de naastbi
jgelegene onzi
jdige plaatsen verboden werd; en door latere

bevelen en vcrbotlsbepalingen werd alhetvoordeel,dathetkonaanbrengen,vergdeld(1).
(1)Ilesol.r.Ilblland,1586,1:1.310 327,433.
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De vreemde koolliedcn werden nietminder doorzjne tegenstrj
tdige voorscllriften dan 11
55
88
47
donr zj
lne strenge plakltaten van den handelop de Nederlanden afgeschrikt. Onzeker
omtrent de behandeling, die hen wachtte, en met verbeurdverklaring hunner goederen

bedreigd, vermeden zj onze kusten; en de handelzou gelleelte nietzl
jn geloopen,
wanneer de Hollandsche Regenten niet begrepen hadden op dit stuk door de vingers

te moeten zien. De Engelsche vrl
jbuiters braglen eclzter vele schepen op, die naar
Spanje of Pértugal vocren, of van daar kwamen, en hielden t1e goederen prjs,
weshalve de Nederlanders m eer en meer achter Scltotland om begonnen te zeilen, en

deze vaart,die tevoren veelvreesinboezemde,in den grond leerden kennen.(1).
Daar de Algemeene Slaten nog nietwaren bi
jeengekomen,rigtte Lzlczsrzh zich te
':Gravenltage bj voorbaat tot de Staten van Ilollaltd en de Gedeputeerden van Zeelcgi#, met klagten over de slechte opbrengstder beloofde gelden , en verzoek om bo-

vendien de belaslingen op het zout,hetbier en de zeep in zi
jne handen te stellen.In
hun antwoord betuigdcn de Statcn, datzl
j totnog toe zelfs meerhadden opgebragt,
dan laem aanvanlteljlt was toegezegd; datzi
j alleen nog maar ten achteren waren met
hun aandeel in de buitengewone opbrengst van vierlzonderd duizend guldens; en dat

zî
j bcreid waren terstond honderd duizcnd guldensop te nemen,om hem ook hierin
te voldoen. Ook gaven zi
j hem hoop op nog ruimere inkomsten, wanneer ht
j een
gunstig bcsluit nam op een twecde vertoogschrift, hetwelk zt
j hem overlevcrden.
Het bevatte boofdzakeli
jk zes punten van bezwaar. qln hetmonsteren en betalen :an
de Engelsche hulptroepen werd het ze artikel van het verdrag met ELIZ&BETlI niet
opgevolgd. Tegen het 5e en 7e arlikcl verstoutte zich de Gouverneur &'
an den Briel,
om de schepen op de M aas aan te houden en te doorzocken, waardoor de handel in

die streken ten hoogste belemmerd Aerd (2). Tegen de bepalingen van het16e,17e,
18e,19een 20eartikel, de opdragt derLandvoogdj, de Instructie van den Raad van
State, en de voorwaarden bi
j hetinwilligen der schattingen bedongen,was hctbcwind
der geldmiddelen op een anderen voet gebragt, en grootendcels toevertrouwd aanzAcos
xElwoovn, een zeer verdacht en met schulden beladen man, van wien m en, wegens

zi
jn voorgaant
llevensgedrag,nietanders verwachten lton, dan dathi
j uitbaatzuchtige
oogmerken ontevredenheid en tweedragtzochtte zaai
jen;weshalî'e de Statcn verzochten dat x-slcEsvEh de snantiën, althans van Ilollaltd en Zoeland, weder aan den Raatl
van State zou toevertrouwen. 0p vele soorten van koopmanschappen waren t1e in- en
uitgaande regten zontler toesternming tlcr Staten verhoogd. Het getalen de bezoldiging

der krt
jgsbevelhebbers konden aanmerkell
jlk besnoeid wOrden. Nietalleen vele dorpen,
(1)vEslvs,chrolîk
j'k van ffpf
lro,,b1.260.
(2)Ygl.Resol.t?.Ilolland 1586,L1.275,279.
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1584- maar ook enkele steden, hadden over ongeregeltlheden der soltlaten te klagen.'' Op
1587 l
.
let eerste, tweede, vi
lft
le en zesde punt beloofde LEICESTER de Staten te bclieven;

doch reeds vroeger had lzj hun in stri
jd metde waarheid verzelterd, datnietsleclats
de Engelsche maar ook vele Hollandsche troepen hunne volle soldi
j ontvangcn hadden (1), zoodatop zijnebetuigingen niette vertrouwen was. W atdeFinantie-kamer
betrof, stond hi
j toe datde geldmiddelen voorloopig door den Raad van State zouden
beheerd worden, totdat ht
j hierop nadere orde llad gesteltl. De vcrhooging der tolregten verlklaarde hi
j in hetbelang eener eenparige heffing en metinachtneming van
de eischen des handels bepaald te hebben. in afwachting dat de Algemeene Staten

een nieuw tariefzouden vaststellen (:).
Xiddelerwi
jl greep te Utrecltt eene gebeurtenis plaats,tlie beweesdatde Reingoudisten gcen middelen ontzagen, om hunne bedoelingen te bereiken. De Burgerhoplieden, die in hun streven naar cenheid in regering en godsdienst zich niet meer om

de onafhankeli
jkheid en de vrjheden der Yereenigde Gewesten bekommerden, besloten de Souvereiniteit onvoorwaartleli
jk aan ELIZABE'
I'II op te dragen, en stelden eene
akte op, waarin ))de gansche regering en Tolkomen magt'' over de provincie Utrecltt

aan haar believen gestcld werd ))om na harediscretieen wi
jsen Raed sondereenige
conditie of limitatie op alles en in

besonder te m ogen disponeren, voorgehouden

de ware Christeli
jke religie en Privilegiën,mitsdatde selve en haerXajestelrtsauctoritejtdaerbi
j ongequestbli
jve.W ant. voegden zi
j er bi
j de Borger-hopluyden en
de vromen niet lie&-ers wenschen dan de Godsalige en eenige regeringe van eene alsodanige Xonarche de welke Gotls eere en 't welvaren van hare onderdanen so sonderlinge

behartigt en ernsteli
jk vcrsorgt.'' op den twintigsten van Zomermaand werd ditstulk
oolkdoor den stedelt
jken Raad onderteekend. Amevsfoorten Bltenen sloten zich insgeli
jks hierbj aan; JJ
'TC
2
,
jIç 1f/ Duurstede en slbntfoortalleen onder voorwaarde van het
behoud van alle privilegiën. Ook in Friesland en ovevi
jsselzochten de Utrechtsche
Burgerhoplieden een diergelt
jk besluituitte lokken, doch slaagden daar evenmin als
te Gouda, waar de Kapiteins derschutteri
j,totwie zi
j zich gewend hadden, hun tot
antwoord gaven,datzi
j diergelt
jke zaken niettothunne bevoegdheid rekenden,en aan
de regering overlieten (5).
Er waren echter in Utrecht onderscheidene mannen, die zoowel door hunne veel-

jarige diensten in den vri
jheidskri
jg als deor gewigtige betrekltingen veelinvloed uit(1)Resol.t?.Ilblland,1586,bl.339. Vgl.covrespondence PJLeicester,o.a.p.338.
(2)Ilesol. Splfcptf, 1586, bl. 328-356. :oR,Ilist. d.Ned. O:/'
L D. 1l. B. XXIL
b1.728- 731,740- 743,745- 719. IIOOFT,Ilist.d.Ned.0p)'
!.B.XXIV.bl.1077.

(3):0R,Ilist.d.Ned.O0rl.9.ll.B.XXI.b1.723.
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oefenden, en deze handelingen lloogeli
jksafkeurden. Men besloothen te verwi
jderen.1584-Als gemagtigde van LEICESTER droeg Lortl xolt'
rll aan den Raad eerst negentien en 1587
vervolgens n0g zestig personen voor, die op den laatsten van Hooimaand gelast werden

om vöör zonsondergang de stad te verlaten, en zich naar onzi
jdige plaatsen te
begeven. Onder beschcrming vau Engelsch kri
jgsvolk,dat ter voorkoming van mogeli
jken tegenstand op devoornaamste pleinen wasgeschaard,werd ditbevelten uitvoer
gelegd. Jonkhecr wlcoLxAs vAx zvvLEx vAx ORAKEwBVRO, Hoofdschout van Utvecltt,
vLoals vA> IIEERMALE, Kanunnik van ottd-lvunster en een der voornaamste bewçrlkers
der Unie van Utrecltt, rsonzs Tllzx, Advokaat der Staten van Utrecltt, aoltlkAx vAx

olszt BcRo,GriKer,en zAx wACUTELAAR,Procureur bi
j hetProvinciale Hof,benevens
verscheidene wereldli
jlke en geesteli
jke Regenten,belloorden ontler de uilgezellen. Zi
j
begaven zich naar Kuilenburg, Vialten en Ilsselstet
'n, welke plaatsen zi
j a1s zelfstandige Heerli
jkheden voor onzi
jdig hielden; doch weldra werd hun hetverbli
jf in Nederlandsche gewesten geheel ontzegd, en geboden naar slunster of Cleef te vertrekken , op straf van beslagneming hunner vaste en plundering hunner roerende goederen.

NlcoLAAs vAx zvvLEx, rruohls TIIIw en zouAx vAx DIt>:I;wEN,binnen Afpkl//pprfgeweken, wendden zich schrifteli
jk tot de Staten van Ilblland met kennisgeving van hun
wedervaren. Onmiddelli
jk gaven deze aan IœlcEsl'Ea hunne bevreemding over hetgebeurde te kennen, en vroegen hem vergunning om de ballingen in Ilolland te mogen
ontvangcn ))Opdat zoodanige welbckende Patriotten, die den gemeenen Vaderlande zeer
oede en notabele diensten gedaan hadden, o0k zelfs in de onderhandelingen met hare

Xajesteitvan Engeland en Zi
jne Excellentie,nieltegen 'tbehooren behandeldwerden.''
LEICESTER verontschuldigde zich metde betuiging, dathi
j alleen vergunning had gegeven om eenige verdacllte personen uit de stad te doen vertrekken, stond toe dat de

drie genoemden (1) benevensAxuBhEcu'
rvoclten ROBBRECIIT vAw llow'
rzloas'
r in 1101land zouden komen, en verzocht den Graaf vAx xEras, de Utreclztsche Vroetlschap en de Burgerhoplieden, de rcdenen op te geven, waarom zoo vele en daar-

onder zoo verdiensteli
jlte mannen a1s gevaarli
jke lieden waren behandcld. De Graaf
vAw sx>:vt:s, die de uitzetting, zoo nietgebilli
jl
kt, althansnietverhinderd had,zoncl
den brief ter beantwoording aan den Raad, en deze gaf hem aan de Burgerhoplieden,

alsde eigenli
jke aanleggersen bewerkers van hetgebetlrde. De laatsten waren dan ook
terstond meL hun antwoord gereed, en verklaarden zeer vcrwonderd te zi
jn dat de
Staten van Ilblland zich methunne bi
jzondere zaken inlieten,en zich verstoultenhun
(1)Behalve dezen werdcn ook Apnllz
ïx vAx zlllr
tEx,FLonlsvzN HEEnMILE,ADnIAAN plnllsz.vAN
IuEEvwl
!x, IIAnENT STEL en plEx'
nav0sdoorde Staten van Ilblland aan LElcEsl'
nna1sverdicnsteli
jke
Patriotten genoemd. BoR, t.a.p. b1. 733.
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184587 rekcnschap van hct gebeurde te vragen:alleen aan xzzlczsrEh waren zi
jverantwoording

schuldig, en zj hielden zich overtuigd datdeze hunne redenen Aolkomen zou billt
jken. lndertlaad bleelk lletspoedig, datde Landvoogd hun bedri
jfgeenszins afkeurde.
De uitgezetten konden, niettegenstaande hunne dringende vertoogen, zelfs geen op-

gave verkri
jgen van de feiten of gezegden, waardoor zi
j eene zoo grieventle behandeling zouden verdiend hebben. Hunne ambten werden door xuzlcEs'
rzh's gunstelingen,
meest Vlamingen en Brabanders, bezet. JAcorEs BELLocuzzhs werd Preside'nt van het
Hof van Utrecltt,Aovlu>:vs Procureur Generaal, FlLlps RATALLER Grimer, cnxltLzs vAx
TRILLO Hoofdschout en zAcovEs oz POTTERE Rentmeester der Domeinen. Zelfs werden
de ballingen met verbeurdverklaring hunnergoederen bedreigd,zoo zi
j niettenminste
naar Friesland vertrokken. Doch de Staten van Ilolland, overdeze handelwi
jze ver-

ontwaardigd en op LElcEsTzh's reeds gegevene toestemming steunende,namen de vi
jf
genocmde personen onder hunne hoede, en gaven hun Aerlof om de schade,die hun
te Utrecltt mogt worden aangedaan, in regten te verhalen op allen,die daartoezouden

medewerken. In W i
jnmaand kregen nog eenige uitgezetten, die zich naar Cleef
hadden begeven , van LElcEsl'
Elt vergunning om in Ilolland te gaan wonen,alwaar de

meesten Leiden tothun verbli
jf l
kozen (1). De GraafvAx xErztsbragtmiddelerwi
jl
de Staten van Utrecltt, den Raad derstad,alle ambtenaren en de gewapende burgerj
onder een nieuwen eed aan de Algemeene Staten , den Landvoogd en zich zelven,

waarbi
j men zich verbond geen verstandhouding metde uitgezetten te houden. Door
tlen toenemenden invloed der Reingoudisten tot toegevendlleid gedwongen, deden de

Staten van Utrecltt Toor dezen lkeer afstand van de benoemingj die zi
j gewoon waren
vnor de opengevallene betreklkingen in het Provinciale Hof op te maken, en lteurden

x.ElcEsTEh's keuze goed., onder voorwaarde dat hi
j in het vervolg hun regt eerbiedigen zou. ZC
J' verzochten hem eclltcr dringend, de privilegiën niet te scllenden,
door llet gewigtige ambt van Iloofdscllout aan eenen vreemdeling toe te vertrouwen.
Niettemin werd vAx '
ralrxzo door LEICESTER en de Burgerhoplieden in die betrekkillg

gehandl
aaafd. Der burgeri
j begonnen nu echter de oogen open te gaan,toen hetbleek
dat velen, die voorgaven in het algemeene belang voor LElcEsTEa's gezag te i
jveren,
sleclats ten koste van bekwame en eerli
jlke lieden hunne eigene verhemng zochten (2).
Uit 'sffcgc in Ulrecltt teruggekeerd, zond IuvlcEsrEh het Lid van den Raad van
State 4vII,I.EX BAhoEs weder naar de Staten van ffp/Jc'
?z#, om hun mede te deelen dat

de opgebragte gelden niet veldoende waren voor de belaoeftcn van den kri
jg; dathl
j
(1)IIoR, Ilist.d. Act/. 00r1.1). ll. B.XXI. b1.731 736,737. Besol.t/.Ilbllalkd,1586,
b1. 360 , 372. Xr. H. M. A.z.vAx Ascll vAx wlzcx,Leicester in Utrecht,bl.21 24.

(2)BoR,llist.d.Ned.0pr!.P.ll.B.XXI.L1.733 736.
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derhalve naar Engeland had gezondcn om van ELIZABE'
I'II eenig geld op interest te 1584-

leenen; en dat hi
j hunne meening wenschte te weten, of zj tweemaal honderd
duizend guldens 'smaands, de opbrengst der in- en uitgaande regten, en al het

land, dat men op den vi
jand kon verovercn, aan de Koningin wilden afstaan, z0o
deze den oorlog gelzeel tot haren last wilde nemen. De Staten schenen daarlne wel
geneigd, onder voorwaarde dat de knophandcl niet zou belemmerd worden, doch lkonden geen bepaald antwoord geven, zonder llunne lastgevers op dit punt gel3oord te

llebben. zt
j verklaarden zich tevens bereit
l om volkomene opening van llunne geldlniddelen en inzage in hunne boeken te geven , opdat men zich zou kunnen overtui-

gen dat zi
j alles gedaan hadden, watde tegenwoordige staatdeslandsli
jden lkon (1).
sverkelt
jk verzuimden zj niets, om launne beloften in dit opzigt te vervullen, en
namen daarloe herhaaldeljk tegen twaalf ten lzonderd, behalve nog een ten honderd
voormakelaardi
j, aanzienli
jke geldsommen op (2). O0k knn alleen LslcEsrrlt'sachterdocht, door de oorblazingen zi
jnervooringenomene raadslieden geprilkkeld, hun goede
trouw verdenken. ln Eîlgelaltd was men aanvankeli
jk over hunne toezeggingcn ten
laoogste tevreden geweest; (5) en llctvoornaamste bewi
jsvan hunnen onwil, datxzEIcEsrzh aan den Engelschen Staats-secretariswAxuszxgpAAz opgaf, bestond hierin,dat zi
j
stecds hunne voorscllotten tot uitrusting van llet kri
jgsvolk en levcring van krggsbehoeften in relkening bragten: eene handelwi
jze, die voorzeker de geldsommcn, waarovcr xavlczse
rzh bescllilkkcn kon, aanmerkeli
jlk A'erklcinde, maar dic in de V'
ercenigde
Gewesten en bepaaldeli
jlt in Ilblland bi
j de voldoening van het verschuldigde in de
belastingen reetlstotgewoontewasgewordcn (1).
Xeer en meer verstoord over de laouding der Sl
aten van Ilolland, die zi
jne,in hun
oog verderfeli
jke, ontwerpen lkloelkmoedig weerstreefden, zonder llem gegronde reden
tot misnoegen te geven, sclli
jnt I-EICESTER tllans gepeogd te hebben zich van oxzozxSAII.NEVELT, dien hi
j niet ten onregte voorlaetlloofd zi
jnertcgenpartj llield, mecster
te maken. ln eenen brief van den zeven en twintigstcn van Oogslmaand ontbood lai
j
hcm bi
j zich te Utrecltt,om zi
jnen raad over gewigtige aangelegenheden in te winnen.
(1)s0n, Ilist.d.7Ted.Oorl.D.1l.B.XXI.b1.749. Besol.t,
.Ilblland,1586,b1.380-382.
(2)Be.
%0l.r.II0lla1ld,1585,b1.729;1586,bl.183,356,384,398,475,476. Volkomen
naar waarheid betuigde OLDESBARNEVEI,
T vele jaren laterin zi
jneRemonstrantie f%jTaaracht.Ilist.
bl.152):))ge lleercn Statcn van Ilollantcn West-Yrieslantdeden allc uiterste devoiren,om llare
consenten en beloften aan den Grave te voldoen-'' Zic ook SOR,D.1l.L1.759 b.

(3) Correspondellee PJLeicester,p.47,60,158.
(4)correspolkdence PJLeicester,p.426. hesol.r.Ilolland,passim. IzElcEsrsnzelfl'ad in die
llandelwtze tocgestemd,ald.1586,b1.230.
IlI DEEr. 1 STUK.
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1584- Doch de Staten, welende dat de Landvoogd te Utrecltt alles vermogt, en welligt be1587 ducht dat llet lot van Bvvs oolk llunnen Atlvokaat treFen zouj gaven voor dat zi
g.ne

dienstthansnietgemistk0n worden,en weigerden hem telaten vertrcklten (1).
Inmiddelshad LElcEsl'Eltbi
j Amerongen eenelegermagtvan omstreeksacllttluizend voetknechten en veertienhonderd ruitersbi
jeenverzameld,waarmedelli
j,(100rPrinsMAVRITS,
den Graafv&.
x uouExxzo,w ILLEAI LooEw lzK vA> xAssutv, den KeurvorstTRrcllsEs, w lLLux pELuxx ,Xaarschalk-Generaalvan de Engelsche troepen,>>zLlpssloxEv en veleandcre

aanzienli
jlte Heeren vergezeld,tegen PARMA te velde trok /
s2), Deze had in de vorige
maanden zi
jne veroveringen langsde Alaas methetgcluklkigste gevolg voortgezet. Na
de overgave van Grave had hi
j Venloberend,waardeechtgenootevan SXAARTEX scuExK
zich bevond. Deze hield zich desti
jdsop lastvan LEzcEsTEItbezig tusschen Btjlten '
Wrccf
eene schans, naar hem de Scltelllçenscltalts genaamd, t0t deklking van de Betuwe op te
wcrpen ,en had daardoorde snelle insluiting der stad nietkunnen verhinderen.Nictlemin

beproefde de onversaagde lkri
jgsman de stad binnen te dringenj en overvieldes nachts
met den Engelschen Hopman ROOER w xLLrkxs aan het hoofd van honderd ruiters de

vi
jandeli
jke legerplaats, in de hoop zich toLeen der poorten cenen doortogtte banen.
Nvelligt zou lai
j zi
jn doel bereikt hcbben, zoo lzi
j niet gestuit ware op versperringen,door PARMA opgeworpen om zich tegen een cnverhoedschen aanval derbelegerden

te beveiligen. Totden terugtogtgenoodzaakt, sleeg hi
j zich,met verlies van de helft
der zi
jnen,door (le digtc drommen dervi
jantlen heen,en ontkwam door wonderen van
dappcrheid een bi
jna gewissen ondergang. 3leti
jver zettede nu PARMA hetbeleg voort,
en vermeesterde door middel van eene houten versclaansing op platboomde vaartuigen

een eilandje in de Ilaas,waaruitt1e Staatsclaen laem vcelnadeelberokkenden.Doordit
verlies ontmoedigd, dwjng (Ie burgeri
j op den acht en twintigsten van Zomermaand
(lc wakkere bezetting tot de overgave, onder dezelftle voorwaarden, a1s Grave verkrcgen

laad. PARMA beloonde zi
jne aclzting voor MAARTEX scllExm door aan diens vrouw e11
behuwdzusler zî
jn eigen ri
jtuig te leenen, om zich te laten brengen werwaarts zi
j
llegeerden (5).
Reeds vôlr de belegering van Veltlo had IIAUTEPEXXE getracht het Kasleel te J'
JQJ te
bemagt
i
gd.
He
t
Ka
s
t
e
e
l
wer
d
nu
a
nder
maal
vermeestercn,en de daarbi
j gelegene scllans
opgeëischt. Op het weigerend antwoord van den Bevelhebber spxzlwr
rEa vAx usl-nyycll

(1)SOR, Il'
ik
bt.d.ATc#. Op?
-/.D.ll.B.XXI.bl,749. llesol.r.Ilolland,1586,bl.377.
(2):0R, t.a.p.b1.750. PeEngelscheuitgeverder correspondenccPJLeiceslermaaktbii
,
flt
?zegelegenlleid (p.400 a)gewag van dcpraaleT1den omslag,diegewoonli
o
ik LElcEs'
rcn'shewc.
1ingen kenmcrkten.

(3)Chrres
p.PJLel
-cester,p.319,323,
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uxvvzpsxss zes en derëig vendels voetknechten en tien kornetten ruiteri
j aanruk-15
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ken , waarmede hi
j de sterkte insloot.Toen lai
l zi
ln geschuLlietspelen,brak eenemuiteri
j onder de trouwelooze bezetting uit. Te vergeefs herinnerde vAx nEyuxrcllzi
jne
liet

.

.

soldaten aan eer en pligt, en vermaande hen ten minste v0l te laouden, totdat er bres

geschoten zou zi
jn. Hi
j zag zicla gedwnngen te onderhandelen, zoo hi
j nietdoorde
muitersaan den vi
janklwilde overgeleverd wortlen,en betlong op den zesden van Hooimaand vri
jen aftogtvoor zich en de zi
jnen. Doch nietver van hetKasteelgelkomen,
werd hi
j metzi
jne vrouw en zuster uitgesclaud door de begeleidende kri
jgslieden, die
ook aan zi
jne soldaten alle bruikbare ltleedingstukken ontnamen. ln haveloozentoestand
kwamen zi
j te Utveclttaan,alwaardrie derbelhamels,die vAx IIELMICtItotdeovergave
gedwongen laadden, tot de galg veroordeeld werden. Ook was LEICESTER zoo verstoord

over hetgedrag van Venlo's burgers,datlai
j bevalhunne personen en goederen in beslag te nemen, waar mcn die in de Vereenigde Gewesten zou aantreffen.

Naauweli
jksin hetbezit van Veltlo geltomen,werd PARAIA door een aanzoek vandcn
KeurvorstEltxsr van Bei
jeren totnieuweverovcringen aangespoord. De ïnnamevan Nuis

door den Graaf vAx wllyrwEx&.
Ah (1)had den Slaatscllen de gelegenlzeid geschonken
om llet gansche Aartsbisdom Keulelt door strooptogten te verontrusten; en vooralliet

SIA&RTEX scllExx geen gelegenheid voorbi
jgaan, om zi
jne tegenparli
j afbreuk te doen.
Op den derden van Hooimaand werden drie duizend personen, die zich te Berchem in
het Yorstendom Gultltvereenigd hadtlen, om onder gewapentl geleide naar Keulelt ter
marltt te gaan, onderweg door Staatsche of Keulsche soldaten osrervallen , beroofd en

op de gruweli
jlkste wi
jze mishandeld. Nergens was veiligheid. ln het gansche land
heerschten jammcr en ellende. Eenmaal stonden vi
jftig dorpen en laeerenhuizen inden
omtrek van Keulelt tegeli
jlt in licht
.elaai
je vlam. De Prinsvan Beî
jcrc'l, bevroedende
laoezeer die toestand de liarten zi
jner nieuwe ondcrdanen van hem vervreemden moest,
wendde zich tet PARMA met het dringende verzoelt, om de stad Nuis aan de Staatscllen

te ontnemen. De Spaansche veldhcer, die zi
jne zegevierende wapenen reeds naar
den Aï.#lhad geri
gt, bewilligde gaarne in een verzoek,lzetwelk evenzcer de belangen
van zi
jncn Vorst bevortlertle, als heù zi
jne eigene eerzuchtstreelde. Hi
j haaltte naar
de verovering eener stad, die eene eeuw te voren door KAREL den s'
//lf/cvz met een

lcger van achttien duizend man gedurende een jaar te vergeefs belegerd was(2).
lloewel niet groot van omvang, behoorde Nut
.s door zi
jne ligging en sterlkte t0tde
belangri
jkste vestingen. Door dubbele muren en grachten omgeven,en door eenenarm
4'an den I'ttjltbespoeld, kon hetgeruimen ti
jd ook aan een magtigen vt
jand weerstand
(1)lliervoor,b1.142. Zieo0kb1.68.
(2)ln 1474-1175. Zie hlgemeelîe GeschiedenisdesJr
ctfer/tw
fo?#:,D.1l.St.111.b1.52-54.
27+
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1584- bieden. HERMAX PREDERIK KLOET, een jong maar dapper en ervaren Edelman, voerde
1587 binnen de stad het bevel over eene bezetting van omstreeks duizend man. Niettegen-

staande verscheidene uitvallen derbelegerden,slootPARXA metzl
jne aanzienli
jlte legermagtvan zesticnduizend voetknechten en vi
jfen twintig llonderd ruitersde stad aan alle
zi
jden in, en rigtte zi
jne batteri
jen op. Toen deze gcreed waren, werd de vesting
opgeëischt in naam van den Kcurvorst, die zich in het leger bevond. De belegerden

verzochten eenen wapenstilstand, om zich te beraden. Ongeduldig over het'uitbli
jven
van een antwoord, begaf PARMA zelf zich totdigt onder de wallen, zich houdende of

hi
j cen afgevaartligde van den Keurvorstwas,en spoorde debezettingmetluiderstemme
t0t de overgave aan. Eensltlaps vielen er van wederzi
jde eenige schoten, weldra door
een hevig geweer- en kanonvuur gevolgd, zoodatPARMA met het grootste levensgevaar

ondcr eene laagelbuivan kogelsin zi
jne legerplaatsmoest terugwi
jken. Hetisnietmet
zekerlzeitl uitgemaakt, wie het eerstgeschoten heeft; dech hoogstwaarschi
jnli
jk, dat
eenige burgers, den Spaanscben Yeldheer laerkend hebbende, ten spi
jt van eer e11
trouw door zi
jnen dood een einde aan hun gevaar en tevensaan den oorlog hebben
willen maken. H0e dit zi
j7 de onderhandeling sverd hierdoor afgebroken; en PAR3I.
&
begon den volgenden dag,den vi
jfen twintigsten van Hooimaand,uitzi
jnederligstulkken geschutbreste schieten. Tegcn den avond waren twee wi
jdgapende openingen in
den muur zigtbaar. Het leger, tuk op roof, en bcducht datPAltnI.
& de stad voot-plun-

dering z0u belloedcn, wanneer zi
j den tàjd behield om zich op genade over te geven,
wilde terstond den storm wagcn. Doch deVeldheerweerhielddewoestedriftzi
jnerkri
jgslieden, en beval datmen zich z0u bepalen t0thet innemen van eenen toren, waaruitde

belegerden bi
j een algemeenen storm de zi
jnen schade zouden kunnen toebrengen. Bi
j
de verdediging :an dit gewigtige punt werd xx,oyrT zwaar gelkwetst. Het gemis van den
wakkeren Bevelhebber deed den moed der bezetting versaauwen. Tot lzerstel derm uren
werden gedurende den nacht geen pogingen aangewend, die ook welligtwegens het

hevige en aanhoudende vuurderbelegeraars vruchteloos zouden geweest zi
jn. De aanbrclkende morgenstond vond het Spaansche leger tot den storm gereed. Xet goedvinden

van KLOET,door zi
jne wonden aan hetlegergelkluisterd, zonden debelegertlenafgevaardigden naar rAhxxx, om over de overgave te ontlerldandelen. Doclz dezeantwoordtle,dat

hetuur der genade voorbj was. nletden moed der wanhoop bereidde men ziclznutot
den laopeloozen tegenstand, doch beproefde nogmaals eene poging om den Spaanschen
Veldheer te verbidden. Oak vertoontlen zich vele burgers en soldaten met gevouwen

handen en gebogen knieën op de bres, roepende datzj zich wilden overgeven. Terwi
jl x'ARMx beraadslaagde, of lai
j de statlmetharen belangri
jken voorraad van levensmiddelen sparen zou, drongen de Spanjaarden en Italianen, door ontcmbare roofzlzcht
en moordlust gedreven,door de bres naar binnen. De geringe tegenstand van ecn deel

der bezetling werd spoetlig bedwongen, cn een vreesclt
jk bloedbad aangerigt. Alle
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weerbare mannen werden over de kling gejaagd. Metgroote moeite vermogtPAMMA de15
18
5G
87
vrouwen en lkinderen teredden,voor zooverre hi
j die in eenekerlkbi
jeen kon brengen.
Een Hopman en eenige soldaten drongen in de woning van xyuoz'
r, en zeiden hem

aan, dat hi
j moest sterven, daar hi
j in den ban des Ri
jlts, en derhalve des
doods schuldig was. De gewonde held bad dat m en hem het levcn zou latep, daar

lli
j zt
jnen pligt a1s krl
jgsman gelrouweli
jk had volbragt, ofhem ten minste naarden
Spaanschen Veldheer voeren zou. Doch de ontmenschte krl
jgslieden sloegen llem in
tegenwoordigheid zi
jner gemalin eenen strop om den hals, en hingen hem ten yenster
uit. De Predikant CIIRISTOFFEL FossEacsuitoppenlteim entweeHoplieden ondergingen hetzelfde lot. W eldra ontstond in de stad een hcvige brand, dic de beangstigde vrouwen

uit hare wjltplaalsdreefen aan de mishantlelingen dcr plunderaarszou hebben blootgesteld, zno de nlarkies DEL orAs'
ro haar niet naar de legerplaats in veiligheid had
laten brengen. Den volgenden dag lagen drie vierde der stad in ascla. De Keur-

vorst Eaws'
r van Acz
tjcrc'l had slechts ecn met li
jlken opgevulden puinhoop geWonnen (1).
De Prins v&N PARMA oogstte door de verovering dezer belangri
jke vesting grootcn
roem. Een gewi
jde hoed en degen, hem reeds vôôr het begin van lletbeleg door
Paus szxTcs Y toegezonden, werden Lem nu op den eersten van Oogstmaand door
den Abt ORIMAwI in tegenwoordigheid van den Keurvorst van Keulelt, den Herlog van
Gulilê en vele andere voorname lieden in de legerplaats overhandigd.

Terwi
jl Nul
's belegerd werd, vol&-oerde Prins E
uz
krltlrs zi
jn eerste wapenfeit. Door
IZEICESTER belast met rzlzlps sloxzv eenen inval in Vlaanderen te doen, om PARMA te

nopen lzet beleg van Stffc
ç op te breken, beraamde hi
j een plan om de stad Aœelte
overrompelen,en deelde het aan slpwsv metle,die bedong dathi
j aan het hoofdzi
jner
Engelsche troepen de onderneming z0u uitvoeren (2).lndestiltevandennachttrokltenzi
j
van Ter ATc'
à/zc naar de plaats hunner bestemming. Dertig of veertig man, van ladders
voorzien, zwommen de gracht over, beklommen den muur,en openden de poort voor

hunne kri
jgsmakk-ers, die den hevigcn tegenstand der bczetting weltlra bcdwongen, en
de stad innamen. Ongenegen het beleg van AT
tff,
v op te brelken ,om dit gewigtige punt
te llerwinnen, beval I'.&1tMA.den Heer DE LA MOTTE, Gouverneur van Greveliltgen, om

dzcl metalle troepen, die lli
j bi
jeen kon kri
jgen,terstond aan te tasten. Doch xxr(1) Corresp.PJLeieester,p.350,369.
(2)Hoewel slwrnlTs daarbtitegenwoordig was,Iaad Li
jnietlletopperbevcl,weshalve dcStaten
van Ilblland eerstin Letvolgendejaarxan zi
jn eersten fpp/spraken,toen llcm werd opgedragen
m et H0IInxs0 cen gedeelte van Braband te verweesten. Zie vzs psl)xnxp, Jfcttrfl: valt âkdlctf,
I).1.bl.42.
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rs, hiervoor beducht,had reeds het omliggende land onder water doen zetten, zoodat
1587 d

e vjand niets tegen hem onpernemen lton (1).

Na de overgave van J'
Vtff: werden oolk M eulns benevens de sloten van Alpen en Kra-

àtztf, bezittingen van den Graaf vA> >IEUwEXAAR, door de Spanjaarden bemeesterd.
Vervolgsns sloeg Z>&RMX op den dertienden van Oogstmaand het beleg om Bi
jttberk,
eene ltleine stad, tot heL Aartsbisdom Keulen bellnorende, die kort te voren door eene
bezetting van achthonderd Engelschen onder bevel van XAAXTEX scusxx en xoltoAx

versterkt was (2).
T0t op di
en ti
jd hatlrElcEsrEx aanPARXAbi
jkansvri
jspelgelaten.Doorgeldgebrekverhinderd een voldoend leger bi
jeen te kri
jgen,had de eerste bovendien zi
jnetroepcnverspreitl, door verscheidene steden van Engelsche bezettingen te voorzien, daar hi
j na
llet verlies van Grave en Venlo llet Staatsche kri
jgsvollk nietmeer vertrouwde. Ook
klaagde hij overhetgebrek aan belkwame Velf
loversten,en schreefgedurig naarE?lg
-eIczl#,om hem ervaren lkri
jgslieden over te zenden,daarbi
j alleen op MAARTEXscuExx
en den Graaf van uonExx,o rekenen kon. Te erger drukle hem deze omstantligheid,

daar hi
j zelf,niettegenstaande den snoevcnden toon zi
jner brieven,zi
jne minderheid in
dit opzigt gevoelde. De dappere zoux wohhls, die door zi
jne lleldhaftige wapenfeiten
cn de lkri
jgstucht,die hi
j onder zi
jne trocpen wistte bewaren,hetvertrouwen der Nederlanders llad weten te winnen, was laem een doorn in het oog; en hoewel LEICESTER

aan zi
jne verdiensten eene billi
jlte hulde laatl bewezen, door llem tegeli
jlt metSI&ARTEx scussK tot Ridder te slaan, poogde hi
j laterdoor valsche beschuldigingen en lasterli
jlke aantl
jgingen zi
jn ontslag uitte lokken.Doch ELIZ&BETII,die xoRRlsnaarwaarde
wist te schatten, deed LEICESTER gevoelen dat zi
j deze handelwi
jze aan min edele gevoelens toeschreef. Nu veranderde lzi
j eensklaps van toon, verzekcrde dathi
j lohRls
steeds de hoogste achting en gcnegenlaeid laad toegedragen, en beloofde dat het dezen

nietaan aanmoediging en bevordering ontbrelken zou (5).
De overkomst van wILLIAM pELuwx (1) als veldmaarsclaalk van lletgansche leger,
reeds sedert lang door LslcEsrzh vurig gewenscht, bragt eenige verandering in diens

(1)Corresp.PJLeieester,p.337,348,371,487.
(2)Corresp.PJLeicester,p.383.
(3)Corresp.PJLeicester,p.XL1l1,136,244,252,264,301,346,3J0,370,379,385.
(4)De AgentzoAclllsfonl'ssschreefaan cenigeledcn van den Raad van State,datPELIIAM was
))een verstandig en vreedsacm llcere, sprekende redclik Iloogdayts, daer van hy hooptc dat dc
landen goeden dienst souden lzebbcn tc verwacllten., zi
jndeganscheli
jk gcen dissimulateur,maet'

een secr trefreli
jk cn belecft llecre-'' soR, D. 11.b1.739. Ygl.CorrespozîdellcePJLt
?k'
ctlt
îlcA',
p.XXIX)28,32,78 ctc.
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werkelooslleid. Door de raadgevingen van dezen bekwamcn man opgewekt, en (loor de1584K
1587

oningin metgeld en duizend man lersche troepen onderwILLIAX STAXLEV bi
jgestaan,
verzamelde hi
j bi
j Amerongen eene legermagt, om den voortgang van den zegevierenden Prins van I'ARMA te stuiten. D0cl) hi
j lton nietmeer dan zes en vi
jftig honderd
voetknechten en dertien hontlerd ruiters bl
jeen brengen,een te gering getal om Aï
J'zlberk te ontzetten,dat trouwens door sczlExlt metbuitengewonen moed verdedigd werd.

De kri
jgsraatlbeslootderhalve, dathetmeer geraden wasboesbuvg aan te tasten,om
daardoor pAhxx van B'
qptberlv af te trekken. Na een l
tortbeleg,waarbi
j pELriAx op
eene nachteli
jlte verkenning, terwi
jl hi
j vösr LEICESTER liep, eene evaarli
jke woncl
kreeg, werd bres geschoten en toteenen storm beslolen ,dien HouEwyuo en xohsls zouden aanvoeren. Dnch op dit oogenblik gaven fle burgers zich op genade over. De
Engelsche beyelhebbers, die in de stad gezondcn werden om het plunderen te belettenj maaktcn zich echter zelve daaraan schuldïg. boesburg kreeg Engelscl
ae bezetting (1). Door troepen onder den Heer vAx RlzuovE en den Hopman cosnxo oz
pzsczkaEwlls versterkt,trok hetleger nu naar Zutplten,waar zich de Oversle DE T&ssls
met omstrceks duizend soldaten bevond. De lkasleelen ffcirppr/, Boœbergen en Nietttvbeelv werden op dien togt bcmagtigtl, en naauweli
jkseen llalf uur van de stad eene
schipbrug over de It
h sel geworpen. Verwittigd, dat men te beventev verstandhouding
-

mct den vi
jand hield, vertrok L'
slcEsrEh zelf met vele aanzienljlke Engelschen derAvaarts,om deXagistraat, die zi
jn gezag erlkende maartotnog toe standvastig geweigerd had Staalsche troepen in te ncmen ,tot andere gedachten te brengen. Zi
jnepogingen waren echlerdil
,maalvruchteloos(2). Van dezen uitstap terugkeerende,vondhi
j
de legerplaats door laet beleid van wlLLEsx ronEw rzlt valt Akssctf en den Graaf van

llollEwl-o vcrscllanst, daar men ti
j.
ding laad gekregen, dat pAnxx's legerin aantogt
was,om Zt//p/zcolte ontzetten.Aarzelende tussclaen zi
jne vreesom dieslechtgeproviandeerde statl te verliezen,en zi
jnen onwilom hetbeleg van f'
tî
jztberk op te brelten,had
de Spaanscl
ae Yeldlleer besloten de laatslgenoemde plaats door een gedeelte van zi
jn
leger ingesloten te houden, en mct het andere tot ontzet s-an I)yr TAsszs op te trekken.
Voorzeker werden de voorzigtigheitl en waakzaarnheid der Slaatschen daardoor volkomen gewettigd. Doch de Engelsche Hopman RoElaxxb voRlt wistLclcEsl'
ztt t0tonver-

schoonli
jlke achteloosheid te stemmen. Vroeger in he@verraad van uExBvzE belrolklken,
daarna in Spaansche dienst gebruilkt, en eerst onlangs met de Koningin van E ??pc-

laîtd verzocnd, had deze gcslepene man zich bi
j LEICESTER ingedrongen en,niettegen(1)ChrrespondencePJLeicesler,p.406.
(2) llon (D.ll.bl.750),vAN ME'
rEnSN(L1.252 b')cn IIOOFT(b1.1093),sclli
jncn dczepoging
te verwarren m et de later geluktc list van wistlAii s'
rztyLny. Zie vAy REyo, 1
.)
1. 83,85. Ilistol'
ie
#'r'crl'
/c Deel cnz. b1.609.
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- staantle lat
j Katholl
jk gebleven was, op laem eenen onbeperkten invloed verkregen,
waarvan hl
j ten voordeele van PARMA gebruilk maakte. Zi
jne gunst wekte bt
j de
lederlandsche en Hoogduitsche bevelhebbers, die hem ook om zi
jne gozsdienst
wantrouwden (1), niet minder ergernis, dan vroeger de genade, aan den verrader NvELcu be3vezen. Doch Izl,
rlcEsvEa, die hem in lkri
jgszalten blindelings
trouwde, had zich door hcm in den waan laten brengen,datdeSpanjaarden geenszins tegen de Engelschen bestand waren, en dat het zi
#
jne eer te na ging, om
zich in het open veld te verschansen. Xet moeite li
et lli
j zich door GraafwllaLzsx
x-ooxwzzx weerhouden, om dezcn arbeid te doen vernietigen. Niettegenstaande Zut
phett

naauweli
jks voor eene maand van leeftogtvoorzien was, werden de toegangen tot'de
stad geenszinsbehoorli
jk bezet,en eene sclaans,die laaarde gemeenschap metI'ARM&.'S
leger belette,uitonverantwoordeli
jlke achteloosheid verlalen. Gretig maakte de Spaansche veldlleer van deze gelegenheid gebruik, om Zutplten door cenigen toeveer te

verkwikken. Ook verzamelde lai
j eenen genoegzamen voorraad,om vierduizend personen gedurende drie maanden te voeden , en gaf aan den Xarkies bEIZ ovAs'
ro
bevel om dien
den nacht van den twee en twintigsten van Herfstmaand onder

bedeklting van eene aanzienli
jke legernlagt binnen Zutpltelt te brengen. Hctschi
jnt
dat LEICESTER van dit voornemen geen kennis kreeg, voor het gedreun en gekraak der

zware en talri
jke wagensin de stilte van den nachtin hetkamp gehoord werd.Eenige
ter vcrspieding uitgezondcne zruiters konden in de duishernis, die door mistig weder nog
verlloogd werd, geen gennegzame kondschap opdoen. Xct het aanbreken van den dag
vielen woRltls, w lluluorguBv ,slnxE'
r, svssELlz en cenige andere Engelsche Bevelhcbbers
aan het hoofd van driehonderd ruiters en tweeduizend voetkneclaten op het geleide van

den wagentrein aan, (lie reeds het dorp j'
Vavnsfeld, eene halve mi
jl van Zutpltelt
gelegen, bcreikt had. De Engelsclle ruiters vochtcn met uitstekende dapperheid, en

dwongen de Spanjaarden tewi
jlken.ln den trein ontstond degrootstewanorde,deschiclltig gewordene paarden geraakten in de strengen verward,de voerlieden namen de vlllgt.
Doch te midden van den st
ri
jd namen eenige Spaansche soldaten hunneplaatsin,en

voerden een gedeeltederwagensterzi
jde afnaar Zutplten.toe,waar zi
jmeerendeelsdoor
nz rAssxs werden binnen gcbragt.Bespeurendedatzi
jhetdoelderonderneming niethadden ltunnen veri
jdelen, en doorde Spaanschescherpschuttersuithinderlagen bcdreigd,
trokken de Engelschen zich eindeli
jk terug. De Spanjaarden hadden hetgrootste getal
dopden en gekwetsten, doclt de Engelschen betreurden het verlies van rzLlps slnwE'
r,

die een schotin de di
j kreeg,waaraan hi
j vi
jf en twintig dagen lateroverleed.Toenhi
j
gekwetst en van dorst versmachtende op het slagveld lag, werd laem eene Ilescll water

(1)ORTSLhad uitEngeland tcgen hem gcwaarschuwd. z0n,D.1l.b1.739.
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aangeboden. Doch op het oogcnblik, dat 1)j die aan zi
jne lippen bragt, lzoordelli
j15
8415:7
een zwaar gewonden kri
jgsman naast zich zuchten. zonder te drinken, reikte hi
j
dezen de Eesch toe, zeggende: ))hij laecft llet meer noadig dan ik-'' Xen vleide
ziclz aanvanlkeli
jk met zi
jn herstel; en de Koningin, die den edelen jongeling zeer
beminde, gaf hem door een eigenhandigen brief een bli
jk harer deelneming.
Sleclats dertig jaren oud, had hj zich reedsdoorsmaalkvolle geleerdheid, ridderli
jke
dapperheid, adel van zin en minzame zeden zulk eene vermaardlleid verworven,

dat hi
j door de schri
jvers zi
jner eeuw voor het ideaal van een Edelman gehouden
werd (1).
sveinige dagen na het gevecht b:
j W arnsfeld beproefde PARMA andermaal met
go:d gevolg eenigen voorraad binnen de stad te brengen, en op den twaalftlen van

svi
jnmaand voorzag lli
j haar voor verscheidene maanden van genoegzamen leeftogt.
Daarop trok hi
j over den Bi
jn, lict zi
jne soldaten de winterkwartieren betr
eklkcn,
#
en begaf zich naar Bvussel om de uitvaart zi
jns vaders ocTxvlo >-tRwEsz te vicren,
wiens dood laem den Hertogtitel en aanzienli
jke bezittingen in Italië scllonk. ln den
aanvang van ditjaar was ook zjne mocder MARGARETHA vAx oosTExRlzK,devoormalige
Landvoogdes der Nedevlanden, te orlona in hetKoningri
jk Napels overleden. ln laetzelfde jaar stierf oolt de Kardinaal DE ORAXVELLE, die na zi
jn vertrek uitons vaderland gedurende eenigen ti
jd a1sOnderkoning Napelsgeregeerd,en sedertVi
jftienllonderd
negen en zeventig a1s Voorzitter van den Raad van Castilië op Spanje's staatsbestuur
eenen overwegenden invloed uitgeocfend laad (2).
Toen LEICESTER begreep dat Zut
plten voor geruimen ti
jd van genoegzamen voorraa;
j echter bevel
voorzien was, llesloot hi
j llet beleg op te breken. Vonraf gaf lal
Om drie vi
jandeli
jlte scbansen, waarvan twee aan den rivieroever tegenos-er de stad
hsel elegen waren, te vermeesteren. Bi
j de been één op een eilandje in den I'
storming van eene dezer sterlktenj wier bezetting driellonderd man telde, onderSCheidde Zich de Engelsche Hopman EDwARII STANLEY door een merkwaardig helden-

feit. Terwi
jlhi
j aan hethoofd zt
jnerdapperen de steile en hooge'bresbeklimt,tracht
een Spaanscllsoldaatbem meteene lanste doorboren; doch sTAxI,Ev gri
jpthetwapen
met beide handen aan, laat zich doer den vi
jand,die hem de lanspoogt te ontwringen, naar boven trekken, bereikt eenslklaps door een ltoenen sprong de borstwering

qn verweertzicll aldaar zoolang tegen de onthutste Spanjaarden, t0lzi
jne manschap-

(1)Correspolkdence PJLeicestc ,p.422,438,445,451. HI;Aln,Vol.V.p.212.SIDSEY vooral
had er op aangedrongen , dat aan Lllcssl'
na een onbeperkt gezag zou worden opgedragen ,cn deswege ook hetmisnoegen dcr Koningin ondervonden. correspo3kdence,p.116,192,345.

(2)s.nAsxs,Fûrsten t/0;# Yölkev rpn sûd-Euvopa,Hamb.1827,Th.1.s.191.
l1l DEEL. 1 STUK.
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,- pen hem hebben kunnen volgen. Op staanden voet sloeg LEICESTER den dapperen
1587 k .

ri
ggsman totRidder en beloonde hem meteenjaargeld van zeshonderd gulden uitzjne
eigene middelen. Bi
j denzelfden storm kreeg de GraafvAx uonzsx.o eene gevaarli
jke
wond in hetaangezigt,waarvan lli
j echter genas.
Zutplten was nu van alle zt
jden door plaatsen omringd,die door genoegzame bezetting tegen verraderlt
jke aanslagen beveiligd waren. Lpc/lcm , 'sIleereltberg,boeticltem
en Doesburg sneden het van de gemeenschap met P&ItXA af, cn men scheen dus gcgronde hoop te kunnen voeden, dat de stad ten slotte door gebrelk tot de overgave
zou gedwongen worden. Hiervoor was het echter van llet uilerste belang o0k Deventer
van garnizoen te voorzien, daar de Xagistraat, ten deele Roomscllgezind, geenszins kon

vertrouwd worden.De VeldmaarschalltPELUAM bcreiktedooreenekrt
jgslistditdoel.Terwi
jl
eenige leden van denRaad vanState destedeli
jkeregering metgewigtigeberaadslagingen
bezig hielden, slopen twaalfhonderd soldaten in troepen van vi
jf oftien,ofin hetgevolg
van eenige officieren, de stad binnen. ln den vroegen morgen van den een en twintigsten

vanW l
jnmaand kwamen zi
j op hetafgesproken ttjdstip allen op de groote marktbi
jeen.
De Xagistraat, die argwaan had gekregen, had intusschen in den verloopen nacht de
wachten doen verdubbelen, en in de straten kettingen doen spannen,alsof de stad in

gevaarwas;en daar deze meerdan vi
jfduizend gewapende burgers bevatte,scheen de
kans zeer hagcheli
jk te staan. Doch PELIIAM,teregtinziende datversaagdheid de onderneming zeker zou doen misluklkenjliethetstadhuisdoor zi
jne troepen bezetten,en
dwong de Xagistraat de burgerij ontwapenen en hem de sleutelsderstad over te
geven. Eene nieuwe stedeli
jke regering werd nu uit vertrouwde personen zamengesteld.
NVILLIAM STANLEV , Bevelhebber der lersche hulpbenden, wegens hunne onbeschaafdheid

en hun woest uiterli
jlk de wilde Ieren genoemd,werd door LEICESTER,die inmiddels
te Utveclttwas teruggekeerd, tot Gouverneur van Deveater benoemd, met bevoegtlheid

om uit de naaste bezettingen van Gelderlqnd en ovevi
jssel zooveel krt
jgslieden te
ligten, als llem goeddacht. Daar STAwLEV vroeger onder PARAIA gediend had, en de

Katholieke godsdienst beleed, achtten de Staten het hoogst geyaarli
jk hem debewaring van zulk een gewigtig punt en eene z0o groote magt toe te vertrouwen,die hem

van den Stadhouder dier gewesten geheelonafhanltelt
jk maakte. Nog ernstiger waarschuwden zi
j rElcEsTEh voor voxx, wien hi
j lzet opperbevel over de groote schans
tegenover Zutphelt had opgedragen. Doch hunne vertoogen konden niet baten.

LElcàsl'
Elt hieltl vol dat hi
j, na het schandeli
jke gedrag van verscheidene Staatsche
bezettingen, het meest op zi
jne Engelschen vertrouwde, en dat hi
j voor hunne getrouwheid instond.

De krijgsbedri
jven van dit jaar wcrden door een mislultten aanslag van MAARTEN
scuEwlt op Ntjmegen besloten. Gelegenheid ziende, om bl
j llet aanbreken van den
t
lageraatl eene poort open te ltri
jgen, trok bi
j desnachtsmet eenige troepen naar de
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stad, en was deze reeds op een half uur afstand genaderd, tocn een twisttusschen de 1584Engelschen, Duitschers en Nederlantlers, over de eer om aan de spits op te trekken, 1587

zoo hevig werd,dathl
j zi
jn plan mnestlaten varen (1).
Terwi
jl hetvuur des oorlogs in Geldevland woedde,waren in Ilollandgebeurtenissen
voorgevallen, die den argwaan der Staten tegen rElcEsTyrh op nieuw hadden opgewelkt.
STMvzx PARET, een Antwerpsch koopman, die zich te Bottevdam gevesligd had, liet
zich in eene berberg, waar met andere personen van aanzien ook de Pensionaris van

Gouda,ra.
xxçors pltAwcltEx,aan tafel zat,heflig tegen de Staten uit. Zi
j waren allen
lorredl
-aai
jers,zeide hi
j, die de hand nie:hielden aan de plakkaten en den uitvoervan
levensmiddelen naar den vi
jand begunstigden; doch er wasnu een Hoofd in hetLand,
die hun zulk eene weerspanniglleid welafzou leeren ,en laendwingen zou, hetonderzoek
hunner boeken toe te laten. Terstond verlrok rRAwcltxx naar 'sIlage, om deze onvoorzigtige woorden aan de Staten te mclden. Daar PARZT reeds vroegcr van verstandhou-

ding metltslxoovn verdachtwerd,dced men hem vatten en zjne papieren onderzoeken.
Ernstige feiten kwamen hierdoor aan hetlicht. Hetbleek datzi
j te zamenplannenhadden beraamd om de belastingen geheel in handen te kri
jgen en hare opbrengstdoor
nieuwe middelen te verhoogen; dat zi
j reeds eene overeenltomsthadden gesloten over
de voordeelen, die voor hen daaruit zouden voortvloei
jen; en dat PARET zelfs zoo
ver was gcgaan van de som vastte stellen, die onderscheidene zi
jner bloedverwanten
hem voor eene ontvangerspost zouden moeten uitkeeren. Yan meer gewigt n0g was
het, dat zuzlczsrza llunne voornemens en onderlinge afspraken gocdgeltcurd en door

zjne onderteekening bekrachtigd llad, zoodat het bleek dat de Landvoogd zich,
buiten 'slands wettige regering om , meester van de geldmiddelen zocht te malten.
O0k had hi
j aan PAXET bt
j geheime akte vergund zi
jne betrelkking van Controleur der

Convooi
jen te Arnltem door een anderte laten waarnemen,niettegenstaande deRaad van
State uitdrukkelt
jk eene persoonli
jke waarneming bedongen had, en PARET datoolt bj
eede had beloofd. De Staten van Ilblland zonden onverwi
jld eenige afgevaardigden
.

naar den Raad van State te Utrecltt, om op de inhechtenisneming van RElxoorn aan

te dringen, wiens talri
jlke brieven aan PARET hem bovendien deden kennen als den
man, die geen middel had vcrzuimd om de Staten bi
j LElczsrza in minachting en
(1)BoR,Ilist.#.Ned.Oprf.D.1l.bl.711 753.vAx MnrlrnEx,Ili
'st.d.ATc#.00rl.bl.250 253.
vAx Rxvo, Ilist. d.AT
ctf. oorl.b1.82 85. HOOFT, Ilist. d.Ned. oorl. b1. 1082 1097. CROTIrS,
ânnales, p; 97 99. Ilistorie:d'eerste deelcpz.bl.596 609. cllwppuvs,Il
'ist.d.1.guerre de
Flandre,T.1.p.559- 568. IIARAEUS,hnnalesdu0 Brab.T.111.p.390- 395. sE PETIT,Chron.
d. Ilollande c/c.T.lI.p.531- 537. STR&DA,de èe//p Belg.T.lI.p.418- 456. CARNERO,Ilist.
d.1.guerras Oiz
pf/c.
ç,p.208- 214. :ESTIVOGLIO,Ned. 00rl.b1.411- 416.CAMPAwA,della pttcrrc
di Fftzpz#rc,p.88- 93. sAxAItI0,leguerre diFialtdra,p.97- 99.
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554- verdenkine te brenaen. Rzlwqoco was intusschen hetdreigende gevaar rceds ontsnapt.
1587
'
.
'
.
'oodra hi
l van het gebeurde te Rotterdam lkennis droeg, had hi
J den Raad van State

weten te bewegen om aan de Staten te schri
jven,datzi
j I'ARET terstond metzi
jne
papierennaar Utreclttmocsten zenden,opdatdie aldaarzouden onderzochtwortlen (12.
Doch de Staten gaven totantwoord,datlal
j als inwoner van Bottevdam slecllts in fJbllaltd teregt kon staan. Nu vertrok ztElxoovo i
jlings naar het lcger voar Doesbtlrg,
waar IusrcEsl'Ett hem gevangen nam. Zi
jne papieren, die hi
j in hetheimeli
jk gemak
geworpen lzad, werden ten deele gevonden, en openbaarden menigcn trek van zi
jn
baatzuchlig en laaghartig karakter.De Statcn van Ilolland drongen ernu herhaaldell
qk
op aan, dat hi
j zou worden teregt gesteld; doch X-EICESTER aarzelde om zi
jnen gunsteling aan de verbittering zi
jner vi
janden pri
js te geven, en wisthetregtsgetling te
verschuiven. ln Zeeland werd tegeli
jlkerli
jtl zeltere Jufvrouw BARBARX Boo'
rs gevat,
die ook geheime verstandhouding met RErxgoro hield, en bi
j welke eene menigte
schimpschriften tegen de Slaten gevonden werd (;).
De Predik-anten van Noord-llollaad, onrevreden over de slechte belaling hunnerkarige
bezoldiging, die zelden meer dan driehonderd guldens in de steden en tweelaonqlerd

op de dorpen,behalvevri
je huishuur,bedroeg (5),hadden zich totLEICESTERgewend,
in de hoop datlai
j evenzcer de stoffeli
jlke a1s(1egeesteli
jke belangen derKerlkbcvortleren
zou. '
W ILLEX nlos'
rAAltn, woncntle te Alkmaal-,wertl daarop door den Landvoogd gelast
lollaltd OP zich te Ilemonj en daaruit de
hetbeheerder geestell
jlke gcederen in h'ool-d-l-

Predikanten ten plalten landete betalen,en ook elderswerden dergeli
jkeambtenarenaangesteld;dpch de Statcn,die zelve datbelaceraanvaartlhadden,verzctteden zich daartegenDIEOERIK solov, die deor x-zlcssrEx a1s Gouverneur van heL Noorder-Kwartier was b'e&'estigd, ontlersteunde diqns ambtenaar, en traclattc de dorpcn door inkwartiering van

kri
jgsvolk tot onderwerping te dwingen. 5velverlkregen de Staten, datde uitvoering
van MosrAAlto'slastti
jdeli
jlk geschorstwcrd; doch hetbleek llun tevens,datlz
ElcEsTElt
aan soxov uilgebreider magt lla(I gegevcn, dan met het gezag van hunnen Stadhouder.

Prinsnx.
trhxTsen methunne wettige magtin hetbestierderburgerltjkezalkenstrookte(1).
lnderdaad had de Landvoogd geen beter midtlel geyonden om dcn tegenstand derStaten

(1)vAN MEETXERXEN had dezen briefonderteekend,en reedsvroegeraan LEICESTERdeoprigting
derFinantie-kameraangeraden,weshalvehi
j bijdeStaten verdachtwerd.a0n,D.1l.bl.722,755(2)B0a,D.1I.bl.754- 759. v.Rsvp,bl.82. HOOFT,b1.1080.
(3)vpEv EN DERMOUT, B. 1.bl.277. Te 's<rcpcnlcpcbedroeg hettraktementJ400 'sjaarsltesol.r.Ilblland, 1585,bl.692.

(4)B0R,D.1l.b1.759. vAx Dsl
)snxp,Jfct/rï/: van â't'
t4v
sctf,b1.33,255. Resol.t,.110ll(t12d
1586,b1.515,557,573,579.
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tegen zi
jne slinksche maatregelen te veri
jtlelen, dan de magt der aan hem onder-15
841587
eschikte militaire Gouverneurs uit te breiden , en te zorgen, dat deze betrekking

in de voornaamste plaatsen door mannen bekleed werd, waarop hi
j rekenen lton.
ln stri
jtl met het vi
jfde artikel van hetverdrag der Staten metyrl,lzAs&:'
ru (1) had
slllwsv, en na lzem zi
jn opvolger RrssEx,r, zich ook het burgerli
jke bestuur over
î'
Valcltez-en aangematigd. JrLIAAN vAx XIZEERHAGE, Bevelhebber van het garnizoen
der Hollandsche stad Gorzncltem , en in die betrekking aan den Stadlaouder M.
&rRITS
ondergeschikt, was tot onafhankeli
jk Gouverneur dier plaatsaangesteltl; en daar LErczsvz't vreesde, dat de a gistraat zou weigeren laem in die betrek-lting te erkennen,

schreefhi
j cenen briefaan de Predikanten,lzen vermanende om vAx ItLEEIIIIAOE tegen
de ontevredenen bj te staan. Begri
jpende dat het hun pligt was, om zich niet
met regeringszaken te bemoei
jen, gaven de Predikanten dezen briefaan de stetleli
jke
regering over. Geli
jk gezag als vAx KLEERHAGE kreeg JOIIAN BAx over Xuidelt, met
uitdrukkeli
jk gebod om die plaats niette vcrlaten, ))daar hetdehalsterwas,waarmede
jk sloeg ditbeeld op hetnabjhetpaard gemakkeli
jk kon betoomd worden.'' Natuurli
elegene Amsterdam. Ovcr oudewater werd de Heer vAx MORBAIS, over Yianelt de
HeervAx I-oxsREx lot Gouverneuraangesteld. Toen hetlegernog voor Z'
ulpben lag,zond
Lzlcy:sTER eenige vendels Engelschen naar Ilarliltgen, onder bevel van Lord >OR'
.
I,
II,

wien hi
j buiten welen van den Raad van State,de Staten van Friesland en de Xagistraat van Ilavliltgen , eenen lastbrief a1s Gouverneur over die stad gegesren had. Graaf
klaarde zich niettegen zi
W ILLEAI LODEW IJK verl
jneaanstellingtezullenverzctten,wanneer
de staten baar goedkeurden; doch deze achtten hetzeer ongeraden, hunne provincie in

twee deelen te laten splitsen,en noodzaakten Lord >ORTU,die zi
jn kri
jgsvolk niet binnen Harlingen had ltunnen brengen, onvcrrigterzake terug te keeren. Eene diergel
i
jl
te
poging, om Ileusden van Engelsche bezetting te voorzien, mislulkte insgeli
jks. De
.

Overste zzssEx-sTElx, die over Geertruidenberg, Bonkmel en Ileusden bevel voerde, onëving de order om laatstgenoemde stad voor eenige Engelsche vendels te ruimen. 11j

gafdaarvan kennisaan zi
jnen Opperbevelhebber den Graaf van HollExxzo,die zich terstond bi
j den Landvoogd vervoegde, en hem de belofte lzerinnerde, bj de aanvaarding
zi
J'ner hooge waardigheid afgelegd, van geen verandering in HollEll-o's militair com-

mandement te maken. LEICESTER loochende den door bem gegeven last, dien hi
j
aan een misverstand toeschreef, en gaf aan HouExx.o vergunning, om IzssELsrElx

daarvan kennis te geven; doch in alleri
jlzond hi
j tevenseen nieuwen briefaan den
laatste, en beval hem onder bedreigingen Ileusden te verlaten. Zi
jne hoop, datdeze
briefvöör uouzwx.o zou aankomen, werd echter veri
jdeld, waardoor zi
jne veinzeri
j aan

(1)Hiervoor,Ll,1J8.
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18
4- hct licht kwam. Nog op eene andere wt
jze had hj getracht HouEwt.o, Wlens 1n587
vlaed op het krt
jgsvolk llem hinderde, afbreuk te doen. Door groote aanbiedingen
en beloften zochthi
j diens Luitenant w ILLEM Eoxoxp scuoT over te halen om tot ontbinding van HouExLo's bi
jzonder vendel, hetwelk tot de beste en schoonste van het
leger behoorde,mede te werken;maar deze,eerli
jk genoeg om zich niette laten omkoopen, verklaarde datllz
j zl
jne fortuin aan Horlxwz.o te danken had,en hetvoor zich
a1sgenoegzame eer beschouwtle,diens Luitenant te zi
jn.Nog verderfeli
jltervoor'slands
belangen was de nalatigheid, waardoor IuzlcEsrEa de aanwerving van tweeduizend ruiters
mislukken deed. De Staten van Ilolland hadden hem OP Zi
J*n verzoek daarvoor dertig-

duizend gulden in handen gegeven (1),en de GraafvAx wlEuwlrxzka.
a wasnaarB1-1l1tstpï-j/
f vertrokken, om eene overeenkomst met Duitsche Ritmeesters tot het in dienst
nemen van die troepen te sluiten. Hi
j slaagde voorkomen in zi
jne zending, doch te

vergeefs werd het benoodigde gcld op de bestemde plaats verwacht, en (1e Graaf vA>
wxEvwEyAAR zag zich genoodzaakt, onverrigter zake terug te keeren. HeC ontbrak
rslcEsl'
zh niet aan voorwendsels, om de schuld van zich af te schuiven; doch mcer en

meerscheen hetvermoctlen bevestigd te worden,dathi
j de komstdcrDuitsche ruiters
opzetteli
jk verhinderd had,beduchtdatzi
j den Duitschen Graafv-tx HouExï,o en AxArltl'
rs
van Nassqu meer dan hem genegen, en dusvoor zi
jne plannen nietbruikbaarzouden
zl
jn (2).zonder twi
jfelzou de tegenwoordfgheid dierhulpbenden de Staatschen toteen
mecr beslissenden veldtogtin staatgesteld,en pwhxA's poging,om Zutplten van voldoen-

den leeftogtte voorzien,veri
jdeld hebben.ln hunne plaatslietLEICESTER op eigen gezag
maar uit naam der Staten in Engeland, Scltotland en Ierland nieuwe troepen werven,

die echter te laatin de Nederlanden kwamen om ditjaarnog dienstte kunnen doen,
maar daarentegen de uitgave voor llet leger zoozeer vermeerderden, dat maandeli
jks
vierhonderd vi
jftigduizend gulden alleen voorde betaling van hetkri
jgsvolltbcnoodigd
waren: eene som , die de lkrachten der Vereenigde Gewesten verre te boven ging,
en ernstige bezorgdheid wekte, dat de troepen, reeds ontevreden ovcr de gebrekltige

ontvangsthunner soldl
j,to!ongeregeldheden en muiteri
j zouden overslaan (5).
(1)Hiervoor,bl.184.
(2)Zelfs Blsll>:nlllzx, Gesch.des Yad. D. VIl. b1. 126, twi
jfelt nietaan sElcEsrER'sopzet,
waarvan ik echter geen bewiis gevonden heb. Zie BoR, 9. 1l.bl. 780. vAN METEnEX, L1.
51, c. vAx ItEvo, bl. 84. STRADA,T. l1. p. 453. sn PETIT, T.1l. p.536. Ilistorie: d'eerste

deel e4?. b1. 608. Correspondelkce PJ Leicester, p. 407, 408. llesol. r.Ilblland, 1586, b1.
470,590,598,606.

(3)vwx Itnvo,bl. 89, 101, 103. y0n,D.lI.bl.757,763. llesol.d.Stat.Gen.v.1 Dec.
1586. Besol.r.klblland 1586,bl.475.
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Terstond na de ontdeklting der mistladige verstandhouding tusschen ltElwgovo en 1584.
I'ARET, verbonden de Slaten van Ilolland zich bi
J eede hunne beraadslagingen geheim 1587
te houden, en hetgeen een hunner,ter oorzake van eenig advies ofvoorstel,overkomen
mogt,te beschouwen en tegen te gaan, alsof hettegen den staaten 'slands welvaart gc-

schiedde(1).Zt
j besloten de in beslag genomenegeschriflenenbrievenaandcnEngelschen
Afgezant ruoxzks w lLltEs te vertoonen, en hem hunnebezwaren tegenLElcEsTEh'sgedrag

rondborstig mede te deelen. Oolt gaven zi
j hem volkomen inzigt in den staat van
'slands geldmitltlelçn gedurentle de laalstejaren, om hem te overluigen, datzi
j in dit
opzigt alles gedaan hadden, wat in hun vermogen was. W lLlcEs stond verbaasd over

de bewi
jzen van lvyrlwoolio's verderfeljken invloed en baatzuchtige bedoelingen, en Terzekerde de Staten van zj
ine bereidwilligheid,om totvereflkning der geschillen tusschen
hen en IzEzcEsrElt mede te werken (2). Deze had na zi
jne teruglkomstvan den veldtogt uit Utrecht aan de Algemcene Staten geschreven, dathi
j zich verpligtzag l'oet'
een korten tl
jd naar Engeland te gaan, om eene aanstaande vergadering van hetParlementbi
j te wonen, en was daarop naar 'sGraveltltage vertroklten,alwaar hi
j op den
zesden van Slagtmaantl aankwam . De Staten van Ilolland haastten zich hcm te verwelltom en , en gaYen hem , a1s een bli
jk hunner erkentenisvoorzi
jne gewigtige diensten
cen zilveren vergulden kop, ter waarde van negentluizend guldens, ten geschenlte.
Eenige dagen laler werd hem uitnaam der Staten van Ilbllaltd, Zeeland en Frieslalld
in tegenwoordigheid van den Raad van State cene uitvoerige Remonstrantie overllandigd,

bevattende hunne bezwaren over hetgeen gedurcnde zi
jne Landvoogdi
j wasvoorgevallen,
In de inleiding zich beltlagende, da@hunne vorige vertoogen, niettegenstaande zi
jnen
goeden wil, ))door sinistre middelen en prakti
jken van eenige geesten, soelkende niet
des gemeenen lands rllst of welvarqn, maar zich formaliserende tegcn de Stalen, en

pogende bi
j contraminen te renverseren de resolutie van zi
jne Excellentie '
en den Raatl
van Stale,om dengemeenen vi
jand doorinvoering van confusie in den sl
aatdezerlanden
te dienen, of ten minste hunne ambitie en avaritie te vorderen,3' zontler vrtzcht geblc-

ven waren, onderwierpcn zi
j vooral de volgende punten aan zi
jne overweging: de
Engelsche laulptroepen vollallig te houden en te belalen, ten overstaan van eenen

gemagtigde der Algemeene Slaten; geen uitlleemsch kri
jgsvolk aan te nemen zonder
hunne vergunning, en lletleger op zullt eenen voet te brengen, dat het uil de ingewilligtle lasten betaald kon worden; gcen Gouverneurs van Provinciën of grensstcden
aan te stellen zonder voorafgaande benoeming van twee of drie personen door de Sta-

ten;de verschuldigde soldi
j.aan de garnizoenen dergrensstezen tevoldoen,waarvooreen
(1)Itesol.r.Ilbllalld,1586,b1.426.
(2)B0R,9.1I,b1.758. iIOOF'
l',b1.1(
)81e
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1584- vierde der opbrengstcn in Ilollaltd, en de laelftin Zeeland, voldoende was; geen om1587 slagen te doen over de dorpen, tot )evel-ing van wagens en pioniers, zonder bewilliging

der Staten; niemand buiten zi
jn gewest in regten te betrekken; hetverzwakte gezag
van Utvecltt's Alagistraat te herstellen; het Stadhouderschap van Utrecltt, vôlgens de
'ereenigingvan Ilblland,Zeelattd en
Utrecltt,onderKeizer KARELV tot stand gekomen,
*

doorPrinsxAvsl'
rste laten bekleeden;vrl
jen handeltoe te staan op gealliëerdeenneutrale
landen; de opbrengstder in- en uitgaande regten naar oud gebruik te doen strekken tot
uitrusting en onderhoud der oorlogschepen, en het bestier daarvan aan Prins xtrRlTs
en de Raden der Admiraliteit over te laten; geen nieuwigheden in te voeren in de
geldmiddelen , zonder bewilliging der Sl
aten; en hun de administratiedergeesteli
jlke
en vel
-beurdverklaarde goederen, die zi
j aan zich gehouden lladden, niette ontnemen,
ten gevalle van eenige lieden,die slecht
sbet
loelden zich zelve ri
jk te maken;ten slotte,
geen gehoor te geven aan personen, die in Braband, Vlaanderen ofandere thans afgescheidene Provinciën regeringsposten bekleed hadden,en metden toestand van Ilolland,
Zeelqnd en Friesland nict bekcnd waren; maar in alle zaken te rade te gaan met de
Staten dier gewesten, die bereid waren den Landvoogd in alles te dienen en te onder-

steunen, geli
jk zi
j te voren metgoeden uitslag den PrinsvAx oatxzz steeds ter zi
jde
laadden gestaan. ))En om de waarlzeid vri
jmoedig uitte spreken,''- dus eindigde dit
)ZOO Terklaren de Remonstranten, datzi
j om vele gewigtige redenen niet
Vertoog -- )
anders kunnen oordeelen , of vele van degenen , die uit Braband en Vlaandeven geltomen zl
i'n, trachten om bi
j Uwe Excellentie in crediette komen en over de Provinciën
van Ilolland, Zeeland en Frieslaltd en llare ingezetenen naarwillekeurte gebieden, en
zouden niets liever zi
en,dan datdie gewesten in gell
jken slaatwerdengebragtalsFlccn-

deven en Braband,zondernogtansde vromen onderhen te begri
jpen (1).',
Xet voeg kon yullczsl'Elt dit ernstige maar toch bescheidene vertoog, hetwelk met

prt
ljseli
jke voorzigtigheid hem zclven zooveelmogelt
jk spaarde, nietonbeantwoord laten.
Hi
jverzochtdatmen gemagtigden zou benoemen om methem deonderscheidenepunten
te besp/ekcn. Hiertoe werden benoemd de Advokaat vAx OLI,EXSAZtwEVELT. vAx SILLA,
Pensionaris van Amstel-danl, en xtzzxlza caoxuou'
r, van wege Ilolland; cAspAa vxw
vosszRosx, van wege Zeeland; en vlvcs vAx cxxxlxoA, van wege knrieslaltd. llet Avas

echter vooral de eerste, die hetwoord voerde, en hem uitvoerig overde verderfeli
jke
raadslagen der Reingoudisten cn de Utrechtsche woelingen onderllield. LEICESTER wilde

daarvan echter niets hooren, en verklaarde dathi
j het zt
jnen pligt achtte om lieden
voort te helpen, die ter zake van hun geloof van hunne goederen beroofd en uit hun
vaderland verdreven waren. Xet ernst drong men op de tereglstelling van aElwoorp en

(1)llesol.t'.Ilblland,1586,bl.428-435.
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PARET aan. LElcssTEh achtte het billi
jk, dat men den eersten althans onder borgtogt1584ontsloeg
, e
n hem vergunde zich a1s vri
j man te verdedigen;doch de gemagtigden ant- 1587
woordden dat dit van de beslissing der regters afhing, en hier te lande voor gevangenen slechls twee wegen openstonden, die van genade en die van regt, en dat men
naar hun bescheiden oordeel niet boven regt behoorde te begunstigen ))zulke infame

personen, die zoo vilainig, onbelloorli
jk en injurieus de Staten buiten hunne schultl
hatlden getradllceerd (zwartgemaakt)en geïqjurieerd-'' DeLandvoogd, metdeze zaak
verlegen,bragt hiertegen nietverder in,dan hetverzoek datmen azlxgoro ten zi
jnen
gevalle heuscheli
jk behantlelen zou,doch stemde in zjne teregtstelling toe. W atsoxov
betreft, beriep hi
j zich op den lastbrief, in hetjaar Vàjftienhonderd twee en zeventig
door den Prins vAx ohtxzE aan dezen gegeven; doch toen men bem onder laet oog

bragt,datde daarbl
j verleende magt,in dien ti
jd noodzalteli
jk,laterdoor deStatentot
de militaire zaken beperkt was. verklaartle hi
j er genoegen mede te nemen, datde
lastbrief veranderd zou worden, inzooverre (Ie regten van Prins MAVRITS of de privile-

giën des lands er tloor verkortwaren. Hi
j was echternietgezint
l een diergeli
jk antwoord te geven omtrent de overige door hem benoemde Gouverneurs, doch de gemag-

tigden verlklaarden dat zi
j hun alleen gezag over hetvolk van oorlog toeltenden. De
plakkaten op den handel en de zeevaart wertlen door LEICESTER verdedigd, a1s op raad
van velen en met volkomene goedlteuring van den Raad van State genomen. Xen deed
hem echter opmerken, dat de laslgevers der Staten van I.
lblland en Zeelattd, nameli
jkde
v
an
z
e
s
o
f
z
e
ve
nho
nder
tl
Edelen en de Stedeljke Vroedschappen,gezamenli
jk een getal
der achtbaarste en kundigsle burgers uitmakende, die plaltkaten steeds ten hoogste ver-

derfeli
jk voor 'slandswelvaarthadden geacht, lerwi
jlzjne raatlgeversen ook de leden
van den Raad van State, voor zooverre die uit andere Provinciën warell, zich

naluurli
%
jk tninder om de belangen der zeevaart bekommertlen. Loo de Landvoogd
twi
jfeltle aan de werkeli
jkheid hunnerbezwaren,verzochten de gemagtigtlen dathi
jeen
ontleroek zou doen instellen naar de schade,die de handeltlri
jvende Gewesteninhunne
nering en scheepvaartgeleden hadden,waaruitbli
jken zou dat hetverlies ditjaarmeer
bedroeg dan in de twaalf vorige. LErcEsrzh verklaarde hierop wel te weten, dat de
zeevaart het voornaamste middel van bestaan der Vereenigde Gewesten uitmaakle, en
droeg den Raad van State op om zorg te dragen, dat de koophandel niet benadeeld

werd. Overigens ontkende hi
j sommige deraangevoerde feiten, zochtandere uitzi
jn
gezag a1s Landvoogd te verklaren en beloofde spoedig op alle punlen goed bescheid

te geven. Ook drong hi
j in deze bi
jeenkomstop de eenparige aanneming der Kerkorde
door de Vereenigde Gewesten aan, en verzocht dat de Stalen zouden overleggen,wien

zi
j gedurende zî
jne afwezigbeid hetopperbevel over hetleger zouden willen toeyerlrouwen, waartoe hi
j PELUAX, woRRls of STAwLEX bet meestgeschiktachtte; datzi
j een
eindbesluit zouden nemen, omtrent een gezantschap naar Engeland, waarover reeds
lIl DEEL. 1. STrK.

29
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1584- sprake was geweest; en datzi
j voor eenige jaren achtereenvolgens ruimeregeldmiddelen
1587 zouden bewilligen, ten
einde de Koningin te eerder tot krachtiger bi
jstand te be-

wegen (l).
Te midden dezer pogingen tot herstelling van orde en eensgezindheid gaf de komst
van den door de Staten van Ilolland gehaten Paovxlwclt a1s afgevaardigde der Staten
van Utrecltt in de Algemeene Staten nieuwe ergernis. De uitzetting van vele aanzien-

li
jke en invloedri
jke liedc waste Utrecltthet voorspelgeweesteener volkomene verandering in de regering, waarin de Leicestersche parti
j niemand dulden kon,die hare
bedoelingen niet ondersteunde. De Vroedschap. die in het gevoel harer onmagt veel
willekeurige en onwettige daden ,door de opgertlideBurgerhoplieden ofanderen gepleegd,
geduldig had verdmgen, had echter gem eend zich met kracht tegen de schennis der
Privilegiën te moeten verzetten, toen LETCESTER eenen vreemdeling, cllAhxuEsvAw TRILI,O ,

tot Hoofdsclloutbenoemde,en het Drostambtvan de Vaart,sedertoveroutle ti
jden door
de Vroedschap begeven, aan een zi
jner gunstelingen opdroeg. Deze tegenstand lnoest
gebroken worden.Toen de gewone regeringsverandering op den eersten van W i
jnmaantl
zou plaats gri
jpen,wasde Stadhouder,de GraafvAx NEUAVEXAAR,totaanwerving van
Duitsclle troepen in Brltnswijlc. In zi
jne afwezigheid ltregen de GraafvAx ItrlyuExsrao
en Lord NORTII last, om den Raad te vernieuwen. Nu werden, ook ten gevalle van
den Kerkeraad, verscllcidene personen , tlie tot de Jacobsgezinden behoorden en zich

nog niet naar LElcEsTEh's Kerkorde gevoegd lladden, onder voorwendsel, dat zi
j een
ongeregelfl leven leidtlen, uit de Vroedschap gezet. Alleen Engelschgezinden kregen
of bellielden zitting. De Hooftlschout vz
tx TRILI.O verlkreeg het burgerregt, en werd,

cven als de nieuwe Drost van Vreestvi
jlç, in zi
jn ambtbevestigd. PaouwlxcK werd,
naastJonltheerI'IEr
'ER Rrvscs,tweede Burgemeestcr. Op den achtsten van W i
jnmaantl
besloten nu de Staten van &/rcc/z/ de Souvereiniteit andermaal aan ELlzzksu'
rll OP
dragen; en I'ltouxlxclt werd door hen naar de Algemecne Stalen afgevaardigtl, om 1101land en Zeeland totlletnemen van een tliergeli
jlk besluit te overreden (2,
). Dêclz de

Algemeene Staten weigerden hem in zi
jne ltwaliteit te erltennen, tot retlen geventle
dat de privilegiën van Utrecltt de Brabanders buiten tle regering sloten, en datzi
jne
benoeming a1s Burgemeesterderhalve onwettig was.Ten hoogsle over dezeafwi
jzing gegrieftl,verzekertle PRovxlxcl
t ))datde VereenigdeGewesten dezen dag zouden beklagen en

beschrei
jen'',en lietprotestaanteekenen,datbi
j onschuldig was aan allenadeelen,die
uit het gebeurde zouden kunnen voortvloei
jen, wanneer LEICESTER deze zaak zoo laoog
(1)VoR,B.l1.bl.763 767. xttrl'
r,Hist.d.f/p//.Staatsr.B.ll.bl.174 202.
(2)BoR,D.1l.b1.737,772. IJA-TnSBOGAERT,Kcrkelt
jke f/ïs/prfc,bl..
235. vAyAscllvAxwlzcx,
Leicester in &/rcc/?/,-b1. 24 26. Xr. Av.acxEnsolzcx, Bijdrage e/kz. (Tijdschrift v.Ptrccht,
1836)bl.2l5.
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mogt t
apnemen, dat zi
jn i
jver vpor 'slandsbelangen er door veriaauwde. Te vergèefs11
55
88
47
beproefdq de Landvoogd, die zich niet minder gekrenkt gevoelde, in het besluit der
Algemeepe Staten veranderlg te brengen. De beide overige Utrechtsche afgevaardigden, verre van phorxrwcm te ondersteunen, deelden zelve bi
-j
zonderheden mede,waaruit

zi
jne geringschatting van 'slantlsvri
jheden, wanneer zi
j metde betloelingen der Leicestersche parttjin strjd warenjovertuigend scheen te bli
jken. Zelfsde Engelsclle gezant
WILKES keurde lle!af,datht
j een Raadsbesluithad uilgelokt,waarbt
j aan zi
jne medeafgevaardigden verboden werd zonder zi
jne tegenwoordigheid in de Algemeene Staten
werkzaam te zi
jn. PaorwzwcK zag zich genoodzaakt onverrigter zake te vertrekken,
metden last om een ander in zijne plaatste laten benoemen; 'tgeen ook LElcEsl'
zh
zoozeer verdroot, dat lli
j in eenen brief aan de Staten van Utrecltt, waarin hi
j hen
bedankte voor ))hettrouwe en loyale devoir,'' dat zi
j alti
jd aan hem en aan de zi
jnen
betoond hadden, zi
jn voornemen verltlaarde om Paorwlwcx.desniettemin in zi
jn gezag
a1s Burgemeester te handhaven (1).
Van de vergunning, om aEzxoorp in regten te betrekken, hadden de Algemeene

staten inmiddelsgebruik gemaalkt,om bj hetProvinciaalGeregtshofvan Ilblland eene
akte van beschuldiging tegen hem in tedienen (:). Vernemende, datbem doorden
Engelscllen Provoost bi
jna volltomene vrjheid werd gelaten, en voor zi
jne ontkoming
bevreesd, gelastten de Staten van Ilollaltd hnnnen Procureur-Generaal hem in verzekerde
bewaring te nemen. Doch de Provoost verzettede zicll met geweld tegen de uitvoering
van dat bevel; en LzlcEs'
rsR , wien de Staten hun beklag deden, was niet te bewegen

om den gevangene in llunne llanden te stellen, doch verzekerde datbi
j hem nietaan
de justitie onttrekken zou. Desniettemin nam RElwtlovo bi
j zil
'n vertrek uit'sSlg:
de wi
jk naar den Briel, kreeg d.
oor tusschenkomstvan den Utrechtschen Hoofdschout
vAx Talyuxzo een gedeelte zi
jner papieren terug,en begafzich eerlang naar Ylissingen,
alwaar hi
j onder bescherming van tlen Engelschen Bevelhebber bleef wonen, totdat
LElcEsrEh afstand deed van de Landvoogdt
j. 'Zich toen in de Vereenigde Gewesten
nietmeer veilig achtende, vertrok hi
'
i naar Brussel, alwaar hi
j a1si
jverig Katholiek
overleed. PARET, wiensprocesinsgeli
jks aan het Proy.inciale Hof wasopgedragen (5),
werd in Zomermaand desjaars Vjftienhonderd zeven en tachtig ontslagen,onderbelofte
van op de eerste aanmaning in regten te verschi
jnen, en eersttwee jaren later veroordeeld om openli
jk te verklaren dathi
j berouw had over de lasterlt
jke woorden, die hj
ten nadeele der Staten had gesproken (4).
'
.

(1)BoR,D.ll.b1.773-775.
(2)Die al
ctekomtvoorbl
j xlucl'
r,Ilist.d.Jfpl/.Staatsr.D.1l. Bt
jlagen,bl.525 535.
(3)Resol.'
p.Ilblland 1586,bl.508.
(4):0R,D.l1.b1.777. Besol.r.Hollalld 1587,bl.802. 1589,bl.577.
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1584- toor szxcssvsh's vertrek hadden er nog verscheidene onderhandelingen tusschen hem
1587 en de staten p!aats. Bedueht voor
de gevolgen van zi
jne afwezigheid bi
j de klimmende
tweespaltin de Vereenigde Gewesten, baden de laatsten hem demoedig zi
jne reize nog
eenigen tjd uit te stellen, en gaven llun leedwezen te kennen, dat hj ontevreden
scheen over hun gedrag, daar vele Predikanten, die gemeenzaana met hem verkeel'
den ,
zich niet ontzagen hen deswege bi
j de gemeente aan te klagen en in minachting te
brengen, waaruit niet anders dan hoogst verderfel
i
jke onlusten konden A'oortvloei
jen.
Ook verzochten zj hem vöôr zi
jn vertrek lletovertollige uitheemsche kri
jgsvolk af te
danken, en zoodanige orde op de regering te stellen als het belang tles lands scheen

te vorderen. ln zjn antwoord ontkende LElczsl'
Ea niet dat de laatste Refnonstrantie
hem in meerdan één opzigtonaangenaam was geweest, bepaaldeli
jk datmen hem het
kwi
jnen van handelen scheepvaartgeweten,en zich over den invloed zi
jner Yertrouwden zt>rlltkovo en I)E BracuohAvE beklaagd had. Hl
j beloofde te zorgen,datde nadeelige geruclzten, die omtrentde oorzaak van zjn vertrek verspreid waren, zouden worden tegengesproken, en bepaalde, overeenkornstig den wensch derAlgemeeneStaten, dat

de regering in zi
jne afwezigheid berusten zou bi
j den Raad van State, met voll
komene
magtom te beraadslagen , te besluiten en te bevelen in alle zaken van oorlog en bur-

gerli
jk bestuur,alsoflli
j zelftegenwoordig was.Alle stukken zouden doorPrinsàxxvltzl'
s
en een derEngelsche Raatlsleden in zt
jnen naam onderteekend worden. Hetbeleid van
den krt
jg te water en de daartoe verleende geldmiddelen zouden bli
jven terbeschiklking
van sxAuRlTs als Admiraal en vall de Raden der Admiraliteit. Het opperbeveloverdeEn-

gelsche hulptroepen werd aan Jollx loaazs toevertrouwd.Dochterwi
jlLEICESTERhierinde
Algemeene Staten genoegen gaf, deelde hi
j tevensmede,dathem namens Gelderlattd,
Utrecltt, Overijsset en Frieslattd was opgedragen de Souvereiniteitaan ELIZABETIIaan
te bieden, en verzocllt te weten, waarom de Algenaeene Staten en vooralde Staten
van klellattd en Zeeland niet ltetzelfde gedaan hadden. Ten opzigte van dit puntgaven
tle Algemeene Staten hunne verwonderin'
g te kennen, datondersclleidene gewesten alkon-

derli
jk waren overgegaan toteene handeling, waartoe alleen in hun midden kon besloten worden,weshalve zi
j zullkewn aanbod,datalleen van populairefactiënkonuitgegaan
zi
jn,nietvoor wettig konden houden,daarhetstreedmetdeUnie,diedeonderscheidene
Provinciën met elkander gesloten haddlen. Overigens bleven Holland en Zeelattd nog
steeds van harte begeeren,geli
jk zi
j de eersten waren g'
eweestolnhetvoortestellen,dat
ELIZABETII de Souvereiniteit el
tder redeljike cpzlt/f/fékl zou aannemen. Op LzlczsvEa's
vragen, wellkegeldmiddelenmenvoorhetvervolg toezoustaan, en in hoeverre men geneigd

wasmetSpanjevredetesluiten,verklaardemendehoop tekoesteren,vanalthansgedurende
drie jaren dereedstoegestanemiddelentekunnenbli
jvenopbrengen,dochingeengevalmet
den vi
jand ineenigeonderhandelingtewillentreden;enmenverzochthem dringendzorgte
dragen dataangeenverzoeningmetSpanjegedachtzouAorden))overmitshetgemeenevolk,
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't welk met rote lasten van de oorloge seer is beswaert,en klejne discretiegebruykt,1584daer door in eenige schadeli
g'ke opinie souden worden gepersuadeert.'' Nog één punt 1587

ing Lszczs'
rlh bi
jzonder ter harte.Hi
j vreesde datmen in zi
jnaafwezigheidaanxxual'
rs
meer magtzou opdragen, dan met zi
jne plannen strookte,en verzochtderhalve datde
staten dezen met hem naar Engelattd zouden laten vertrekken, aan het hoofd van het

Gezantschap, hetwelk eerlang derwaarts zou gaan. Reeds vroeger llad hi
j getracht
xa
tvhl'
rs totde reis over te halen,door in hetbreede uitte wi
jden overdeeerbewi
jzen
en genoegens, die dezen in Engelaltd te betlftzouden vallen; doch de jeugdige Prins
llad toen, met eene voor zi
jnejaren zeldzame voorzigtigheid, hetverleideli
jke aanbod
van de band gewezen. Hi
j liet zich door zi
jne Hollandsche Raadslieden, aan welke hi
j
zich verpligt achtte en zi
jne toekomst toevertrouwde, gaarne leiden; en verschool
zich ook nu achter eene Resolutie der Staten, door OLoE>BAR>EVEI.T uitgelokt, waarbi
j
.

LzlcEslnEa's verzoek werd afgeslagen , uit hoofde van het gevaar, om in deze bezwaar-

li
jke ti
jden hetLand zonderHoofd telaten (1).
Op den zes en twintigsten van Slagtmaand vertrok xumcEsrzh nu uit 'sGravettltage, 26v.

en begaf zich over belp ,Rotterdam en Dordreclttnaar Vlissingen,waarhi
jnogeenigeSl
jaggy
tm.
:
dagen op goeden wind moest wachten. Voor zt
jn vertrek had hi
j, om de Algemeene
Staten genoegen te geven, aan de onderscheidene Stadhouders geschreven, dat de

geruchten van zi
jn misnoegen over hetgedrag der Staten ten eenenmale valsclz waren,
dathi
j integendeelzeer over hen tevreden was,en verzochtdatdeze vei
-klaringaanalle
steden zou gezonden worden. In plaats van aEzwoorb was zoazs OE BIE, een man van

uitstekende eerli
jkheid en bekwaamheid,doorhem totThesaurier-Generaalbenoemd.B1
j
hetafscheid had hi
j de Staten bedanktvoorde eeren vriendschap,die zi
j hem bewezen
hadden,en OLBEwBARXEVELThadherpuithunnennaam verzekerd,datzi
jzich wegenszi
jne
gewigtige diensten ten duursteaan hem verpligtachtten, ennaastGodalleenopdenbjstand
derKoninginvanEttgelandbouwden,weshalvezi
jhem ookbadenzoospoedigmogeljkterug
te keèren.DochLslcEsrEh'sschi
jnbarewelwillendheidbleekweldrageveinsdtezi
jngeweest.
Van zi
jn vertoel'te Vlissiltgen maakte hi
j gebruik om de bezetting van ter Fccrc van
Prins sxArhlrs afkeerig te l
'
naken, en aanzi
jnevertrouwdenverscheidenebrieven teschri
jven, die slechtsgeschikt waren om de verdeeldheid te vermeerderen. Ook gafhi
j aan
zi
jne Secretarissen IIOTAIAN en Jvxlvs den last om in zi
jne afwezigheid soxot en de
andere door heln aangestelde Gouverneursin hunne gezindheidjegenshem teversterken,
met welkdoelhi
jreedsvroegerzoowelhenalslletkri
jgsvolkindenwaanhadzoeken tebrengen, dat zi
j in den eed der Koningin stonden, en derhalve alleen aan hem a1sharen

(1)sen, D.ll.b1.777 785. vA5 Rsyll,bl.91. vA5 IIEn KEMP,b1.217. bYaarachtige Sf:&6e t,. Oldenbarnevelt, bl. 153.
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15:4-.Landvoogd,en nietaan de staten ofdestadhouders,gehoorzaamheidschuldigwaren(1).
1587 zgne
J ware gezindlleid bleek bovendien uit een gouden gedenkpenning, dien hi
j desti
jds
lietslaan om aan zi
jne.vrienden uitte deelen. Aan de eene zi
jde stondzl
jnebeeldtenis,
aan de antlere eenige schapen en een Engelsche hond, die naar hen omzag, met het

opschrift:lton gregem sed ïzlprlft?.
sinvitus t/c.
serp (nietde kudde maarde ondanlkbaren
verlaatik tegen mi
jnen wil) (2).
W einige dagen na zi
jn vertrek kwam zi
jnedubbelhartigheid nog sterkeraanhetlicht.
Op denzelfden dag, waarop hi
j ten genoegen der Algemeene Staten de regering gedu.
rende zt
jne afwezigheid in handen van den raatlvan State had gesteld, had hi
j eene
door den HeervAx BRAXEL opgestelde akte geteekend,waarbi
j de magtvan datCollegie
aanmerkeli
jk beperkt werd. Volgens dat bevelschrift mogt de R.aad geen verandering
brengen in de door hem aangestelde Gouverneurs, noch in de bewaring der schansen

en kasteelen, noch in de Hoofd-omcieren,ten ware metzi
jne voorkennisen op zi
jnen
last. Geen

evangene mogt ontslagen, noch uitgezette teruggeroepen worden, dan

volgens den gewonen weg van regten. Op hetstuk der kerkeli
jke en geestelt
jke goederen mogt niets bepaald worden, zonder zi
jne toestemming. De Raad moestzorgen
dat op den uitvoer van mondbehoeften eene zware belasting gelegd, en de in- en uit-

gaande regten door de Algemeene Staten verhoogd werden. Voortswas bi
j deze akte
eene lt
jstgevoegd,volgens welke LEICESTER de vi
jfduizend man Engelsche hulptroepen,
die de Koningin betaalde, en de vi
jfduizend Engelschen en leren,die in de soldj der
Staten stonden , in de voornaanaste vestingen en versterkte plaatsen verdeeld wilde heb-

ben. Hoeweldoor zi
jnemagtals Landvoogd volkomen bevoegd tothetuitvaardigen van
deze geheime kabinets-altte, welke eerst na zi
jn vertrek in den Raad van State&'ertoond werd, gaf Lzlcysl'
zR daardoor toch een bli
jk van wantrouwen en heerschzucht,
hetwelk de gunstige verwachtingen vernietigde, die zi
jne vorige betuigingen en schikkingen welligt bj de Staten hadden opgewekt(5). Ook bleek weldrahoezeer deze
baatzuchtige verlamming van de magt van den Raad van State met 'slands wére be-

langen in stri
jd was.
Te midden der gebeurtenissen van lzetjaarVi
jftienhonderd zes en tachtig, hetwelk
nu ten einde spoedde, had zich intusschen de Engelscllgezinde Parti
j aanmerkeli
jk ont(1)II0R,B.1l.bl.785,788. vAsnEvp,bl.91,92. wlysnsllcs,bl.778. HOOFT,b1.1112.
(2)vAx METEREN,bl.253 #.
(3)B0R, D. ll. b1. 786. vA: METEREX, bl. 253 xsvlT, Hist. d.#pld. Slaatsr.D.lI.
b1.222- 224. - Dr. csEnx, een der Engelsche leden van den Raad van State, schreefden l.te.

November aan SEICESTER,die desti
jds te Utrechtwas: ))iklzeb een middelgevonden,om heimehjk eenige stukken uitde Registers van de Resolutiën der Staten te ligten.'' Correspolldence,
p-443.
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wikkeld en uitgebreid. Het isnoodig, hare voornaamste bestanddeelen en dri
jfveeren11
558847thans wat nader te leeren kennen.

Tot die partl
j behoorden in de eerste plaatsallen,diede toekomstdonker inzagen en
aan de mogeli
jkheitltwi
jfelden,om zonder de meestkrachtige buitcnlandsche hulp den
vi
jand van den vaderlandschen grond le weren. SetlertPrinswrsyuzx'sdood wasstad
op stad verloren gegaan. Tegen PARMA'Szegevierendewapenen scheen degeringe staatsclle
legermagt niet opgewassen. Een nieuwe veldtogt zou den spaanschen Veldheer welligt
in het hart des lands brengen, en de duur gekochte vrucht van zooveel inspanning en

opoffering vooralti
jd vernietigen. Slechts één middelwas er,om datdreigende gevaar
te ontgaan. Alleen de Koningin van E ltgelattd kon de Ac#:/'J4f0l#c/l redtlen van het
verderf, en reeds was het gebleken, tlat het haar evenmin aan de mitldelen a1s aan

den goeden wilontbrak. Geld en troepen had zi
j overgezonden, en haren gunsteling,
den Graaf vAx LEICESTER , niet gespaard, om in de dringende behoefte aan een Hoofd
van den Staat te voorzien. Docll hoe zou men hare genegenheid behouden , wanneer

de Landvoogd in de uitoefening van zi
jn gezag, dathem uitvrije keuze opgedragen,
ja bi
jkans opgedrongen was,telkensgedwarsboomd werd? Hoe zou men haar ooitkunncn bewegen de Souvereiniteit'of de voortdurende bescllerming dezer landen op zich te

nemen,zoomen reedsbi
j vool'baatvan baardebelkrachtigingvorderdevanaldevri
jheden
en privilegiën der ondersclaeidene Gewesten, en daardoor een wantrouwen toonde, te
meer beleedigend naarmate er mintler grond voor was. Immers lton men vcrwachlen ,
i* die in haar eigen Land geen onbeperltte magt eisclate, de regten der Nederdat ZJ,
landers wel zou eerbiçdigen. Doch,hoe ditook zi
jn mogt,nietalleen de privilegiën,

nlaar het welzi
jn des lands en de duur gekochte vri
jheid des gewetens stonden tlaans
op het spel. Zonder onverwi
jlden çn kraclltigen bi
jstand zou weldra de Spaansclle
tlwingelandi
jantlermaallaaar looden schepter zwaai
jcn overdeVereenigde Gewesten;en
het scheen (lerllalve onverantwoordeli
jke llardneltkigheid, alleen uitonverzatleli
jke ecrzucht te verltlaren, zoo de regering weigerde een deel van haar gezag en hare regten

aan ELIZABETIIaf te staan (1).
zij,die z0o spraken,hatltlen hetoog op t1eStaten,wiermagtgetlurendedenvri
jheitlsjk doorden Landsheer bi
jeengeroepen, om
kri
jg voortdurend gestegen was. Aanvankeli
zi
jne beden in te willigen, hadden de Staten langzamerhand eenigen invloed ol)het
Staatsbestuur gekregen,door hunne toestemming aan het herstelhtlnner grieven of aan

bepaalde voorwaarden te verbinden.Bt
j den gewapentlen opstand tegen rlLlps wasecl
ater
hun toestand geheel gewi
jzigd. Uit hun afhankeli
jken staat waren zj inderdaad tot
het hoogste gezag opgeklommen. Prins w zluLEAx had voortdurend niet alleen hllnne

(1)vANREvo,bl101,102. BURMAN,Sylloge c/?fl'
/p/cplïm,T.l.39,45.
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1584- geldeljke ondersteuning maar ook hun zedeljken invloed a1s vertegenwoordigers des
1587 volks nootlig gehad; en hoewel de staten van Ilblland en Zeeland hem nietalleen de
Hooge Overheid hadden opgedragen , maar ook op het plznt waren geweest, hem tot

Graafte huldigen, bewezen de voorwaarden,waaronderhi
j de laatste waartligheid aanyaarden zou, op de meestovertuigende wi
jze, hoezeer de magtderStaten in weinige
jaren geklommen was (1). Dat nieuwe standpunt vleide de i
jdelheid en de eerzucht
der Kooplieden en Regtsgeleerden, die a1s Burgemeesters, Pensionatissen of Leden der

stedeli
jke Vroedschappen in de Staten wertlen afgevaardigd.Hetstreelde ook dieYroedschappen zelve, die daardoor een belangrjken invloed op de regering van hun landschap, en middeli
jk zelfs op het bestuur derVereenigde Gewesten verkregen. Reeds
bj hetlevcn van PrinswlxaluzAlhad de zucht,om dien invloed te bebouden,aan zt
jne
verhem ng menigen hinderpaalin t
len weg gelegd;en bi
j zi
jnen dood warenernietweinigen, die zich heirnel
i
jlt verheugden dathetgevaar,om wedereen erfell
jk Opperheer
boven zich te zien, geweken was. De nood des Vaderlantls had echter over alle zelf-

zuchlige bedoelingen gezegeviertl, en de Souvereiniteit ootmoedig aan Frankrlj
,k en
Eltgelaltd doen aanbieden; doch in de daarbi
j betlongene voorwaarden waren hetgezag
en de invloed der Staten niet vergeten ; te minder, daar beide.den eenigen voldoenden

waarborg bevattet
len tegen vorsteli
jke willekeur.Xetde opkomstderStatenwasecllterhet
aanzien en de magt van andere Regerings-ligchanlen gedaald , tlie vroeger den Landsheer ter zi
jde gestaan en een belangri
jk deel van hetbestuur uitgeoefentlhadden. De
Provinciale Geregtshoven Waren eerti
jds niet alleen met het beleid der Justitie belast
m aar oefenden ook, a1s raadgevent
le Collegiën,een gewigtigen inyloed op deburgerli
jke
regering uit, die niet zelden, bi
j afwezigheid van den Landslaeer ofvan zi
jnen Stad-

houder, bi
j hen berustle. Ii
j stonden.in die betrelkking boven de Staten, die door
hunne tusschenltomst werden bi
jeengerocpen, en oorspronlkeli
jlk in hunne Raadkamers
vergatlerden. Naluurli
jlk waren reeds spoedig tusschen beide regerings-ligchamen botsingen ontstaan,en lletwasnietlang twi
jfelachtig geweestnaarwelke zi
jde de schaalzou
overslaan. Al hun gezag aan den Landslleer ontleenende, waren de Hoven langzamer-

hand op den achtergrond geraakt,gedurende hetveeljarige ti
jdperk,waarin men tegen
den Souvercin in opstand was, en zich nog aan geen nieuw gezag onderworpen had.
De instelling der Gedeputeerde of Gecommitteerde Raden , die in Ilblland, Zeeland,
Ulrecltt en Friesland deregering uitoefenden,wanneerdeStaten nietvergaderd waren, gaf
aan de staatkundigemagtderHoven den grootsten slag, doorhun werkkring,metuitzonde-

ring van eenigegevallen,uitsluitendtotdeJustitietebeperken.Alslotbewjsenbekrachtiging van hun voorrangverzochtendeStaten inBloeimaand desjaarsVjftienhonderd zesen
(1)lliervoor,b1.90. Vgl.MEIJER,Esprite/c.desinst.J)/#.T.lY Chap.V,Vl,IX,X.
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tachtig aan xzzxcEsvsh enden Raadvan State, om deplakkaten voortaanaan den Stadhouder1584G
1587
en de Slaten of hunne edeputeerden, en niet meer aan de Provinciale Raden te zen-

den, gelt
jk N'oorheen gebruikeljk was (1). ln Ilolland, waar hetHof in Vjftienhonderd twee en zeventig, na het vertrek der spaanschgezinde Raadsheeren, door den

Prins vAs ohxwzz uitsluitend uitstaatsgezinden was zamengesteld, schi
jntdeze magtsvermindering geen ernstigen tegenstand gewekttehebben. Ook wasaldaardePresidentvAw
nER xlzxaz de boezemvriend van OLBEXBAKXEVELT, en een dereersten ,diemethem inza-

gen,hoeweinig LxlcEsTzh'sbestuurmetde warebelangen desvaderlandsstrookte(;).
Xaar in Friesland gaf de nai
jver tusschen het Hof en de Gedeputeerde Staten niet
weinig voedselaan de Engelschgezinde partt
j.De PresidentHEsszLAlsxA,een bekwaam
en welgezind maar eerzuchtig man, die het vroegere aanzien en gezag van het Hof
terugwenschte en tevens te goeder trouw geloofde, dat het vaderland zonder LzlcEsrza
en ELIZABZTII verloren was, stond daar aan het hoofd dergenen, die beider magtook ten

kostevan 'slandsprivilegiën wenschten uittebreiden(5).Op een anderen,en voorzeker
gewigtiger grond, waren vele weldenkende en helderziendemannen geenszins metde verandering ingenomen,die, vooralinIlolland, hetStaatsgezag meer en meer op deStaten,
en daardoor grootendeels op de lastgeversvan de afgevaardigden terStatenvergadering,de

stedeli
jke Vroedschappen nameli
jk, overbragt. Het gevoel van zelfstandigheid en de
zuchtnaaronafhank-eljkheid, sedertde opkomstder gemeenten in deXiddeleeuwena1s
bi
j overlevering voortgeplant en door de afzonderli
jke keuren en privilegiën van elke
Plaats en e1k gewest bevestigd, hadden in den vri
jheidslkri
jg nieuw leven gekregen.Dat
rzluzps, op het voetspoor zi
jner voorgangers, door verwaarloozing en vernietiging dier
voorregten eene hoogst wenscheli
jke eenheid en klem in hetbestuur had willen brengen, was eene der oorzaken van den opstand geweest; en te midden van de worsteling

metSpanje's legerbenden, waarin elke stad als op zich zelve stond, en aan hetalgemeen beewind de magtontbrak om zjne bevelen te doen eerbiedigen, waren hetzelfevoelen de eerzucht derVroedschappen nog aanmerkeljk geklommen, en hadden zi
j
geen middelverzuimd om hare magtuittebreiden.ReedsAroeger,onderFzyulpsden#pc#c9l,
washetaandeelderpoortersin dekèuzevan deleden derVroedschap verzwaktofvernietigd.
zi
j behielden in den regel levenslang hunne waardigheid, vulden zelve hun getal aan,

en maakten debenoemingen op,waaruitdeLandsheer of zt
jn Stadhoudertelken jare de
YFc/ verstelde, of met andere woorden t1e Burgemeesters en Schepenen verkoos; voor

(1)XLVIT,Ilist.d.Jfpl/.Staatsr.D.ll.bl.33. D.111.bl.49,50. 9.lV.bl.526. vAxDER
xzxp,sfaurits van Sct
çz/
zzf, D. 1.b1.25,216.

(2)Waarachtige fffd/prfd,b1.151,169. ATaleezingeltp, wAGEXAAR,D.1.1)1.308.
(3) vAx REvo,bl.102. wlysExlrs,bl.781.
lll DEEL.
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87 zooverre zj ten minste het regt nietreedsG komen hadden, om zelve,zonder zjne
.

medewerking, die keuze te doen. Gedurende den opstand tegen Spanlewaren de Vroed-

schappen echter nog dikwerf verpligt geweest, zich van de ondersteuning der burgenj
te verzekeren,door den raad harer hoofden en aanzienli
jkste ledeningewigtigeomstandigheden in te roepen;en Prins wxlzxzsàx had dat gemeen overleg steedsten hoogste aan-

bevolen,alsonmisbaarvoor eensgezindheid en krachtige zamenwerking.Doch naauweli
jks
was het krjgsrumoer van Ilblland's grond geweken, ofde Vroedschappen achtten het
overbodig in ditopzigtook zelfsden schi
jn van inscbikkeli
jklleid te bewaren,en wisten
van de Staten van hun gewest in Lentemaand desjaarsvjftienhonderd één en tachtig
een besluitte doen uitgaan,waarbz
j bepaaltlwerd datgeen steden de zaken deslandsin
beraadslaging zoutlen mogen leggen metde Gilde-hoofden ,deBurgerhoplieden ofeenige

andere aanzienlt
jke leden der burgert
j. Yierjaren later,kortna Prins wllzLzx's dood,
werd een nog gewigtigerbesluit genomen. Terwjlde afgevaardigden ter Statenvergadering te voren bi
j eede verpligt waren in alle zaken hun advies te geven naar eigen
oordeel én geweten, zonder zich door hetbelang van bjzondere plaatsen ofpersonen
te laten leiden, werd nu vastgesteld dat zj aan lastbrieven zouden gebonden zi
jn.
Tevens werd hetgetalder onderwerpen, waarover bj meerderheid beslistkon worden,
aanmerkell
jk verlninderd (1). Nietalleen ging demagtder Staten van klblland daardoor bjna geheelop de Vroedschappen over, maar deze verkregen ook een aanmerkeljken invloed op de Algemeene Staten, waarin Holland eene veeltijds overwegende
stem had. Zoo vormde en bevestigde zich eene aristocratie, trotsch en nai
jverig op
hare voorregten,die zj met 'slands vri
jheden geljkstelde,en tevensnietzeldengeneigd
het algemeene welzi
jn aan plaatseli
jke belangen of eigenba4ige overwegingen op te
oFeren. Omslagtig en.langdurig waren de beraadslagingen der Staten, doorde tt
jdroovende ruggespraak der afgevaardigden met hunne lasthebbers. W aar het belang des

lands spoed,geheimhouding,opoflbring van hetbi
jzondere aanhetdlgemeene,.ofonderwerping en medewerk-ing der minderheid vereischte,daar wertl dikwerf te vergeefs naar
eene hoogere m agt om gezien, die de tragen prik
-kelen endeonwilligendwingenkon (2).
Nietbeter was het gesteld in de Algemeene Staten, waar de onderscheidene gewesten als
onafhankeljke bondgenooten te zamen vergaderden, en volgens de beginselen der Unie
van Utrecht in de gewigtigste zaken geen overst
emming mogell
jk was. Reeds had de
Prins vAx oaAxzs herhaaldell
jk geklaagd, datdegemagtigden, diealdaarverschenen , en
1

Resol. v . Holland

V.

19 Febr. en 5 hart 1585

(2)vAx stlst
lEswyoT,Staatk.Gesclt.D.1.b1.107. xsrlT,Hist.d.f/pl/.Staatsî-.P.1.b1.113.
D. l1. bl. 37 42. D. 15'. b1. 355. P. Y. b1.573. Xr. ().w .N'
REEOE, Ge.
gchied- en Lellerk.
Serï??nerfpgen, St. 1I. b1. 33 vv.
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steed: van lastbrieven voorzien waren , zich meer gedroegen a1s voorspraken en verzor- 1584ger: van hunne bi
jzondere gewesten en steden, dan a1s madslieden, wier pligt het was 1587

het algemeene welwt
jn te behartigen. Zoo nietRolland, vooralna den dood van den
Vader des vaderlands, door zt
jn stoFeli
jk overwil en debekwaamheid zi
jnerstaatslieden meer en meer de leiding der vergadering in handen had gekregen , zouden de
Algemeene Staten veeleer eene oorzaak van ontbinding dan een waarborg voor het
behoud der Pnie geworden zp
''n. Zelfs in het buitenland waren deze gebreken in de

staatsregeling der Vereenigde Gewesten z0o G kend,dataan xaExczsrzh in zi
jneInstructie was opgedragen,))metde Staten te overleggen,datzi
j,totvermi
jding van de verwarring, uit zoo velerlei regeringsvergaderingen voortvloei
jende, een geringer aantal
wt
jze, bescheidene en welgezinde personen zouden kiezen, aan welke hetuitvœrend
bewind kon worden toevertrouwd, en dat zi
j tevens, om langwi
jligheid en ti
jdverlies
bi
j de beraadslagingen te voorkomen, de afgevaardigden der onderscheidene Gewesten
zouden magtigen om , zonder ruggespraak met bunne lastgevers, in alle zaken advies

te geven en te besluiten (1).,* Bi
jde ervaring dernadeelige gevolgen van dezeinrigting der regering, waarin de Staten en tIe Vroedschappen, ongezind een gedeelte van

hun magt en invloed afte staan, geen verandering gedoogden, voegde zich bi
j velen
een gevoel van onwilover de heerschzuchten den overmoed der stedeli
jkearistocmten.
Hetis den mensch eigen,om liever door zijne meerderen dan door zi
jne geli
jkengeregeerd te worden (2).Zoo was,uitvelerleibeweegredenen,eene parti
j ontstaan,die de
klimmende magt der Staten met onwil en argwaan gadesloeg, en totbevordering van
een krachtig bestuur geneigd was meer aan LzxcEsl'
Eh loe te geven en aan ELIZABETS
op te oFeren, dan met 'slands ware belangen strookte en doorden nood gevorderd werd.

Eene derde parti
j, veel magtigeren talrijkerdan de beide vorigen, omdatzi
j hare
dri
jfveeren uit de godsdienst putte, en hare aanhangersnietslechts onder de mannen
van kunde en ervaring, maar onderalle volksklassenaanwierf,slootzich bijdeEngelscbgezinden aan. Gedurende de bange jaren van geloofsvervolging,en vooralonderALvA's
schrikbewind, waren duizende Hervormden naar Engeland uitgeweken, en hadden

aldaar door >rlzrzAsxvll's gunst eene veilige schuilplaatsen de vri
je uitoefening hunner
godsdienstverkregen. Later in de Nederlanden teruggekeerd,bleven zt
j metdankbaarbeid de genotene weldaden herdenken, en Engeland als het bolwerk van het Protes-

(1)plse
rsn pwrst's, Yerklaring der &okfcltan Ulrecltt,D.111.b1.30,64-69. ltesol.d.Stat.
6:07. 24 Nov. 15799 13 Dec.1580,13 Xei,20 Juni
j,13 en 18 Dec.1580;10 Jan.,23 Xei
1581. v.
&5cApslutz,Bl
jdragetotde Jelc#.bl.58. CorrespondencePJLeicester,p.13.
(2)(ArvespondencePJLeicester,p.424;)'desteden en de burgeri
jzi
jn ernietvan hartemede
tevreden doorhunnebakkers,bierbrouwersen gehaurdcAdvokaten (n.Pensionarissen)geregeerd
teworden,terwi
jltevoren alti
jd eenig Vorsteli
'
i
Fk personagieLetland bestuurd heeft.''
50 +

;56

ALGEX EEN E GESCH IEDENIS

1J84- tantisme bescllouwen (1). Inzonderlleid waren dezegevoelenslevendig bi
jde calvinis1587 ten, dje van datRt
jk de krachtigste ondersteuning hunner wenschen verwachtten Hoe.

wel ELIZABZ'
,II den Episcopalen vorm in kerkbestuur en eeredienst verkoos, had

zj tevens de geloofsleer van cALvxzx tot godsdienstvan staatverheven, en dwong hare
onderdanen dieteomhelzen, door middelen, die weinig van de Spaansche lnquisitie ver-

schilden (;).ln dezestiendeeeuw,waarinverdraagzaamlleidvoorstrafwaardigelaauwheid
gold,en elke godsdienstigemeening uitsluitendeheerschappi
jalshaarregtbeschouwde,
moest tIe wjze gematigdheid van den PrinsvAx oaAxzx en van de Staten bt
j dekerkeljke i
jveraars hooge afkeuring vinden.Hoe zwolhun hartvan bli
jde hoop,toen ELIzAszTu's gunsteling, die tevens ook wat de kerkelt
jke vormen betrofhunne overtuiging
deelde, aan het hoofd van 'slands regering werd gesteld1 Nu zouden de Roomschgezinden en andersdenkende Protestanten niet langer in de regering geduld worden , en

de leerstellingen, waarin de hoogste waarheid alléén berustte, den rang verkri
jgen,
waarop zi
j aanspraak mogten maken. De Synode kwam bi
jeen en de kerkorde werd
vastgesteld: doch de Staten talmden met de bekrachtiging, en xuExcEs'
rEa's gezag bleek
onvoldoende om hen tot onderwerping te dwingen. Is hette verwonderen dat de Predikanten hetpligtachtten van den kanselhunnestem tegen diein hunne oogen zoolaakbare onverschilligheid te verheFen? Het is waar, erstond geschreven datmen derOverheid onder-

danig moestzl
jn; maar er stond ook geschreven, datmen Gode meergehoorzaamheid
schuldig was dan den menschen. W atbaatte de afschudding van hetSpaansche juk,
watbaatten 'slands vri
jheden en privilegiën, zoolang de ware godsdienstniettentroone
was verheven ? En het laatste scheen alleen door Engelsche tusschenkomstbereikt te
kunnen worden. Zoo men er slechts in slagen kon, om ELIZABETII tot de aanneming
der Souvereiniteit, al ware het ook met opoFering van eenige voorregten,te bewegen,
.
of ten minste aan Lzxczsl'
Eh genoegzame magt te geven om zi
lne bevelen te
'

doen eerbiedigen, dan waser geen twi
jfelaan, ofde ware Christeli
jke godsdienstzou
weldra in de Nederlanden zegevieren. De Hervormde gemeente, door deze redeneringen tegen hare Overheid opgezet, de godsdienst in gevaar achtende, en onbekend met
den waren toestand der zaken, drong met onstuimigheid aan op vermeerdering van

ulczsTza's invloed, waaraan zi
j het heil van vaderland en godsdienst verbonden
rekende (5).
Xetalle krachtwerden dezeonderscheidene parti
jen ondersteund en opgezetdoor de
(1)w. saoss,be Engelsche Jfdrrprmtfe Kerk benevens Acren invloed pp onze Sc#:?-!ét?'#:c/ld,
gelft, 1825, D.1l. bl.76- 85.

(2)IIUMEjHist.PJEngl.Vol.V.p.202.
(3)Bl
kzxo'
r,llist.der Reform.b1.720 vv. VVTEX:OGAERT,Kerk.Hist.b1.236,242,246.
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Vlaamsche en Brabandsche uitgewekenen, deelsi
jverige Calvinisten, deels eerzuchtige1584-lieden, die in xzzlczs'
rEa's magt het middel zagen tot eigene verheëng. Vele Engelsche 1587
Edellieden, als vreemdelingen door 'slands privilegiën buiten de hooge ambten geslo-

ten, haakten insgeli
jks naar eene verandering, die deze hinderpalen uitden weg zou
ruimen,en i
jverden voorde onvoorwaardeli
jke aanbieding der Souvereiniteitaan zLIzABzvu, wier hulpmiddelen en welgezindheid zi
j ten breedste uitmaten. LElcEsTEh zelf
verzuimde geenszins de gemoederen op te winden, door het gerucht le verspreiden ,
dat de Koningin zich ten lloogste beleedigd gevoelde over de tegenwerking en misken-

ning,die hi
j ondervonden had,en zich welligtgeheel zou terugtrekken,zoomenzich
nietzondervoorbehoud aan haartoevertrouwde (1). Ergingen afschriften van brieven
rond, schjnbaar uithetEngelsche Hof afkomstig,waarin den Staten te laste werd
gelegd, dat zi
j uit heerschzuchten eigenbaathet vorige aanbod der Souvereiniteitaan
ELIZABETH nietopregtgemeend,laardoortalvanvoorwaardenmetopzetonaannemeli
jkgemaakt hadden, ten einde de hoogste magtzelve in handen tehouden.Ook schreefLrlczs-

'
rzltaan zt
jne aanhangers te Utrecltt,dathi
j metlelt
jden had metde arme en bedroefde
gemeenle, en geenszins zou dulden dat, om de ondankbaarheid en booslleid van tien
of twaalf personen ,het geheele land en de Kerke Gods te gronde gingen. Door deze

en diergeli
jke middelen won de Engelschgezinde parti
j voortdurend in krachten. Overal
sloten de misnoegden,de eerzuchtigen en de fortuinzoekerszich bi
j haar aan, en verwekten of vermeerderden eene inwendige tweespalt, die de kracht der regering ver-

lamde, en hetvaderland a1s eene weerlooze prooiaanEkègeland'sbaatzuchtofSpatt
je's

dwingelandi
jdreigdepri
jste geven (;).
Na LElcEsTzR's vertrek namen de Staten, die nog eenigen ti
jd vergaderd bleven, *ln
overleg met den Raad van State onderscl
leidene maatregelen in het belang van 'slands
verdediging en van de handhaving eener goede ltri
jgslucht. Aan XAARTEX scllExK wer-

den de noodige gelden verstrekt,om in hetOverkwartier,waarin de steden R'
t
jnberk,
Gelder en W agtendoltk gelegen waren, een leger van vierduizend man te onderhouden.
Graaf w ILLEM Loozw lzlt kreeg eene versterlting van zes honderd ruiters en tien com-

pagniën voetvolk,om aan eenen invalder Spanjaarden in Friesland weerstand te kunnen bieden. De zuidelt
jke grensvestingen werden versterkt en van leeftogtvoorzien.
Onderscheidene vendelsen kornetten werden afgedankt,en hetknjgsvolk opzulkeenen
voet gebragt,dathetuitde gewone opbrengsten geregeld soldl
j zou kunnenontvangen.
De Duitsche Ritmeesters, die met den Graaf vkx NIEUw ENAAR eene overeenkomst om-

(1)vAN REYO,zegthierbi
juitdrukkell
jk (bl.101):))hoewelhy ten beste wiste,datderConinin gemoedt gheheel anders was-''

(2)Vgl.hiervoor,b1.187.
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1584- trent de werving van tweeduizend ruiters geslbten hadden , ontvingen hetbun toegezegde
I587

geld, onder voorwaarde van hun volk nog eenigen tjd aan de hand te houden, en
zoodra het verlangd werd, in Staatsche dienst te stellen. Behalve deze militaire schikkingen , namen .
de Staten vah Ilblland ook in het gbdsdienstige een besluit tol bevor-

dering der inwendige rust. Zi
j achtten het geraden de kerkorde 4ôorleopig aan te
nemen, onder beding dat niemand door hare bepalingen zou gebonden worden, dan

die zich uitdrukkelt
jk in betHervormdekerkgenootlchap had laten opnemen,en dat
de Overheid daardoor in geen barer regten verkort, maar de pxdikanten en alle ove-

rige kerkelt
jke&rsonen even a1sgewone burgersaan haargezag zouden ondetworpen
zi
jn (1).
Terwi
jlphorwllclkteSsGraveltltagevergeefschemoeitedeed,pm in deAlgemeeneStaten
te worden toegelaten, waren te Utveclttnieuwe ûnlusten uitgebroken.NadatRxlwoovb in
verzekerde bewaring was gesteld, stonden AovL.
kxvs,RATAIZLER en deDeken MALJAAK'
roE
cvpxhz, nevens Paocxlwcx , aldaar aan het lloofd van den teicesterschen aanhang. Dz

I'OTTERM,die bi
jhetuitvoeren hunnergemeenschappeli
v
jlteraadslagen nimmervoorgeweld
wasteruggedeinsd,werd llun in W intermaand desjaars&'i
jftienhonderd zesentachtigdoor
den dood ontnomen; doch daarentegen hadden zj een kracbtigen bondgenootgekregen
in den predikant IlERxA.
lrs xobz'
r, vroeger s'
ravxEa gebeeten, die reeds in Vi
jftienhonderd vijf en veertig de Hervormde leer metgroot levensgevaargepredikt, en
zich bt
j de beeldstorming en de daarop gevolgde onlusten everzeer doorgeloofsi
jver
als door onverdraagzaamheid en heerschzuchtonderscheiden bad (:). DeBurgerhoplieden, het geschil des jaars Vi
jftienlaonderd twee en tachtig weder ophalende, begeerden dat de Gek-orenen, die in plaatsdel'Geesteltjltheid heteerste Lid der Staten
(1)BoR,D.ll.bl.789,790. VYTEXBOGAERT,Kerk.Hist.bl.237.
(2)ln de desti
jdsuitgegevenepaskwillen komtvoor,datàcvtwEgsinciteerde,pMocslycx consuleerde en PE PûTTEAE executecrde. Van MOIIET, in die geschriften wegens zi
jneheerschzucht
meestal Bisschop of Paus genoemd, wordt o. a.gezegd:

)
3Seercouragieussi
jtghy om landen en steden teregieren,
Daer andere sitten en sufl'
en en in boecken studieren.
Ghy Landelt met heeren en stelt magistraten ,
ln 7t leger,over zee; ghy draeft by de straten,

ëiett'uwerbaeten;en diedooru si
*
jn gereformeert,
llie werden voorsien met ofEciexl,ende andere verneel'
t
r
fer stadt uyt,om dat sy u waerlàeyt wederstaen-''

;ie Tt
jdscltviftrppr de Gddc/t.t/.Utrecht,1847,b1.83;1869,bl.232-234.B0R,B.ll.bl.735.
I
JVTEyBOGA>:I!T, Kerk. ff9f. b1. 235, 252,266. BEANOT,Ilist.d.AeJ.D.1.bl.149,253,304,
343,349y442,449,528.

DES VAD ER LAN DS.

uitmaakten (1), uit de regering gezet zquden worden. Onderscheidene oogmerken15
15
88
47
schjnen daarbj in het spel te zjn geweest. Hetgenotvan ruimeinkomsten uitde
goederen der Kapittelen en de verpligting van een tweejarig verbljfaan eene HongeKhool, om daarin te worden opgenomen, gaven aan de Gekorenen eene zelfstandigheifl

en eenen invloed,diedeLeicesterscheparti
jbegreep te moetenvernietigen.Ooklachte
het bezit der geesteli
jke Kapittelgoederen welligt den Hervormden toe. De Stedeli
jke
Raad, wien de overige steden van het Sticht toevielen, keurde de afschaëng van het
eerste Staatslid goed, doch de Edelen verzetteden zich daarlegen, en weigerden Pnor-

szlcK's verslag van zi
jn wedervaren in de Algemeene Staten te hooren,zoo de Gekorenen niet in de Staten-vergadering werden te:gelatcn. Deze scheidtle zich daarop in
twee deelen , waarvan het eene, uit de steden bestaande, de ovelige afgevaardigden uit

de Algemeene Staten terugriep, terwi
jl hetandere, uitde Gekorenen en Edelen zamengesteld,hun bevalte bli
jven en herstelling te vorderen van alhetgeen in den laatsten ti
jd te Utrecltttegep 'slands voorregten geschied was. Beduchtvoor de gevolgen
dezer tweedragt, die de grondbeginselen der Unievan Utrechtaantastte,totwelket1edrie
Staten van dat gewesthadden medegewerkt, en diebovendien inden benarden toeslanddes

landshoogstgevaarlt
jk was,lieten de Algemeene Staten nietsonbeproefd om hetverscbil
bj te leggen. De GraafvAw wIErwE>AAR ondersteunde deze pogingen. Aanvankeli
jlk
Engelschgezind uitopregtcn i
jver voor de Hervormde kerk,washi
j reeds eruimenti
jd
ontevreden over den toenem enden overmoed van rzlcEsTEa's aanhang, die zi
jn gezag
weinig telde;en zi
jn misnoegen werd nietweinig vermeerderd,toen hi
j bi
jzi
jneterugkomst uit Duitschland bemerltte, dat xopE'
r reeds pogingen had aangewend om , op

een valsch gerucht van zi
jnen dood,Lord xoa'
ru in zi
jne plaatstotstadhouder te doen
benoemen. Toen hi
j zag, dat de Burgerhoplieden en de Vroedschap niettotgematigdheid te brengen waren,gelastte hi
j de drie Staatsleden wederalste voren tezamen
te vergaderen. De afgevaardigden der sleden bleven echter weg,waarop de Gekorenen
en Edelen besloten aan de Algemeene Staten te verzoeken, datdeze op de gevoege-

li
jkste wt
jzede gepleegde inbreuken op 'slandsprgvilegiën zoud
@*enherstellen.DeVroedsehap van Utrecbt vroeg den volgenden dag afschrift van hetgeen in de vergadering

besloten was;en toen ditgeweigerdwerd,begafpRorwllcK zichnaardeSecretari
jderStaten,liet de kamer metgeweld openbreken , en haaldedeResolutiedaaruit.Nu besloten de

twee eerste staatsleden te JFl
ijà bl
j pt/tfrt
s/cdc te vergaderen;dochdestedelt
jlteregering
verbood daarentegen aan alle inwoners, die totde Gekorenen of de Edelen behoorden,

om ergensbuiten destad terStaatsvergadering tegaan,of,bi
jovertredingvanditbevel,
in de stad terug te keeren. De Kerk van oud-à
H ttnslet., een eigendom van het Kapittel

(1)llielvoor-b1.21.
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1584-- Yan dien naam , werd totafbraak aanbesteed en het puin tot versterking der wallen be1587 stemd,niett
egenstaande door de eigenaars in geregteli
jken vorm daartegen geprotesteerd

was. Bespeurende dat haar heftig en onwettig gedrag algemeen werd afgekeurd ,zondde
Vroedschap Xr. vzLlps RATALLER , Griëer van den Hove, naar Engeland, om bekrachtiging harer besluiten van LElcEsl'
sh te erlangen. De Predikant xooz'
r werd hem van

wege den kerkeraad ter zjde gesteld. Zj hadden tevensin lastom de Koningin van
de goede gezindheid der Utrechtsche regering te overtuigen, en haar tot hetaannemen
der Souvereiniteit te bewegen, waardoor men meende dat de gevaren,die het Vaderland en de Hervormde Kerk bedreigden, alleen konden worden afgewend. LElcssl'zh
benoemde gemagligden, om den twist bi
j te leggen. Doch voordat de afgevaardigden
terugkwamen, had dd Vroedschap, ook door den Raad van State over het onvoegzame
van haar gedrag onderhouden, zich reeds door den Graaf vAx llzvw zxaxh tot eene
overeenkomst laten bewegen, waardoor de vergaderingen der Staten weder op geregelde

wi
jze ltonden plaatsgrt
jpen; en eerlang kwam men totde in hetjaarVi
jftienhonderd
twee en tachtig vastgesteldebepalingen terug (1).
In Friesland nam de tweespalt na LElcEsTEh's vertrek aanmerkeli
jk toe. De Hervormde Predikanten. die op eigen gezag Sjnoden hielden, besloten een hunner naar

Engeland te zenden, om bt
j EIZIZABETU op hetaannemen van de Souvereiniteitaan te
dringen, niettegenstaande de Sladhouder hen ernstig vermaande, om diergeli
jke zaken, die geheel buiten hunne bevoegdheid lagen , aan de Overheid over te laten.

ln oostergo, alwaar de Presidentvan het Hof, HEssElzAIs:IA, door zi
jne bloe*dverwanten grooten invloed uitoefende,was de Engelschgezinde parti
j inzonderheid krachtig en
werkzaarn. Zonder de ewone &'oorafgaande bi
jeenroeping der Staten afte wachten,
kwamen verscheidene Edellieden en Gemagtigden der Grieteni
jen uit die streelk met
enlkele pcrsonen uit(le andere Gooën en steden te Leeuwarden bi
jeen, gaven zich den
titel van #c gemeelte Volmagtelt van t/pd/crgp met Atfzlzlc Bondgenooten uit W eslergo,
Zevenwolden, e1t de Stedelt, en benoemden w lzsRAwo ALvw z en ooxlxlcus azcllAzvs,
om Frieslaîtd uit hunnen naam aan de Koningin van Engeland op te dragen. Tot

bekrachtiging hunncr llesluiten,verzochten zi
j Graaf wILLEX IuooEwlzK om hunne gezanten van lastbrieven te voorzien. De Stadhouder, van de onwettigheid en het gevaar-

li
jke hunnerhandelwi
jze overtuigd, doch te voorzigtig om hunne parti
j te verbitteren,
betuigde in zi
jn weigerend antwoord tlat hi
j nietsliever wenschte,dan datde Koningin
de Souvereiniteit over de Vereenigde Gewesten zou aanvaarden, daar hi
j geen ander
middel zag, om godsdienst en vrjheid te behouden,doch gafhun tevensden raad om
niet totafzontlerli
jke onderhandelingen over te gaan, maar zich bj de Algemeene Sta(1)BoR,D.ll.bl.856-870. vàN AscllvAxwlzcx,Leicesterte Utrecht,bl.26-34.
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ten te Voegen, wier Gezanten reeds naar Engeland verlrokken waren. lmmers zouden 1584-

'slands belangen des te beter beharligd worden ,naarmate alles met meer orde en eendragt geschiedde, en ExzlzxsErrll zelve zou te. eerder tot bescherming der Vereenigde

1587

Gewesten geneigd zi
jn, a1s er geen verdeeldheid maar eensgezindheid heerschte. Deze
wi
jze raad werd echter in den wind geslagen,en deFriesche afgevaardigden vertrokken
in LouwmaantldesjaarsVi
jftienhonderd zeven en tachtig naar Engeland (1).
21v.

0p den één en twintigsten derzelfde maand kwamen ook de Gezanten dcrAlgemeene LauwStaten aldaar aan. Langdurig waren de beraadslagingen geweest over de voorwaarden, ma
nd
jga
a;

onder welke men andermaal de opperheerschappi
j over de Nederlanden aan EI-IZASXTH
zou aanbieden; en vooral in de Staten van Ilolland was het geblelten, dat LvlcEsrEa's
bestuur veler gemoederen van Engelazld had vervreemd. Amsterdam en Botlel-dam bad-

den tl
aans Gouda in deszelfs vorige weigering (2), om in de opdragtder Souvereiniteit
te bewilligen, ondersteund. Xen had eindeli
jk in de Algemeene Staten besloten, de
in Vi
jftienhonderd vi
jf en tachtig aangeknoopte onderhandelingen als rondslag te beschouwen, en zich aan de desti
jds bepaalde voorwaarden te houden (5). Hetgezanttw zrvx-Ex vkx xvEvEl
-n,Drossaard van Muiden en
schap bestond uit Jonkheer w zv-l-xx vBaltj
uw van Gooiland, zoosr vAw AIExïzN, Pensionaris van Dordrecltt, wlcAslrs v&x
slLr:, Pensionaris van Amstevdam ,zwcoB VALKE, 1id van den Raad van State, en den
Ridder vll'
rs vAx x..
&nIMIxoA. .
ToA.culAlORTEL, de agent der Algemeene Staten in Enge-

land, zou tlen Gezanten in dezelfde waardigheid ter zi
jde staan. Op den vi
jfden van
Sprokkelmaand werflen zi
j bj de Koningin toegelaten. XExIJx voerde in aller naam
het woord. Hi
j wi
jdde uit over de weldaden, die ELIZABETII aan de Vereenigde Gewesten bewezen had, en over de dankbaarheid der Algemeene Staten , die nog steeds

hoopten datHare Xajesteit de aangrbodene heerschappi
j onderbilli
jke voorwaarden zou
aanvaarden. Voorlsontvouwde hi
j den benarden toestand deslands en de geringe hulpmiddelen tegen het voortdringen van den zegevierenden vi
japd, ten einde de noodzalteli
jltheid van krachtigen bi
jstand in het licht te stellen; en besloot metde bede,
dat het der Koningin behagen mogt hare hulptroepen tot een getal van tienduizend
voetknechtcn en tweeduizend ruiters te vermeerderen, en tol op
.rigting van eene v01-

doentle legermagtzestigduizend pond sterling aan de Staten teleenen (1).
Terwi
jlMExlzx nog sprak, had het gelaat der Koningin reedsde bli
jken eenerhevige
verbolgenheid getoond, en naauweli
jks had hi
j geëindigd, of zi
j brak in verwi
jten en
(1)vAy ItEyo,b1.102,103. wlssEMlrs,bl.779 781.

(2)Hiervoor,bl.155.
(3)Resol.d.k
%c/e'p-tlt?'?t
?rcl!,v.12 Januari
j1587. vAswlzxop wAcEwwAa,St.Vlll.bl.62.
(4)I,0R,D.ll.b1.872,873.
II1 11xxx.- 1 Svylx.
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15
184- beschuldigingen los. ))lk vind mi
j nietbedrogen, Xi
jne Heeren!'' gaf zi
j totant587
woord
))in hetgeen ik gevreesd heb. Reeds een vierendeeljaars heb i1
t u verwacht,
en waarli
jk,de veelvuldigeweldaden,die jk u heb bewezen,hebtgi
jmetgrooteondanltbaarheid beloond. Hetisbi
jkans onbegri
jpeli
jk datgi
j zoo onberatlen zi
jtorn lkraclltiger
bi
jstand van mi
j te verlangen, zonder mi
j eerst te vrede te stellen over uwe vorige
bandelingen,die zoo vreemd zi
jn geweest,datiltbi
j den levendenG0d verklaar niet te
gelooven, dat men ergens ondankbaarder en slecbter beraden volken en Staten zou ltun-

nen vinden,dan gi
j zi
jt. lk heb u ditjaar vi
jftien,ja totachttienduizend man toegezonden. Gi
j hebt die onbetaald gelaten, sommigen van honger laten sterven, anderen
zoo wanhopig gemaaktdatzi
j genoodzaakt zi
jn geweestnaar den vi
jand over te gaan.
ls het niet eene ergernis voor de Engelsche natie, en voor u eene groote schande, dat

de Engelschen zeggen beter door de Spanjaarden dan door de Nederlandersbehandeld
te zi
jn? Voorwaar,ik zeg u ronduit,dati1t zulk een hoon op den duur nietzoukunnen verdragen,en liever mi
jn eigen zin zalvolgcn.En doetgi
j dan,watu goeddunkt.
A1s il
t wil,zalik mi
jne zaken zonderu welin orde brengen. En wathetZeggen Van
sommigen betreft,datde Koningin van E0?#c/Jzl# welgedwongen isu bi
j testaantotlaaar
eigen behoud: neen, neen,misleidtu daaromtrentnietlanger,datzi
jn slechtsvalsche
overtuigingen,en gelooftvri
jeli
jk datikeenegoede overeenkomstmetSpqll
jeltan sluiten
zonder er u bi
j te roepen, en voordeeliger dan ilk met u heb aangegaan. Evenwelwil
ik dat nict doen, en draag u ook zullk een slecht hartniettoe; maariltwildan oolkniet
dat men zullke gesprelkken houde. svaarom zou i1t niet in vrede ltunnen leven, a1s de

Koning van Spanje en ik vricnden waren? Van dcn aanvang mi
jnerregering laebben
wi
j op een beleefden en vriendsclzappeli
jken voetlnet elkander Omgegaan, en zelfsheeft
hi
j mi
j ten huweli
jk laten vragen; en daarna hebben wi
j nog lang in vrede geleefd,
zonder datmen eenigen aanslag tegen mi
jn persoon heeftbrraamd; en wi
j zouden het
nog welin hetvervolg kunnen,a1swi
j wilden.Aan den anderen kanthad ikXi
jnheer
den Graaf van LEICESTER totu gezonden a1s Luitenant-Generaalmi
jner hulptroepen, en
hetwasmi
jne bedoeling,dathi
j kenniszou beltomen vanuwegeldmiddelenenopbrengsten. Xaar integendeelheefthi
j er nietsvan geweten, en gj hebtdie ondcr elkander
bestuurd en er op uwe wi
jze mede omgegaan. Gi
j hebthem den titel van Gouverneur
gegeven, oln onder dien naam al uwe verkeerdheden op hern te kunnen werpen , en hi
j
heeftdien tegen mi
jn wilen buiten mi
jn weten aangenomen, waardoor hi
j gevaarliep
om zi
jn leven en zi
jne goedercn, en de genade en gunst zi
jner Vorstin, waaraan hem
boven alles gelegen is,te verliezen. Xaar hi
j lzeefthetgedaan om uwen zoozeer wankelenden staat te redden. En wellt gezag, bi
tlil
t u, hebt gi
j hem gegeven? slechts
een schi
jn of schaduw van gezag. Datis gekscheren metde lieden. Hi
j is nogtans een
Heer en Edelman van aanzien en verstand; gi
j hadthem zoo nietmoeten behandelen.
z0o ik den titel gekregen had,dien gi
j mi
j hebtwillen geven,bi
j den levenden God,
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ik

zou niet geduld hebben, dat ik zoo behandeld werd. Ook zjtgi
j zooonberaden11
55
88
47
dat,alsereen eerlt
jk man is,die uwe slinlksche handelingen ontdekt, gi
jhem kwaad
wilt en uitscheldt; en evenwel zi
jn er velen,die om hunne bezittingen en bun geld
te redden, of om geschenken en belooningen te ontvangen, den vi
jand en den Spanjaard begunstigen en hun vaderland slechte diensten bewi
jzen.Neen,houdtu ovcrtuigd
dat God die lieden straffen za1, die totloon van eene zoo groole weldaad mi
j zooveel
kwaad willen;en gelooftvri
jeli
jk,datde Koning vanSpanje zich nietop zullte personen zal verlaten, die aan de parti
j, wellke zi
j volgden en waarvan zi
j zooveelgoeds
genoten hebben, ontrouw zi
jn geworden, en dat hi
j volstrekt niet op hunne beloften bouwen zal. Bovendien strooi
jen zi
j uit, om llunne schaarnteloosheid te bedekken (1), dat de Koningin van Engeland buiten hen om over den vrede onderhandelt. Neen,liever zou ik sterven dan aanleiding geven om te zeggen,datikmi
jne
belofte niet gehouden had. En bovendien, dat de Vorslen nu en dan naar elkantlers

voorslagen luisteren, dat kan zonder aanstoot geschieden; want zi
j gaan metelkander
om op hunne wi
jze en naar hun verstand, hetgeen bi
jzondere personen nietkunnen
doen. Gi
j zi
jt wel Staten, maar ten opzigte der Vorsten zi
jtgi
j bi
jzondere personetl.
Yoorzeker, ik zou nimmer eenig verdrag willen sluiten zonder uw medeweten, en ik

za1hetgezag,dat gi
j onder de uwen hebt,noch uwe voorregten engewoonten,geenszins verkorten. Ook za1 ilt uwe gewetensvri
jheid niet laten verstoren. '
W atwilt gi
j
dan nog meer van mi
j? Gi
j llebtonder ulieden een gebod uitgevaartligd,datmen niet
over dcn vrede mag spreken. Avelnu, dat is goed, maar laat ook de Vorsten t0e dat

zi
j handelen,geli
jk zi
j meenen datde belangen van hunne Staten vereischen, zoalang
gi
j er nietdoor benadeeld wordt. W i
j Vorsten weten zulke sierli
jlke redevoeringen niet
te houden, a1s gi
jlieden, maar gi
j moestdan ook tevreden zi
jn metdie weinige woorden die men u Zegt, en daarop VertrousTen. A1s ik nog meer voor u doe, dan wilik
oolk met meer eerbied bel
aandeld worden. lk zal derhalve zoo spoedig naogeli
jk eenige
personen van onzen Raad belasten om u te hooren en metu te raadplegen. Eerst wil
ik zelf alles hooren en zien, wat er gedaan en gebetlrd is, en voldoening daarvan heb-

ben, voordatik op uw vertoog om vermeerdering mi
jner hulp ietswilantwoorden; en
biermede zal ik voor heden besluiten,zonder u langermoei
jeli
jk tevallen (2).,'
Ten hoogste waren de Nederlandsche Gezanten over dit bitse antwoord verwonderd

en ontevreden. Zi
jten, tegen de Staten gerigt,
j weten de harde en onverdiende verwi
aan den laster van kwaadwilligen, en l
aielden ook LElcEsTER verdacht van hetgemoed

(1)Hetorigineelheeft:))pourcouvrirleurordure.''
(2)noR, D.11. 1)1.872 874. Beoorspronkeli
jke(Fransche)redevan ELIZA:ETH isteùndcn
bi
j llr.
DnJ0xt
iE,Yerhand.en Onuitgeg.é'/tlâ/fc?l,D.1.bl.131.
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jfeld had de gunsteling, bi
j
15
15
88
47
- zj
lner Meesteres tegen hen te hebben ingenomen. Ongetwi
t
er
ugkoms
t
i
n
Enge
l
and
,
ge
e
ne
ge
l
e
ge
nhe
i
d
gc
dr
a
g
t
en
kos
t
e
verzuimd, om zi
jn
zi
jne
der Staten te regtvaardigen en in llet schoonste licht te stellen; doch ELIZABETH zou

zich niettemin wel in gepasterbewoordingen hebben uitgelaten, wanneer desti
jds niet
een hevige storm in haar binnenste had gewoed. Ten gevolge eener zamenzwering

tegenhaarleven,hoogstwaarschi
jnli
jkmetmedewetenengoedlteuringvanxARI.
<.STUARTgesmeed,doch door de waakzaarnheid en lletbeleid vandenStaats-secretarisw tluslxollz
kx ont-

dekt,wasdegewezeneKoninginvanSchotland,reedssedertbi
jnatwintigjaren>:LlzAssTu's.
gevangene, in staat van beschuldiging gesteld en door eene buitengewone regtbank ter
dood veroordeeld. Het vonnis was door het Parlement in beide Huizen met eenparige
stemmen goedgekeurd, en de uitvoering werd door het grootste getleelte der natie met
ongeduld te gemoet gezien. lmmers scheen E zlpc/td/lé/ in dl'
eigend gevaar te verkeeren,
zoolang MAAZA s'
rvAh'
r in het leven bleef, wier vernleentle regten op den troon aan de

Katholieken een gereed voorwendsel totzamenzwering en opstand gaven, terwi
jlhare
rampspoeden evenzeer hetmedeli
jden opwekten,als harebetooverendemanierenopallen,
met wie zi
j in aanraking kwam ,een onweerstaanbaren invloed uitoefenden. ELIZAUETII
aarzelde echter het bevel tot hare teregtstelling te geven. s'
Velhad zi
j reedslangen
ti
jd naar eene gelegenlleid gedorstom eene mededingster uitden weg te ruimen, die
zi
j niet minder uit vrouweli
jke i
jverzuchtdan uit staatltunde haatte; lnaar zi
j vreesde
dat deze ongewone regtspleging niet slechts hare Katholieke onderdanen maar ook alle
buitenlandsche Vorsten tegen haar zou verbitteren. XARIA STVART had als vlugtelinge

op Engelandns grond eene wi
jkplaatsgezocht. zi
j was EI-IZABETH'S verwante en naaste
erfgename. Sedert staatsbelang haar op negentienjarigen leefti
jd hetgeliefde Franlcrjjk
had doen vaarwel zeggen, waren de zwaarste stormen boven haar jeugdig l
looftl losgebroken;en mogtzi
j alzelve door ligtzinnigheid,door mistlaad zelfs,de voornaamste
oorzaak lzarer rampen zi
jn geweest, de ontberingen van een langdurigen kerker kwa.

men velen als genoegzame boete voor, en hadden den ongunstigen indruk van het
vroegere gedrag der onttroonde Forstin weder uitgewischt. Al deze omstantlighe-

den pleitten in haar voordeel, en drongen ELZZABETIItotgenade. svellt een llateli
jk
licht zou op haar karakter vallen, wanneer zi
j de edelmoedigheid en vergevingsgezindheid, die haar als Vorstin en als vrouw voegden, aan eigenbelang en wraakzucht
ten olfer bragtl Deze overwegingen hadden haar de uitvoering van hetvonnisreeds gerui-

men ti
jd doen verschuiven,en nog peinsde zi
jovereen middel,om haardoeltebereiken,
zonderdeverantwoordingalleen opzich zelveteladen.Elfdagen later,op den zestienden van
Sprokkelmaand, viel hethoofdvan MARIA s'
rrAh'
rop hetschavot, en werd deSecretaris 0.
<-

vxnsow hetslagtoFer van zi
jne dienstvaardigheidendesluwheidzjnerKoningin (1).Opllet
(1)Hril:,J'o1.A-.p.237 239.
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punthare vi
jandin ten verdervetebrengeneneengetrollwendienaaraanhareeeropteofl'
e-15
18
58
47
ren,verkeerdeELIZABETH ineenegemoedsgesteldheid,diehaarkeftig en ligtgeraak-tltarakter

bi
jzonder prikkelbaar moest malken. Geen wonderderhalve,datzi
j haren wrevelniet
onderdrukken kon, toen de Nederlandsche Gezanten nieuwe geldeli
jke opofferingen van
haar kwamen vorderen voor eene zaalt, tlie haar meer weerzin dan sjmpathie inboezemde, en twee harer geliefl
toosde neigingen, de zucht tot bel
trilnping llarer uitgaven

en (1e genegenheid vool'den in hare oogen miskenden LEICESTER,gevoelig kwetste (1).
lntusschen vonden de Gezanten steun. zoosvelbi
j de voornaamste Engelsche Staatslieden als bi
j LElcss'
rEh zelven, die verlangde aan llethoofd van nieuwe hulptroepen in
de N ederlallden terug te lteeren, en vreesde dat de Koningin zich geheel zou terug-

lrekken, of we1 een ander in zi
jne plaats derwaarts zou zenden. lmmers hatlzi
j vöör
zi
jn vertrek reeds den raatl gegevell, om t1e regel'ing der Fereenigde Gewesten wetler
geheel in handen der Staten te stellen, geli
jl
k z*
i.
F
i vöör z%
i#
'ne ltomstwasingerigt, en
l
alleen eenen Bevelhellber harer hulptroepen acllter te laten; en hetbleek later datzj
er ernstig over tlacht om IzElcEsrsh's taak aan Jollx xoaltls oI) le dragen, hetgeen

tlen eerslen gevoelig ZOtI gegriefd laebben '2). De Gezanten overhandigden aan tle
lkoningin eene breedvoerige verdediging van het gedrag der Staten, waarin tevens

op de mcest overtuigende wi
jze werd aangetoontl, dat(le Nederlattdeu voor Eltgelattd
a1s ware heteen bolwerlk vormden.tegen de aanslagen tler Spanjaarden, en datde veiligheid van laatstgenoemtl Ri
jlt mettle vri
jheid derVereenigde Gewesten ten naauwste
verbontlen was.De Engelsche Xinisters verzelkerden llun, dat ELIZABETIIdeSouvereiniteit
nimmerzou aanvaarden, pzoolang vll-lps tlaarvan geen afstand had gedaan, en haar door
geen oorlog tergd'
e,'' maar gaven llun lzoop op verdubbelde ontlersteuning in geld en

tulptroepen. LExcEsrElt erkende, dat de Staten met betrelklking tot de geldmiddelen

alles gedaan lladden, wat zi
j konden en mogten doen, en wentltle al zi
jnen invloed
aan, om ELIZABETII lot ruim e ontlersteuning te bewegen. De teregtstelling van MAalx

sTvAhT, die gedurende eenigen ti
jd alle andere staatszakellop den achtergrond schoof,
vertraagde echter de onderhandelingen, zoodat het tot in llet laatst van Lentemaantl

aanliep,eerde Gezanten in lletvaderlantlteruglkeerden (5).
W einigti
jdsnahun vertrek,wareninlniddelsindeVereenigdeGewestengewigtigegebeur- 17v
.

tenissen voorgevallen. Op den zeventir-nden vanLouwmaand gafdeFranscheKapitein MAR- touw=w

,

m aand

cnAwp hetslotleJ'
Fpzfà'
?bi
jBergenpp ZPJA',waaroverhi
J bevelvoertle,voortienduizend jga;
(1)vAx METEREN,b1.265 #. aEIJERMAN,Oldenbarneveld enz.bl.217 vv.
(2)Cnrrespondence PJ Leicester, p. 450. wnlul'
r, Queen ELISABETH and her times,
p. 322, 325, 339. BoR, D. 1l. b1. 929, 9I0, 941.

(3)vt
ln,9.ll.b1.874-878,940-952.
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1s84- gultlen voor zich en drie maanden soldi
j voor zi
jne onderhoorigen aan PARMA over,en
1587 begaf zich met zl
i'ue troepen in Spaansche dienst. De bezettingen in Bevgen pp Zoom

en Bomlnel,reedsgeruimen ti
jd overslechtebetaling verstoord,dreigden datvoorbeeld
tevolgen(1).Hagchelt
jkernog stonden de zaken inGeldetland,waars'
rAxlazx'sgedrag
reedsgeruimen ti
jd gegronden argwaan hatlgewekt. Onderden schi
jn van onschuldigeen
tusschen vt
janden nietongewone beleefdheden,gingengedurigboden tusschen hem en oz
Twssls heen enweder.Yelelerenliependagelt
jksnaarZutpltenom demistehooren,alwaar
ZJ
k*donrdespanjaarden goed onthaald en als vrienden behandel
dwerden.Ook beteugelde
s'
rxwluzv geenszins hetonbetameli
jlke en tergende gedrag zi
jner woeste soldaten, die de
burgeri
j a1soverwonnenen behandelden en hunnen overmoed straFeloos botvierden. De
stedeli
jkcregering,beduchtdathi
j metopzettwistzocht,om aan hetverraad,datlzi
j
in den zin sclzeen te llebben, tlen schi
jn van een noodlottig toevalte geven, wendde
zich herllaaltlelt
jk tot de Algellleene Staten en den Raad van State, metverzoek om
hctgarnizoen te veranderen. Te vergeefshad de laatste echter met zi
jn gezag tusschen
beide willen treden. STAILEV had zich OP de toen nOg onbekende lkabinets-orde
beroepen , die laem alleen aan LElcEsTEh's bevelen onderwierp; en toen die akte daarop
in den Raad was gebragt, erlangde men de grievende overtuiging, dat het dreigende
voorkomen was. Desniettemin deelden de Algemeene Staten terstond
geYaar niet
lletgcbeurde aan I-ElcEsvclt mede, en verzochten hem dringend om s'
rwwx-Ev'sverrader-

li
jlte bcdeclingen te veri
jdelen. Oolk gaven zi
j zolzx woltRls lastnaarDevellter te reizen,cn te beproeven of hi
j,onder voorwendselvan hetgarnizocn tevermeerderen, zich
nict mecsler van de stad kon maken. (2).
Bi
j deze onzekerheid omtrentde trouw van Bevelhebbers en soldaten, die de gewigtigste vestingen in hand.en hadden , was het eene dubbel noodlottige omstandigheid, dat

reedssedertgeruimen ti
jd tusschen de Engelsche en Staatsche troepen een grootenai
jver
bcstond,door het verschil van volkskarakter opgewekt en door LEzcEsrEh'sonverstandige

l
aandelwi
jze gevoed (5). Korten ti
jd voor den veldtogt des vorigen jaars had
eene twist tussclzen den Graaf vAx HoxlExxzo en Eow Aso xohhls, broeder van
Joux wohRzs, de reeds verstoorde gem oederen nog meer verbitterd. Op een gast-

maal had EowAltn wohals zich hoogst onbetameli
jk tegen den Veldmaarschalk I>EIZUA.
X
uitgelaten. De driftige uouzxxzo,door den drank verhit,had den overmoedigen jongeling llet zwi
jgen opgelegd, en hem ,toen zi
jn bevelnietopgevolgd werd,in zi
jn opbruisenden toorn het deksel van een gouden kop in het aangezigt geworpen en daar-

(1)Ilesol.v.Ilblland,1587,b1.630. vAx METIRI
:N,b1.269 b.
(2)vkynnvp,bl.95.
(3)Ziclliervoor,bl.179. 6noTlb-s,Ann.p.95.
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mede aan het voorboofd gekwetst. De Engelsche en Staatsche hoofd-oëcieren kozen 1584-

parti
l'voor hunne landslieden,waardoorde gansche ltri
jgsmagtin de gevaarlijltste span- 1587
ning geraaltte. W elwerd de twist door LElcEsrElt's gezag bi
*jgelegd; maar naauweli
jlts
#

was de veldlogt geëindigd, of EowAxtn woaRls daagde den Graaf vAx HOHENLO, die
te belp aan zi
jne wonden ziek 1ag, Wegens het ebeurde tot een tweegevecht
uit. llet was voorzeker xElcEsrsh's pligt geweest, deze llaatdragende hantlelwi
jze te
voorkomen of af te lteuren , en niet te dulden dat de eensgezintlheitl door het ophalen

eener rceds beslechte twistandermaalverbroken wertl. Doch htjhad hetden driftigen
Graaf niet lkunnen vergeven, dat deze met meer opregtheid dan voorzigtiglzeid

zi
#
jne vooringenomenheid tegen de Engelschcn nietverzweeg,en daarbi
:
jook hem niet
spaarde (1). ln plaats van woltltrs het onvoegzame van zi
jn getlrag onder het0Og te
brengen9bleefh1
j hem bi
jzontlere gunstbetoonen en sloeg hem zelfstotridder;entoen
hi
'sn&r
t/rucE?/
fp,
t?ma
ove
lpnin
aae
renVl
ss
ng
tnvezri
tn
roelr
t,ed
na
mlied
he
i
jnnnia
eatrad
lli
eeennsg
s
cj
heui
idtva
uo
x/l
tt
.
o
ar be
liet
et
sid
oio
reele
j
el
we
eel
n
staa
nft
l
scheid van

HOHENLO

maar liet met eons door een ziiner ecJe1Iidn nr

ilpnc

Vernem en. Wiet weinig was utluExLo over tlit betoon van m inacllting gebelgd,

1cii-1

en ver-

klaarde nu openlijlt,dathi
j de Koningin weleerbietlbewi
jzen, maarLElcEsrslt'svi
jantl
wilde zi
jn. Joux xoRRls, lloewel zelfin onmin metden Landvoogd,was echterdoor
de beleediging, die zi
jn broeder ondervonden laad, zoozeertegen IlollExlzo ingenomen,
dat hi
j eens, metvi
jftig busschieters dienslluis voorbjgaande,hen a1seen teelken van
vi
jandige gezindheid te geli
jk deed losbranden. Zoo heerscllle oolkin hetleger,tusschen kri
jgsoversten zoowel a1stusscllen soldaten, de grootsle verdeeldlteitl, die de zoo
onmisbare zamenwerking meeren meerbelemmerde (2).
Nog nimmer hadden de Vereenigde Gewesten in zulk een laagcheli
jl
ten toestand verkeerd. Terwi
jleendragtalleen llet&yankelende gebouw derduur gekochte vri
jheid voor
ineenstorten k0n behoeden,werden St
aaten Kerlt, burgerli
jk en militair bestuur,door
dejammerli
jkste tweespaltverscheurd. Hetgezag der Staten wasmiskend,de magtvan
den Raad van State verlamd, de Landvoogd afwezig. ln e1k bi
jzonder gevalop (liens
bevelen te wachten was onmogell
jk, daar de gemeenschap tusschen EC?gc/rfzl# en de
Nederlaltden niet zelden door tegenwinden getlurende verscheidene weken gestremd

werd (5). Toch vereischte de nood onverwi
jltle voorziening. PAR:
u.
& had van de Stalen
(1)ln ecn zi
jnerbrieven naar E??,
r
ye#f)?# noer
ndelzclcEsr
l
-Enllenz)eellzccrgevaarli
jk,onsgcndvastig, wangunstig naan,vol haat tegen onze geheele natie en,in mi
#ine scllattillg,eeytvcrl'
adf
àr
van de goede zaak-'' Ehvrespondence, p.4I
'6.

(2)aoa, D. 1l.L1.787,788. VAN nnh'p,b1.104. Glttllnltls,Anzîales,p.94. Chrrespllldence,
p.390 392,430.

(3)Correspotlde3îce,p.50,62.

218

A LG E X E E N E G E SCH lED E N IS

1584- der zuidelt
jke Nederlantlen geld en troepen gekregen, en maakte zich tot een nieuwen
1587
k
Ie Raad van state berigt
veldtogtgereed.Reeds reeg t
, dathjmetv
ierentwintig vendels
voetk-nechten naarArnltem oprukte (1). Hoeligtmoesthethem vallen de Vereenigde
Geweslen thans voor zi
jne zegevierende wapenen te doen bukken! Door de inname
van Gvave en Venlo 1ag de weg naar Gelderland voorhem open. ob'eri
jssel,Dt'
enthe,
Gvoningen en Friesland waren voor een groot deel in vEhoroo's magt of aan diens
slrooptogten blootgesteltl. In de stad Ulrecltt, uit (Ielderland zoo spoedig le bereilten ,

had pARAy.
< geheime aanhangers, tlie llem reedsvroeger toteen bi
j ti
jdsontdekten aanslag hadden aangespoord (2); en zoo hi
j eenmaaldeze stad in zi
jne magthad,zou
Ilolland bezwaarli
jk zi
jne zwaltke grenzen tegen de Spaanschelegerbenden heblaen kunnen verdedigen. Naar de overtlliging der talri
jke Engelschgezinden wasergeen ander
middel om het vaderland te retlclen, dan ELlzksvTII door het aanbod der onbeperkte

souvereiniteit tot lkraclltiger bi
jstand te bewegen, en aan IaElcEsrsh's gezag voortaan
geen binderpalen in den weg te stellen. Ioowel in de Staten van Holland a1s in de

Algemeene Staten aclztte de meerderheid echter die voorslagen ten hoogste verderfeli
jk.
zou men het voor de nakomelingen kunnen verantwoorden,wanneer de hooggeschatte
voorregten en privilegiën, waarvoor men zich reeds zoo veel opogeringen had getroost,

f
lnvoorwaartleljk aan Eltgeland werden pri
js gegeven? Voorzelkerkon menvanEI-IZABETU
nietanders dan een billi
jlk bestuurverwacllten;maar wie zou voor de gezint
lheid harer
opvolgers instaan? Zulk een onbeperkt gezag, a1s de Utrcchtsche burgerhaplieden haar

wilden opdragen, werd nergensdan in /t/9-/:?
)c,x
lfpscptlfl en anderebarbaarsche landen
aangetroffen. W el beweerden de Engelschgezinden,datzi
j hetbehoud derprivilegiën
bedongen lladden, die mct de Xajesteit der Koningin nietin stri
jd waren;doch deze
woorden gaven slechtseçn bedriegeli
jlken sclli
jn,en behelsden volstrektgeen waarborgen

vaor de regtcn en vri
jheden derVereenigtle Gewesten (5). Bovendien,door zich onvoorwaardeli
jk aan EI-IZABETII toe te vertrouwen, scheen men geenszinshetgevaar te
ltunnen ontwi
jken, van weder in Spanje'smagtte vallen. Reedswashetherhaaldeli
jk
gelleken, dat zi
j vurig naar den vrede verlangde,en voortdurend in hetgelleim met
PARx.
&'s zendelingen onderhandeltle. Hoe ligt zou zi
j gencigd zi
jn de onafhankeli
jkheid
der Vereenigde Gewesten aan haar belang op te offeren! Xogtmen ook al van hare

goede trouw verwachten, datzi
j in datgeval voor de Nederlanders goede voorwaarden
vanSpanje zou bedingen,mcn wisthoe weinig staatop vxyulps'beloften te maken was,
hoe ernstig hi
j zich had voorgenomen geen ketteri
j in zi
jne Staten te dulden,en hoe(1)vAwMETERI:X,p.265 #. Resol.v.ffpàfcvf/,1587,bl.647.
(2)(Arrespondence,p.364,366.wltlcll'
r,t.a.p.T.ll.p.371.Vgl.s0lt,D.l1.bl.733,908.
(3)VASnEYD,bl.102.
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zeer de hardnekkige tegenstaud der Vereenigde Gewesten hem verbitterd had. Onder-1584-

werping aan Spanje voerde onvermi
jdeli
jk terug tothetondrageli
jkejuk vangodsdienstige
en burgerli
jlte tiranni
j,hetwelk inen metGodshulp vandeschoudershadgeworpen(1).
Bi
j deze overwegingen voegden ziclz ernstige bedenkingen tegen de vermeerdering
van LllcEsTEh's gezag en van den invloed zi
jner parti
j. W elhad men van zi
jn bestuur
de schoonste vruchten verwachten zich gehaasthem de Landvoogdi
j op tedragen:doch
binnen korten ljd was zi
jn gebrelkaan doorzigten beleid,en tevenszi
jneheerschzucht,
voor weinigen verborgen gebleven. W atkon men van zi
jne regering,zooweltotafwering van Spanje'slegernaagta1stotbevordering van hetwelzi
jn der Vereenigde Gewesten
verwachten? Bestuurd door raadslieden, die nai
jverig waren op het gezag der Staten
en tot elken pri
jsaan l
aunne godsdienstige begrippen den voorrang wilden verschaflen,
kon zi
jn bestuur slechts verwarring en verdeeldheid ten gevolge hebben. Reeds streefde
hi
j langselken weg naar vermeerdering zi
jner magt; en wie kon de verzekering geven
dat hi
j het voorbeeld van den Hertog vAx Awzou nietvolgen zou (2)? Aan fortuinzoekers en eerlooze lieden, a1s Rszagovo, s'
rAxzusv en vohK, had lai
j zi
jn vertrouwen
*

eschonken, bekwame en vaderlandslieventle mannen, als Brvs, THIN j vxx zuvyuEw en
andere, in de evangenis doen werpen of uit de regering gezet. De bewaring dergrens-

vestingen wasdoorhem aanbevelhebberstoevertrouwd,tegenwierverraderli
jlkebedoelingen
deStaten hem herhaaldeli
jk gewaarschuwd hatlden;en tevensliadlai
jaan 'slandsregering
de magtbenomen om in zi
jne afwezigheitldoor verandering der garnizoenenhunneaanslagen te veri
jdelen. Tegen den zin derStaten was de lterkorde vastgcsteldendaarmede
eene godsdienslige onverdraagzaamlaeid gewettigd, naar llunne meening zoowelin st
ri
jd
met de beginselen der llervorming a1s met het regtder Overlaeid en de belangen des

lands. W aarLEzcEsvzh's parti
j den.boventoon voerde, waren de andersdenlkqnde Predikanten afgezet,en de Regenten,die zich nietaan hetnieuwe juk der kerkeli
jkevoorschriften onderwierpen, van liunne ambten beroofd en verbannen. Het Plakkaat op de

zeevaart had de gewigtigste belangen der laandeldri
jvende gewesten zonder verschooning
aangetast, en hunne dringendste verloogen waren niet in staat geweest den Landvoogd

van hetnuttelooze en schadeli
jke zi
jnermaatregelen te overtuigen, Zoo hi
j nog maarin
den kri
jg belangri
jke voordeelen behaald had, voorzeker zou men geneigd zi
jn geweest
veel aan zi
jne wenschen en inzigten op te oFeren; maar ook daar had hi
j, zoo alniet
zi
jne onbekwaamheid,althanszi
jne onmagtbewezen. Nieltegenstaande zi
jnekomstendie
(1)III
)R, D. 1l. bl. 783, 945. vAx nEh'o, bl.112 114. Waarachtigeffït
î//rïe van Z van
Oldenbarnevelt, bl. 178. Yerhoftren van Jb:cn van O/#c3?ôlrkhe?
J:l/,uitgeg.door hetllistorisch
Genoofschap te Utrecht, 1850, b1. 126 vv.

(2)Bon,9.1l.bl.888. vAw METEREN,bl.265 #,266 b.
lll DEsb.
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15
84- zi
jner hulpbenden, waren belangrt
jke vestingen verloren, en de vjanden dieper in het
1587 l
and ingedrongen. W as betdan geraden, en kon llet gevergd worden, dat men zich

zh toevertrouwde, en de vri
jheid en hetwelzi
jn des
nog langer onbepaald aan Lxzczsl'
vaderlands gelleel in zi
jne handen stelde? Door deze overwegingen geleid, waren de
Staten van Ilblland reeds spoedig na LElcEsrEh's vertrek er op bedacht geweest, om
de nadeelige gevolgen van zi
jn bewind zooveelmogeli
jk te stuiten, en hun Gewestvan
Engelsche troepen te zuivcren. Doordrongen van het besef hunnerafhankeli
jkheid van
1cv. het Opperwezen , door wiens zegen alleen hunne maatregelen tot heildrs vaderlands
XO
''
Vma'a
n
dkonden streklken , besloten zi
j op dit hagcheli
jl
t li
jdstip, in navolging der Algemeene

1587 staten, hunne vergaderingen in llet vervolg steeds met een gebed te beginnen (1).
Aan xwvltl'
rs werd vergund zi
l'ne compagnie van honderd man lansiers te verdubbelen.

De Raad van State werd ernstig vermaand, om , volgens zi
jne beloften,de Engelsche
compagniën uitde Hollandsche steden ,en de ruiters en voetk-nechten van hetplatte land
te doen verlreltken.DeGraafvAx uouzwl-o werd ontboden, om metàxtvnl'
rs en de Staten
over de verdediging des lands te raadplegen , en de daaromtrent beraamtle plannen ook

(1)I)e Algemeene Staten hadden op den 19denpecember1580 besloten,datvt
sprdeopening
lmnner vergaderingen door een Predikant eezl gebed zou worden gedaan.- llet gebed derStaten

van Ilblland luidde aldus(Izesol.bl.624): ))Onsehulpebestain de Name deslleeren,dielleemelenAardegeschapenheeft.0 lleereGod,BarmhertigelleemelscheVader,Gi
jdiedaarde'
Wi
jsheid,
hettigten de Volheid allerdingen zijt,en een oppersteRegeerderen Regterdergeheele B'
'
eereld; dewi
jle U belieftlleeftonste beroepen teradministratie en beleid van desgemeene Iul
tnds
saken van den Lande van Ilolland, en datwi
j daaromme alhiervergadertzi
jn,en ommemet
malkanderen teberaadslagen en resolveeren op saken concerneerendede eerevan Uwe Goddeli
%
jke
Xajesteit en des gemeene Lands welvaren;wiltonslluiden,en alleden ti
jclonserBedieninge,
door Uwc Goddeli
*
i
#
'
ke Genade sulks verligten en bijstaan,datwi
j onsiztonsAmptvroomeli
jk,
vri
jmoedig,ongeveinsten getrouweli
jk quyten,en datwi
jmoogen sien,verstaan en resolveeren,
en doen hetgeene dat best is, en t' Uwer eere en tot 7sLands welvaren ,rust en xreede m eest
dienende, sonder ter regter of ter slinker hand afte wyken, ofdooreeni
ge uiterli
jke schi
jn
van gunste,haat of andere allkctiEn onstelaten beweegen,ofonsiewersinnebi
jeenigeoorsake

tevergeeten,in allen onsen handelandersnietvooroogeI'
thebbendeofdoende dandatbehoorli
jk
en regtis,opdatwi
j ten jongste dagemetgoederconscientie voorUwen Regterstoel,a1sKoning
der Koningen, Heer der Heeren en RegterderRegteren,moogen onbeschaamtverschi
jnen,en
metallen Uitverkoorenen van U ontvangen heteindeonsesGeloofs,namentli
jk onserZielenSaligheid. 9at biddcn wi
j ootmoedeli
jk door Pwen eenigen Soon Jssvx clalsTux,in wiensName wi
j
U aanroepen metden gewoonli
jken Gebeede,hetwelk Hi
j onsgeleertheeft,seggende aldus:Onse
Vaderetc.'? biergeli
jkegebeden zi
jn laterin deoverige gewesten ook in zwang gekomen,zoowe1 voor de vergaderingen der Staten a1s van de voornaam ste CollegiEn en Geregtshoven. Zie
Jhr.Xr. A. M. c.vAx Ascll vAx wlzcx. Geschiedenis van het Ambtsgebed in de ATc#c?'/tz?;#:?;, 1852.
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aan den President van het Hof vAw pxR MIJLZ medegedeeld. Hoewel in Ilelland's1584kas geen geld genoeg was, om de garnizoenen in dat gewest te betalen , werden ))in 15W
aensieninge van den hoogen nood van de sake, en omme te verhoeden het verlies van
veel Steeden en Plaatsen ,'' alle beschikbare penningen naar Bommel en Arnltem ge-

zonden,om debezettingen te vredete stellen en te versterken (1).
Naatlwelt
jks waren deze maatregelen genomen, toen op den een en dertigsten van I
31
v.
uom vLouwmaand de ti
jding in Ilollaltd kwam , datwxlzxalxx STAXIZEV de stad beventer aan maand
den vi
l'and had overgegeven. Vermoedende, datzi
jn opzetontdektwas,had hi
j beslo- 1587
ten de ui
tvoering te bespoedigen. Beducht voor de gezindheid der burgeri
j, die
zich gcreed hield zi
jne verraderli
jke aanslagen met geweld te keer te gaan, wist
hi
j laaar doorschoone woorden en vriendschappeli
jke betuigingen in slaap te wiegen,
aan de Roomschgezinden alle wantrouwen te benemen, en de reeds genomene maat-

regelen tot wederstand te veri
jdelen. Daarop reed hi
j,op den acht en twintigsten van
Louwmaand, met eenige ruiteri
j de stad uit, ondervoorwendselvan eenige Engelsche
vendels af te halen,die het garnizoen zouden vermeerderen, en bragtin den volgenden

nacht ox TAssls meteenig Spaansch lkri
jgsvolk binnen Devettter. Bi
j de Xagistraat,die
terstond werd bi
jeengeroepen, verontsclluldigde hi
j zich met de betuiging, dat zi
jn
geweten hem genoopt had de stad in handen van haren regtmatigen Heer te stellen;

en toonde een paspoort van x-ElcEsrEa, waarbi
j deze hem uit zi
jnen dienstontslagen
llad (:). De burgeri
j, tot onderwerping gcdwongen, werd echter door I)s Tz
ksslsmet
zachtheid behandeld. Hi
j lietterstond afkondigen,dataan de ingezetenen li
jfen goed
geschonken werden, en deed zelfs eenige Ieren opltnoopen, die zich niet ontzien

haddcn aan laetplunderen te gaan. Die nietverlkoos den Koning van Spall
je trouw te
zweren en in het Roomsclae geloof. te leven, moest echter de stad verlaten.

Op denzelfden dag, waarop Deventer in handen derSpanjaarden viel, deelde vopK,
die insgeli
jks met OE Txssls onderlaandeld had, aan zi
jne soldaten mede, dathi
j ook
laetvoornemen lkoesterde om 'sKonings zi
jde te kiezen, en datallen,die bi
j hem wilden bli
jven, op dezelfde belooning aanspraak konden maken, die de bezetting van
beveltter ontvangen had.Twee Hoplieden,die geen deelwildenllebbenaan zi
jnetrouwe-

(1)ltesnl.'
p.Ilolland,1587,bl.625,628,630,633,647,649.
(2)omtrent dat paspoort zegt vAx Rnvo#
,1)1.97:)'
Vï.
'atnu metdesepaspoortgenxeentZY lJeweest, oft s'
rlyol
-Ev den Grael van IzlczsTER heel'
t wi
js gemaeckt,dathy xan weghen zi
jn oude
diensten goede kennisse lzebbcnde met de Spaansche Oversten deselve soude konnen bedriegen ,
ende den Nederlanden dienst doen, indien l1y soodanighe paspoort thoonen , endeveyllsenm ochte,

dat hy wederom aen hare si
jdebegheerdete dlenen,oftdatyetandersdaerondcrverborghen
zè-,isquali
jck t'oordeelen-''
59 +
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7 loosheid,verlieten daarop methunne vendels de schansbi
j Zutphen,die door deoverigen aan nz TAssxswerd lvergeleverd. Ook eldersbleek het verraad zi
jne vertakkingen
te hebben.Een vendelEngelsche soldaten te ZYPJliep totden vjand over.TeArnltem
beproefde de vaandrig der ruiterbende van AOBERT sxnwEv, die desti
jds in Engeland
was, den Spanjaarden eenig voordeel te bezorgen, en trok met zi
jne soldaten naar
beventer,toen zi
jn voornemen veri
jdeld werd. Bergeu op zppm , waarSTAXI-EX insgelt
jks verslandhouding met de Engelsche bezetting hield, werd slechts door de tt
jdige
aankomst van den Overste xoaoAw voor de Staten behouden. Ook omtrent ostende,

Lillo,fzî'p//Jcll.
$/lpc/cen andere plaatsen koesterde men ernstige bezorgdheid,terwi
jlmen
bovendien beducht was dat de Fransche hulptroepen, die vroeger onder den Hertog van
Awzov gediend hadden en in Brabattd verspreid waren , het voorbeeld der Engelschen

zouden volgen (1).
Terstond nadat de ontrouw van s'
rwxx-Ev en vosx bekend was,liet de Raad van State
een plakkaatuitgaan,waarbj beide voor eerlooze verraders verltlaard werden , en loofde
eene belooning van drie duizend gulden uit aan ieder, die hen levend of dood zou

overleveren. Tevenswerd verbodcn om deEngelsche natie,dieziclljegensdeVereenigde
Gewesten zoo uitnemend verdiensteli
jl
t had gemaakt, wegens beidereuveldaden te mistrouwen, of te lasteren. De Staten van ffp//J.
?l# weigerden echter dit plakkaat te doen

afkondigen, tenzi
j hetuitnaam van IuEzcssr
l'
Eh ofvan de Algemeene Staten werd uitgegeven, hetgeen de Raad weigerde. De Utrechtsche Burgemeesler paovwlxcx gaf tot

verdediging der Engelschen een gescllrift uit, waarin hi
j herinnerde aan de verraderi
jen, door versclleidene Nederlandsche Heeren sederthetbegin deronlplsten gepleegd,
en daaruit trachtte te betoogen, dat men eene gansche natie niet naarweinigeschelmen

behoorde te schatten.Zi
jnsinziensschuiltle hetverraad veeldieper,dan men meende;
en bi
j schroomde nietbedekteli
jk te kennen te geven, datde Nederlandsclle regenten,
die zich uit eerzucllt tegen een krachtig en eenhoofdig bestuur verzetteden, of uit
Roonlschgezindlleitl in het geheim de Spanjaarden begunst
igdenrrvoor 'slandsvri
jheid
K
on
m
en
EL
I
ZAB
ETI
,
I
s
l
e
cht
s
be
we
ge
n
om
de
Souen welvaartde ergste vi
janden waren.

vereiniteitleaanvaarden,dan zou,naarhi
jmeende,allegevaarweldragewekenzi
jn (2).
Bi
jkans geli
jkti
jdig met deze verontrustende gebeurtenissen, werd de vrees voor de
geheime vredesonderhandelingen van ExzlzxrETlI op nieuw versterkt. Eenige Staatsche

(1)s0R,l).1l.bl.878- 881. vAx METEREX,bl.265,266,269. vAx REvzl,b1.95- 98.HOOFT,
bl. 1128 1131. GRO'
mUS,p. 101, 102. Historie: d'eerste deel,b1. 611- 613. cAltsEno, p.215.
sTltAnk, T. 1l. p.466- 469. SEXTIVOGLIO, b1. 416. cwxpAyz
k,T. 1l.p. 94,95. I,
E PETIT,T. 1l.
p.541,542. cua
tppvvs, Hist.de la ptferre de Flaîldre,T.1. p.570.

(2)B0n,D.Il.b1.882-884.
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soldaten uit Bergen p/? Zppm , op eenen strooptogt uitgetroklten,lia
u't
len nabi
j #rl?,
s.
scJ15
841587
.

eenige lieden van aanzien op , en a
daaronder cwzrs RAxTzor, een Jong Deensch Edelman,
die door den Koning van benemarken naar Span,'e was gezonden, om den vrede tusschen FzLlps en ELIZABETIT te bevorderen. Onbekend metzi
jne ltwaliteit, die hi
j llun
niet mededeelde, plunderden de l
tri
jgslieden zi
jne lkoffersj en vonden daarin verscheidene brieven van Fzslps eI1 PARXA, die hun lloogst gewigtig voorlkwamen. De Bevelbebbers te Bergen p, Zoom zonden hem naar 's Gravenhage, waar de Staten hem alles
deden teruggeven,'wat hem ontnomen was, en niets verzuimden om het gebeurde te

verontschuldigen en hem tevreden testellen (1). Niettemin lietde Koning van benemarken, over het aantasten van zi
jnen gezant en hetopenen van dienspapieren ten.
hoogste verstoord, op de Hollandsche schepen in de Soltt beslag leggen, cn noodzaakte

daardoor de Staten zi
jn misnoegen met dertigtluizend ri
jltsdaalders af le ltoopen
Uit Rwxrzov's brieven wasintusschen gebleken, datlai
j last had gehad om aan FlTulps
driepunten voorte stellen:vri
jheid van godsdienstin deVereenigde Gewesten,behoud
der privilegiën, en zekerheit
l voor de Koningin van Engeland met betreltking totde
veiligheid van haren Staat. Het laatsle punt kon alleen doelen op het bezit van een
gedeelte der Nedel'landelt door ELIZABETII, en wekte daardoor llet vermoeden, dat de

onderhandelingen welligtop eene verdeeling derVercenigde Gewestcn tusschen Spanje
en Engelattd zouden uitloopen (5).
De Staten van Ilblland begrepen dat de nootl des vaderlantls thans doortastende maat-

regelen vereischte. Van alle zi
jden bedekten donlkcre wollten den gezigteinder. Engeland's bi
jstand wasonmisbaaren toclllloogstgevaarli
jk, zoolang IUErCESTERdaarmedezi
jne
heerschzuchtige betloelingen lton najagen, en ExarzAsE'
rl in hare geheime onderhandelingen het lot der Vereenigde Genresten in llanden hield. Krachtige zamenwerking
kon alleen PxaxA's zegevierende wapenen tegenhouden: en overalwaren de gemoederen
door godsdienstige en staatkundige tweedragt verdeeld. In Ilolland alleen waren nog
eensgezindheid, moed en geestkracht te vinden.Ilblland's stadhouder was een telg van

(1)Zi
j boden aan om dekri
jgslieden,diehem gevangen ltadden genomen,te doen stramrn;
doch hi
j verklaarde datniettebcgeeren,daarhetslechts Snoefhansen waren. I,
E PETIT,T.ll.
p.540. vAx REvo, b1. 108.

(2)SoR,D.1l.bl.893,967. Resol.t,
.Ilollalkd,1587,b1.773,829,861.
(3)B0R, D. 1l. bl.947. VolgensvAxpSRvvxcT,IlistoiredesTroublesdes.
pt'
zt
l
/,
:-#tf.
ç(Ed.
TARTE) T. 111. p.76, liep ook hetgerucht,dat LEICESTER aan PARM,
& llad voorgeslagen methem
een verbond te sluiten, om deNederlanden ten koste van Spanje en van deonalllankeli
jkhcid

der VereenigdeGewesten zamen tedeelen. lli
jvoegterbi
j:))Cebruitsourd n'ajamaisparu ni
vrai, ni vraisemblal
ale, mais tout fatu qu'il était,il fit tort au prince en Espagnc-''
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1584- lletgeslacllt van'oranje,waaraan alle weldenkenden ziclzten duursteverpligtgevoelden,

1587 en a1s, zoon van den Yader des Vaderjands meer dan eenig ander Prins of Heer

bèvoegd,om alle parti
jen onderzi
jne banierte vereenigen (1). Bovenalgevoelde1101land zich sterk door het bezit van den ervaren Staatsman, die terstond na ziJ'ne aanvaarding van het g'
ewigtige ambt van Lands Advokaat met vaste hand het roer van
Stapt llad aangegrepen, en de eischen van lzet oogenblik met evenveel helderheid
doorzag, als hi
j de onderscheidenemeeningen met beleid tot eenheid wist te brengen.
Aan eed en pligt getrouw , had OI.DEwBAR>EVELT zich zoowel de handhaving van bet

gezag derStaten en van llolland'soverwigt,a1sde onafhankeli
jklleitlen den bloeider
Be
i
de
konde
n
t
ha
ns alleen gered worden,
Yereenigde Gewesten, ten doelgesteld (2).
$5'anneer de klimmende invloed derEngelschgezinde parti
jgefnuikt,ELIZABETHtetkrachtiger bi
jstand bewogen doch tevens van de onderhandelingen met pwltxx afgeschrikt,
x.
kcRlvs' gczag aan dat van LElcEsrllt overgesteld, en bovenal Ilolland zoowel tegen
Engelsclz a1s Spaansch geweld beveiligd werd.

Naallweli
jks wasdan ook de ti
jding van s'
rAxLEv's verraadindeStatenvanIlbllandgebragt, of zi
j besloten den Raad van State aan le zeggen,datdeze zich voartaan niet
mcer zou bemoei
jen metde verandering der garnizoenen binnen dat gewest,aangezien
de Stadhouder metde Staten daarin zoude voorzien. Alle sledeli
jke Xagistraten werden
verwittigd, dat zi
j zonder paspoort van Mzkvalrs geen binnenkomen of uittreltken van
kri
jgsvolk mogten gedoogen, en uilgenoodigd totbevordering hunner veiligheid waardgelders aan tenemen,waaronder,geli
jlklater bep.aald werd,geen persoon van vreemde
natic mogt worden opgenomen. De Staten zelve besloten laclltig vendels voetltnechlen
werven. ln îV
'oet-dezt, t2p0'/f@t,
??'
t en shtidelt werden de garnizoenen veranderd,

vertrouwde bevelhebbers aangesteld. Bi
j eene zongenaamfle akte t,czl akltltoriteit
werd slArxtlrs gemagtigd om zi
jn gezag a1s Stadhouder, bepaaldeli
jk met belrekking
t0t het kri
jgswezen, ))met der daad te gebruiken,'' en de steden en sterkten van
bezetting te voorzien met advies van de Staten of van hunne Gecommitteerden. Ein-

deli
jk werd van alle kri
jgsoversten in #pllcld en Zeelaltd een nieuwe eed afgevorderd, waarbi
j zi
j aan de llgemeene Staten en de Staten van Ilollaltd en Zeeland getrouwheid, en aan AxAvlAlTs als Stadhoutler en uollExx-o a1s diens Luitenant-Generaal

(1)ltesol.v.f:
ft)!!J03#,1586,bl.572;))de Staten van Ilbllaîtd verstaan,datergcen Personage
in dcese Landen is van m ecrder respect nog qualiteit a1s den Grave van Nassau-''

(2)lli
j llad den eed afgelegd op zi
jne Instructie,welkeonderNo.l1Iinhield:))Salgehouden
weesen na si
jn uiterstc vermoogen te besorgen, dat de Privilegien,Geregtigheeden,Costumen en
Usantien van den luande van Ilbllalld,mitsgadersdebehoorlijkeauthoriteitvan deStaafen,in
alles gcconserveert en bewaart worde-'? Vgl. zi
monstrantie in de bYaarachtige Sf.
ç/prfe,
Ai
#'ne Re
b1. 150 en de Terhoovelt rf
z'z J.t?
f
.
to?
, oldellbarlîevelt, o. a. b1. 127 ,9:6.
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hoorzaamheid zwoeren, ten einde zi
j zich nimmer bi
l
'
!weers*
nannis
t
'
Jheitlofeie
<'endun-15
84k
1587
eli
jke handelingen achter hunnen aan Lslcssrlh afgelegden eed zouden kunnen verschuilen.Door eene talri
jke Staalsvergatlering, waarop ook afgevaardigden uitdelkleinere
steden îjNerdelt, #Fè:.
sy?,Naal-den en ivuiden aanwezig waren,werden deze maatregelen 6 v.
op den zesden van Iuentemaand nogmaals beltrachtigd.Alleen de regeringen van &pr/ft/pz Lentem aand

en Dordreclttmaaltten zwarigheid,meenende datsxArltlrs zi
jn Stadl
aouderli
jk gezagniet 1587
zoo volkomen mogt uitoefenen, zoolang er nog een algemeene Landvoogd boven hem

bestond, wien bepaaldeli
jk het gansche ltrijgsbeleid was opgedragen. Uithetoogpunt
van hetstaatsregt hadden zi
j voorzelker geli
jlt; doch de groote meerderheid van 1101land'sRegenten begreep dat de eisclaen van het oogenblik deze inbreuk OP LEICESTER S

gezag volltomen wettigden (1).
Inmidtlels llad ZI-IZABSTH aan de Staten laten verzoelten om tienduizend lasten robGgt;

naar Engeland te mogen uitvoeren, en I-sycssrsa had er bi
jgevoegd, datbi
l
'daarbi
j
*J
kwiitschelding van de uilgaande regten verwachtte. Er wasdesti
jdsgeen overvloed van
graan in llet land, en men koesterde gegronde vrees, dat de Koning van benenkarlêen,

over de behandeling van zi
jnen gezant ontevreden, welligt nieuwen toevoer uitde
Oostzee verhinderen zou. De Staten van Ilbllaltd besloten derllalve het onbeseheitlene

verzoelk,door wellts inwilliging niet slechts de pri
jsder granen aanmerlkeli
jk gestegen
maar'slandsltastevens van belangri
jke inkolnsten verstoken zou zi
jn,afte slaan.Om
ecbter allen schi
jn van parti
jdigheid aan dezen maatregelte ontnemen,werd tevensalle
uitvoer van graan verboden (2).
Niet weinig werd de ontevredenheid over llet verraderli
jke gedrag der Engelschen gevoed door eenen strooptogt, desti
jds door eenige lkornetten Engelsche ruiteri
j,
die in Geldevland in garnizoen lagep ,in I7/rcc/?/ en Ilolland gedaan, onder voorwend-

(1)Resol.v.Holland,1587,bl.650,652,658,675,699.xtvl'
r,llist.d.11011.t
%taatsr.9.ll.
Ze
e
r
o
nd
e
r
s
c
he
i
de
n
bl.224- 232.
zijn deoordeelvellingen dergelecrden overhetgedrag der
Staten van Holland in deze omstandiglzeden. Bi
jzondere vermelding verdientlletgexoelen van
xLulT, (t.a.p.bl.232):))lk geloothetmistrouwen thansgrootwas,maaidaterook lieden in
de Yergadering zaten , die van dit mistrouwen meesterli
-j
k gebruik maakten,om hetgezag der
Dtaten t/cn Ilolland,gerugsteund door den Gouverneur of Stadhouder, hooger op te Jaeuren;''

van nllzpEllnlzx,(Gesch.#c,Vc#.D.$/11.b1.135,136):))Bezegebeurtenissen begrepen dcStaten
nu,datgeschiktwaren om allesterechtvaardigen; deelsmetwezendli
jke,deelsmetgealFccteerde
vrees enz-i'' van vAx PER XEMP,(Mauritsvan Act
:t
îctf,D.1.b1.28):)Diteen cn ander,gevoegd bi
jdebestaandeoneenigheden,scheen eene spoedige voorzieningin den noodtevereischen,
en kwam dus juist te pas voor diegenen,die,zonder andere reden dan eigen eer- f
?n llt
aerschzucht,LElcEs'
rnR's macht wilden besnoeid hebben.''

(2)B0R,D.l1.b1.918. Resol.r.llolland 1587,b1.668.
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1587
- sel van de sol
di
j, welke de Koningin hun sclauldig was,in 'sffcpc te gaan halen. In
.

allerijlbraglen MAURITS en uokEwlzo, op lastder Staten van Ilolland, eenig kri
jgsvolk
bjeen, om de hooftlstad tegen die roofzuchlige troepen te dekken;en de Engelsche
gezant NNILKES leende van de Staten achtduizend gulden, om hen tevreden te stellen en tot den terugtogt te bewegen. Na het platte land tusschen Amstevdam , Utrecltt,
Lelden en Gouda, benevens den Krimpener- en Alblassel.
w aard afgeleopen te hebben,

kcerden zt
j door het Sticlttterug, waarde mishandelde en uitgeplunderde boeren hun
onverhoedsop hetlt
jfvielen,en eenigen hunnerdoodsloegen en kwetsten (1).
ln de algemeene Staten heerschte dezelfde gezintlheid a1s in Ilbllatldbs.Staten j die
daarin trouwens den boventoon voerden.
De Friesche, Geltlerscheen Zeeuwscheafgev
aar*
.

digden deelden in dezienswi
jzederHollandschestaatslieden,endeUtrechtscheleden,wier
invloed daardoor onbcteelkenend werd, s'erklaarden in Bloeimaand geen lasttehebben om

verdermetdeoverigenteberaadslagenyenverlieten devergadering (:).ovevi
jsselhadzich,
later dan de overige gewesten, in Bloeimaand desvorigen jaarsVi
jftienhonderd zesen
lacl
atig, onder IzslcEsrElt's gezag begeven , zonder de Algemeene Staten daarvan te ver-

wittigen,die zich overdeze hantlelwjze zeer verstoord hadden getoond, en te vergeefs
aan den Landvoogd inzage der gewisselde shukken verzocl
atlaadden (5). Evenmin als
blnelttlte, werd o'
vevt
jssel in de Algemeene Staten vertegenwoordbgd. Het kan derllalve geen bevreemding wekken, dat deze de door I.
lblland genomene maatregelen

oedkeurden en ondersteunden. Reeds voor srAwxzEv'sverraad lladden zi
j pAcxzvsBvvs
onder borgtogt uit zi
jnen kerker ontslagen, en den Raad van State genooptom het
plakkaat op de zcevaartte laerroepen, door te verklaren dat zi
j, bi
j weigering, zelve
tot dien naaatregel zouden overgaan. De uitvoer van alle waren, behalve busltruid,
salpeter, geschut en wapenen, werd derhalve weder naar alle plaatsen toegelaten, die
.

niet onder den vi
jand lagen. Alleen Calat'
s en Eznô#c.
?l waren van deze vri
jstelling
uitgeslolen, doch de Stalen van Ilollaltd openden ook de vaart op die llavens, daar
het A'erbod door de Engelschen, Schotten en afldere natiën niet werd geëerbietligd, en
dus geen ander gevolg had dan de Hollanders van de A'oordeelen der mededinging te

berooven (1). Op den vierden van Sproklkelmaand wasde dienstti
jd &'
an den Raadvan
Statc geëindigd. De Algemeene Staten, die de leden weder A'oor drie maanden aanstel-

dcn,trokken daarvan parti
j om vAx XEETKEXKEX en BaAKEIZ,benevensdeFriescheleden
&lsxA en FExrsx.
v, die LElcEsl'Eh bi
jzonder waren toegedaan, uitden Raad te weren,
.

(1)sol
t,B.1l.b1.876,886. vAx aEvo,bl.97. Re.%ol.v.#p#Jo?#,1587,bl.683.
(2)ltesol.d.5'
/c/cn-&c??prJl/,v.7 Xei1587.
(3)Besol.d.Statelt-Generaal,v.8 en 9 Xci1586.
(4)I
,OR,D.1l.bl.887. Re.
q01.t?.Ilollandt1587,bl.635,661.
.
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en aan scvsdaarin weder plaatste geven (1). Op denzelfden dag schreven zi
j eenen 15
15
88
47
brief aan r-ExczsvEx, om hun gedrag te verantwoorden. zj herinnerdcn llem daarin
aan de buitengewone welwillendbeid, waarmede men hem ontvangen en, zelfs tegen

VLIZASETII'Sbedoelingen,deLandvoogdi
jopgedragen had.Daarvan was ecbterbetgevolg
geweest, dat vele heerschzucbtige lieden grooten invloed op hem hadtlen gekregen. en
llem , tot llevordering van eigen eer en belang, wanlrouwen tegen de Staten haflden

ingeboezemd. zi
j hadden alsware heteen Acbterraad gevormd, tot bevordering van
hunne ))ambitieuse,gierige en oproerige practi
jken,niettegenstaende de goede advi
jsen
en remonstrfdntiën van den Raed van Staten , van de generale en particuliereStaten, en
van de gequalifceerste en getrouste van 'tland.'' Aan hen waszooweldemuntslagtezl'n-

sterdam als hetschadeli
jl
te plakkaatop de scheepvaartte wi
jten,waardoor 'sland geldmitldelen zoo zeerbenadeeld waren,dathet geldgebrelt niethad foegelaten den vi
jand
krachtdadig le keer te gaan; hctgeen welligttoch mogeli
jk zou geweest zi
jn,zoo de
ligting der Builscbe ruiters en voetknechten , waarvoor de gelden gereed waren, niet

op onverltlaarbare wi
jze veri
jdeld was. Zi
j droegen opk de sclluld,dater nimmer behoorli
jlte monstering der troepen gedaan en de gelden van bare Majesteitnutteloosverkwist waren; datder Staten kri
jgsvolk nimmer zoo slechtbetaald was eweest, terwi
jl
toch nimm er zooveel en zoo vaal'
dig was opgebragt; dat ))vele geveinsde hypocriten en
gespagnioleerde geeslen'' groot gezag laadden gekregen , cn daarentegen de ))geaFectioneerde totte behoudenis van de gemeene sake, van den staet en rust des lands,''

gevangen en gebannen waren;tlat(1e wpttige regering deslantlsin twi
jfel was getroltken , het gezag der Stpdhouders, tegcn het verdrag met xlalzxsETrl, door de benoeyning en de magt van nieuwe Gouverneurs vermindertl was. ge voornaamste stet
len
en forten waren, tegen de vcrtoogen der Staten, in laanden van lieden gesleld, die
niet te verlrouwen waren; en l
oen de verraderli
jke handelwi
jzevan sommigen aan het
licht kwam ,.s1'al'en zi
j derjustitie onttrokken geworden. Ditalles was voortgesproten
uit des Landvoogds wantrouwen in 'slands regering, helwellt ook de bron was der geheime kabinets-altte, die het bewind aan den Raad van State ontnomen en naar
Engelalld ldad overgebragl: waar&'an de gevolgen reeds gebleken waren, daar Tnen het

A'crraad van sTAxr,
Ev en voayc niethad kunnen veri
jdelen, en tlaansgroote vrees voor
het verlies van nog mcer plaatsen koesterde. Om LvlcEsTER's gezag niette verminderen ,

en in de hoop dat hl
j eindeli
jlt aan hunne vertoogen gelloor z0u geven, hadden de
Staten datallestotnog toe getluldig verdragen, doch thanshatlden zi
j zich genoodzaalkt
ezien op 'slands zaken orde te stellen. Zt
j vertrouwden datalhetgebeurde geschied
wastegen LElcEsTER's goede bedoelingen,en dathj derhalve zou voorlgaan hunne be(1)aoR,D.1l.131.892. HooF'
r,bl.1136.
l11 DEEL. 1 STUK.
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1584- langen bi
j EI-IZABETII te behartigen, doch verzochten hem tevens geen paspoorten of
1587 - d m ee
vri
ggeleien r af te geven,en orde te stellen datalhetkri
jgsvolk,behalve de bezettingen der verpande steden,zich voegen zou onder hetbeveldergenen,die zj met
den Raad van Statedaartoe zouden aanstellen (1).
Een afschrift van dezen brief, die waarschi
jnli
jk van oLoExs&.
RaEvELT's hand is,en
waarin de wensch doorstraalt om van tlen Landvoogd ontslagen te worden, zonder

daarmede tevens>rLlzwByrTu'sorldersteuning teverliezen (2), werd derKoningin toegezonden, en weinige dagen later gevolgd door een vertoog, waarin de Staten,naar aanleiding van RAxTzou's zending, de redenen ontvouwden, die llen van elk verdrag met

Spanje ten hoogste afkeerig maal
kten. ))A1s wi
j de gevolgen daarvan wat nader
inzien'' - duslieten zi
j zich hooren
))zoo bekennen wi
j rontluitaan Uwe Xajesteit, dat de felsteoorlog onsop verre na zoo verscllrikkeli
jk nietisalsde vermelding
alleen van zulk eenen vrede. Zoo wi
j in deze zaak nieuwelingen waren, Xevrouw !
men zoude ons waarli
jk mogen beschultligen van ltleine ervarenheid,de voedstervrouwe
van valsch oordeel:maarzooveleproeven alswi
j van hetverledene gehad hebben,leeren
ons,of wi
j willen ofniet,de gevaren van zullke traktatenjen openen onzeoogen voor
de slinksche en listige pralkti
jken onzer vi
janden: wantnademaalzi
j zien, datnocl
a de
langdurigheid des oorlogs, noch de schade door ons geleden, nocll de moordtladige en

verraderli
jk'e dood onzer hoofden ons onzen schuldigen pligtkunnen doen vergeten, of
ook slechts een voetwegs van het fondament der standvastigheid bewegen, waarop wi
j
gefondeerd zi
jn;en daarzi
j we1gevoelen,datalleendewapenen,dieonsnogoverig zi
jn,
te weten standvastigheid en resolutie, even zoo magtig zi
jn om hen teoverwinnen, a1s
deze deugd alleen de Romeinen, na zoovele nederlagen, tegen die van Cavtltago heeft

gemainteneerd;en nu gi
j a1s metde oogenhunnenhongersnoodaanschouwen,veroorzaakt
niet zoozeer door de droogte of onvruchtbaarheid als door gebrek van handelaan hunne

zi
jde, waardoor onze welvarende en volkri
jlke Gewesten onderhouden worden; ook wel
wetende dat de springader van hunne ondersteuning uitSpatt
je van dag totdag meer
wordt uitgeput, en zj door den minsten tegenspoed gedwongen zullen worden hun
voornemen te staken, zoo God onsde genade doet,datwi
j onder de bescherming van
Uwe Xajesteitvolstandig bli
jven in onze resolutie,zoo nemen zi
j huntoevlugttothunne
oude listen en praktijken,door welke zi
j 6ns meerkwaad hebben gedaan metde punt
van hunne pennen,dan met hetscherp van hunne zwaarden-', Zoowelin Spalt
je met
de Xooren als herhaaldeli
jk in den vri
jheidskri
jg, was de schadeli
jkheidvanvredesonderhandelingen gebleken, waarmede de vt
janden slechtsbedoelden verdeeldheid te zaai
jen
+

(1)sol
t,D.11 bl.943 945.
(2)uscl'
r,Hist.d.#p#.Staatsr.D.1l.1)1.239.

1)E u
s V A D E R L A N D S.

en door bedrog hun opzet te bereiken. ))W ant daaruit volgen onder de Provinciën en 1584steden verdeeldheden, suspieiën,J'alousiën en gevaarli
jke openingen,om ieder voorzich 1587
,

zelf te handelen en nietop hetalgemeene welzi
jn te denken, de een om zich te goeder ure te verzoenen, de ander om zi
jne goederen bi
jeen te pakken en le vertrekken
ter plaatse waar de trouweloosheid hem niet te gronde brengen noch het geweld des

Spanjaards bereiken kan:waaruitde ondergang van den staatonvermi
jdeli
jkvoortvloeit-''
In lzet breede werden verder de redenen ontwikkeld, waarom men meende aan FlLlp's

beloften, noch betrelkkeli
jlt de godst
lienst noch ten opzigte derprivilegiën, geen vertrouwen te kunnen schenken; weshalve men ELIZABETH ootmoedig bad, hetbesluitder
Staten , om in geen vl-edesonderhandeling te treden, goed te keuren, en hen verder,

ook in haareigen belang,krachtdadig bj testaan (1).
De maatregelen, door de Staten van Ilblland en Zeeland tot bevordering van de vei-

ligheid des lands genomen, vonden in hunne Gewesten alleen tegenstand bi
j soxov,
den Gouverneur van hetNoorder-Kwartier. lngevolge IuElcEsTER'svergunning (:) hadden de Staten van Llollalld hem in Louwmaand bi
j zichontboden,om hem eennieuwen
lastbrief te geven, doch lai
j weigerde dien aan te nemen en den eed aan l
uxvRl'
rs af
te leggen,alsin stri
jtlmet zi
jne verp.ligtingen aan IZEICESTER,zonderwienslasthi
jgeen
nieuwen eed mogt doen. Op de ti
jding van het verraad van sTxwLEv en '
voRx werd
hi
j terstond naar Gelderlalld en Ovel'
ijsselgezonden,alwaar een gedeeltevanzi
jnlkri
jgsvolk in garnizoen lag, om voor de getrouwheid der bezettingen en de beveiliging der
grensplaatsen te zorgen; en de Staten van Hollalld voorzagen Z'
tvol, ffcz?kpcgl, Elbutg,
Hatteln en Avltlten'
t uit eigen l
e
n
t
er
waa
r
de
v
an
ho
nkasvan leeftogt lkri
jgsbehoeften,

derdduizend gulden (5). Ontevreden over soxov's weerspannigheid,zochten zi
j inmidaf
wez
i
gl
z
ei
d
ge
br
ui
k
dels van zi
jne
te maken, om zi
jne Omcieren totaiegging vanden
.

nieuwen eed te bewegen, en llet garnizoen van lvedelnblik te veranderen; doch soxov's

Luitenant weigerde,zonder lastvan zi
jnen Oversle,nieuw kri
jgsvolk binnen de stad te
laten,en veri
jdelde daardoor ditvoornemen.Xetreden wassowov over dien slinkschen
aanslag zeer verstoord,en beklaagde zich in eenen briefaan nlArRlTs,datmenaanzi
jne
getrouwheid scheen le twi
jfelen. Hi
%
jberiep zich op de veeljarige diensten,die hi
j aan
PrinswILLEAIbewezen had,en verklaarde hetvaderland en der Christeli
jke religie nog
steeds dezelfde genegenheid toe te dragen, doch geen vrjheid te hebben om tegen
zi
jnen eed aan LEICESTER te handelen, zoolang deze llem daarvan nietontslagen had.
Niettemin besloten de Staten, dat AlAvlAlTs met uouElxzo naar 3ledemblil.
- zoude reizen,

(1)BoR,D.ll.b1.945 948.
(2)lliervoor,b1.225.
(3)noft,D.11.b1.906. Resol.v./ft?//ét?/#,bl.652,665.
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1584- om soxov tot andere gedachten te brengen, en, zoo hi
j volhardde,aldaartle noodige
1587 orde te stellen. Doch soxox., te vergeefs beproel.(j llebbende den Stadhouder van dien
togt terug te houden, sloot de poorten voor hem digt en weigerde hem binnen de stad
te laten. Na vele onderll
andelingen besloten de Staten en XAURITS eindeli
jk soxov niet

verder te bemoei
jeli
jken, en deze beloofde van zi
jne zi
jde geen vreemd lkri
jgsvollk in
arnizoen te nemen, en aan LElcEsrslt verlof te vragen, oln dcn nieuwO eed te doen.
De Landvoogd was echter g'
eenszins geneigd onl hem daartoe vergunning te geven ,

maar prees hem integendeel wegens zi
jne standvastiglzeid,en liethem oolkdoorKoningin ELIZABETII tot volharding aansporen (1).
Gedurende de onderhandelingen m et soxov, wist de Utreclllsclie Burgemeester Phou-

szxcx te bewerkeil, dat te Utrecltteene bi
jeenkomstdoor tlen GraafvAa'xzyruwsw-txh
werd beleg'
d, waal.
op de Staten van Geldel-ialtd et1 0pcrz
tl'
d.
$
'cl verzoeht wel
-den gemagtigden

zenden, ten einde met elkander te beraadslagen over eenige punten,

waarbij hunne gewesten, a1s llet digtst bi
j den vi
jand gelegen, liet lneeste belang
lladden. De Ptaa
an State waarscl
auwde te s'
ergeefs, datzulke verdeelfllleden e11bi
j,d v

zondere bi
jeenkofnsten lloogstgevaarli
jk waren en ligteli
jk sclzeuring ten gevolgekouden
llebben, waal'vatl laet 1ot der Zuideli
jke skderlattdetttot voorbeeld kon strekken. Van
wege de afgezalltel) van Geiderland en de Gedeputeerde Staten van Utl'
ecltl 4erden
ook de Stalell van Ilollaîtd
Zeelattd verzochtaal
lde bi
jeenkoIt1stdeelte nemen.
Deze bragten
uitnootliging
de vergadering der Algemeene Staten, die besloten
haar te beantwoorden, en hunne bevreenading te kennen gaven, dat te Utt'
ecltt

bi
jzondere vergaderingen belegd :4erden om overonderwerpen te beraadslagell, waarmetle zi
j zicl
z voortdurend bezig llielden en tot wier bellandeling zj
'- uitsluitend bej'oegd waren. De Raatl der stad Utrecltt, oxer dit besclzeiden (2) antwoord gebelgd,
liet hierop eenen brief aan alle Alagistl'
aten , Yroedschappen en goede Gelzleenten van
Ilollaltd en Zeetaltd in druk tlitgaan, waarin hetgedrag tler Staten van die ()esvesten
llevig wertl doorgellaald. Dit beroep op de openbare meelling noopte de Staten &'an

Ilolland on1 insgeli
jk's eelle uitvoerige regtvaardiging hunner lzandelpi
jze lzetliclat te
doeu zien, waarin zi
j traclltten te betoogen datLElcEsry:lt's gezag door hellgecnszins
YerlkortWasjen datzi
j,t'
f/é'dellooge Ovelaheid 04 ItelUZOJJJSC/?W.
IClGltlI0ll(lIttl01tle9e1tzcpgc/f
p'
/t vel.tegetttvoot.
digettde, vollkomen bevoegtl waren om de maatregelen te nemen,

die zi
j noodig hadden gekeul'
d. De Engelsclie Gezantl'lloAlAs wlLxEs (5)achtte llet
(1)apa,9.1l.L1.895--904.
(2):oR,D.ll.bl.908.
(3)Volgens vAN ItEvo, I
à1. 99, had hi
j dellbricl'derAlgemeene Staten van 4 Febrtzarijaan
rEICESTER geprezen en noodig gekeurd, doch later een anderen toon aangeslagen. om wcder dank

bi
jden Landvoogd tebehalen.
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zi
jn pligt,demeeren meereigendunkeli
jke en aanlnatigende handelwi
jze van Ilollaltd1584te bestrig'den,en de bewering te weerleggen,dattle Souvereiniteitbi
jdeStatenberustte. 1587
Zoowelaan deAlgemeene Statcn alsaan die van Ilolland overhandigde hi
j ecne remonstrantie,waarin hi
j hen nietslechts van groote ondankbaarl
aeid jegensEIZIZAUE'
I'II,Inaar
ook van weêrspannigheid en openbare schennis van IuElcEsrEa's gezag beschuldigde.

Tevens beweerde lli
j dat de Souvereiniteit geenszins bj de Statcn M'as, tnaar bi
j de
gemeente, van welke de afgevaardigden ter Statenvergadering slechts de dienaran waren.
De genaeente llad volgens hem aan de Staten den last gegeven, om aan IzElcEsrzit llct

hoegste gezag op te dragen;en derllalve mogten de Staten,naarzi
jnoordeel,tlatgezag
nietverkorten,zoolang de gemeente hen daartoe nietbepaaldeli
jk-gemagligtlhad (1).
De Staten xan Ilbllaltd beantwoordden deze remonslrantie met een Vertflogrj M'aarl
v
r
an

zi
j de opstelling aan de pen van den Pensionaris van tzptff/cl,Fl
tAlçols Fszkxcf
tEx,hadden toevertroujvd. Ztjverklaren daarin lnetgrootleedwczellgezien te hebben,dat de
wetteli
jke staatdezerlanden,die sints onllctlgeli
jken ti
jd nimmer is bets
wi
jfeldgeworden
dan door hunne gezworene vi
janden, thansdoor llunne s'rienden in verdenlking wordt
gebragt. Daar niet alleen de lleer Avllulty:s, maar eok vele andere personen nkctden

wateu regeringsvortn onbelkend sclai
jnen te zi
jn, aclltellzj lletnooflig daarvan een uitvoeriger berigt te geven. ))llet land van 110lla:t(l en ZccJ(t
,?lt/ is, naar hllnne llt,wering-,

sedertachthontlez'
d jaren geregeerd ges3,ord
'ez1doer Graven en Gravinnen, aan svelke de
Edelen en stedcn,rcprcsenterelltle de Staten x
kallden lantle,de heerschappt
j en Souvereiniteit wettigljk llebben opgedragen. Deze lleblnen oolk metztllke laesclleidenllt'itlen
geluatig'
dn
'eid e
o'ertto
seel'
tl, dat zk
j 11001
-t borlog e
o'
emaalkt of vrede e
t
wesloten, schattingen
geNeven of eenige antlere zaken, den staat des lalldsbetreflLnde, gedaan hebbel) zolltler
advies en toesternloing van de Etlelen en steden, tlie telkeus daarop $3erden bescllreven

en vergatlerd. Bovendiellllebben zi
j steedstlcn raad der Edelen en steden goedgunslig
aangehoord,en hunne resolutiën daarnaal'ingerigt. Dien ten gevolge llt?e1't htln btl
sttlur
de ileilzaaluste vruchtell Moortgebragt, zoosvel tot bevortlel.
ing s'an de eç'r erl llet aallzien der Gi
-aven, a1s tot voorspoetlen svtllvaartder ingezetenen, zoodat 1101.1t?3?f/en Zee-

///
,4// bloci
jende en luagtige ges:esten zi
jl) g'
el,ol'
tlen. Xen kan daarsëtn geen antltare
(1)n0n, D. l1.b1. 907 921. XI-IJIT,Hist.d.ffp//.k
%taatsr.D.ll.bl.255 286,312. Dat
wltxEsdoorgemeentealleen destedeli
jkcVroedschaps-collf
agii
ln zou bedoeld hebben, geli
jk XLCIT
beweert, is in stri
jd met de beantwoording van zi
jn vertoog,waarin o.a.gezt
agd wordt;))lloc
kan de staet van den lande bestaen, indien het geschieden konde,dat dc gemeente so verre

werde gebracht,datde selve parti
jschap aenname tegen de Staten,datis,tegen de Edelen,Alagistraten en Yroctschappen van steden?dieharevoorstandersen wetteli
jkeAlagistraten zi
jn,die
tot voorstand van de gemeente, oolk den ondank van de Princen en Gouverneurs dikwils in,

Atparticulier moeten dragen-'? Vgl.be é'/ttttf/ztfo/ttfp:partt
jektï4 Noord-Nederland,b1.115.
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158G reden geven, dan de eendragt tusschen den Vorst en de Staten; want de Vorstvermogt
1587

niets zontler de Etlelen en steden,daar hj geen andere inkomsten had dandeopbrengst
zjner domeincn. De Staten laadden zooveelmagt, datzi
j launne Vorsten, wanneer zi
j
tot 'slands nadeelhandelden, totregten redeli
jkheid terugbragten, en diegenen straflen , tlie hen misleit
l of hun gezag misbruilkt hadden. Ook bragt hun pligt mede, aan

de mindel
jarige Vorstèn voogden te geven; en wanneer de landen door eenige oorzaak
ti
jdeli
@
i
<lt zonder Vorst waren, benoemden zi
O
j eenen Yoogd of Ruwaard. De Staten
moesten echter niet gewaardeerd worden naar de dertig of veertig personen, die ter
vergadcring verschenen, alsof deze alle gezag in handen hadden, en zelve in het bezit
warcn der Souvereiniteit. Ten einde de landzaten middelen zouden hebben , om zich
tcgen den willekeur hunner Vorsten te verzetten,en hunne vrijlaeid en welvaart te be-

houden,zi
jn zi
j verdeeld in de Edelen en 41
'e steden,die op (
1e Statenvergadering te zamen overalle zaken beraadslagen.De steden hebben meestalledenzelfdenregeringsvorm ,

nameli
jk een Collegie van Raden of Vroedsclaappen,bestaande uitdeaanzienli
jltstender
gemeente. Die Collegiën zi
jn zoo outl als de steden. De leden zi
jn alleen in eed van
+

de stad, cn niet van den Vorst, en dienen gedurende laun leven of poorterschap. In

plaats der stervenden of bi
j verlating van poorterscllap vullen de Vroedschappen zich
zelve aan. Bi
j deze Collegiën alleen berustde magt,om te beschilklten over de zaken,
die de stad betreffen, en wat door die Collegiën wordtvaslgesteld ,moetdoordegansche

btlrgeri
j worden opgevolgd. Door die Collegiën worden ook jaarli
jkstle gewone Xagistraatspersonen gekozen, nameli
jlk Burgemeesters en Schepenen, hetzi
j volstrekteli
jk,
lletzi
j bi
j nominatie van een dubbelgetal, waaruitde Stadhouder de verlkiezing doet.
zoodanig is de regering der steden in #pllt'
fk?# en Zeelalld; waaruitligteli
jk isop te
malken datdeze Vroedsclzaps-collegiën, gevoegd bi
j datder Edelen,buiten tegenspraak
representeren den ganschen staat en het geheele ligchaam der landzaten, en datergeen
vorm van regering bedacht ltan worden , die met zekerder kennis van alle aangelegenlleden des lands zou ltunnen besluiten , of hare resolutiën met meer eendragt, gezag en
goed gevolg zou kunnen uitvoeren. Die Collegiën in eene vergadering over te brengen,
kan alleen geschieden door afgevaardigden , die zoowel uit de Edelen a1s uit de Vroedschappen telkens ter dagvaart beschreven worden, en zich aan hunne lastbrieven moeten
houden, doch gedurende den oorlog, wegens de veelvuldige onverwachte voorvallen,

alti
jd gelastzi
jn geweestom in hetalgemeen op alle zaken,die 'slandswelvaartbetreffen, ten meésten nutte te besluiten, inzonderheid tot bandhaving van de regten, vri
jlaeden en privilegiën.Deze afgeyaardigden,op die wi
jze te zamen vergatlerende,representeren de Staten des lands. Hoe zou nu de staat ltunnen bestaan, wanneer de ge-

meente, zoo datmogeli
jk ware,parti
j trok tegen de Staten,die llare weltige voorstanders zi
jn? 11watde Staten in den laatsten ti
jd verrigthebben, isgeschied in hunne
hoedanigheid van vertegenwoordigers der Edelen en steden. Zoowel het verdrag met
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sslzAssvu alsdeopdragtderLandvoogdi
jaan LEICESTER steunen op dien grond. W es-1584halve het genoegzaam bewezen is, dat het gezag van de Staten noodwendig gehand- 1587

haafd moet worden, als het fondament, waarop llet wetteli
jlke bestaan en hetwelzi
jn
des lantls berust, en dat zonder beider ondergang niet kan g'
ekrenkt worden; en datde

souvereiniteitdes landsin alle zal
ten bi
j de Staten is-''
Eenmaal tot dit besluit gelkomen, viel het niet moei
jeli
jk meer te betoogen, dat
de Staten volkomen bevoegd waren om de maatregelen te nemen, die wlLxl:s llad

afgekeurd. Overeenkomstig de begeerte der Algemeene Staten had LEICESTER bi
j zi
jn
vertrek den Raad van State het regeringsbeleid opgedragen; dech weldra was gebleken

dat hi
j door eene geheime akte daarover andersbeschiktllad. Daartoe was l
ai
j echter
nietgeregtigd geweest,daar lzi
j gedurende zi
jne afwezigheid geen sclaikkingenmogtmaken, dan nlet goedkeuring der staten,die derllalve verpligt, en als Souvcrein bevoegd

waren,in de dringende eischen van lletoogenblik te voorzien (1).
Ditmerlkwaardige vertoog,waarin men den regeringsverm ,geli
jk zi
j zichin(1elaatste
jaren ontwikkeld en bevestigd had, door llet gezag eener eerbietlwaardige oudheid
trachtte te wettigen, zette de kroon op hetgezag der Gewesteli
jkc Staten. Sedertjle
afzwering van Flslps was hetstaatsregt met opzigt totde Souvereiniteit onzekergewcest.

De geheele inrigting der maatschappi
j lling ten naauwste zalnen methetbestaan van
eenen Vorst, die het hoogste gezag bezat en uitoefende, en in zi
jn persoon dcn band
daarsteltle,die hare onderscheidene bestanddeelen tot een geheelzamenvoegde. Toendie
Vorst uit de regering verdween, bleef er eene ledige plaats bestaan ,die men noggedu-

rende geruimen ti
jtltrachtte aan te vullen. svare Prins'
NVILIZEM bli
jven leven, zonder
twi
jfelzou hem doorvele,zoonietdoor alle Gewesten,hethoogste gezag zi
jnopgedragen. Na zi
jnen dood bood men de Souvereiniteiteerstaan Fraltlvvù,'k en vervolgensaan
Engeland aan;en het wasmeer a1sbewaarders van een hunti
jdeli
jktoevertrouwdpand,
dan a1s handhavers van llun regt, dat de Algemeene Staten tegenover IZEICBSTER be-

weerden, dat de Souvereiniteit bi
j hen berustte. lnmidtlels waren hetaanzien en t1e
magt dcr Provinciale Staten gedurig geklommen. Er had zich eene regering gevormtl,

die niet slechts metaristocratische trots de medesverking desvolksin de ltetlze zi
jner
Regenten en de behartiging zi
jner belangen buitensloot, maar ook metrepublikeinsche
Eerlaeid nai
jverig en afkeerig werd van elk gezag,dathaar de wetzou kunnen stellen.
LzzcEsrEh's gedrag en de eischen zi
jner parti
j gaven ruimschoots voedselaan deze gezindheden; en de noodzalteli
-j
kheid, waarin Ilolland's Staten gebragt werden, om tot
bewaring van veiligheid en orde op eigen gezag te handelen, was de door velen gewenschte aanleiding, om de Souvereiniteit der Staten , als de beste verdediging van hun

(1)loa,D.11.bl.921-929. xscfr,t.a.p.b1.286 307.
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,s84- getlrag, tc verlkondigen.Het vertoog was een protest, zoowel tegen de heez'
schzucbt van
1587 den Iu
andvoogtl,alstegen het beroep zjnerpartt
j op hetxolk (1),datvan deregering

was buitengesloten. De gescbiedkundigedwalingen (2), waarop lletberustte,alsofde
Staten reeds vôJr vele eeuwen het gezag hadt
len uitgeoefend, hetwelk zi
j zich eerstin
den vri
jheitlskri
jg hadden aangematigd, werden (
lesti
jdsdoorvelen te goeder trollw omhelsd, en kunneu bi
j de beperltte historiekennis dier dagen geen bevreenlding wekjk de zelfken (5). Ook stemden de in lzetvcrtoog ontwikltelde stellingen betrekkeli
standigheid der afzonderli
g'ke Gewesten en den regeringsvorm der steden volkomen overeen met (Ie beginselen der Unie van Utrecht en met de arislocratische rigting van het
volksk-arakter. Die Unie had gcen zamensmelting totéén geordend geheel bewerkt,maar

wasslechtscellti
jtleli
jlkvel'bond van Provinciën,die totbestri
jding van dengemeenschappeli
jken vi
jand besloten hadden elkander als getrouwe bondgenooten bi
j testaan,zonder
hunne onafhanlkeli
jkheitlaan devergaderinghllnnerafgevaardigden te willenopofferen (1).
De stedeli
jlte Vrocdschappen waren geenszinsde vrucl)teener gehatedwingelandi
j,maar
door de bul'gcrs zelve gewensclat, en dikîverf op hun verzoek door de Vorsten daarge-

steld (5).Geen wonderdcrllalve dathetvcrtoog van llolland'sStaten,loen hetweinige
maanden later het licht zag en alom verspreid werd, nict alleen iu hun Gewestmaar
ook in de overige Provinciën door velen als de uildrulkking van lletbestaande staatsregt
bescllouwd Ajrerd, en den grondslag vormtle, waarop de staalsregeling tler jkveenigde
AT
CJ'erlandett zich vertler ontwiltltelde. Doch tlaarmede M'aren twee beginselen aangeno-

men, die de kiemen van toelkonlstig bederfreedsin zicl
z droegen: hetgemisnameli
jk
van een krachtig cenlraal bestuur over de Vereenigde Geweslen, en de uitsluiting der

burgeri
j van (le regering.Hetgezag der stedeli
jk-e en gewestcli
jke aristocratie was reeds
(1)llet vcrdient opmerking dat de Ptrechtsche llurgemlloplicden reeds 'vôt;r I-EICESTER'S komst
fc/
zesproken lladden van de tïlpp??7tay?d: stelît der 'fzlpctîc/eo?c van dese pcttokft?prtfc Pt'ovillcielt,te t'
ten ftlt
s.Godes d/cm. Zie soR,D. 1l.bl. 655.

(2)Ygl. Algenleelze Gescltiedenis des Vc#/ar/cn#:, D. ll. St. V'l. b1. 481 509. lliervoor,
bl. 233 235.

(3)Reeds lang voor LEICESTER'S komst werd het verkecrdegevoelcn omtrenthetuitgcbreide
ezag der Staten onder de Graven door velen geltoesterd. Het is later bevcsfigd door hetgezag van

Ilt
Tco pB GROOT. in zijn geschriftoverdeoudheid derfc/ttc/àchcRepubliek,welksstellingen lzi
j
cchter later bi
j ri
jper onderzoek zelf misprezen heeft. ZievAx O1:RKEMP,Mauritst/107A'
assau,
D.1. bl. 230. lltvlT, t.a. p.D.l1. bl.288, noot 43.

(4)Algem.Gesclt.des Yaderlands,D.ll.St.Vl.b1.294.

(5)xf-rl'
r, t.a.p.D.1.b1.266. D.ll.b1.291. Xr.G.w.VIIEEDE,Gescltied-cAlfetterkundige Ilerinno.
ingen, St. ll.b1.28 73. BltoElolzx, cesch. d.J.
W#. 1).Yll,bl.264.
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te vastgeworteld om eene voldoende verbetering van beide gebreken toe te laten: en 158G
,
1587

zoo bezat de jeugdige Republiek van hare opkomstafgeen andere waarborgen voor
een wjs en krachtig bestuur hareralgemeene aangelegenheden,dan debekwaamheiden
ematigdheid harerRegenten,wiermoei
jelt
jke taak hetwasin deverdeeldheid derbelangen en inzigten eenheid en zamenwerking te brengen, en aan het volk, door de

eerbiediging zi
jnervri
jheden,hetverlieszi
jnerstaatkundigeregten tedoen vergeten.
Intusschen waren afschriften van den brief der Algemeene Staten aan rElcEsTER,dien

zt
j besloten hadden geheim te llouden,om zi
jneeerniettekwetsen (1), uitEngelqnd overgezondcn en door zi
jnen aanhang overal verspreid, om de gemeente tegen de
Staten op te rui
jen. De daarin vervatte beschuldigingen werden voorlasteringen ver*

klaard. Xen strooide uit dat niet alleen LzxclsTxR maar ook ELIZABZTH nu zoozeer ver-

bitterd Warenj dat zi
j zich geheel aan de bescherming der Nedevlanden onttrekken
zouden , en versterkte dien indruk door valsche brieven, die, naar men voorgaf, uit

Engeland aan bi
jzondere personen geschreven waren, en waarin de onbeperkte opdragt
der Souvereiniteit aan ELIZABETU als het eenige middel werd aangewezen , om haren
toorn te bezweeren. De terugkomst der Utrechtsche Gezanten RATALLER en xonw ,
die door de Koningin met veel welwillendheid ontvangen waren, en zoowel van haar

a1s van xaElcxsl'zlt vlei
jende brieven voor de Burgerlloplieden en de Engelschgezinden
medebragten , gaf nieuw voedsel aan de opgewekte driften. In hun antwoord noemden
de Burgerhoplieden de opstellers van den brief verraders, die, metal de Staten, door

hetvolk op éénen dag zouden verdelgd zl
jn,zoo men hun nietverzekerd had,datde
Staten der bi
jzondere Gewesten geen bepaalden lasttothetzenden van dien briefgegeven hadden. Ook zochten zj Gelderland, orcrïjt
çt
s8î,Friesland en de ommelanden
te bewegen,om openlt
jk te verklaren,datde Algemeene Staten daartoe nietgemagtigd
waren geweest. De Staten van Gelderland riepen werkeljk hunnen afgevaardi
gde
zouwx vAx wlzxBzhozx terug, doch deze wist de handelwl
jze der Algemeene Staten
zoo goed te verdedigen, dat hj zi
jne betrekking behield (:). Ook de Gedeputeerde
(1)vAyREvo,bl.99.
(2)H1
j verklaarde dat de afgevaardigden derProvinciEn in deStaten-Generaal,na detijding
van sTAxszv's verraad, besloten hadden dien briefteschri
jven, alsgelastop allevoorvallende
zaken zoodanig besluittenemen, alszi
jtotdiensten behoud deslandsnoodigzouden achtten,
en dat men niet had goedgevonden hetgevoelen dergewestelijkeStaten op ditpuntin tewinnen, zoo omdat de zaken geen uitstelkonden li
jden, alsomdathetnietgeraden was))hierte
divulgeren demishandelingen,gedurende hetGouvernementvan sjn Excellentiegepasseerd-'' l)c
Staten van Utrecht xerklaarden echter aan die van Gelderland om vele redenen af te keuren , dat
men de afgevaardigden in de Staten-Generaal zulke algemecne en onbeperkte lastbrieven gaf, als
reeds verscheidene malen geschied was. s0n, t. a.p.bl. 961,964.
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1>4- staten van Friesland verkkarden geen bi
jzonderen lasttotdien brief gegeven te heb1587
ne inwendige verdeeldhqid nam door deze w'
oelingen zoozeer toe,
ben (1).
datmen
in Ilolland en Friesland, voor ernstige onlusten beducht, totgestrengemaatregelen overging. Hvoo nowEsrrs, Hoogleeraar in de regtsgeleerdheid te Leiden, werd a1
sscbri
jver en verspreider van valsche Engelsche brieven door de Curatoren der Hoogeschoolin
.

overleg met de stedeli
jlte Regering afgezel. Te feeuwarden werden enkele personen
uitdeslad gebannen,en de PresidentAIsx.
&in zi
jn huisgevangen gehouden (2).
De Gezanten der Algemeene Staten hadden middelerwi
jlgeen gemakkelt
jlte taak gehad. LElcEsrEh gevoelde zicla door de tegen hem gerigte beschuldigingen ten hoogste

beleedigd, en EIZIZABETII, die zoo gaarne den oorlog vermi
jden en vrede metSpanje
sluiten wilde, zag zich, door llet standvastig verzet der Staten tegen elke onderhande-

ling, in hare wenschen gedwarsboomd. In hunne bi
jeenkomsten met de Engelsche
Staatslieden verdcdigden de Gezanten niettemin met kloeke rondborstigheid het gedrag

hunner meesters, en drongen ten ernstigste op bi
jstand in llulptroepen en geld aan.
Xen trachtte hen te bewegen om ziclz aan vll-lps te onderwerpen, onder voorwaarde

datde Spaansche troepen verwi
jtlerd, de Hervormde Got
lsflienst geduld en de kasteelen
afgebroken zouden worden; koch zi
j weigerden op grond dat men geen collllitiën kon
maken,die geëerbiedigd zouden worden. )Zoo isdan''

sprak de EngelscheScllalmees-

ter Lo'
rd Bt:RLEIOE ))uwe zaak in een ellendigen staat,daargi
jnochtotdenoorlognocll
totden vrede belkwaam zi
jt.'' ))De oorlog'' antwoortlde VALK )is nietuitlust
maar uitnood onlstaan. W i
j-moeten alle kracllten, zooveel naogeli
jltis, bi
jzetten tot
verdri
jving van den vi
jand en vertlediging desvaderlands, en de uilkomst aan Gotl
overlaten-'' Eindeli
jlt kregen de GezanLen een bepaald antwoord van de Koningin.
;i
j verklaarde nog niqt genegen te zi
jn tot aanvaarding (ler Souvereiniteit, en vooreerst ook nog geen grootere hulp te kunnen verleenen, docl) eersttlaags den Baron
van BrcxuoRs'
r te zullen afvaardigen , om den Staat der Nederlandsche zaken in den

rond te leeren kennen,waarna zi
j len opzigte van de terugkomstvan IvElcEsTyrR en het
vermeerderen van hare hlzlptroepen besluiten zou. 0p den een en dertigslen van Lente-

maand legden de Gezanten in de Algemeene Staten verslag van llun wedervaren af(5).
G14v.

rasm .

De Engelsche Gezant Brcxnoas'
r, die reeds in het begin van Grasmaand in deNeder-

1587 landen kwam , opende op den veertienden dier maand zi
jnen last bi
j de Algemeene
Staten. '
Nadal,hi
j van alle zakenvoldoende inlichting llad gekregen,verklaarde lai
jovertuigd te zi
jn,datde handelingen tler Staten na hetverlies van beventer alleen gestrekt
(1)s0R,D.11.b1.953-960. vAw asvo,bl.101 105. HOOFT,b1.1149- 1151.
(2)vwyaEvo,bl.105. wlsssxlvs,bl.781. Besolut.v.#pf/c??#,1587 b1.813,820.
(3)B0n,B.l1.b1.948-953.
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laadden totbeboud van den staat,hetgeen hj beloofde aan de Koningin en aanLmcEs-11
55
88
W7,
q'ER te zullen berigten. Hj verzochtdatmen vergeten zou watde Landvoogd, wien
het welzi
jn derNederlanden zeer terharte lag, welligtmisdreven had. Voortaan zou
rsxczsrsh,door de ondervinding ingelicllt,betere raadslieden vertrouwen. Doch zoo men

zi
jne terugkomsten krachtigerbi
jstand van ELIZA.E'
I'Hverlangde,danwasbethoogstnoodzakeljk de handen ineen te slaan, om zich zoo goed mogell
jk tegen den vl
jand te
Wapenen. Door deze verstandige handelwjze, waarbj de eer derStaten gehandhaafd,
de behoefte aan zamenwerking herinnerd en tevens aan LElcxsl'zh den weg gebaand

werd,om in zi
jnvorig gezag terug tekeeren,slaagde BrcKuohsr er in om de Staten tot
inschikkeli
jkheidtebewegen. Xcnberaamdemethem dekrjgskosten totonderhoudvan
een veldleger,ten bedrage van vi
jftien tonnen gouds,waarvan men hoopte datELIZABETU,
boven haren gewonen onderstand, een derde voor hare rekening zou nemen. De Alge-

meene Staten besloten aan de Koningin en aan LElcEsTEh brieven te schri
jven, die in
verzoenenden geestgesteld waren. De onderscheidene Gewesten werden vèrzocht hunne

Gemagtigden van voldoenden last te voorzien,om met LElcEsl'yla bi
j zi
jne terugkomst
over de wi
jzigingen te onderlzandelen, die men in hetverdrag metELIZABETH en de
lzem opgedragene magtmogtbegceren.TotoI)dat ti
jdstip zouden de Staten hunnegrieen bezwaren laten rusten. De Staten van Ilolland keurden oed,dat de vertoogen,
die zi
j metwlyuKEs gewisseld laadden,nietopenbaar zouden worden gemaakt.De Raad
Ten

van State gaf op naam van LEICESTER een plakkaat uit,waarbi
j verboden werd de Koningin, de Engelsche natie, de Staten, de stedeli
jlke Regenten ofeenige personen, in
dienst van hare Xajesteit of van de Staten, te lasteren, en bi
jeenkomsten te houden
buiten de wettige vergaderingen dezer landen. Prins nxkrRlTs gafeene schrifteli
jke verdediging van zi
jn gedrag aan den En
.gelschen Gezant,om die aan deKoningin teoverllandigen; en de Graaf vAw HouElt,o werd door BvcKlloasa''stusschenkomstovcrgehaald,
om zich met xpw xho woRazs en LEICESTER te verzoenen. Xen verheugde zich algemeen
in het hcrstel der eensgezindheid tusschen de Staten en den Landvoogd, en zag verlan-

gend naar zi
jneterugkomstuit(1).
Die gevoelens werden echter geenszins gedeeld door JouAw vAx oxaoEwBAhwzvExa'
r.

Zi
jne ervaring van lzxlcxsrEh's bekwaamheden en karakter schonk hem de onwankelbare os'ertuiging, dat diens bestuur voor de vri
jheid en onafllankeli
jkheid des
vaderlands slechts wrange vruchten kon dragen. Te vergeefs had hi
j totversterking van
zi
jnen invloed beproefd den bekwamen Pensionaris van Gouda, >'
aAwçozs >'ltAackEs,
die ztjne zienswi
jze volkomen deelde, totAdvokaatin lletCollegie der Gecommitteerde
Raden te doen aanstellen:de steden Dordrecltten Gorkum ,die LElczsrza'sparti
jwaren
(1) soa, 9. 11.bl. 956 958, 967. vàN REYII, bl.105,106. xsvl'r, D.ll.bl.247- 254.
Naleezingen op AVAGENAAIt.D. 1. bl. 308.

51+

268

ALGEX EEN E GESCHIEDEN IS

1*4- toegedaan,hadden ditvoornemen vert
jdeltl. ThansbeslootoxzoxxBAhwzvzL'
r zi
jn ontslag
1587 tevragen,op grond dathi
j den unde geen dienstkon doen, geljk hi
jgaarne wilde;
doch op eenparigen aandrang van de staten liethi
j zich bewegen om zt
jn ambtnog
gedurende eenige maanden waar te nemen,onderbeding dathi
j nietaan zi
jneInstructie gebonden noch verpligtzou zi
jn binnen 's&rctlezl/lcp: zi
jn verbli
jftehouden (1).
De Friesclze Gezanten ALrwE en IucnAsvs waren inmiddels uit Estgeland terugge-

keertl,zonder eenig bepaald antwoord van de Koningin ontvangen te hebben.Zi
jbragten echter eenen briefvan dankzegging mede, dien zi
j in Grasmaand op den Landdag
wilden overleveren. Doch de Staten weigerden het verslag van hun wedervaren te hoo-

ren,daar zi
j nietwettig totGezanten benoemd waren. De Engelschgezinde parti
j,door
deze terugwi
jzing gegriefd, wendde zich totBrcKuoss'
r, opdathi
j zi
jnen invloed zoa
aanwenden om sllcEsTzh's miskend gezag in Frieslqltd te herstellen. De Engelsche

Gezant,zelfverhinderd derwaartste gaan,zond in z.
ijnen plaatsden Burgemcestervan
Amstevdam en lid van den Raad van State w zt.luEx BAltny:s,die de overtuiging erlangde
dat noch de Staten noch de Statlhouder in eenig opzigt lzunne bevoegdheid en hunnen
eed aan LvrcEsrsh waren te buiten gegaan, doch er niet in slaagde de opgewondene
gemoederen tot bedaren te brengen. Graaf w ILLEAI LooEw zzlt,die zich steeds, zooveel

hi
j kon,onzi
jdig had gehouden,en eerdergeneigd was IaElcEsrEa's gezag uitte breiden
dan te beperk-en, verloor thans oolk de gunstderEngelschgezinden,die hi
j (1o0r zi
jne
onparti
jdigheid geruimen ti
jd behouden had. Daar hj vçrlangde metzelterheid te weten, of ELIZABETII, geli
jk men voorgaf, de Souvereiniteit zou aannemcn, wanneer die
haar onder minder beperlkende voorwaarden werd aangeboden, had hi
j zelf dienaangaande aan LEICESTER geschreven,doch geen antwoord ontvangen.Hi
j begreep derhalve
dubbele voorzigtigheid ten opzigte van diens aanhangers le moeten gebruiken, doch on-

dervond weldra de gevolgen zi
jncr verkoeling. De parti
jzuchtbelasterde hem nu van geheime verstandhouding met de Spanjaarden, en zochtin zi
jne onsclluldigste laandelingen bewijzen van ontrouw aan het vaderland (2). Evenmin slaagde BvcKlloas'
r, die
uit 'slrlz
pc?lAcg: naar Utrecktvertrokken was, in zi
jne pogingen om aldaarhet vuur
der tweedragt te stillen (5). De Graaf vAx wxEuwExkxR, meer en meer tegen de
6v. Leicestersche parti
j ingenomen, liet op den zcsden van Zomermaand den Predikant
Zo
me
ma
anrd-xonEv gevangen nemen. Deze daad verwekte eene geweldige opschudding. De burgeri
j
1587 kwam onder de wapenen, en welligtzou een bloedbad gevolgd zi
jn,zoo de twist niet
door het beleid van den Keurvorst '
ravcusEs en den Overste xohals ware bijgelegd.
(1)n0n,D.lI.b1.966. Besol.r.Ilblland,1587,bl.743.xtvl'
r,t.a.p.D.11.b1.251,308.
(2)S0R,D.l1.b1.968-979. vAwREA'
o,bl.103,104. HOOFT,bl.1152. wlxssxlvs,bl.781.
(3)B0n,9.ll.bl.960.
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Koox'
r werd uitzjnen kerker ontslagen, doch tevens, op aandrang van xzzvwlxAka,15
841587
als Predikantafgezet. De sluwe man, voorziende datzi
jne partj eerlang hetonderspit
zou moeten delven,lietzich echter,ook door de toezegging van stoFeli
jke voordeelen,
gemakkeli
jk overhalen om zt
jne diensten voortaan aan de Algemeene Slaten te wi
jden,
weshalve ht
j weder in de gunstvan den Graaf van llErwEwAAh hersteld, en later a1s
geheim agentderStaten in buitenlandsche zendingen gebruiktwerd (1).
De staten van Ilblland,tothun leedwezen bespeurendedatde Predikanten nietophielden

de gemeente tegen hen op te rui
jen,ontboden in Bloeimaand den Leidschen Hoogleeraar
AORIAAw sx1
vAvxA,benevens twaalfdervoornaamstePredik-anten,naar'sGravenhage,alwaar
hun door eenige leden van de Staten en de Geregtshoven werd voorgehouden, hoeveel

onheiluithetwantrouwen der ingezetenen in 'slarids regering moest voortvloei
jen. De
Predikanten verklaarden steeds tot ecnsgezindlleid en eerbied voor de Overheid vermaand

te hebben,doch metleedwezen te zien datvele Regenten nog geen openlt
jkebeljdenis
der Gereformeerde Religie.gedaan hadden, en zelden of nimmer ter kerke of aan het

avondmaal kwamen. Zi
j beklaagtlen zich dat de kerkorde geenszinsgehantlhaafd, en
de uitoefening van de Lutlzersche en de Roomsch-lkatholi
jke godsdienstniet overalverhinderd werd. Ook drongcn zi
j op vermeeldering hunner zeer beltrompenejaarwedden
aan, en wezen voorts op verscheidene misbruiken in de bedeeling des regts, het be-

wind van 'slands penningen en het beleid van den kri
jg, wa
.arover de gemeene man
morde. De Gemagtigden weerlegden hunne bedenltingen, en verdedigdqn het gedrag
der regering; doch de Predikanten hielden vol dat de Staten in de bevordering der
godsdienst niet alles gedaan hadden, wat van hen kon gevorderd worden , en verk-laarden

dat zi
j weldra eenigen hunner zouden afvaardigen, om verder over ditpuntmetde
Staten te beraadslagen (:).
Naatzweli
jlts was Lord BUCKHORST er eenigermate geslaagd, om de Algemeene
Staten gtznstiger voor LEICESTER te stem men , en m et verlangen naar zi
jne terugkomst
te doen uitzien, toen onderscheidene omstandigheden hun wantrouwen op nieuw opwekten, en de gevcelens van OI-OEwBARwEVEI,T schenen te wettigen. Xen vernam dat Flslps
en VLIZABETH inderdaad metelkanderin onderl
landeling getreden waren. Herhaaldeljk
reisde de Antwerpsche koopman AxoRlEs ns Loo, door den ltaliaan AvousTzzx ICItAFIOX&
vergezeld, met dat doel als PARXA'S agent naar E ngeland; en uit Antwerpen kreeg

men berigt, dat waarschi
jnli
jk binnen korteen meeraanzienli
jk gezantderwaartsvertrekken zou. Op last der staten van Ilolland, zocht OLOEwBARIEVEI.T van BrcKuoas'
r

(1)Boa,D.ll.bl.981. IOOFT,b1.1154. VYTS:SOGAERT,Kerk.Hist.bl.266-268. vANwux
op wAGENAAR,V1ll, b1.66.

(2)S0R, D. 1l. bl.975-981. :RANDT, Hist.d.Ae/prm.D.1.bl.724-728. CVTENAOGAEnT,
Kerk.Ili.
gt.bl.248- 252. Resol.r.Ilollant
ln1587 b1.767,770.
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1s84- fe vernemen,in hoeverre deze ti
jdingen metde waarheid slrookten;en de eerli
jkeman
1587
d t de Koningin zeer genegen was totden vrede
ontkende niet, a
,e
n werkeli
jk pogingen
aanwendde om dien te sluiten. Deze openllartige verklaring , door den Advokaat in de
vergadering der Staten medegedeeld, veroorzaakte aldaar eene valgemeene verslagen-

heid(1).Nictweinigvel'meertlerdeditgevoel,toen menvernam datLEICESTER,verrevan
svcltuohsT's pogingen tot herstelling der eendragtte ondersteunen, in talri
jke brieven
aan zjne aanhangèrs het vuur der tweedragt aanblies, hen doorde hoop op zi
jne
spoedige terugkomst met nog uitgebreider volmagt tot volharding aanspoorde, en zich
in bitse bewoordingen over het gedrag der Slaten uitliet. De Stalen verzuimden niet
om afschriften dezer brieven aan BucltHohs'
r te vertoonen, en hem te doen opmerken,

hoezeer I-Elczs'
rzh's handelwi
jze methet ware belang derVereenigde Gewesten in stri
jd
was. De Engelsche gezant had echter zelf uit Engeland last ontvangen , om aan de
Algemeene Staten mede te deelen dat de Koningin en LElcEsrEh mettle verdediging
van hun gedrag nog geen genoegen namen, en op sommige punten nadere verklaring
verzochten. Tot dat einde werd eene uitvoerige memorie opgesteld, waarin de gebre-

ken van LxlcEsrEh's besluur en de noodzakeli
jkheid van onverwijlde voorziening in
den nood des lands na llet verraad van s'
rAwLEv nogmaals in het licht gesteld wer-

den, terwi
jl de Staten, met betrekking tot hunnen brief van den viertlen van Sprokkelmaand, zich op de gewoonte hunner voorgangers beriepen, om aan hunne Vorsten

en Landvoogden meteerbied onderhetoog te brengen,watzi
j achtten met'slandsbelangen in stri
jd le zi
jn (2).ln l'
Iooimaand kreeg oyuozwBAhlEvElz'
rberigtdatJrllvs,LzlcxsTEh's secretaris, eenen belangrjlken brief uitEngelaltd ontvangen llad,dien hi
j reeds
aan ondersclleidene personen had laten lezen. De Slaten magtigden hunnen Advokaat,
om Juxlus te noodzaken tot afgifte van gemeld stulk, datdoornzBURCIIGRAVEgeschreven
en door LEICESTER onderteekend was. Deze gewclddadige maatregel leidde tot gewiglige
ontdekkingen. De Secretaris kreeg daarin last, om in de Engelschgezinde steden rond te
.

gaan,en de welgezinden van de toegenegenheid der Koningin en van zi
jnen i
jver tot
hunne dienstte verzekeren. Hj moesthetwantrouwen, door BccKuohsT's verklaringen
opgewekt, trachten weg te nemen, door te ontkennen dat de gezantde waarheid had
gesproken, en ten stelligste te betuigen dat ELIZABETH ,in plaats van tot vrede geneigd

te zi
jn, zich integendeel nimmer metmeer ernsttegen Spanje had toegerust. Voorts
moest hi
j aan Regenten en bi
jzondere personen, voor zooverre hi
j datdienstig achtte,
te kennen geven dat Lzxczsl'ER terugkeerde in het vertrouwen,dat.
zi
j alle belemmeringen zouden doen ophouden en hem een behoorli
jk gezag zouden geven, voldoende om
(1)S0R,1).ll.bl.966,967. vAx anvo,bl.107.
(2)n0lt,D.ll.bl.985-991.
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de Sou,
vereiniteit uit te oefenen, zonder dat t1e Staten hem zoudèn kunnen tbgenwer-1584ken. pW ant,'' voegde I
zsrccsl'
zh er bi
j; ))ik begeer zalten &an gewigtnietanderste 1587
behandelen dan meladvies van den Raatlvan State, die behoorli
jk uitingezetenen zal
worden daargesteld-'' Het bleek derllalve uit dezen geheimen last, wat de Staten vau
den Landvoogd te wachten hadden. Twee brieven, door de Koningin aan den Raad

van State en de Algemeene Staten geschreven, waarin zi
j verklaarde zich aan de bescherming der Nederlandett te zullen onttrekken, tenzi
j men haren gunsteling meer
dankbaarheid en eerbied bewees, bevestigden de overtuiging, dat de terugkomst van

den Landvoogd voorhetwelzi
jn deslandsbezwaarli
jk goede gevolgen kon hebben(1).
Omslreeksdezen ti
jd hield Don Awrowro, de vertlreven Koning van Portugal,bi
j de
Algemeene Staten aan, om hem meteenige oorlogschepen bi
j te staan. Reeds in het
vorige jaar was de Engelsclle Ritlder DZt&ltE met l
aetzelfde doelin de Nederlanden gcweest. Op last van ELIZABETIIwas hi
j in Herfstmaand desjaarsYi
jftienhonderd vi
jfen
tachtig meteene vlootin zee gestoken,om (leSpanjaarden in Amert'
ka aan te tasten.Hj
had verscheidene steden op St. tfcpp, Ilispant'ola en het vasle land geplunderd, en

w as

in den zomer des volgenden jaars melri
jken buitteruggelteerd. Met goedkeuring der
Koningin had hi
j toen gepoogd de Algemecne Staten over te halen hem eenige oorlogschepen toe te vertrouwen, om Don AsTowlo te ondersteunen en daardoor Spanje
afbreuk te doen. Xen had eckter begrepen dat (le Netlerlantlsche handelsbelangen in

Spatt
je en Portugal door zulk eene handelwi
jze het grootste gevaar zouden loopen,
en uit dien hoofde laet verzoek afgeslagen v/2). DRAKE wastoen mel zi
jne Engelsche
vloot naar Spanje gezeild, en llad in de haven van Cadi:
r vele scllepen verllield.
Thans stonden de Algemcenp Staten aan Don Aar
roxlo negen schepen toe; doch er

verliep zooveel ti
jd methetbi
jeenhrengen der noodige geldmiddelen totde tlitrusting,
dathetjaar ten einde liep,zonder datde vlootin zee wasgestoken (5)- Een verzoek
van den Koning van Navarl-e,laler IlsxoRxx IV, om zi
jne pri
jzen en bllitin eene
Nederlandsehe haven te mogen brengen, werd uit vrees voor wcdervergeldingderSpaan-

scheregering van de l
aand gewezen (1).
De krt
jg had thans gedurentle verscheidcne maanden gerust. svetlerzi
jdsche magteloosheid had a1s ware het een wapenstilstand ten gevolge gelaad. De Staten waren na

(1)BOR,D.ll.bl.991- 993.
(2)ln November 1584hadden deStaten van Ilolland om dezelfdereden hetverzoek van llon
AwToxlo afgeslagen, om zi
jncpri
jzen in llollandsche havcnstemogen opbrengen.Resol.bl.780,
830,852.

(3)s0a,D.1l.bl.753,768-772,981-983.
(4)Bon,D.ll.b1.966.
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1s84- Lzxczsvzh'svertrek doorde inwendige tweedragten hetwantrouwen jegensdeEngelscbe
1587 troepen niet in staat tot eenige belangri
jke onderneming; en pARSIA werd door de
hongersnood, die destjds in de zuideli
jke Nederlanden woedde, insgeli
jks in het
voortzetten zi
jner veroveringen belemmerd. Ten hoogstebeklagenswaardig wasdetoestand diergewesten, die zich vri
jwillig of gedwongen met Spanjehadden verzoend,en
tbans aan de grootste ellende waren pri
js gegeven. Godsdienstige onverdraagzaamheid
had een groot gedeelte der ingezetenen verdreven. De welgestelde kooplieden en de

njvere handwerkslieden waren naar Engeland gevlugt, of hadden methunne kapitalen
en hunne arbeidzaamheid de gastvri
jheid vergolden, waarmede zi
j doorhunne noordeli
jke landgenooten werden opgenomen. In Vlaanderen en Braband waren de groote
steden ontvolkt, en gansche dorpen door de inwoners verlaten. De stilstand van handel

en fabrieksni
jverlaeid veroorzaakte armoede en gebrek. De gedurige plundering en verwoesting door Spaansche en Staatsche kri
jgsbenden schrikte van den landbouw af.Onzeker of men oogsten zou, hield men op te zaai
jen. Xisgewasen overstroomingen verhoogden de duurte en verwekten hongersnood. Te vergeefs verwachtte m en, dat de
handel voldoende levensmiddelen zou aanvoeren: Hollandsche en Zeeuwsche oorlogschePen kruisten voor de Belgiscbe kust, en sloten de monden van de Eems en de Elbe

af. In den aanvang van hetjaar Vjftienhonderd zeven en tachtig klom deellendedaardoor tot eene buitengewone hoogte. Het koorn was zoo duur, dat alleen de aanzien-

lt
jksten brood konden eten (1). Dearmere volksklassen behielpen zich methetwalgeljksle voedselen zochten uithetvuilnis schillen en beenderen op.In dc grootesteden
zag men des avonds, a1s het duister was geworden,welgeltleede lieden,die reeds al
hunne bezittingen verkocht hadden, om een aalmoes bedelen. In de uitgebrande of

verlatene landhoeven nestelde laetwild gedierte,datzich in korten ti
jd zeer vermenigvuldigde. Gansche troepen van wolven en verwilderde honden zwierven overal rond,
drongen tot in de voorstetlen door, en llaalden de kinderen voor de oogen der ouders

weg. In den omtrek van Gend werden meer dan honderd menschen in één jaar door
wolven verslonden. Deze rampzalige toestand, die PAXXA in zi
jne plannen ten hoogste
belemmerde, werd echter door de maatregelen der regering tot bevordering van den

landbouw reeds in het volgende jaar aanmerkeli
jk verbeterd. Een zeer ri
jke oogst
schonk verademing en lenigde dedoorgestanerampen (:).
(1)Te Antwerpen gold hetlastroggeJ800.- ln 1548,een zeervruchtbaarjaar,had men
daarentegen voor /160 kunnen kri
jgen:'een lasttarwe,een lastrogge,een lastgarst,een last
haver, een vierendeel boter, driehonderd pond spek, honderd kazen, een wambuis, een paar
schoenen )een hoed , eene tasch, een vet schaap, en twee vaten bier. vAN METSR>I>,bl. 270 a.

(2):0R,9.l1.bl.984. Zieook,bl.709. vAxMETEAZN,b1.269 d. HOOFT,bl.1159.
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Niettemin had PARMA zich tot een nieuwen veldtogt gereed gemaakt, en besloten 1584-

zt
jne veroveringen in j'laanderen voort te zetten, waar nog slechts twee plaatsen,
ostende en Slul'
s, door Staatsche troepen bezet waren. Xetdatdoeltrok hi
j in het
voorjaar zi
jne legermagtte Brugge bi
jeen, doch zond tevensden Heervan HAICTEPXF>E
met vi
jfduizend man naar de Vehtwe, om de Staten omtrentzi
jne voornemens in het

1587

onzekere te houden. De wakkere XA.
&R'rEw scllEwx leed hierdoor een gevoelig verlies,

door de verraderli
jke overgave der stad Gelder, waar hi
j zi
jne voornaamste bezittingen
g'
eborgen had. De zschotsche Overste pAr
row, Gouverneur dier stad, beducht dat Lzx-

cEsvzh, in wiens ongenade hi
j gevallen was, bem bj zi
jne terugkomstzou afzetten,
onderhandelde in hetgeheim metde Spanjaarden, om hunGeldervooreeneaanzienli
jke
som over te geven. Te vergeefs werden uoxlllx.o,scuzxK en OLBEXBAR>EVELTvanzi
jne
verstandhouding metden vjand verwittigd:de kabinetsakte,die LElczsrzltbadachtergelaten,ontnam llun de bevoegdheitlom de gevolgen zi
jner trouweloosheid te voorkomen.
Terwi
jlscuzxK afwezig was, lietPATO> in Zomermaand den lleervan HA47TEPE>XE met
eenige troepen binnen de stad, die daardoor gedwongen werd totde Spaansche zi
jde
over te gaan (1).
Aanvankeljk bad pAaxx besloten,eerst ostende aan te tasten. Doch vernemende dat
deze plaatsjuistdoor eenigenjeuweEngelschehulpbendenonderaooxRwxx-rlAxsversterkt
was, veranderde hi
j van plan en trok op Sluis aan. Zoodra de Gouverneur,Axroxrrs
ohozxEvsxzn,van het gevaar verwittigd werd,zond hi
j boden aan den Raad van State.
de Staten van Zeeland en xAral'
rs, met dringend verzoek om troepen en voorraad, daar

Slu2'
,
s slechts voor vijftien dagen van levensmiddelen voorzien was. De Slaten van Zeeland zonden onmiddeli
jk koorn en kri
jgsbehoeften,en aooEh wxxxxalAxs wierp zich met
zi
jne En
elschen binnen de stad,di
.
e,opbevelvandenGouverneur,doordemeestevrou* g
wen verlaten werd.Naauweli
jkswaren deze meest dringende maatregelengenomen,toenzo1r1ne
vr.IyAltxx's legermagt zich op tlen elfden van Zomermaand voor Sluis nedersloeg. Nu wasmaand

heteerste werk van denSpaanschenVeldbeer,alle gemeenschap metde stad aftesni
j- 1587
den. Niettegenstaande de wakkere verdediging en herhaalde uitvallen der bezetting,

die nu zestienhonderd man telde, nam hi
j de buitenwerken in, versperde door eene
brug op platboomde vaartuigen den toegang totde haven, en wierp aan beide zjden
verscheidene schansen op. Sluis was daardoor binnen weinige dagen geheel ingesloten,
en een tweede transport met levensmiddelen, door de Staten van Zeelaltd gezonden,

moest onverrigter zake terugkeeren (C).
(1)B0R,D.ll.b1.984. STRAD:,1'.ll.p.500.XAARTENscllEyx had in touwlaand hetstadje
Aperpprd ingenomen , doch was niet in staat geweest het te ontzetten, toen het in Grasmaand
door Spaansche troepen belegerd en weder in genomen werd. B0R,b1.978.

(2)SOR,9.1l.bl.983. vA:M:TSREX,bl.271. vAx axvo,bl.118. IIOOFT bl.1161. GRaTIrs,
IIl DzzL. 1 STxrlt.
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15
84- De staten van Ilbllalld besloten nu tot eenen maafregel, die gedurende den kri
jg
1587
reeds meermalen genornen was,doch een treurig voorbeeld oplevert van de barbaarsche

wi
#
jze, waarop de oorlog desti
jds gevoerd werd. XAIJRITS en HouExlzo kregen lastom
in Braband te vallen, alle lluizen en dorpen uit te plunderen , af te branden. den
oogst te vernielen , en het vee weg te voeren. Xen hoopte daardoor I>.
&RluA van

de middelen totonderhoutlzi
jner legermagtte berooven,en hem te noodzaken hetbeleg'van Sltlis op te brelten. Ten einde bi
j de verwoesting geen de minste oogluiking
gebrtlikt zou worden, werden st.
&.
t7RlTs door de Staten eenige afgevaardigtlen a1s Gede-

7at4/c:r#t
??lte k'elde ter ztjde gesteld,waaronderde verdiensteli
jke Burgemeester van Lei(/:/1, PIETE? AoztzAAwszoow vAx OER wslx.
p, eene bi
jzondere vermelding verdient. Xet
naauwgezetheitl volvoerden 3I&.
rRITs en uoHExt,o den hun opgedragen last. Binnen zeven
dagen werden ondersclieidene lkasteelen veroverd, meer dan dertig dorpen in brand gestolten, E?,
'
0?#/?pt'c;? ingenomen en Ilelmoltd g'
el
aeel tlitgebrand. Hiermede niet te vreden , berenden de llollandsche Veldlaeeren 'ssc?-//pc,
/l/?psc/è, hetwelk niet in staat was
14tln langen li
jd wederstand te bieden. PARAIA,die zich geenszinsvan zi
jn voornemen
liet aftrekken, daar hil
'laoopte Slttt
's vlör LElcEsrER's terugkonast in te nemen, ontbnod
Ilz
kvr
rspExwE uit Geldel'lalkd , om de Staatschen te keer te gaan, waardoor I
UAVRITS zich

genoodzaak-tzag van den aanslag op 'sffpr/pgc/,ôpîc/àaftezien.(1).
In de onzelkerheid omtrent den ti
jd, waarop llet LEICESTER belzagen zou terug te
keeren, en de noodzak-eli
jkheid om hetbeleid van den kri
jg aan /pn opperheofd toe
te vertrouwen, stelden de Algenaeene Staten aan de onderscheidene gewesten voor,

om Prins XAVRITS bi
j voorraad totveltlheer aan te stellen, daar men verwachten kon,
datde overige bcvelhebbers zich het liefstonder zi
jne bevelen zouden stellen (2). Tevens schreven ztjeenen bede- en vastendag uit,en vermaanden alle overheden om de
gevaarli
jke geruchten betreklkelt
jk de vredesonderlzandelingen tegen te gaan. 9e gezant
Bucxuohs'
r nam op den zevenden van Hooimaand afscheid van de Staten , belovende,

dat hi
j aan ELIZABETII een getrouw verslag zou doen van zi
jne bevindingen,en haar
zou.onderrigten dat zi
j omtrentvele zaken verkeerd wasingelicht.Xethem vertrokken
ook wlLltEs,Dr.cx-Enc!c,en zoux xoRxrs,wiensterugroeping I-zlcEsrElteintleli
#
jlt van
A'ln. p. 103. Ilistorie: d'eerste deel, b1.614. cAnyEno,p. 217 219.sTn.
xo:,13. ll. p. 486 492.
BExTlvoclalo, bl. 417 420. I,E PETIT, T.11. p.545 547. cllApptr!s, Ilist. p.1. g.d. F/f'
/3?#rc,
T. 1 p.572 575. IANARIO,p.99.
sr. D.111. b1. 441.
(1)Resol.'
p.llolland,1587,bl.799,800,817. XLCIT, Hist.#. Hbll.S/ct-ff-

sTnAoA,T. 1l. p.499. Bl
:xTlvocLlo,bl. 422.

(2)vAx IIEYII, bl. 118:))GraafMAVRITS

,den welcken alleanderellccren vermoedeli
jck

souden erkennen , ende gehoorsamen metten minsten onwille-'' Resol. d. Staten-Generaal, v. 13

Juni
j 1587.
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zi
#jne Koningin verltregen had.Allen betuigden llunne genegenheid voor de Vereenigde1584G

ewesten, en droegen de overtuiging mede, dat I-ElcEsrsR's onbedachtzaam en willekeurig gedrag niet weinig tot de tweedragt had bi
gedragen,die zi
jtevergeefsbeproefd
-j
hatlden te doen ophouden. ln plaats van xoRltxs werd NXILLOUGHBV door ELIZABETIItot

15:7

bevellzebberder Engelsche hulptroepen benoemd (1).
De aanstelling van AI.
A.gRITS tot veldheqr dcr Algemeene Staten wertl onnoodig door

t1e komstvan LElcEsrElt, die door het beleg van Sluis totbespoediging zi
jner reis ge-jlo6oivln.
.
.

.

noopt werd, en ()p den zesden A'an Hooimaand te Vlissillgezt aanlandde. Hi
J bragt lgy;
,

vierduizend vi
jfhonderd manschappen metle, die echter nog gelaeelgewapend moesten
worden, en waarvan de Staten een dertle gedeelte voor hunne rekening moesten nemen.

Deze hadden, bi
j den benarden toestand launner geltlmiddelen, geenszinsop zulk eene
vermeerdering van uitgaven gereltend,te minder,daar zi
j nlet Ll,
:vcEsTEh'sgoedkeuring
andermaal in b'
uitscltlaltd troepen geworven, en daarvoor aanzienli
jke geldsommen besteed laadden. De ontevredenheid over deze handelwi
jze werd nog verhoogd door de
oftlstandigheid, dat de Landvoogd uit E0?j?eland slechts anderhalve ton goudsmedebragt,

in plaats der vi
jfmaal honderd duizend gulden,waarop men gereltelld laad. Zoo was
reeds terstond een nieuwe bron van wederzi
jdsclleklagtengeopentl,daardeStatennietbi
j
nlagte waren hetleger te betalen,en uitdien hoofde voer onwilligheid en muiteri
jder
troepen vreesden,terwi
jlIUEICESTER, 'slands hulpmiddelen voor onuilputteli
jlkhoudende,
t1e Staten verweet dat zi
j met opzet weinig opbragten,om hem tegen te werken.Niettem in nam en de Staten terstond de noodige m aatregelen, om (le nieuwe troepen van
wapenen te voorzien, en LElcEsTER's pogingen tot ontzet van Slklis lkrachtdadig te

ondersteunen (2:
1.
Zoodra IzElcEsrEh's aankomst bekend was, had 51ArRITs hetlegerbi
j'sf.
/cr/tlpczllpsc/?,
verlaten,en zich bi
j hem gevoegd. Xetden grootsten spoed werd eene vlootvanzestig
schepen uitgerust, waarnaede de Landvoogd naar osteltde zeilde. Hi
j bragtdaareene
legernaagtbi
jeen, waarmede hi
j zich voorstelde I'
ARXA te dwingen om hem meteenige
troepen te gemoette treklken, en daardoor zi
jne schansen rondom Slllis van ltri
jgsvolk
ontblooten, terwi
jl een gedeelte der vloot tegeli
jkerti
jd beproeven zou den zeearm
binnen te zeilen, de haven te bereiken, en de benaauwde stad van levensmiddelen en

(1)Itesol. d. Staten-Generaal, 16 Juni
j, 1 en 7 Juli
j 1587. SoR,D.111.1.
1.12.23. vAx
I
tBvp,bl. 119. vAN METEREN, bl.269 c.

(2)S0R,B.111.bl.8. Besol.'
v./fp/!Jn#,1587,bl.818, 828- 832. vAx Rxvo, bl. 117 , 1l8:
))llierop werdt ghehaestet om alles tot ontset van Sluys te bestellen , daer in GraefF xAuRll'
s ende
die Staten geen dingh en verzuymden noch onderlieten , watnaegheleegentheydtdesti
jdtswensclaeljck endemogheli
jck was-''
55+
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15
84- kri
jgsbelloeften te Yoorzien. Reeds was daartoe op onderscheideneplatboomdevaartuigen
1587
geschllt aangebragt, en een schip met vuurwerk gereed gemaakt, om de door I'
AKSXA
daargestelde brug te verbreken.

Ten einde zijn leger te versterken,liet LllcEs'
rlltden Graafvan uollllxzo verzoeken,
zick metalle beschikbare troepen bt
j hem te voegen. Doch deze,die lletfortEngelen belegerde, achtte het gevaarlt
jk,de grenzen geheel te ontblooten,en aan IIAUTEezxwE gelegenheit
l te geven om PARMA ter hulpe te snellen. Na het gevoelen derStaten

van llollaltd te ltebben ingewonnen,zond llollEwx,o bi
jna de helftzi
jner troepen naar
ostende, en bleefmetdeoverigen voorEngeleltliggen.Op den veertienden van Hooimaand
kwam het aldaar tusschen hem en HAVTEPENIZ tot een treFen , waarin de laatste doo-

deli
jk gekwetst werd. Het fort viel in handen der Staatscllen, die het Crèrecoektlnoemden, ter gedachtenis aan het hartelecd, hetwelk zi
j aldaar aan de Spanjaarden
doorhetsneuvelen van een hunner bekwaamste veldheeren lzadden toegebragt(1).
0p den tweetlen van Oogstmaand t
rok LErczs'
rER metvi
jfduizend man voetvoll
t en
eenige ruiteri
j uit osteltde op,om zi
jn plan ten uitvoer te brengen. Hi
j liettle schans
te Blanlêettberg bestormen, doch vond aldaar een wakkeren tegenstand. lnmiddels vernemende, dat PA1tx.
& in aantogt was, en zich niet sterlt genoeg achtende, om den

Spaanschen Veldheer slag te leveren,gaf hi
j aan zi
jne troepen hetteekentotdenterugtogt, en zeilde naar Sluis, alwaar het aclztergelatene gedeelte der vloot werkeloos was

blj
:ven liggen.Te vergeefs trachtte hi
j de Sclleepskapiteinen tebewegen,om tusschende
Spaansche schansen tloor naar Sluis te zeilen. Verscheidene zeelieden hielden (lit plan

xoor hoogst gevaarli
jk, daar zi
j niet zeker waren eene ankerplaats te zullen vinden,
waar de schepen buiten bereik van hetvi
jandeli
jke geschutltondenbli
jvenliggen. Prins
xz
tvax'
rs weigerde tot de bagcheli
jke onderneming mede te werken, voordat hi
j zich
vall de goetlkeuring der Staten verzekerd liad. Terwi
jlmen beraadslaagde, gafShtis
zicN op den vi
jfden van Oogstmaand aan PARMA over (;).
.

ji):0R,D.111.bl.9. s'
rnApw,T.11.p.499- 505. Resol.t?.Holland,1587,bl.832.

(2)Eenigederbovenstaandebi
jzonderhcden zi
jn ontleend aan eenen brief,dooreen ooggetuige
op den 28stenJuli
t'
i1587 (oude sti
jl)uitMiddelburg gezonden, voorhanden in Cslli
jksArchiefte
'sGravenhage, en mi
j welwillend door Br.a.c.sAxuvlzExvAxI)Ex sRlyxmedegedecld. gaarin
wordt de schuld van de overgave xan Sluis geheel aan de Staten , HouEyso en MAURITS geweten ,

en bepaaldeli
jk van den laatsten gezegd,datLi
jweigerdetotdeberaamdeonderneming metde
vlootmedetewerken,))seggende dathi
jvooralsnoch geen sulckedirectievan deStatenhadde,''
en ookverhinderde, datsxlcssl'sR hetontzetdoorzi
jneEngelschen lietbeproeven,doorhem de
noodigekri
jgsbehoeften teweigeren.Debriefvermeldtook datte Middelburg,werwaartssElcxsTxa
nadeovergave van Sluisvertrok,verraderljk op hem geschotenwerd,hetgeenmi
jechterhoogstonwaarst
,hi
t
jnlijk voorkomt,wegenshetstilzwi
jgenderhistorieschri
jversenvooralderteicesterscheparti
j.
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Xet bewonderenswaardigen moed en standvastigheid had de bezetting onder den wak-15841587

eren ohozxzvEx,o tot nog toe de llerhaalde slormen der Spanjaarden afgeslagen. ln
plaats der muren,die door hetgeschut gebeuktofdoormjnen vernieldwerden,wierp
men telkens nieuwe verschansingen op, waarvoor zelfs de in de stad geblevene vrouwen

zand en aarde aanbragten. Doch eindeli
jk scheen alle verdere tegenstand hopeloos. De
vjand had door zjn onophoudelt
jk vuur den wal zoozeer geteisterd,dathi
j bi
jnaoveral
gemakkelt
jk k0n beklommen worden. De bezetting, totbeneden de helftgesmolten,
was te klein,om aan een algemeenen storm weerstand te bieden, en leed gebrek aan de

noodzakeljkste krjgsbehoeften. Op den vi
jfden van Oogstnaaand lietohoEwzvEx,b zjne
tllEcieren bi
jeen komen, ten einde te beraadslagen, watbun in deze omstandigheden
te doen stond. Op een spoedig ontzet was niet te rekenen. Xen kon de zeilen tellen

der Zeeuwsche vloot, die reeds gedurende eenige dagen in de nabi
jheid lag, doch zag
geen schip toebereidselen maken om met geweld tot de haven door te dringen, niette-

genstaande vloed en wind zullt een aanslag begunstigden. De Spanjaarden maakten zich
tot een nieuwen storm gereed, en er was geen andere keus dan de stad over tegeven j
of OP de bres te sneuvelen. ln hetbewustzjn alles gedaan te hebben, wat pl
igt en
eer vorderden, besloten de Bevelheilbers met PARMA in onflerhandeling te treden. Volgaarne stond de Spaansche Veldheer hun de eervolste voorwaarden toe, daar hi
ns:i
.#' gee

zins op deze uitkomstgerekend had, en integendeel vreesde, dathi
j aan den dubbe1en aanval van de vloot en van LElcssTEh's legermagt, wier sterkte hi
j nietkende,
geen weerstand zou kunnen bieden. Op den zesden van Oogstmaand trok het garni- 6v.
Oogstzoen ten getale van zevenhonderd man, waaronder zich vele gekwetsten bevonden, in maand
vol1e wapenrusting met vliegende vaandels en brandende lonten uitde stad. Aan de 1587
burgers, die Sluis wenschten te verlaten ,w erden schepen geleend, om hunne bezittin-

gen metle te voeren,en een (
jaar ti
jd gegeven,om hunne onroerende goederen te ver-

koopen. Ten opzigte van deoverigen werd eenevolkomene amnestieafgekondigd (1).
lnmiddels waren de Algemeene Staten te Middelburg bi
jeengekomen,enhaddenreeds
met LzlcEsl'
Eh eenige stuklken gewisseld, die van wederztjdsch wantrouwen getuigden.
De Landvoogd had aan de Staten verweten, dat hi
j minder geld en troepen gereed
had gevonden, dan hem was toegezegd, en zich heftig tegen Bvcxsohs'
r, w lLxzs en
wohaxs uitgelaten, aan wie men grooter vertrouwen had geschonken, dan hem was te

beurtgevallen. Ook had htj zich beklaagd, datmen,niettegenstaande zi
jne herhaaltle
verzekeringen, aan de geheime onderllandelingen tusschen Elalzxuzr
ru en PARMA geloof

bleef slaan, en dathi
j bi
j zijn terugkeer nietmetdenzelfden eerbied bejegend wasals
bi
j zi
jne k0n1stin hetvorige jaar,terwi
jlhi
'itoch geenszins behoorde onder degering'
.

(1):oR,D.111.bl.1 19. vly METSaEN,b1.271 c,d. vAxnsyo,bl.120. IIOOFT,bl.1173.
;ie verderdeSchrijvers aangehaald i)1noot(1)op b1.273.
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-- ste personagiën van El
1587
tgelaltd,geli
jk de derwaartsgezondene afgezantenlladdenkunnen
bespeuren. De Algemeene statcn hadden er daarentegen op aangedrongen,dat hetleger

in verhouding zou gebragt worden tot lzetgeen de Yereenigde Gewesten konden opbren-

jn bestier reedsaan den ltri
jg waren te
gen yen detonnen goudsopgeteld,die onder zi
lkoste gelegtl. xisnoegd was I
-slcssvsa vertrokken, verklarende dat hi
j onmidtleli
jk het

land zou verlaten,wanneer Sluis,niettegenstaande zi
jnc i
jverige bemoei
jingen,door de
achteloosheid der Staten aan IyAlAxx overging. Deze bedreiging baarde niet weinigonrust

onder de Predilkanten,die in den Landvoogd hethoogste vertrouwen stelden. Zi
j vaardigden eenigen hunner af, om hem te bidden Gods Kerk niet te verlaten, en

hem de verzekering te geven, dat zi
j al hunnen invloed tot vermeerdering van zi
jn
aanzien en gezag zouden aanwenden. ln îrlzssiltgell,, waar het volk zeerEngelschgezind
was, liepen de Gedeputeerden tler Algemeene Staten gevaar door het opgeruide graauw

doodgeslagen te worden, toen de ti
jding der overgave van Slllisaldaar aank-wam. LEIcEsl'
Eh zelf wierp de schuld op de Staten, die hem niet ondersteund, op AIArRITS en

llouExso,die hem nietgehoorzaamd hadden (1g
1. Voorzeker kon hetverliesvan Sluis
bezwaarli
jlk aan den Landvoogd geweten worden. ''
W elbleelt l
aetlater, tlatI'
ARJIA laet
beleg waarsclai
jnli
jk zou hebben opgebroken,wanneerde sclzans teBlazlkeltbel-gdoorde
Engelschen veroverd was (2);doch zoo hetalvan geen onversaagdheid mogtg'
etuigen,
het was evenmin een bewi
js van lafhartigheid, datI-ElczsrEh zjne geringe legernaagt,
waarbi
j zich weinig ruiteri
j bevond,niettegen pxltilt's troepen bestand aclltte- Hetwas
zi
l
'
n doel niet geweest, den Spaanschen Veldheer slag te leveren, maar eene afleiding
%.
'
daar te stellen ,die aan de belegerden verademing en aan de vlootgelegenheidsclzenken
zou om den toegang totSluisteopenen,terwi
jleengedeeltevanhetSpaanschekri
jgsvolk
elders werd bezig gelaouden. Zoo de Scheepsbevelhebbers van l
zet gesclailkte oogenblik
gebruik gemaalkt, en de stoutmoedigheid betoond hadden, waardoor weleer de '
W ater-

geuzen hadden uitgeblonken, zonder twi
jfel ware Sluisgered en I'ARMA totden aftogt
genoodzaakt geweest. De werkelooslzeid der vloot had thans dezelfde uitkomst, die twee

jaren te voren op A3ttwenlelt'sloteen beslissendeninvloeduitoefende(5).Docl
zdelzoofdoorzaak van den ongelukkigen uitslag van LElcEsTzh's pogingen lag in het gemis van

vertrouwen en zamenwerking tussclzen hem en de Staten (4). Twi
jfelaan zi
jn doorzigt
(1)IOR,D.111.bl.21 24.vAx METEREN,b1.269 c.vAx REyO,bl.118- 120.HOOFT,bl.1175.
Besol. der Staten-Generaal, v.10 Aug. 1587.

(2)IIOOFTtwtjfeltechterLieraan,bl.1172.
(3)oEz0NGE,Geschiedoîisvan hetNedevlandsclte Zeewezen,D.1.1al.145. lliervoor,bl.145.
(4)vAsSIETEItEN, bl.271 #.
-))Also werdtSluysverlooren,endekatnadeopinievan verstandighe, door de quade correspondentie die daer was tusschen de Staten en de lzanden m ct LxvcEsTnR,sy haer op hem , en hy henA op haer verlatcnde, sy vrecsende hem meer te stooren.''
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en Zl
j*ne bekwaamhcden verminderde den eerbied voor zi
jne bevelen.HollEwLobeweertle1584-

alleen aan de Staten van llollaltd en Zeelaltd en aan MakrRz'
rs gehoorzaamlleid verschul- 1587

digtlte zi
jn,en was niet.te bewegen om IUEICESTER te bezoeken,nietlegenstaandedaartoe op last der Algenaeene Staten door MArltl'
rs, OLDENBARwEVEIZT en antleren el-nstige

pogingen werden aangewend.Hi
j verl
tlaarde genoegzameondervindingvandesLandvoogds
hantlelwi
jze tehebben,om geen vertrouwen op zi
jn woorden telkunnenstellen.Geenszins
wilde hi
j ontkennen, dat men den bi
jstand van ELIZABETIInietontberen lkon, en derhalve genoodzaakt was om ten l
aaren gevalle LElcEsrlss's gllnst te winnen; doch het
was dan ook maar beter hem een eervol ontslag te geven en naar bètitschlaltd terug
te laten lteeren. Alleen dan, wanneer de privilegiën der Vereenigde Gewesten geëerbiedigd, de wettige Regenten in laun gezag lzersteld, de door de Prediltanten opgezette

gemeente beteugeld en IzElcEsrEI<'s valsclae vrienden verwi
jflerd waren, zou hi
j den
tandvoogd volltomen kunnen eerbiedigen en gelaoorzamen. Niet weinig had lot HouEx-

ro's verbittering bi
jgedragen,datlli
j,in zi
jne hoop op versterlting uit &/rcc/?,
/en Gel*
derlaltd bedrogen, 'sffcr/ppc/àôpîc/è niet had l
tunnen bemagtigen, en die teletlrstelling,

nièt geheelzonder grond, aan de Engelschgezinden toeschreef, die hem ,naar lli
j beweerde, opzetteli
jk van bi
jstand verstoken hadden (1). Dejeugdige AlArlllTs,hoezeer
geenszins in IlollExluo's gevoelens deelende, was echter evenmin geneigd zich onbepaald

aan den Landvoogd te onderwerpen. Hi
j moest zich welgestreeld gevoelen doorhet
aanzien en het gezag, waartoe de Staten van Ilbllatld hem tot beveiliging'van lzun
gewest verheven hadden. Ook hatl hi
j meer dan ppne reden , om OP LElc'EsTEh mis-

noegd le zi
jn, wien hi
j aanvankeli
k
'
llt ongeveinsde hoogachting en toegenegenheid bewezen had. Toen lai
j in het vorige jaar bemerl
tte, dat de Landvoogd ook hem wantrouwde, had hi
j zich tot hem begeven en llem vergiFenis gevraagd, zoo hi
j door
jeugdige onachtzaamheid ietsmisdreven had, verzoeltende tlatI-EICESTER hen), als een
vader.zi
jnen zoon,nietverzwi
jgen zou,wathem mishaagde. Toen had LEICESTEIA hem
lagchende op den schollder geklopt, zeggende: ))ilt ben we1 overtltevreden, mi
jn
zoon!maarmen heeftmi
j berigt, dateenigen van uwen raad hun bestdoen om u te
bewegen metden Koning van Spanje een verdrag te sluiten,lloewelik betere gedachten van u heb.''Hetwasechterbi
jvriendeli
jkewoordengebleven,enMAVRITShadspoedig
bemerkt, dat op LExcEsTEa's betuigingen weinig staat was te maken. Niettegenstaande

zi
jne herhaalde beloften,had deze volstrelttgeen pogingen aangewend, om den geldelijken toestand van hethuis van Nassaltte verbeteren; en hetgriefde zoowelMArRITS
a1s GraafwILLEM xaoozwlzx , datzi
j aan LElcEsl'E:top aandrang van diens vertrouwden
eenen staat van den boedel van Prins w xxaxazx hadden Overgegeven, en hem daardoor

(1)son, D.111.b1. 27. HOOFT,b1.1166. vAN REvo,b1.120. Vgl.de Yevantwoordinq van
den Graafvan IIOHESLO,bi
j:0lt,B.111.b1.121- 129.
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184- als het ware hunne armoede hadden geopenbaard (1) . Bovenal was MAmUTS verstoop d,
1687 dat LEIESTER gedurende zijn vertoef in Engeland een pakket brieven , door hem over

Oranje naar 1?rankrijk gezonden , nit wantrouwen

aangelegenheden van het Prinsdom

in beslag genornen en geopend had (a) . Teleurgesteld vertrouwen wekt de togenover
gestelde gevoelens op , en bet kan derhalve niet bevreemden dat

MAURITS

neigd was zich naar de inzigten der Staten dan near

voorschriften to voegen .

LEICESTER'S

thans meer ge

Be Algemeene Staten begrepen echter niets to moeten verzuimen om het ongenoe-

gen van

LEICESTER

te verminderen . Zj bezochten hem to Viissingen , betuigden hunne

bereidwilligheid om de hem toegekende magt al s Gouverneur Generaal to erkennen en
to handhaven , en baden hem op hunne raadgevingen vertrouwen to stalls
schreven zij eenen ootmoedigen brief aan de Koningin ,

weans zij verklaarden dat hun

behoud naast God alleen van hare huip ofhing , en dat zij

eras Gouverneur-aneraa1

voortaan zouden eerbiedigen en met at hun vermogen bijstaan .

LEICESTER liet zich

schijnbaar door hunne redenen tevreden stellen . Hj beloofde hen voortaan in het be
leid der regering to raadplegen , en besebreef eene nieuwe bijeenkomst der Algemeerie
Staten tegen den vi f en twintigsten van Oogstmaand bimien
op den veertienden flier maand een plakkaat uit ,

Dordrecht . Ook gaf hij

waarbij ells valsche beschuldigingen

tegen de Koningin , de Engelsche natie , de Algemeene Staten en de afzonderlijke Staten

en Magistraten gestrengelijk verboden werden . Bij velen verwekte deze verzoenm roots

blijdschap , doch anderen twijfelden , of zij duurzame vruchten zou dragen (3) . Het bleek
weidra , dat men zich met eene ijdele hoop had gevleid . Terwj1 de vruchtelooze pogingen

tot ontzet van Sluis aan

LEICESTER'S

tegenstanders eene gewenschte aanleiding hadden gege-

yen , om zjne onbekwaamheid ten toon to stellen , en to betoogen , dat zijne togenwoor
digheid den goeden uitslag der krijgsverrigtingen veeleer tegenhield dan bevorderde , wares.
d e Engelschgezinden daardoor in hun gevoelen versterkt ,

at de vijand niet gestuit en

het vaderland niet gered kon worden , tenzij het gezag van den Lasdvoogd zoa any . ward
uitgebreid , dat aan de uitvoering zijrier be velen geen hinderpalen in den weg konden
worden gelegd (4) .

Er was slechts den middel om dat doel to bereiken . De stedelijke
regeringen en de leden der Staten- .vergaderingen moesten door den aandrang der burneat LEICESTER'S wenschen te voegen . wear geen over
gerij gedwongen worden zich
(1 )

VAN REYD ,

(2) vw
(3)

BOB,

REVD ,

hi . 81 , 82 .
bL 100 .

P. 111 . hi . 21-26 .

VAN BEYD,

h i . 118-121 .

kIUIT . t .

a . p. hI . 326-32 8.

(4) De Schrijver van den ongedrukten brief, vermeld in noot (2) op hi . 276 , komt tot het
besluit , ) flat ten zy zijn Exelientie absoluteiijck mach commanderen . weijnich goet gedaen zat
worden,"
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retling of vrees voor onlusten baalte, daar moesten de halstarrige Regenten met ge- 15841587
weld door aanbangers van den Landvoogd vervangen worden. Langs dezen weg alleen
mogt xaErczsl'xh hopen allen tegen'stand te ovqrwinnen en een onbeperkt gezag te erlap-

gen. Zi
jne parti
j verlangde naar die uitkomsten verzuimtle nielsom haar voorte berei4en; en de Landvoogd zelf gaf het bewi
js, hoezeer hare wenschen metde zi
jne
strookten , door de goede verstandbouding met 'slands wettige Regenten te verwaarlo.

*

zen,en zi
jn verlrouwen bi
j voorkeurte schenken aan de Burgerlloplieden en prediltanten, d1
-e op de burgerj den groolsten invloed uitoefenden (1). Ook werd hetalseen
bli
jk zi
#
i
'ner dubbelhartiglleid beschollwd,tlathi
j zi
jnenSecretarisJrwrrsnaarArnenkut
'den
zond, om de gezindheid van de Xagistraat t
lier stad le onderzoeken. Te geli
jkerti
jd
#'
.

kwamen nieuwe geruchten omtrent gel
aeime vredesondprhandelingen de Staten veronl-

rusten. Van geloofwaardige zi
jde werd verzelterd,datErlzArgzTlr,over hunne slandvastigheid misnoegd, met PARMA was overeen gekomen , den Koning van Denemarken tot
scheidsman âan te nemen; en het scheen metdevri
g'heitlderVereenigdeGewesten gedaan
te zi
l
'n , wanneer de Koningin met Span'e vrede sloot, en xzlllcEs'
rEs tevens de magtbe##
zat, om hen te dwingen zich aan de voorwaarden te onderwerpen, die men wel gena-

digli
jltin hun belang zou willen bedingen. ln I.
lbllaltd verwekten deze omstandigheden
zooveel ergernis en argwaan, dat de Staten weigerden om den Overste xoaoAx, dien
xazrcEsl'Ea tot Gouverneur van Zevenberflen had aangesteld, door M.
xvztlvs in diebetreltIting te doen bevestigen, onder voorwendsel, dat de Prins de eenige Gouverneur was,

dien zi
j in Holland en Zeelalld erkenden (:).
De Graaf v*x xlEVw ExkAR was inmiddels met eenige troepen naarZwollevertroltken,
om de Duitsche ruiters en voetltnechten, waarvoor de noodige gelden naar Bremen
waren gezonden , af te halen. Ten einde te verhinderen, dat hunne aankomst door
*
vsRnroo bemoei
jeli
jkl werd, nam hj het stadje M'
eppen in W estphalen in. Docb bj
wacbtte te vergeefs de hulpbenden, waarop men gereltend had. De Duitscbe Ridmeesters hadden het geld in den zak gestoken, doch geen manschappen aangeworven, en
verontschuldigden zich met een berigt, van hoogerhantl uit de Nederlanden ontvangen,
dat de veldtogt geen voortgang zou hebben en hun dienst derhalve nietvereischtwerd.

Even als in Ilet vorigejaar,waren de hiertoe bestemde gelden dusweder vrucbteloos
uitgegeven; en men kon bi
#
jkansniettwi
jfelen, datdeze teleurstelling aan xaElczsTEM's
aanllangers te wi
jten was, die liever Engelsclle dan Duitsche lroepen in dienstzagen
nemen. Daar llet bezit van M eppen nu doelloos was geworden, werd het door >xEv-

wENAAR verlaten,en eerlang wetler door vEaproo bezet (3
,).
(1)vz
ky ItEYI),bl.120,132. vA5 MSI
-1;RE:,bl.271#.
(2)Il0Ik,1).111.bl.30.
(3)vAx qEvo,b1.121,122.
IlI DEEI,. 1 STUK.
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1584- Toen LEICESTER in het laatst van Oogstnlaand te bovdl-ecltt aanltwam , om de verga1587 d
.
ering der Algemeene Staten bi
J te wonen, waren de afgevaal'
digden van I1olla1t(1 a1daar nog niet tegenwoordig. Xet grontl ontevreden over ditverzuim , lzetwelk in den

hagcheli
jken toestantldes lands b
'i
jkans onverantwoortleli
jk mogtheeten,zondhi
jwILLEM
BvhnEs op den acht en twintigsten van Oogstmaand naar de Staten vall die provincie,
m et last om hun onder l
aet oog te brengen, dat de Lantlvoogd, niettegenstaande vele
*

zwarigheden, al het mogeli
jke totontzetxan Slklis en vertlediging des landshatl beproefd, tloch slecht met geld en kri
jgsvolk was ontlersteund; dat de yi
jand zich tot
nieuwe ondernemingen toerustte, en llet derhalve dringend noodig was een veldleger

bi
jeen te brengen; dathi
j, totzi
jn grootleedwezen de Algemeene Staten nog niette
bol-lll-eclll bi
jeen gevonden hebbende, zich in alleri
jltotIlbllatttl wendde, alsllet
ltllaest verrnogende en opbrengende gewest, nletverzoek onAte weten ofde Staten bij
tnitgte el) willens waren Az-ltlteîî'
ten andere Geldersclle steden van leeftogt te voorzien ,

over hoeveel troetlen hj zou kunnen beschil
tken,welke geldl
zaifldelen ziihem zouden
ttlevertrouwen en welkekri
#
i
:gsbehoeften nog voorhantlen waren (1).
.
e;

De Stateu vptn 11
-f
?J/c,
/?f/, Itheer dan ooit voor L'
EfcllsrEh's heerschzuclltige plannen be-

tltlcht(zy
h,Avertlen tloordeze rondborstige vrttgen 1
-11een naoel
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tj
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agt.
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1J84- eenkomstig het besluit der Staten kon worden betaald. De Staten verzochten heln
1587

voorts, den oorlog ter zee aan het beleid van den Adlniraal, en het verleggen van de
garnizoenen aan de Stadhouders der onderscheidene geyvesten toe te vertrouwen. 3
)En
orn voortaen'' dus eindigde dit vertoog - ))te beter eenigheyt, correspondentie en
confdentie tusschen den staten en Uwer Excell. te voeden en t'onderhouden, sal uwe
Excellentie believen voor al te doen repareren, 'tgene bj toedoen >an eenige ongeraste menschen, of door onverstant op ten naem van uwen Excellentie in (len voorleden

jare in 'tstellen van eenige Gouverneurs,efSuperintendenten van den Steden ofQuartieren, en in 'tconfereren vall eenige principale Omcien, so van der Politie als Justitie, tegen d'acte van tlelatie van 'tGouvernelnent is gedaen. En te doen ellkctueren

'tgene bi
j den Staten in 'tgenerael en particulier, conform den Tractate methare
llajesteyt gemaekt, en tIe voortz. acte bi
j voorgaende Remonstrantie aen u3'
3'e Excellentie is versocht. En dat uwet' Excellentie tot dien eyntle believe van hem te doen
Ncrtrecken, en geen geloof in de saken van tlen lande te geven , so den personen van
dese landen , als andere Natiën , die oneeniglleyt en dimdentie tusschen den Staten
el
'
l uwe Excell
entie soel
ten te maken, en consequenteli
jlt de landen in confusie en de

.

eere en reputatie van uwerExcellentie in hazard testellen (1).''
Hoewelten hoogste overdeze handelwi
jze der Staten van Ilollattd gebelgd,gaf LExcusl'Eh eclater twee dagen later een schrifteli
jlt antwoord, hetwelk van gematigdheid
scl
zeen te getuigen. Hi
j verkIaarde dat hi
j nietmeer gezag verlangde, dan hem werkeli
jk wasopgedragen, dt
lch ook in de volkomene uitoefening '
daarvan wilde geha dhaafd wordela, weshalve lai
j vorderlle dat alle stukken nietdoor de Staten maar door
heln gezegeld en op zi
jnen naar
n uitgegeven zouden worden.Den nieuwen eed aan de
bi
jzondere gewesten, stçden en Stadhouders achtte hi
j onnoodig en '
gevaarli
jk, daar de
eerbied voor afgelegde eeden door hunne vermeùigvuldiging m oestverminderen. Hetregt

oin de bezettingen te veranderen had hi
j steeds gehad,en wilde hi
jbeheuden.Overigens
verzocht hi
j nadere opening van hetgeen men, volgens hetslot van hetvertoog, hersteld wilde hebben, ten einde dan daaromtrent te handelen, geli
jk hi
j in billi
jkheid
zou meenen verpligtte zi
jn (:).Doch zi
jne ware gezindheid bleekuitdewoorden,welke
llt
j toornig aan eenige afgevaardigden der Staten toevoegde, die hem over de inkwartiering van Engelsche hulptroepen in Delpshaven, Maaslandslktl
's en Gouda kwamen
spreken. De Engelsche natie, zeide hi
j, werd in deze landen slechtbehandeld; doch
hi
j zou hare Majesteit van alles kennis geven en zich welaan de ware Souvereinen
weten te adresseren, waarvan de Staten slechts de gemagtigden waren

(1)soR,D.111.b1.32. vz
t: nl
rvp,b!.122.
(2)Ilon,P.111.bl.33.
(3)Izesol.t,.Ilolland,1587 bl.880,882. xsvlT)t.a.p.bl.343 noot85.
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Op den tweeden van Herfstmaand verschenen de leden van den Raad van State v.
v+x.1584en Mzwzzx in de vergadering der staten van Ilolland, om uit x-zrcEsvsh's naam op llet 1587
aanknoopen van onderllandelingen met I'ARMA aan te dringen. De Landvoogd verk-laarde
dat ELIZABETII hem hare verwondering had te kennen gegeven , dat de Algemeene Sta-

ten nog geen afdoende besluiten otntrent het bi
jeenbrengen van een veldlegeren de
daartoe benoodigde geldmiddelen geno
'men hadden,daarhet llaar onmogeli
jlk wasllare
hulptroepen te vermeerderen , of meer geld over te zenden. De Staten m oesten der-

'

halve weten ofzi
j zich dooreigene krachten kontlen besclaermen. NYaren zi
j daartoe,
geli
jk xzElcssl'Eltmeende, nietin staat,dan scheen hetgeraden te zi
jn zich ernstig te
bedenken, ofhetnietbeter ware op redeli
jke voorwaarden vrede te sluiten, dan tloor
gebrek aan de mitldelen tot tegenstand de eene stad en provincie na de andere voor

het geweld des vi
jands te zien bukken. Volgaarne wilde de Koningin van Ezlp:Jtlzz#
de Staten daarbi
j bellulpzaam zi
jn. Zzoo zi
j echter meenden betere voorwaarden te zul1en erlangen, wanneer zi
j afzonderli
jk metden Hertog van I'ARMA handelden,zou tle
Koningin zich daartegen nietverzetten (1).
Groote ontsteltenis baarde deze opening, niet slechts in Ilbllund, maar in al de

Vereenigde Gewesten. Niet alleen de parti
j der Staten,maarook vele aanhangers van
x-yucEsl'
Eh werden daardoor met de ernstigste bezorgdheid vervuld. Xen herinnerde zich

hoe de Prins van Oranje steeds gewoon was,zelfs onderde grootste tegenspoeden,tlen
ingezetenen moed in te sprelten, en hen met de regtvaardigheid l
zunner zaalt te troosten, wellte God immers niet zou laten te gronde gaan. LEICESTER scl
aeen hen in tegen-

deel door overdri
jving van 'svi
jands magt en geringschatting van 'slantls hulpbronnen
vi
tn verdere verdediging te willen afschrikken. Velen, die tot op dien ti
jtl in den
Landvoogd een onbegrensd vertrouylen lladden gesteld, begonnen thans in hunne gezindheid te wanlkelen, en de vrees te koesteren , dat de Engelschen de Vereenigde Gewesten aan hunne belangen zouden opoflkren.Bespeurende, welk een nadeeligen indruk

zi
jne verklaring overalhad gemaakt,nam IZEICESTER de toevlugtt0tzi
jne gewone veinzeri
j,en verzekerde,datmen hem verkeerd begrepen had.Doch wie kon geloofslaan
aan deze bewering? W ie lton mannen a1s AxEwlzx en VALK verdenken, van 'sLandvoogd's meening op zulk een gewigtig punt niet gevat of verkeerd overgebragt te heb-

ben (2)? Ook kwam ter zelfder ti
jd een geschriftin OLOENB.
KItXEVELT'S banden,het(1)son,D.111.bl.34.
(2)Bon,D.111.b1.35. vAxMETEREN,b1.272,273. vAx REVO,bl.109. NVAjENAAR,Ythd.l.
/ï.
s/.
D.Ylll.1àl.236.0pden 22en october(otlt
le sti
jl)desvorigen jaarshad Dr.ctsnx aanI-EICESTER
geschreven:))lnttzsschen zi
jn '
AIr.v.
&t,I
(,AIr.àIEsllxen ik vastbeslqten nietste doen dan ovcreflnkomstig het goedvinden van Uwe Excellentie-'' (Ni-tespozldence,p. 443.
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1584- welk hieronatrent geen twi
jfel overig liet. De Agentder Algemeene Staten in Eltge1587 laud,Joz
kclllAl ORTEL, was aldaar bel
tend geworden met IZEICESTER,s geheimelnstructie,

en had daarvan onmitldeli
jlt een uittreltselaan 'slands Advokaat doen toekolnen. LEIcssa-Es kreeg in die lnstructie den last om zlh te doen laerstellen in het gezag, het-

wellt hem aanvankelijk opgedragen,docllsedertzi
jneafwezigheid aanmerlkeli
jk-besnoeid
was. ;oo de Staten daarin nietwiltlen toestemmen,zoude lli
j zlcl
a toteenige steden
en totde gemcente rigten ))opdatse haerlieder (nameli
jk de Staten) bi
j eenigermiddelen mogen induceren tot beter conformiteit-'' Hi
l
- moest zich de magt verschaFen om
k.y

den hantlel op 'svijandslanden te beletten, en de overtreders zi
jner plaltk-aten te straffen; en wanneer llem die magtgeweigerd werd,zoude hi
j ))mogen daertoe versoeken
de assistentie N-an de gemeinte:hen luitlen verlklarende,dathare Xajesteithareauxiliare
hulp.e wil Avederom roepen, ten sy 't selve werde geredresseert-'' sverd het volige ge-

zag hena teruggegeven, tlan zou hi
j hetmogen aannernen,doch sleclats voorden ti
jd,
gedurencle welken ELIZAT
II>Z'
r1I de skderlaltdelt zou blij
ven ondersteunen. Voortsmoestlai
j
aan de Staten eenen vredehantlelmetSpalt
je voorslaan.en wanneer zi
jdaarvan afkeerig
svaren, hun verklaren, tlat laare Xqjesteit zich in lletbelang harerzwaar belaste onderdanen verpligt zoude zien , de billi
t
jlke voorwaarden aan te nem en , die haar door
pxu.z
u.
&.uitnaalu des Konings van Spazl
je werden aangeboden,en afzontlerli
jlk vredezou
-

sluiten. Voor zoo verre de Staten zicl
a tegen de onderlaandelingen zouden verzetten,

moestlli
j daarvan kennis geven aan de gerneente,en haar tevensoëltnerlkzaam malkenop
de gevaarli
jke gevolgen,die t1e terugtrelkking derKoningin metzich ztlubrengen,enop
tle aannlerlkelijke verlninclering van belastingen,die uittien vretle zotlvoortvloei
jen.Ol
'
n
dit doel
bereilken moest LEICESTEI
i zich bedienen van ))eenige sp'
eciale welgequalificeertlepersonen in grootsten credh
t
#
-tby de gelneinte-'' En zoo lli
j bemerkte,datl
uxvalrs
en uouElt,
o zicla tegen het sluiten van den vrede zouden verzetten , zou l
aijllunmogen

A'
el'zekeren,dattlaarbi
#jvoor hunne belangen behoorli
jk zou g'
ezorgd worden (1).
11etzi
J
' IZIIICESTEIA deze lllstructie werlkeli
J'k van zi
J-ne Konin:in ontvanue
e n had, l
zelzij
oltrEL zicl) l
aad bedroo
ocn, geli
J
'
:k tle Lantlvoogd later be53eerde: de daarin bevatte voor-j
:n D
j
yedrao
Sc1-11-1-ften sterntlen zoo volkorlaen nlet zr.
>-overeen , dat haarbestaan bezwaarli
.jk
.

kon betwi
jfcld worden(2). Zi
j gafden sleuteltotLElcEsrElt'sbetloelingen.Zi
jverspreidde
een lleltlel- licllt over zijnc verklaring, dat l
ai
j zich wc1totdc ware Setlvcreinen des
lands zou weten te vervoegen, wanneer hijvan de Staten geen voltloenden eerbied en
(1)1$t
.
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DES VADERLANDS,

onderwerping ondervond .

Doch zij drukte to vens , in hat oog der Staten , op zijne handel- 1584-

wijze het brandmerk van onregt en verraad . Door opruijing des yolks zou ht trachten den
invloed tern

to krijgen

dien hij grootendeels (loon eigen schuld verloren had . Niet aan

he t verbeurde vertuouwen der iegering , maar aan de blinde ingenornenlieid des yolks
hij vooi'taan zjjn gezag te danken

labben .

Lo u

Door dvang , gevale , oploer ve11igt , zou

de tegenstand van de w'ettige Regenten des lands be(Iwongen , en hem acne inapt gegeyen worden , waarvan hj terstond gebruik zon maker om de Vereenigde Gewesten one er
Yoorzeker lean bet niet bevreemden , dat tie

Spanje's lieerschappij terug to hrengen
Hollandsehe Staatslieden , die met
mintler geneig(i werden ow

bet dreigende gevaar inzagen , steeds

OLDENBiThEVELT

LEICESTER'S

eisclien in te willigen .

T ies slechts (Ic magt

3 . vaderlands stonden op liet
der Staten , maai liet welzijn en de onafhankelijkheid cos
spel .

holland hat hoogste gezag toe to veitouwen , en hem

Den Landvoogd ooh in

van geld en troepen hehoorlijk to voorzien , koii geen andere gevolgen hebben dan tie
uitvoering zuner jIa1iien gemakkelijk Ic inaketobs1)Odigefl(n iiiakeri en te bespoedigen (1)

op

den zesden van Herfstniaand liet

LEICESTER

cane remonstrantie mu de llgeNacre
meene

Staten in druk uitgaan , tot regtvaaidiging van zjn gedrag , en zond dal stnk ook aan
tie Staten van alle gewesten ,

(1)

ILU1T ,

0111 LEICESTER

(IC

ifoven

van Tislitie en de voornaamste Ilollandsehe steden

([listt d. St(talSi . B . I! . hi . 330 , 32) vciklaart dal de Staten geii ongelijk haddeii
verciaclit to liouden , als lieiii werkelijk zulk ten bcrigtscliiilt as iiedegegeveit , clock
iniridei aanstoodijk ,
ads rich door 1'C/license du siedclijke Viocilseliappen

ache die Instructie

vcrstaat , lictgecii echter zoowel not tie woordeit aids
( 1)

Oj)

hi . 2i .

LEICESTE1I

hieki zich ook nits iict

I]ht
dc

de ftcii dici dap ii stiijdt . A ~1
f) . hoot
stcdelijkc Magisiiaa[spersoien , niaar met

tie BuigciIioiiicii en Frcdikaiitci op . IJool ziih uituitciid tot, de Siocdsciiappeii to warden

kon hij , ailhaiis in (,o/land zijmi dod ides hceikcn . Dc \ioedsciiappen ioesteii de rhaive ge
ve1ddadig \eiafl(Ici(t woiclen, door de bnigei of door niiiitaire 1nagt . Dit black sveldia to Leideii . --

LI1LDEIIJ)IJK I (iCii .

gegaan te liebben va

(I . Yadeil. D . VU . hI . 150) cikent : a

LEICESTER

sellijot teen zwanger

het ontwerp on zit i an tenure vootname steden inecster to maker tangs

den weg hem vooiy,iescliei'en" -

dat

LEICESTER

VAN DER KEMP ,

( iiauiit .c van IYassau , ID . II . hi . 49 vv,) ooruleeit

zieii met voile iegt tot tie eigenijke Staten wendde , a naineiijk de corporati ii clef'

Edeien , stecielijke Vioedsehappen , Schutterjen , en Gikien , dir of onmiddeiijk of hij tiappell
hunne gemagtigden tar Staten-veigadeiing afzonden ," cloth necmt liierbj niet in aaiimcrking , dal
tie sehutterijen , giiden en overige stcdeijke corporation en broedeiseliappen in Holland reeds niet
meer tot tie iegeringsligcliainen beiiooidcii . __ GROE\ VAN P11nSTERE1i (iiandboek 219) sciijimt de
)) aansiagen hier en daai omn zicli , ten hehocv van LEICESTER , meester to maker van St eden"
wettig to achten , daar i) ;j spieekt van den a toeleg om Leiden order het wettim gezag 'van den

Landvoogd te brengen ," en bij de bewaring van WIlKES , dal de Souvereiiiitcit 1)13 de gemeente
217) , vervjst near
150 , aiwaar Prins WILLEM van overlie geprezen wor(il . als die
beiustte
a (le Sehutterijen en Gemncenten tegen dci 1t€~enten willekeurige liecrsc1iappj" besclicrmd Beefs .
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1584- met eene begeleidende missive, wier opschriftbi
jde steden nietslechts aan de Vroefl1587 schappen, maar ook aan de Burgerhoplieden en Dekens van de Gilde*
n gerigtwas

De inlaoud van datbelangrjkestuk verdient eene uitvoerige mededeeling.
LEICESTER ving daarin aan met de verklaring, dat het der geheele wereld bekend

was, hoe de Algemeene Staten, na'te vergeefs hulp bi
j andere Xogendheden gezocllt
te hebben,eindelj
tk de Koningin van Engeland door hunne aanlloudende beden bewogen haddcn om hun,uitmedeli
jden methunnenvdeerniswaardigen toestand en totbevordering der godsdienst,eenigen bi
jstand te verleenen. Xetdenzelfden aandrang hadden zi
j aan de Koningin verzocllt, ofn hem als haren Luitenant Generaalheiwaarts te
zcnden,welken last hi
j,niettegenstaande zi
jne gevorderde jaren en de eervolleslelling,
die lli
j in Engeland bezat, ter eere Gods en uit genegenheid voor deze landen hatl
aangenomen. Terstond bi
j zi
jne aankomst hadden de Staten hem uiteigen beweging
het hoogsle gezag opgedragen, omdat, geli
jk zj toen zeiden, de nood hen daartoe
t
lrong; weshalve bi
jhetook aangenomen, en allesgedaan had,watin zi
jnvermogen
was,om den vi
jand tekeer te gaan. De Veluwe en de Betuwe waren door hem heroverd geworden. Daarop washi
j, om gewigtige redenen, naar Engeland vertrokken,
en had van t1e Staten brieven voorde Koningin mede gekregen,'waarin zi
jne diensten
zeer geroemd werden. '
W einig ti
jds daarna waren Deventer en de schansbi
j Zt///?/?,
t,l
schandeli
jk aan de Spanjaarden overgegeven, hetgeen laem zoo diep in hethartgetroFen had, a1s iemand uitdeze landen. Xaar hi
j wastoch de eerste niet, die door
verraders bedrogen werd, en ook onder de Nederlanders waren sederlden kri
jg tegen
Spall
,'
)
e genoeg eerlooze sclaelmen geweest. Nietcemin had men zi
jne eeren z*
h#
'n gezag
in twi
jfelgetrolkken, en totnadeel van beide veelgedaan, t
lat hi
j metstilzwi
jgen zou
voorbi
jgaan. Docb om .
hem nietslcchts bi
j de ingezetenen dezerlanden maar ook bi
j
zi
jne Koningin verdachtte maken,Iaad men eenen,briefvo1valschebeschuldigingenaan
hareXajesteitgezonden,die,zondervoorafgaandebewilliging derVereenigdeGewesten,
slechts door enkele kwaadwilligen was opgesteld. Hoewel deze omstandigheid hem g'q-

regtigd zou hebben, zich niet verder naetdeze landen in te laten, had bi
j uitzorg
voor hunne welvaart en voor de godsdienst niet slechts de Koningin tot volharding

in haren bi
jstand aangespoord, maar was ook zelf teruggekomen, en had zich ten
uiterste benaarstigd om Sluis te redden, waarin hi
j echter slechtwasbi
jgeslaan door
de Staten, die hem de beloofde drie duizend manschappen niet gezonden, en van (Ie
toegezegde honderd duizend gulden slechts dertien duizend uitbetaald hadden. Ook
hadden de Omcieren der Admiraliteit de gunstigste gelegenheid verzuimd, om Slul
's

naettle vlootte ontzetten. Vrathertlzelsen betrof, hi
j had zich tevreden getoond met
(12
h
,xluvlT &ï.
$'
/.#.Staatsr.D.1I.bl.364. ltesltl.'?.Uolland,b1.892.
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de eerbiedsbetuigingen der Staten,de Koningin overreed om hunne handelingen, waar-1584door zj zich zeer beleedigd achtte, ten goede op te nemen, en hen zelfs behulp- 1587
zaam geweest om den moedwil dergenen te bedwingen, die kwaad van hen spraken,

zoodathetuitalles bleek dathetgeenszins zi
jn plan was, geli
jk sommigen beweerden,
om de gemeente in opschudding te brengen, en zich daardoor op de Slaten tewreken,

of zich van hen meester te maken. Hj had alle pogingen aangewend,om den Graaf
van HouEwx,o tot betere gedachten te brengen, docb was daarin zooweinig geslaagd, dat

deze hem den gevraagden bi
jstand in troepen en kri
jgsbehoeften niethad doen toekomen. en volslrektweigerde hem te gehoorzamen. Na, zooveelhem mogelijk was,de
steden Bergen pp Zppm , ostende, A.
rel en andere bevesligd te llebben, was hi
j te
Dordrecht gekomen, om van de Slaten te vernemen,op welke wi
jze zi
jhem totoprigting van een vqldoend leger zouden in staat stellen. en had zich terstond tot de
Staten van Ilolland gewend, wier afgevaardigden nog niet verschenen waren, om met
den uitslag hunner beraadslagingen bekend te worden. Doch in stede van hem op

zi
jne vragen te antwoorden,hàdden zi
j hem voorgedragen))sekerearti
jkelen en nieuwigheden, aengaende de souverayniteytof opperste machtvandelanden,meteenigepoincten

van limitatiën en verkleyninge zi
jnerautoritel't,''geheelin stri
jd metdeakte,waarbi
jzi
j
hem het gouvernement hadden opgedragen. Deze handelwi
jze wasllem zeer vreelnd
voorgeltom en, aangezien hi
j nimmer meer gezag had begeerd, 2an hem gegeven was,
en hi
j zich nietbegri
jpen kon,datmen de magtvan den StedellouderharerXajesteit
wl
lde verkleinen, nadat hi
j juist metnieuwe hulptroepen tothunne bescherming was
teruggekeerd. Hj had derhalve den Raatl van Slate opgedragen om aan Ilblland's
Staten te betuigen, dat het noch zi
jne schuld noch die van den Raad zou zi
jn, zoo
eenige plaats in Gelderland door gebrek aan troepcn en geld verloren ging. Hàjwist
.

*

wel dat sommigen dit uitstel weten aan de armoede der provinciën, die op den duur
zullte zware lasten nietzouden kunnen dragen; anderen aan den vredehandel, dien men

beweerde tusschen El-xzAss'
ru en PAPMA plaalste gri
jpen. Ten einde de Staten hieromtrent beter in te lichten, had hi
j hun door eenige leden van den Raad van Stale
doen aanzeggen, dat de Koningin hare hulp zou bli
jven verleenen,bjaldien bunne
middelen voldoende waren om den kri
jg vol te houden,en hi
j daarvan niet slechts
met woorden maar met daden verzekerd werd. svaren echler hunne middelen niet
toereikende, dan bestond er ook geen retlen waarona ELIZABETH raeer zou doen dan
het met haar gesloten verdrag medebragt, tlaar de bescherming harer eigene lantlen

reeds groote onkosten veroorzaakte, en zi
j hoofdzakeli
jk om derStaten wilin vi
jandscbap met Spanje getreden was. Zi
j was derhalve in het laatste gevalbesloten met
PARXA in onderhandeling te treden, doch llad daartoe zonder de medewerking der Staten nog niet willen overgaan. He@ was eene openbare valschlleid,onder de gemeente

te stroot
jen,datzi
j reeds eene overeenkomstmetden vi
jand zou gesloten hebben.EchlIl DEEI,. 1 STCK.

.
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18
4- ter werd de.Koningin geenszinsdoorhettraktaat verhinderd, afzonderli
jk metSpanje
587
te onderhandelen; doch zi
j wilde gaarne aan de Staten de gelegenheid geven,zich bi
j
de onderbandelingen te voegen. De zending &an BRAX.E naar Spanje en de terugkomst
van LEICESTER waren bewjzen van hare goede trouw. Doch zoo de Staten de noodige
middelen totden l
trtjg nietkonden opbrengen,wat verwachtten zi
j dan vap haar? Indien zt
j gezind waren den Landvoogd de magtte laten, tlie zi
j hem aanvankeli
jk hadden gegeven,en hem te bewi
jzen datzi
j,metde hulp derKoningin,denvi
jandkonden
weerstaan,dan washi
j bereitlzich totde dienstvan alde provinciën te latengebruilten.
W ant hoewelsonamigen ziclz uitsluitend bekommertlen om het behoud van een of twee
gewesten , zonder van de overige veel werk te malten, zoo had de Koningin toch met

alle gehandeld, en was hi
j verpligtvooralle zorg te dragen, daar heteene niet zonder het antlere lton behouden worden. ;oo zi
j dan voornemens waren Iletn llet gezag
niet te laten, dat zi
j llem gegeven hadden, dan moestlli
j totbewaring van zi
jne eer
en dïe van hare Xajesteitbetuigen, datde schuld en schande nietaan hem noch aan
haar zouden mogen toegeschreven worden ,indien eenig verliesofongemal
tdaaruitvoort-

vloeide. W anneel
' zi
j aan de opbrengstder maandeli
jksche tweemaal honderd duizend
gulden eenige beperkingen zi
jner magtmogten willen verbinden, zoo was hi
j nietgczind die aan te nemen. Oolt had hi
j reeds meermalen verklaard,datdie opbrengstonvoldoende was. Kon men nietmeer geven, dan wisthi
j niet waartoe zi
jne tegenwoordiglleid zou dienen. Hi
j bad hen daarom ernstig een eindbesluitte nemen, opdat hj
geen ti
jd meer verliezen, en de Koningin weten zou, wathaar te doen stond. Ten
slotte verklaarde hi
j last te hebben om de Hollandsche en Zeeuwsche steden van dit
vertoog kennis te doen dragen, daar vroegere verdragen tusschen E ngeland en de Nederlanden.dikwerf niet alleen met de Vorsten maar ook metbi
jzontlere gewesten en
.

steden gesloten waren, ten einde zi
j daaruitde bereidwilligheid der Koningin mogten
leeren kennen om aan hare beloften te voldoen, wanneer zi
j van deze zi
jde geli
jken
handhave
n
en
het
noo
t
l
i
ge
t
o
t
'
s
l
a
nds
behoud
in
ijver bespeurde om het verdrag te
hetwerk te stellen (1).
Dit gewigtige stult was vergezeld van eenen brief, waarin LEICESTER medetleelde dat

hi
j bt
j zjne terugkomstniets verzuimd had,om van deAlgemeene Statcn eene behoorljke resolutie te erlangen betrekkell
jk de regering en hetkrjgsbeleid. goch integendeelhadden de Staten van Ilollattd hem ondersckeidene punten voorgehouden,in strt
jd
.

-

methunne vorige beloften en hunnen schuldigen pligt. Ook hatlden sommigen niet geKhroomd in openbare vergaderingen te verzekeren, dat er reede tusKhen E ngeland en

spakqie vrede gesloten, en hi
j teruggekomen was, om de Vereenigde Gewesten i'
n de
(l)soR,9.111.bl..
39 41.
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laanden der Spanjaarden over te leveren. Dit was valscheli
jk verdicht.)om deGe-15
841587
lneente te verlelrden,en metsodanige oorsake haer profi
jtte doentoteenandereynde.''
Hi
j achtte het zi
jnen pligt de Regenten tegen diergeli
jl
ke prakti
jken te waarschuwen,
en zond derhalve zi
jn vertoog aan de llgemeene Statèn ook aan hen, opdatzi
j hem
laun gevoelen daarover zouden te l
tennen geven,weshalve lli
j verzochtdat zi
j laem llun
antg'
oord schrifteli
jlkzouden zenden,opdathi
jde Koningin te betervan hunnemeening
zou ltunnen onderrigten. Hi
j verzekerde plegtig, bi
j den almagtigen God, datertot
nog toe niets verder betrekkeli
jk den vredehandelwasvoorgevallen,dan zi
jnvertoogvermeldde, en dat de verbreidersdertegenovergestelde geruchten hunne beweringen geens-

zinszouden ltunnen bewi
jzen.Voorzeker zou de Koningin nietgoed kunnen opnemen,
dat eenige ))onbeschaemde luyden'', in plaatsvan hare weldaden dankbaar te erkennen,

haar zoo schandelt
jk belasterden, alsof zt
j de Vereenigde Gewesten door middelvan
zi
jn gezag aan den vi
jand wilde overleveren. Het verdriet,datzi
j daarover zoude gevoelen,zollligteli
jlt hare geneigdbeid tot bi
jstand verminderen en haarnopen,om hem
terug te roepen,tenzi
l'hare eer voldoende hersteltlen tegen de verspreiders der aanti
jgingen naarbellooren geprocedeerd wertl,temeerdaarhi
j,nazi
jneherhaaldebetuigingen
aan de Staten, geen andere verklaring van llet gebeurde kon vinden,dan dat ))sommige bose geesten trachten door sulke indirecte omwegen en valsche persuasien twist

te sayen, en hare Xajesteit te verbitteren, om haer eyndeli
jk dese Landen te doen
verlaten (19.''
Het leed geen twi
jfel, of deze begeleidende brief doelde op oxuoBwsAltxsvELl',die
tlen inhoud van LExczsrEh's lnstructie,geli
jk ORTEL hem diehad toegezonden,aan enltelen zi
jner vertrouwden had medegedeeld. De Staten van Ilolland waren zoozeer
overtuigd van het gevaar, dat hupnen Advokaat ten gevolge van LElcEsTER's openbare 11 v.

vjandschap boven het laoolkl hing, dat zj op den elfden van Herfstmaand beloofden llerfstmaand
lem bi
j te staan en schadelooste laouden, wanneerllem buiten ofin regten iets zou 1587
overkomen oftelaste gelegd worden,ter zake van de diensten,dienlzi
jdenlandebewezen had (:).
l

Op denzelfden dag, waarop de Staten van llolland ditbesluit namen, verschenen

afgevaardigden tler Algemeene Staten, die desti
jds uitde gemagtigden der Staten van
Gelderlaltd, Ulrecltt en Friesla3td bestonden, in launne vergaderi
ng. Zi
j beklaagden
zicb , te bovdrecltt reeds veertien dagen te vergeefs op de komstderStaten van Ilollaltd

gewacht te hebben.Zi
j verklaarden datde Landvoogd steeds ernstiger op hetvaststellen
van de geldmiddelen en van den staat des legers aandrong, en dat de besluiteloosheid

(1)s0q,t.a.p.là1.42. xl-vl'
r,Iiist.d.,&/J:t/.
$.
?-.D.11.L1.343 351.
(2)ltesol.t?,llollaltd,1587 1:1.885. xttTl'
r,t.a.p.b1.351noot9057 *
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1584- der Algemeene staten de grootste onheilen zou veroorzaken. Reeds verwekte die traag-

1587 heid groote opspraak bi
j de gemeente, en waren zj dagelt
jksaan zware bedreigingen
blootgesteld. zonder medewerking van Holland'sStaten konden zj echter geen besluiten nemen,weshalve zj hun dringend verzochten gemagtigden metvoldoenden lastnaar
bordrecltt te zenden. li
j vreesden, dat IaslcEsl'Ea, over hunne houding ontevreden,
zich tot zi
jn vertrek bereidde, en waren zeer beducht voorde ))dangereuse emotiën
van de gemeenten,'' die daarover in alle steden dreigden te ontstaan. Xogt Ilolland

echter in zi
jnen onwilvolharden, dan verlangden zi
j te weten hoe datgewestin zi
jne
verdediging en die zl
jner bondgenooten dacht te voorzien, en verklaarden dat zi
j,
a1s hun hieromtrent geen voldoende inlichting gegeven werd, uiteen zouden gaan en
naar huis vertrekken, om hunne lastgevers van hun wedervaren verslag te doen , ten

einde zi
j voor htln zelfbehoud de noodige maatregelen zouden kunnen nemen. Bovendien verzochten zi
j uitnaam van den Landvoogd,dateen ernstig onderzoel
t mogtworden ingesteld naar de opstellers en verspreiders van den geheimen lastbrief, waarin

hem zou zi
jn opgedragen om de onderwerping der Vereenigde Gewesten aan Spanje te
bevorderen. LEICESTER had hun uitdrukk-eli
jk verklaard datde lastbrief geheel verdicht
was, en dat hi
j volgaarne al zi
jne papieren zou laten verzegelen en nazien, ofiets
dergeli
jks daaronder gevonden werd, weshalve hi
j allen,die diergeli
jke geruchten uitstrooitlen, voor ))verradersvan godsdiensten vaderland''houden moest (1).
De Staten van Ilbllalèd, die geneigd waren LEICESTER des te meer te wantrouwen,

naarmatehi
j de waarhcid zi
jnerverl
tlaringen te heftigerbetuigde (2),en zich doorllet
ongeri
jmde en onuitvoerbare voorsteltot verzegeling zi
jnerpapieren,uitwelkedelastbrief
reeds lang kon verdwenen zi
jn, nietlieten versclzalken, gaven aan de afgevaardigden
een weinig afdoend antwoord.Zi
j klaagden op hunne beurt,datvoortdurendtlooreenige
woelgeesten tusschcn de Staten en den Landvoogd misverstand en oneenigheid gezaaid
leel tlezer landen , in
werden, waardoor het gezag der Staten , tot onherstelbaar nat

twi
jfel getrokk-en en ondermi
jnd werd. Te vergeefs hadden zi
j getrachtde Staten der
overige gewesten te bewegen,om hunne grieyen gezanaenli
jlkaan den Landvoogd voorte
dragen. Bi
j gebreke van medewerking,waren zi
j genoodzaaktgeweestalleen op hunnen naam een vertoog in te dienen, en te verzoeken dat luslcEsl'
l!lt op hunne bezwaren

acht mogt geven, hetgeen hi
j echter nietgedaan had. Voorzeker zouden zi
j nietin

(1)son,D.111,b1.43,44. xst
ll'
r,bi.35l 353. Resnl.t?.Holland,1587,b1.884.
(2)vAx ltEA'n,bl.109,meldtdatI-EICESTER )tmetgrouweli
jcke eeden,by si
jnengraeuwenbaert,
by de Kroon van de Coningin,ende by dc Sonne swoer endc loochende, datter nietaen en was.'?
Zie ook lles()l.t'. Il0ll(
tIld, fal. 886.
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gebreke bli
jven het algemeene welzl
jn te bevorderen;maar alles moestmet orde ge-1584scbieden, opdat men niet in ))meerder confusie''zou geraken (19.
1587
Innlidtlels had Lslczsl'Elt zelf aan eenige leden van het Hof van llbltand, die llem

teDordreclttbezochthadden (:),zi
jnegrieven tegen OLIIEwBARXEVEI,T ontboezemd,en
zich beklaagd tlat de Advokaat in de volle vergadering der Staten van Ilellattd den in-

houd van zi
jnen verdichten lastbrief had medegedeeld. De Raadsheeren verklaalllen
nimmer daarvan gehoord te hebben. 5Vel waren er geruchten van onderllandelingen

tusschen Engelattd en Spall
je uitgestrooid, doch voor zooverre zi
j daarnaaronderzoek
hadden gedaan, waren die uit vreemde landen gekomen. De opgewondene stemming,

waarin de Landvoogd verkeerde,en tIe omstandigheid,dathi
j,op hetpuntom zelfnaar
's#cg: te vertrekl
ken,eenige compagniën Engelschen teLvaaslandsluisentebelpbaven
bi
jeentrok, wekten echter bi
j hen hetvermoeden op,datlli
j eenen aanslag in den zin
had. Onmiddeli
jk na hunne terugkornst in den nacht van den twaalfden van llerfstmaand begaven de Raadsheeren vAw w lzloAxltosx en cAsEàlsltoo'
r zich naar olunElsAh-

xzvzxar,om hem te waarschuwen datlzetop zi
jn persoon gemuntwas,waarop de Advokaat, zich in het openliggende 'sGt'
avettltage niet veilig achtende, nog in denzelftlen

nacht naarDelftvertrok, waar de regel.
ing zi
jne inzigten deelde, en in staatwas het
binnenkornen van troepen te beletten. Hi
j vernarn aldaar, datzich in Zeelattd reeds
het gerucht verspreid had,tlat Prins Axiual'
rs, OLIIISNBAIt>EVELT en verscheidene anllere

personen opgeligten naar Engelaltd gezonden waren; weshalve de eerste op raad zi
jner
vrienden zich insgeli
jks binnen belp voor het gevaarbeveiligtle, dathem scheen te
dreigen,en methulp van llonEwluo eenig ltri
jgsvolk verzamelde,om ,wanneer hetnoodig mogtzi
jn,geweld metgeweltlte kunnen keeren. 9e gepastheitldezerlnaatregelen
(1)son,D.111.bl.44.
(2)De naauwkeurigeS0R begaathiereen misslag, doorditbezoek in verband tebrengelllnet
de beantwoording van LElcEs'
rEl
t's vertoog, hetwelk etlrst op den negenden Septcm her door hetHol-

ontvangcn werd, volgensden aanvangvan hunncn briefbi
j lon,bl. 47,zoodatonmogeli
jk op
den achtsten hun antwoordreedsgerecd kon zijn,geli
jk xl
urll',t.a.p.bl.356 noot96,verkeerdeljkvermoed heeft.Volgens deItesol.k?.Ilolland,b1.883,zàjnnietalleenledenvanhetllofmaar
ook van den Iloogen Raad en de Rekcnkamer op den 'legenden Septembernaar LElcEsl'
sp vertrokken ))met seekere lns
tructie,'' wier inhoud niet nader gem eld wordt,doch opgemaakt kan worden
*

uitvAx RE!o,b1.109,die.van ditbezoek gewag makende,a1sdoelopgeeft:))om eygentli
jckte
verstaen, @watter van den Pei
s,'' hetgtaen volkomen strooktmet hetverslag van hun weder*i
Fs wa
xarcn , volgens ltesol.bl.886 ol) den lzden septemher in de vergadel'
ing der Staten van Ilnlland

ai
gelcgd. lxlhetantwoord xan hetllof,bi
jBoR,bl.48, wordtook van dieafzonderli
jk-edeputatiemeldinggemaakt. Boorzi
jne vergissing isxsrlTvervallen in de tegenstri
jdighedel), waaruit
hi
j zich op b1.361 zo0goed lnogeli
jk frachtteredden.
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j584.- werd door de uitkomstbevestigd. lntlerdaad k-oesterde LEICESTER het voornemen om de
1587 staten van Ilollaltd te overrompelen en zich van hunne hoofden meester te maken.

zi
jne aanhangersin Utrecltlenlh-ieslaltd waren verwittigd,datmen binnen drie ofvier
dagen eene groote verandering in tlen staat &an zaken verwachten kon, en hielden zich

gereed,-oïn daarvan terstond in hunne gewesten parti
j te trekken- Hetbli
jktechter
niet,dat luExcEsTlslt last tot zulk eenen aanslag lzit E ,?#c/c9?
,
# onivangen had. W el had

EI.IZABETII in den aanvang dezesjaars aan Lord Brcl
tllohsr opgedragen, oIn den Graaf
vz
kw HouExt,o te doen vatten; doch de Engelsche Gezanthad de mogeli
jkheid tler uit.
voering van ditbevelbetwi
jfeld, en eene poging daartoe onbestaanbaar geacht methet
behoud van eene goetle verstandhouding metde Vereenigde Gewesten, waarop hi
j voor
zi
jn vaderland hoogen pri
js steltle. De last wasdien ten gevolge door tle Koningin ing'
etrokken,en schi
jnt sedertniethernieuwd te zi
jn (1).
Op aandrang der Staten van Hblland, die 4'erklaarden zi
jne ))grondige kennis en
welenschap'' niet te kunnen ontberen ,en hem op nieuw hunnebescherming toeze'
iden,

had olaozlBAxxEvELT reedsop den vt
jftienden van Herfstmaand zi
jne gewone werkzaamlleden in hunne vergadering hervat(:).LElcEsrxlt,die werlteli
jk in 'sfft
Tpc wasgekoa
ans
l
a
g
t
e
v
ol
v
ee
ren. Doorde
men,llatlintusschen de onmogeli
jlkheid ingezien,om zi
jnen
ti
*
jdig genomene maatregelen werd hi
j verhinderd van zi
jne Engelsche troepen gebruik te
lnaken,om de Staten van Ilolland totonderwerping te brengen. Zool
ang hi
jzichnietvan
eenige Hollandsche steden verzekerd had, scheen elke poging daartoe i
jdeltezi
jn.Terwi
jl
lli
j op midtlelen peinsde,om zi
jn doelbetertetreffen,liethi
jin devergadering derAlgemeene Staten, die llem naar 'stkg-qt,czt/lcpc gevolgd waren (5),een geschriftindienen,
waarbi
j hi
j ten dringendste om eene som van vi
jftig duizend gulden verzocht,teneinde
aan de Engelsche compagniën, die voor rekening der Staten waren, de verschuldigde

soldi
j te kunnen voldoen.ln hun antwoord gaven de Staten hem een overzigtvan hetgeen de Vereenigde Gewesten reedsin lletjaar Yi
jftienhonderd zeven en tachtighadden
opgebragt. Ook Ilbllal
td en Zeelaltd hadden een staathunnercontributiën daarbi
j gevoegd. De Staten van Geldei-lalld g'aven llunne toestemming dat de gewonebelastingen
in de steden en op het platte land op den duur ten behoeve van LErcEsrzlt geïnd zouden worden , en Aerzochten hem die in te voeren,waar zi
j nOg nietin ZsYang Waren
ekonaen. l
)e Staten van Hollattdverklaarden voortweejaren (é)hunnetoestemming

(1)soR D.111.b1.51. wAGSNAAR,Yad.#f,
$.
/.I).V111.1)1.241.

(2)Resol.v./fp?!c??#,bl.887,889.
(3)Bitbli
*
i
Fktuitdcwoorden bi
j B0n,b1.53 b:)3de vergaderingen del'GeneraleStattl,zalllier
in den Ilagezi
jnde-''
(4)Yan 10 Januari
j 1586 tot10 Januari
j 158:.
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gegeven te hebben, vooreerst tot de maandeli
jksche opbrengstvan tweemaalhonderd-1584duizend gulden
,vervolgens voor eene buitengewone opbrengst van vi
jfmaalhonderddui- 1587
zend gulden,en eindeli
jk,totoprigting van een veldleger,bi
j overeenkomstmetLord
svcxuops'
r, in eene tweede buitengewone opbrengst van zes tonnen #ouds,welke zi
.
j
echter genoodzaakt waren op vjf terug te brengen,daar de opbrengstvan onderscheidene belastingen zeer nadeelig was uitgevallen. Oolt was dit geld voor het oogenblilt

mintlernoodig,daar in het ten einde spoedende jaar welgeen veldleger meerzouworden opgerigt. Hetaandeelvan Ilolland in die sommen (1) bedroeg 5,905,5:4 gulden
en 4 stuivers, waarvan reeds omtrent 5,400,019 gultlen betaald was. Voorts Izad Sp&

lattd zi
jn crediet aan LEICESTER verstrekt t0t het leenen van onderscheidene sommen
ten bedrage van omtrent 67:00 gulden, waarmede, volgens de voorwâarden, de verpligte opbrengst van dat gewest moest verm inderd worden. Bovendien was aan sol
di
j
en andere onkosten door llolland nOg eene som van omtrent 60000 gulden uitgegeven.

Dat gewest bleefdus voorde nog nietverstreken maanden van hetloopende jaareene
som van 159121 gulden en 4 stuiversschuldig, welke hettotbetaling van de soldj
zjner garnizoenen, van de bezoldiging zi
jnerHoofd-olcieren, van de naar Geldevlaltd
gezondene kri
jgsbehoeften, van hette kortin de kasder Admiraliteit,wier inkornsten
ten gevolge van de geringe opbrengst der in- en uitgaande regten zeer besnoeitlwaren,
en van andere buitengewone uitgaven dringend noodig had; te meer, daardeopbrengst
van Brielle en Voortte, ten bedrage van 7000 gulden 'smaands, doorlletverbli
jfder

Engelschen aanmerltell
jk verminderd werd. De Staten van Ilblland verklaartlen derhalve
niets m eer ten behoeve van LllclsrEa te kunnen afslaan, en dus ook niet te kunnen

bi
jdragen totde gevraagdevi
jftigduizendguldens,inwieropbrengstdeoverigeVereenigde
Gewesten,die in de betalingvanhunneaandeelenachterli
jkgeblevenwaren,maarmoesten
voorzien (C).DeStaten vanZeeland waren bereid hunne quotein detoegestane:00,000
gulden 'smaands benevens in de 500,000 gulden , die Holland bovendien wildeopbren-

gen, te bljven Ieveren, mits hunne garnizoenen en de overige kri
jgsonkosten vooraf
daaruit betaald we
'rden. De Staten van Friesland hadden hetzelfde besluit als die van
Zeetand genomen, doch bovendien aangeboden, wannaer ook de overige gewesten het
goedkeurden, de gezamenljke maandeli
jltscbeopbrengstvan Q00,000 gulden met50,000
gulden te verhoogen. De Staten van Utrecht verklaarden slechts de helft van het ge-

wone aandeelin de toegestane belastingen te kunnen bljven betalen, zoolang zj geen
(1)Degezar
nenljkeopbrengstwasaldusverdeeld:inJ100,000betaaldeIlblland/64251 8 0,
Zeeland J 15812 13- 0, Utt'echt J 6645 0 8 en Frieslaltd J 13290- 12- 8. PIETER pAtltrs,
Yet.
klaring der Unie tpco
l Utrecht, D. 1. b1.413.

(2)Resol.t?.Holland,b1.890. Zieflvf
?cdevel-mindcrdeoplàrengstvan Brielleald.b1.893.
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kregen voorde onberek-enbare schade,die zi
j doordegedurigeinlegeringen,
oortogten en wanbedri
jven van hetEngelsche enStaatschekrjgsvolkgeledenbadden(1).

1584- vergoeding
l587 d

LErcEsrER's vertoog, aan alle gewesten en de voornaamste Hollandsche steden gezonden. en bovendien overalin druk verspreid, miste geenszins de verwachte uitwerking.

De stri
jd,tusschen hem en de Staten van Rolland ontstaan,wasnunietlangerindenboezem der regering besloten gebleven, maar totalgemeene bekendlleid gekomen. 9eLand-

voogd,in zi
jn gezag gedwarsboomd,had a1sware lleteen beroep gedaan op (1e nalie,
en zi
jne zaak in zulk een gunstig lichtgeplaatst,dathi
jbi
j eene oppervlakkigebeoordeeling hetregt geheelaan zjne zi
jde scbeen te hebben. Hetwasniette ontkennen,
datook de Stalen van Ilolland bh
W
F
-zi
jne overkomstin bet voorgaande jaar zich bei
jvertl
hadden hem het hoogste gezag op te dragen, en toen geenséins gewaagd hadden van

(le Souvereiniteit, onder wier dekmantel zi
j thans hunne ongehoorzaamlleid aan zi
jne
bevelen poogden te verbergen. Afogt Iœlczsrsh ook al in een ofander opzigt zi
jne
bevoegdheid zi
jn te buiten gegaan, hetkon den Engelschman, met den regeringsvorm
en de zeden der Vereenigde Gewesten nog nietvolkomen vertrouwd, bezwaarli
jk ten
kwade worden geduid. Xaar hoe konden de Staten van Ilblland hetverwi
jtvan zich
afweren, van den vreemden Heer. den gunsleling del
'Koningin, die ook op hun verge
komen
zoek herwaarls was
en zi
jn leven voorhunwelzi
jn gewaagdhad,metdesnoodste
ondankbaarheid behandeld, in zi
jne wettige magt verkort,dooronafgebrokenetegenwer-

king verbitterd, en op dithagcheli
jk ti
jdstip van geld en troepen ontblootte hebben!
W at kon den Landvoogd bewegen,om zi
jne rusten veiligheid aan een betwisten afmattend gezag op te oferen, dan opregte genegenheid' voor deze gewesten, wier gods-

diensten vri
jheid hem na aan hetlaarte lagen? W atanders,dan eigenbaatenheerscllzucht, scheen daarentegen de Staten van Holland in llun stelsel van wantrouwen en
weerspannigheitl te doen volharden? Voorzeker kan het niet bevreemden dat velen,
met de bi
zonderheden van LEldEsrzh's bestuur onbekend, te goeder trouw geloofden
-j
dat de schaal, nietslechls van. het regt, maar ook van het we1 begrepen belangs des

vaderlands, naar zi
jne zi
jde oversloeg. Anderen, die steeds vertrouwen in de Slaten
hadden gesteld, begonnen in hunne overtuiging le wankelen. Xeest allen, die de regering in handen van één Hooftl wenschten te zien, of door de Predikanten overreed
waren, dat de handhaving der.Hervormde Godsdienst van LxlcEsrzags heerschappt
j

afhing, waren geneigd tle pogingen toe te juichen en te ondersteunen,die hi
j tot
belloud van zi
jn wettig gezag beproeven zou. Niettemin wogen de geruchten omtrent
den vredehandelmetPARMA,en de vrees dat LElczs'
rzh inderdaad van zi
jne herkregene
magt gebruik zou lnaken, om nlet den vi
vj
and eene overeenkomstte sluilen, waarbj(1)BoR,B.lll.b1.52 54,
.
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alleen Engeland gebaat kon worden, maar die voor de Fereenigde Gewesten de ramp-1584zaligste gevolgen hebben moest, in veler gemoederen tegen alle overigebedenkingen op. 1587
De meest vaderlandlievende mannen, zoowelin a1s buiten de regering, stonden alsvoor

hethoofd geslagen,en wisten nietmeer naarwelke zi
jde zich le wenden. Hetscheen
niet meer dan billi
jk, en voor hetkri
jgsbeleid hoogstnoodzakeli
jk, xaElczsrEh in zi
jn
oorspronkeli
jk gezag te herstellen:docb de gevolgen zouden onherstelbaarzi
jn,wanneer
hi
j, geli
jk men quisterde, van dat gezag slechtsgebruik zou maken, om den weerstand tegen Spanjete doen eindigen (1).
Verscheidene antwoorden,die de Landvoogd op zi
jnvertoogontving,getuigdenvandie
stemming. De Staten van Gelderland verklaarden dat, naar hun gevoelen, alle ingezetenen der Vereenigde Gewesten hem eerbied engehoorzaamheidverschuldigd waren, over-

eenkonastig het verdrag,waarbi
j hem deLandvoogdi
j was opgedragen. Naar verdienste
zouden zi
j allen strall'
en, die de Koningin van Engeland door het verspreiden van
verkeerde geruchten belastertlen.Doch tevenslegden zi
j de verzekering af,datde Gelderschen nocla met Spaîie, noch met de Roomsche Kerk ooitvrede begeerden ))wel
wetende dat van den Coninclk van Spangl
'elt nimmermeer eenige antlere vrede te verwachten is, dan met lasteringe des Allerlleylichsten naems Godes, en met gefaer en
pericul eener eeuwigen kneclltscllap oder servitut der Spanger over die conscientien,

li
jf,en goed,en bloed allbr Chrislgelovigen en der selverkinderen,ennakomelingen.''
Zi
j baden I-ElcEsl'
Ea derhalve om zI-Iz.
&BETl1 totaanvaardillg der Souvereiniteitte bewegen, zich niet aan eenige kwaadwilligen te storen, llct verrezene misverstand uit den

weg te ruimen, en de Hervormde godsdienst te bli
jven beschermen (2).
Het antwoord der stad en steden van Utrecltt, waarin IuElcEsrEh'saanllangersoverwegentlen invloed uitoefentlen, getuigde van blinde ingenomenheid metzi
jn bestuur. Li
j
pl
-otesteerden lpimmer gedeeld te hebben in deonwaardigeondankbaarheid,waarmedemen

de weldaden derKoningin en zi
jne vertliensten vergolden llad. Zi
j verklaarden zich bereid 'sLandvoogds gezag in alle opzigten te eerbiedigen en te handhaven, en al hunne

geldmitldelen in zi
jne handen te stellen. sYant wien zi
j hetbehoud van li
jfen goed,
xrouw en kinderen,toevertrouwden,dien belloortlen zi
j nog veelmeerhetbeheerlaunner
penningen over te laten. Zi
j verzochten hem niettemin llare Xajesteitte verwitligen,
dat niets hun meer tegcn de borst stuitte, dan vrede te sluiten met eenen Vorst, die

nietgeneigd kon wezen om de door llem bewilligtle voorwaarden te onderlzouden (3).
(1)soR,D.111.bl.51. vAxAI>:TERES,bl.277 #. IIOOFT,b1.1195.
(2)Vgl.Alr.o. 1)sMXESTER,deStatenvaltGelderland 4
)0?//6.
:-hetliclttder tzcyc/tfcf
/cxï,,izz
de Jaarboeken rppp' ltegtsgeleerdheid e1t hrc/pcpï?w ,D .lX. 1847, bl. 258. Zie ook P.A-lzlloy-y,

Registersp, hetarchieftpczlGelt'
e c?lZut
plte't,1856,b1.17,op 2 Juli
j1586.
(3)Istllt,D.111.bl.54 56.
li1 DI.
:y:I-. 1 S'
rut.
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De Leden van het Provinciale Geregtshof van Ilollaltd, waaraan LEICESTER insgeljks
zi
jn Vertoog gezonden had, zoutlen zich gaarne van eene beantwoortling verschoond
kebben, daar zi
j begrepen dathunne belrekking nietmedebragt, zich metregeringszaken in te laten, doch besloten niettemin , in overleg met tlen Hoogen Raad en de

Rekenkamer,een antwoord te geven,waarmede zi
j hoofdzakeli
jk bedoelden er ten ernstigste op aan te dringen , dat nocb door El,lzAsETu noch door lzElcEsTEs aan eenen

vrede tusschen de Vereenigde Gewesten en Spanje gedaclat zou worden (1). In den
aanvang uitten zi
jdehoop,dathetmisversland, tusschen den Landvoogd en de Staten
gerezen,weldra zou worden opgeheven,daar zi
j aan de goede bedoelingen derlaatsten
niet konden twi
jfelen wegensden ))l-ver, die sy van den beginne van d'oorlog gedragen hadden,om den lantle jegensden gemenen vjand te maintineren,'' en betuigtlen
ten overvloede hunne bereidwilligheitl om tot herstelling der eensgezindheid nlet
le te

werken. Vervolgens traden zi
j in eene breedvoerige ontwikkeling (lergronden, welke
hetsluiten van den vrede, ook onder de voordeeligste voorwaarllen, hoogst onraadzaam

maakten. Het betrof hier niet alleen het behoud van wereltlll
jke magt, maar ))val'
l
Godes lkerke en Gotles eer''; wesllalve llet pligt was, als men alle mitldelen van wedersland in het werlt hatl gesteld, de llitltomstaan God over te laten vasleli
#
jlt lletroll-

wende dat ten elrnde onsen goetlertieren God cn Vadertegen alle mensclleli
jlt oordeel,
uyt de voorschreven ellendighelzt en miserie ons genatl
eli
jk en wontlerbaerli
jlt verlossen
sal, en de selfde geringe en kleyne nlidtl
'elen tlie llem gelieft l'
leeft ons te verlenen,

tegcn alle menscheli
jlke vernllftlael-tsulx gebenefll-en,datsi
jne goedertierenhel'ttenlaelsten ons van alle gevaer en peri
jltelverlossentle, onsen vlrantlen lnetalltagrt
lotgewelt
en kracht sa1vernielen en te scllantle naalten-'' De &-l'etle was wellloogstwenscheli
jk,
maar er wasnog geen sclli
jn van dicn anflerstelleltomen,tlanrnetontlergangtlerCllrislelijke godstliensten verlies val)leven en goed-De Koning vanSptllqjezelfI'
laflIIittlrllltkeli
jk verltlaarllnirtlmerte dulden,tll4tde Katl
aoli
jlke11eligie inlletrninstellenatleeltlwerfl:
(1)lk kalt niet fleelen ilz laet gevoelelt va'l Ill-tll'r, 36l, die lueentdatin dit ant&vtnortl
nde Ilollaudsche Staten zel
ker zlietgevli
itworden,en t'ElcEstt
El
)zecr rtan de laand gcgaan wordt-')
*#
De Raadsllecren houden zich wi
*
i
#scli
:
jt buiten alle bf?oordeeling der bestaandc geschillen,
' cn a1s
het waar is, wat xfuuk'
i-naeent, dat het'antwoord uit fIe pen van dt
?n Raadshtler vAX OER MIJI,E is

gevloeid,dan kan althansdclàedoeling nictgewt
?estzi
jn,om IxrllcssrElttegenoverde Stntcngeli
jk
tegeven. Zie hiervoor, bl.233. lletisecllternatuurli
jk clatdeRaadsheeren il
'LElcEsTEn'stegenwoordiglteicl Ilolland'swillekeurigeinbrcuken opzi
jn lvettig gpzag bczwnarli
%
'k op fjrond zi
l
jner
trouweloosheid, heerschzucht en Jeheime bedoelingen konden verdedigen , hetgeen deaanteekcning

in de ltesohttiën van #c/lllaad '
valtkv//z/c bi
*
jvz
kx olsltI
lsMp,
p.b1.238 verklaart. 9e làesolutiën rft?;Ilblland dragen opditti
:
i
#dstip menigvtzltligesporen van genzeenseltappeli
jkovcrleg tusschen de Staten en llt
?t Iloi.
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en almogt men ook beweren,dathi
j van gevoelen verantlcrd was:menkendebjonder-1584Al
1587
vinding de Pausell
jke leer,datmenaanKettersgeen woordbehoefdetehouden. werden

ook de Spaansche troepen uithetland verwjderd, tocllzou hel,gevaar nietweggenomen zi
jn,daarde meerderheid derinwoners van elke stad en plaatsdeRoomschegodsdienst nog van llarte was toegedaan, en dus den Koning behulpzaam zoude zi
jn,
om grootermagtteerlangen,dan ht
j ooitbezeten had.0m aldeze redenen baden zt
j
den Landvoogd dathi
j, zonder zich aan de scht
jnbare geringheid der hulpmiddelen te
#

storen ,in de verdediging des lands volharden en geenszins uit moedeloosheid vertrekken

mogt(1).
Op den zestienden van Herfstmaand hadden de Staten van llollattd kennis bekomen

van den brief, dien LslcssrEs afzonderli
jk aan Leiden llad gezonden. Den l'olgenden
dag berigtten de afgevaardigtlen van Ilaarlem , Delp , Amslerdam en Alkmaar,dat
deze steden insgeli
jks diergeli
jke brieven ontvangenlladden.Xenachttelaetraadzaam,dat
die brieven nietdèbrde stedeli
jke regeringen maar door de Staten uitallernaam zouden
beantwoord worden,en beslootderlaalve alle steden, ook die nietgewoonli
jk terStatenvergadering vertegenwoordigd werden, op dit puntte beschri
jven, metverzoel
t datzi
j
lzunne gemagtigtlen volledigen last zouden geven om staatsgewi
jze zoodanig antwoord
op te stellen, a1s zi
j tot bewaring van 'slandsregten geschikt zouden achten. Daar
xzElcssrllt, door zi
jn vertoog nietslechtsaan de stedeli
jlke regeringen lpaar ook aan de
o:'erige hoofden der burgeri
j te zentlen, en vooraldoorhetin druk uitte geven, het
getIrag der Staten van Ilblland aan lzet oordeel der gansche natie onderworpen bad,
was het voor hen van het uiterste belang laem een antwoord le doen toekomen, dat
van eensgezindlleid en vastberadenheid getuigde, en tevens geschikt was om hunnen

tegenstand tegen zi
jne willelkeurige.maatregelen en voor 'slands welzi
jn ge&aarli
jke bedoelingen in het oog van alle welgezinden te regtvaardigen. Xet dit oogmerk besloten

zi
j omtrent deze zaak met de afgevaardigden van Zeeland en Frieslaltd in de Algem eene Staten, met de beide Hoven van Justitie en de Rekenkamer in overleg tetreden.
De gewenscl
3te eenstemmiglleid werd dan ook, met weinige uitzonderingen, verkregen.
aadden, stemden in eene geOok de steden, die geen brief van LEICESTER ontvangen l
v
an
I
l
bl
l
a
l
l
d'
s Staten loe. Slechts E dam ,
meenschappeli
jke beantwoording in den geest
slbltn.ikendaln , P'
urmerend en Ilborn weigerden daarin te deelen. tzpz/t/t,, Dord,

rec/l/ en Amslerdqm leverden afzonderl%iFike antwoorden in. ln tegenspraak met hetfiere
.

vertoog,waarin de regering van Gouda,driejaren vroeger,zich tegen de opdragtder
Souvereiniteit aan eene vrcemde Xogendheid verzethad (;), hield zi
j tbans langeren
(1)non,1).111.bl.47 50.
(2)Hiervoor,bl.133.
58 *
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1584- weersland tegen Spalt
je voor eene roekelooze worsteling, en den vrede voor de meest
1587
.
%'enscheli
lke uitkomst,wcshalve zçl.LEICESTER aanmoe(jjgde om dien door zi
jnen invloed
te bevorderen.De regering van Dordrechi, waarin verscheideneaanhangersvanLElcEsT1!h
zitting hadden, verklaarde zich wel ten ernstigste tegen elken vredehandel, zoolang

lplxzlt:s leefde, maar betuigde tevens hare bel-cidwilligheid om zi
jne pogingen totbescherming der Vereenigde Gewesten te ondersteunen,en hem in zijn gezag te handhaven (1). Te geli
jkcrtjd zond zi
j eenen briefaan deStaten van Ut
lllaîld, waarin zi
j
verlklaarde geen afgevaardigden ter vergadering te zullen zentlen, om over het gezneen-

schappeli
jke antwoord aan LElcssrsh te bcraadslagen. Zi
j hield zich overtuigd dathi
'
l
F
niets anders bedoeltle, dan in het belang der Vereenigde Gewesten t1e magt te gebrui-

ken, die lzem door de Staten vrtjwillig oas opgedragen, en diq hi
j,bepaaldeli
%
i
'lt met
opzigt tot de vri
je besclailklting over hetkri
jgsvollk, oolknoodig hatl; weshalvc zi
j het
onnoodig achtte ))andermaaldedttctie te doen en veelte verlzalen, tlsq,
lte tdt/ftlt
sll
'
(Iillnt
(totwalginge toe),van de autoritelrtvan de Staten,en van 'treclltden selvencompeterende tot de Souvereinite)tvan den lande-'' Reells(likwerf had zi
j doorhare gedeputeerden ter Statenvergat
lering llare meening over het onvoegzame der herl
aaaltle ver-

taogen le kennen gegeven, tloch zonder eenig gevolg. Zi
j achtte hetdan nu ook onnoodig om iemantl tel-dagvaart te zenden en hare slall op doellooze ltosten tejagen,
doch verzocht dat laaar gcvoelen ten goede zou worden opgenomen, en dat men zorg

zou dragen voor laet belaoud van den bjstanfl der Koningin en de tegenwoordigheid
van LslclsrElt, ))zonder wellke,'' A'oegtle zij er bi
j, ))wy oogen-schi
jnljlt vcrloren
gaen (2).''
De beraadslagingcn overde beantwoording van IuxlcssrER's vertoog hielden desteden en

Staten van 11p/?c??# zoqlang bezig, dat zi
j daarmet
le nog nietgf
areed waren, toen de
luandvoogd in llel laalstvan Herfstmaand beslootnaar Ull-echt le verlreltlken. Zzi
j verzochten hem nog een paar flagen te 'stzrck
/t?.
??/dcr
/c te bli
jven,hopende binnen dienti
jt
l
gereed te zi
jn,doch h;
J
,
-verklaartle zi
*
l
'ne reis niette klznnen uitstellen. Op den negen
en twintigsten der genoemde maand kwam bi
j Utvecb'
t aan, waar hi
j metgroote
vreugde ontvangen werd,en zich onledig lzield metdenBurgemeesterpRoulllclt,zi
jnen
Secretaris oE BvRcllohAvs en anderen zi
jneraanhangersmiddelen Ie beramen totontler.#

werping der Staten van Iloltaîtd, wier verzet hem verhinderde de magt te erlangen,

die zi
jne parti
j hem in 'slands belang of tiit baatzuchlige oogmerken wenschte te
verschaFen. Er scheen daartoe geen ander mitldel, dan de regering der voornaamste
steden geweltldadig te veranderen. De Landvoogd zou zelf beproeven, zich met hulp

(1)n0R,D.111.bl.56 59. vAN :syn,b1.133.
(2)BOR,D.111.bl.42.
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der Engelscllgezinde ingezetenen van Amstevdam meester te maken. lnmiddels werd 158$l587

doorzi
jneaanhangersin Dordrecltten Leiden eene omwenteling voorbereid (1).
De regering van Amstet-dam ,hoezeergezind om den Landvoogd zooveelmogeli
jk te
bevredigen, daar zi
j den bi
jsland van EclzxBE'
rll voor hetwelzi
jn der Vereenigde Geweslen bjna onontbeerli
jk-acl
atte, wasecllter van de noodzakeli
jkheid der door de Staten van llolland genomene maatregelen I,
e zeer overtuigd, om niettegen verraderli
jl
ke
aanslagen op hare hoede te zi
jn. Reedsin Oogstmaand hadden de Burgemeesters, op
last dcr rroedschap, de Kapiteinen en Iuuitenantsder Schutteri
jen bi
j zich ontboden,
en hun onclerscheidene omstandiglaeden medegedeeld, waaruitzl
j LElcEsrsh's gelaeime
bedoelingen ltonden leeren kennen, olltlat zi
j de handelwi
jze der Staten begri
jpen
en des te meer geneigt
l zouden zi
jn van alle ondernet
uingen af te zien, die tot
nadeel van stad of land zouden lkunnen strekken. Oolt waren voor het Stadhuis cenige

stukken gescllut geplaatst, om in geval van oproer te dienen (2). Hetvertoog van
IaElcEsrzh was door de regering we1afzonderli
jlt beantwoord, maarop eene wi
jze, die
hem weinig genoegen kon geven , daar de voornaamsle punten, a1s behoorende totde
vergadering der Algemeene Staten, daarin met opzet niet werden behandeld. Xen ver-

schoonde flitstilzwl
jgen met (le opmerking, datIarlclssrEh welzou inzien ))watinconveniënten daeruyt zoliden moghen verrjsen, ingevalle die stetlen in sulcke gewiclllige
saecken, den geheelen staet ende conservatie van t1e Landen betrelrende, yet besont
lers
ende apart souden resolveren ende inbrenghcn, daer uyt de ondcrganck van de Lan-

den soutle mogen volghcn (5).'' Hetlkon nietandersj ofdeze voorzigtigheitlder Xmsterdam sclae regering moest de Engelschgezinden verbilteren , en de Predikanten ontzagen zich dan ook niet van dcl) kansel hevig tegen (1e Bt
lrgemeesters uit te varen,

niettegenstaantle de goetle trouw llezer mannen, die alle vier voor 'slands vri
jlaeid veel
geleden en zelfsballingscltap verduurd hadden,boven alle vertlenking verlaevenwas(4).
In dezen staatvan zalten kreeg men op den tweeden van svjnmaantlonverwaehtsberigt, dat I-ElcEsrEltmeteen aanzienli
jk gevolg da stad natlerde. lletwekte natuurli
jlt
argwaan datlli
j nict, geli
jk vroeger, de regering eenigen li
jqlte voren van zi
jne aanstaande ltolnst verwittigd had, In aller i
jlmaakte lnen eclzterde noodige scllikkingen
(1)BOR,D.111,b1.93. vlN nEyo,b1. 133.
(2)Daarenboven werd aan het onderste gedeelte derpuivan het.Stadhniseen bord gebecht
metdezedichtrcgelen (II00>aT,bl.1196):
Ofther verraadt,oftoproer quaadt,wierde vernoomen;
Xen zal, tot baat,geschut op straat, hieruit doen koomen.

(3)Dr.p.scIIEl,TEM.
&,de Grt
'
fff/van Leicester te Am:/czWéfm ,b1.60.

(4)IIIyAyI,T,llisl.#pr WdJ.9.1.b1.724.
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15
84- voor zi
jne ontvangst, en de Burger-Kapitein sxrasws JwKosszoow aEAAI-toog metzj'n
1587
vendel naar de Regulierspoort, welke de Landvoogd moest binnen komen. Het vallen
.an den avond vermeerderde de bezorgdheid, daar men in de duisternis niet kon op-

merlten, hoeveel troepen hi
j met zich voerde. De Sergeantwxlzl-xx scllz bood zich
eclater vrijwillig aan om buiten de poort te gaan,en een teeken te geven,alshi
:
.
l
#
'meer
kri
jgsvolk in aantogt zag, dan men wenschte binnen te laten. Toen lzElczsl'zh kort
daarop voor de poort verscheen, bleef het teeken achter, weshalve de poortgeopend,

en de gansche stoet,waarbi
j zich ook'PrinsxAval'
rsbevond,binnengelaten werd.Nadat de Landvoogd door een der Schepenen met eene sierli
jke Lati
jnsche redevoerisg
verwelkomd was, begeleidde men hem door de verlichte Kalverstraat naar lletPrinsen-

llof oaar hi
j zi
jnen intrek nam. Desanderen daagsnoodigde hi
j alde Omcieren del'
Schutteri
j bi
j zich ten middagmaal. Nadat zi
j dooreen mild ontbaal, waarbi
jvooral
geen wi
jn gespaard werd, in een gunstige stemming waren gebragl,, hield OE Buacuohvvs eene aanspraak-, en zocht door eene schildering der tegenkanting,die de Land-

voogd ook van de Amsterdamsche regering te li
jden had, tle Burgerhoplieden totde
verklaring te brengen,dat zi
j gezind waren de Burgemeestersin hechteniste doen nemen, terwi
jl hi
j tevens LzlcEsTER's verlangen te kennen gafdat men iederen avond,
zoolang hi
j in A.
ntsterdalîî,vertoefde, laet wachtwoord bi
*
ilaem zou komen halen. De
Burgerhoplietlen, door I)E BvhclloaAvx's redenen geschokt, en door den wi
jn verhit)
weifelden ofzi
j aan den Landvoogd eene eer zouden weigeren, tlie desti
jds gewoonli
jk'
aan alle aanzienli
jk-e personen geschonken werd, docl
z die hem in staatzou gesteltl
hebben alle voorzorgen te veri
jdelen, de slad te vermeesteren, de oude regering afte
zetten,en eene nieuwe uitzi
jne aanhangerstebenoemen.Inmiddelshad zichzekereRoo.F

oElBvlto, een warm aanhanger van LExczsrza , onder het gezelschap gemengd, welligt

om heteerste beslissende woord te spreken,datbi
j zulke gelegenheden bezwaarli
jk over
de lippen wil. Op dithagcheli
jke ti
jtlstip trad de regerentle Burgemeester, I:IETSRcoaszlzlszoox Boox,alsOpperlkolonelderSchutteri
juitgedoscllt,onverwachtstle zaal binnen.
Zoodra hi
j aooozxBvao in het oog kreeg, vroeg hi
j hem , watbi
j daar te doen had?
De anderbragttotzi
jne verontschuldiging bi
j, dathi
X@
',als een getrouw vriend des
l
derlands, ziclz insgeli
jksderwaarts had begeven; waarop de Burgemeester, hoewelnog
onzeker omtrent de gezindheid der overigen, hem gebood terstond le vertreltken. Nu
onderrigtte men llem van de aanspraak en het verzoek &an bz BrztcuoltAvs. Hi
j liet
r
e
ge
r
i
ng
op
de hateli
jlte redenen,die gebruiktwaren om de Burgerhoplieden tegen de
te zetten, onbeantwoord,doch verklaarde dat niemand dan de Vroedschap in hethalen

van hetwachtwoord verandering mogtmaken, wesbalve elk mogttoezien, wat hi
j beinnell zou. Deze woorden, met achtbaarheid en klem geuit, bragten de aanwezigen

totnadenken,enverjdelden denaanslag,waarbi
jnietslechts de onafhankeljkheidderstad
maar ook het leven der Toornaamste Regenten lzet grootste gevaar had geloopen, daar
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. . .
men verzekerde dat LExcEsrrzh veertien van de wakkerste voorstanders der vri
jheid en 1584etrouwste vrienden van het Huis van xAssAv, wier namen hem waren ter hand gesteld , 1587

eenen smadeli
jken dood wilde laten sterven. In zi
jne hoop teleurgesteld, en geen
kans ziende, om te Amsterdam zt
jn doel te bereilten, keerde de Landvoogd reeds den
volgenden dag naar Utrechtterug (1).
De willekeur,waaraan de regering dezer stad in hetvorigejaarwasbloetgesteld geweest, had inmiddels &'
ruchten gedragen. De gevangenneming van pArxzrs Buls,tle on-

voorwaardeli
jke opdragt derSouvereiniteilaan ELTZABETII,de uitzettinj vanverscheidene
aanzienli
*
i
#lke en verdiensteli
jlte mannen, de benoeming van vreemdelingen
de
hoogste anabten,en de pogingen om de Gekorenen uitde Staten te verwi
jderen en de
Kapittelgoederen aan te tasten, haflden aan velen de oogen geopend voor de gevaren,
die het vaderland bedreigden, wanneer de Iweicestersche factie de teugels van het bewind in handen kreeg. Voordat de Landvoogtl naar 4msterdam,vertrolt, hadden acht

Stichtsche Edelen llem herstelling verzochtvan helgeen ten vorigen jare tegen de voorregten en vri
jheden des lands en hetverdrag metElulzxsvrru geschied was- LEICESTER
had hun ecldter verzochl,meer bepaaltleli
jk op te geven, welke zalten zi
j bet
loelden.
ln de bh
eenkomsten, flie de Edelen daarop met (1e Geltorenen gehouden laadtlen, om
'#'

zich omtrenteen gezanzenli
jk verzoekschriftte beraden, 5,
vas hetzeer onstuimig toegegaan. Op de vraag, door een der Edelen gedaan, of de aanwezigen gezind waren,
.

de vri
jheden N'
oor te slaan, en hetgeen daarlegen gedaan was, te helpen herstellen,
gaven de Gekorenen een toestert
ament
l antwoord, daar ztjimmers, geli
jlt een hunner
zeide, voor het behoud llllnner privilegifln de wapencn hatlden opgevat. De Edelen
waren van ondersclleiden meening, daar sommigen niet aan alle voorregten dezelftle

kracht toekenden. ))Nvilt gi
j dan.de voorregtcn niet handhgven?'' vroeg (1e Heer
vA> MoERssEq
toEx aan den Heer vAx zrlnoono, en bevaltlenNotaris, diehetrekwestzolt

opstellen, daarvan aanteelkening le houtlen. ))Gi
j liegthet,'' hernal'
n zuloooltoy ))(lat
zeg i1t nog niet,''waarop MosRqssltosx zi
jn (10114 lrok en hem doorstolten zou hebben,
wanneer de overl
-gtxn zicll niet ttls:clten lleI
'tletgelvorpen had(len. zooodra t1eBurgelseester
Pltorxlxcx berio
:7t kreeg van dezc verz
c
n
raderino
t
n', liethi
i teo
en drie der Edelen een bevel
,,
tn'

A'an inhcchtenisneming uitvaartligen. Iliermetle olllltlltentl, lcvttrtlen zi
j terstonfl
I-slcEsrEa's terugkolnst in tegen3voordigheitl van tlen Graaf vtx llyruh.
'
vEx,&xR uit naam
dcr Riddersclaap van Utrecltt een verzoelkschrift over, waarin twee en twintig ptlnten
.

werden opgenoemtl, wier herstelling men verlangde. Ilaarna begaven zi
j zich naar
eene herberg op laetOudlkerlthof ))o1n altlaar metden anderen een Pinte wi
jn te drinken,'' doch werden weltlra gestoortldoor tlen Ilooftlschout vz
sx '
rl
tllzt.
o , (lie zesllunner

(1)nlil
t,1).lll.b1.63. IIt)c'F'
l,,b1.1199 1201.

Dr .

P . SCHELTEMA, t, a . p . 1)1 . 32-40 .
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lbllaltd, Zeeland en elders
1584- gevangen nana. Niet sleclats in Utrecltt, maar ook in I.
1587
wekte het groote ergernis, dat eenige der aanzi
enli
jkste ingezetenen zulk eenebehande-

ling ondervonden, onadatzi
j den Landvoogd een rekwesttotbehoud van 'slandsprivilegiën hadden overbandigd. LElcss'rElt zelf toonde zich ontevreden dat men hierin

buiten hem was te werk gegaan,verklaarde openli
jk,datbi
j geen beveltotinhechtenisneming gegeven had en lietde Edelen uithunne gevangenis ontslaan. Zi
jne betuigingen lladden echter bi
j allen, die niettot zi
jne parti
j behoortlen,bunne lkrachtverloren. Xen had te veel ondervinding van de sluwheitl, waarmede hi
j tle uitvoering
zi
jner plannen steedsaan anderen opdroeg, ten einde later zi
jne goedkeuring ofmedewerking te kunnen loocllenen, om het gebruikte geweld uitsluitend aan den onberaden

i
jver zî
jner aanllangcrs te wi
jten (t). Het misnoegen klom door de verandering der
regering,die naar gewoonte in den aanvang van Mri
jnmaand moestplaatsgrjpen. Als
Stadhouder was de Graaf vA> wlErw l
sxA.
&h daartoe uitsluitend bevoegd;doch zxElcEs'
rzh ,

bevroeclende datdeze zi
jne aanhangersnietin het bestuur zou laten,en hetvoorwendselmissende dat >IErwE>A.
&R's afwezigheid hem in het vorige jaar gescllonken had,
matigde zich de stadllonderli
jke magtaan, en llield ofbragttle '
i
jverigste voorstantlers
zi
jnerparti
jin deregering. Phouxlxcx.bleef,naastavvscll,Burgemeester(2).
Terwi
jl de Algemcene Staten zich te Dordrecltlnog bezig hielden meteen antwoord
op sElcEsTEs's verloog op te stellen, was een pakketbrieven van den Landvoogd aan

t
le afzonderli
jke landschappen en steden van Ft'l'
,
eslalltlin laanden van den Stadhouder
wlxuyuxx Looswzzx gevallen. Reeds lkwam llet aan hem en de Gedeputeerde Staten eene

ongewone en bedenkeli
jk-e zaak voor, datde Landvoogtlzich aldustotde afzonderli
jke
leden der Staten wentlde, en hen met opzetscheen voorbi
j te gaan; docllondcrscheinz
et
na
me
a
an
den
Pr
esident van llet Hof lzEssxL
dene brieven aan bi
jzondçre personen,
Alsxx, gerigt, gaven t1e oplossing van deze laandelwi
jze. Hetbleek datde Landvoogd
ook hier, geli
jk iriIlollatld,een beroep van de Staten op de ingezetenen wiltle doen,
en de bewoordingen , waarin over de bedoelingen en daden der eerste gesproken werd,

lieten geen twi
jfelover,dathet eigenli
jenvantweedragt
jlke oogmerk was,door hetzaai
en hetverweklken van onlusten de Engelscl
z
e
gev
ieren. De Gedelgezinde parti
j te doen
puteerden begrepen de papieren van Azsxx in beslag temoetennemen,envonden daarin

de bewi
jzen, dat lli
j onafgebrokene briefwisseling metden Utrechtschen Burgemeester
I'ltorxzwcx gehouden laad, en dat beide manncn zich voorsteltlen aan LElcssrEp onbe-

perkt gezag te verscl
aaflkn. Dien ten gevolge werd AISMA in zi
jn huisbewaakten van
(1)Ilf
ln, 1). lll. bl. 64 67. IIOOFT, bl. 1201- 1203. Alr.H.M.w.z.vAxAscllv&Nwlzcx,
Leicesterin Utrccht,(in Tijdschv.1p.Gesch. Oudh.t
?',<%t.t?.Utrecht,1836)bl.37.
(2)B01
,,D.111.bl.63,67. VAN ASCII VAN WIJCK t, d . . bI . 38.
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zi
jne betrekking ontzet (1). Ook zonden de Gedeputeerden verslag van hunnebe-15
15
88
47
vinding aan de Algemeene Staten. mel verzoek om hunnen raad te mogen ontvangen om trent de beste middelen, om de inwendige tweespalt te voorkomen en 'slands

voorregten te bewaren (2). Het is onbekend, welk besluit de Algemeene Staten
daarop genomen hebben; doch ongetwi
jfeld bragt deze zaak veelbi
j om Ilolland in
zl
jn verzet tegen LElczsr
l'Ea te dpen volharden, en tevensin veler oogen te regtvaardigen.

De antwèorden,die van verschillende zi
jden op xazlcEsTzR's vertoogwareningekomen,
lladden intusschen het bewi
js gegeven, dat men in Ilolland, Utrechten Gelderland,
hoezeer ook van gevoelen verschillende ten opzigte dermagt,diemen aanden Landvoogd

wenschte op te dragen, bi
jna eenstemmig elken vredehandelmetI'xlzll's a1s ten hoogste
gevaarli
jk beschouwde. ZoowelLzlcEsTElt's aanhangersa1szi
jnetegenstandershaddenuitdrukkeli
jk verklaard,dataan geen onderwerpingaanSpanje,ookonderdebestevoorwaarden , gedacht kon worden ; en Gouda's regering stond thans evenzeeralleen in haremoedeloosheid,a1s te voren in haar welligt overspannen krachtgevoel. Hetmoestduseen zeer
ongunstigen indruk maken, toen het Engelsche 1id van denRaad van SlateKILLEOREw op

den elfden vanW i
jnmaand in de vergaderingderAlgemeeneStatenverscheen,enuitnaam
van yuErcEsrEa mededeelde datELIZABETU metdeVereenigde Gewestenomtrenteen vredes-

verdrag met Spanje in overleg wenschte te treden;datzi
jontevredenophem was,omdat
lli
jdaartoe nog geen krachtigerpogingenhadaangewend;endatzl
jbeslotenbaddaarmede
voort te gaan, ook al mogten de Algemecne Slalen zich builen alle onderhandelingen

willen houden.De Koningin had echter verklaard alleen op redeljke voorwaardenvrede
te zullen sluilen, doch verlangde spoedig antwoord. De Slaten verzochten xlcLEgazw

zj
lnen lastschrifteli
jk over te leveren,doch l)tJ
-verklaarde daartoe geen bevoegdheid te
(1)Dit schi
*
i
Fnt te bli
jken uithetwoord gedeporteertbi
jB0R,L1.106. Vgl.Xr.z.SCIIEIZTEMA,
Slaatkundig Nederland, D. 1.b1. 47. ln een van AlsxA's brieven aan pRorslxcxwordtdemagt,
die m en voor I-EICESTER verlangde, met dien van de Rom einsche Dictators vergcleken. wlsssxlrs,

chrokît
jck rc'zFrieslandt,b1.781.

(2)ln deResolutien det.t
s'
lt/czl-&po?dr/c!isop 29 Sept.aangeteekend: ))De gedeputecrden van
'
Vî'
iesland communiceeren een brief by haer ontfangcn van de Gedeputeerde Staeten van jï
ries!J??#, mitsgaders de copie van de bricven by zyn Excell.gesonden acn de Staeten van oostergo,
W estergo en Zevenwolde, item van eenige particuliere brieven , versoekende uyt lastvan heure
principalen, also de voors. brieven tendeeren tot oproer, twist en sclleuring in de Prov%i
ncie van
k
Yrieslaltd,endewaren injuricus tegen de lleeren Staetcn-Gezleraal,datde lleeren Staeten souden
gelieven te adviseeren op eenige bequame en promte naiddelen , daermede die van Yriesland daer
inne souden m ogen voorsien , fot conservatie van de geregtigheden cn privilegien van den Lande,
en handhavinge van de authoriteit van den magistrate van dcnzelven Lalldscllappe.''

lIl DssL. 1. STrK.
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11
*4
O7
- hebben,daar de zaak geheim moestbli
jven. Eerstop hun ernstigen aandrangstondht
j
toe, dat eenige punten uit den brief, dien Lzlczsrzh hem gezonden had, door den

Griëer werden opgeteekend. Daarop vroeg hi
j, ofhetantwoord nietbinnen veertien
dagen gereed kon zi
jn. Xen antwoordde dater minstens vi
jf weken verloopen zouden,
eer de Staten der afzonderli
jke Gewesten op dit punt beschreven en gehoord waren.
Op zt
jn verzoek gaf men Lzrczsl'Eh hiervan berigt,die er in zt
jn antwoordopaandrong
dat men in deze zaak met voorzigtigheid te werk zou gaan, opdat zi
j nietstrekken
mogt om de gemeente in opschudding te brengen en den goeden naam der Koningin

afbreuk te doen. Na alzj'ne betuigingen,eerstdat de Koningin nietaan eenigen vredehandel dacht, en vervolgens datzj nimmer zonder de medewerking derVereenigde
Gewesten vrede zou sluiten, was deze omstandigheid niet geschikt om het vertrouwen
in den Landvoogd te versterl
ken , en den argwaan te verminderen ,dien de ontdekking

van zi
jnen geheimen lastbriefhad doen ontstaan (1).
Niet alle Gewesten deelden echter evenzeer in den afkeer van ontlerhandelingen met
PARMA,dien de Algemeene Staten, uit de afgevaardigden van Ilolland,Zeeland,Fries-

land en Gelderland zamengesteld,reeds meermalen hadden uitgesproken. In overî
jssel,
dat gedurig door tlen vi
jand geteisterd werd, en welks toestand sedertde overgave van
Deventer door STANLEV geenszins verbeterd was, lieten zich op eenen Lantldag, die in

bet midden van Vrt
jnmaand te Kampen gehouden werd, vele stemmen voor den vrede
hooren. Xen besloot aldaar aan de Staten van Gelderlaltd en Utvecltt voor te stellen

eene bi
jeenkomst te houden, om over de beste middelen totbevordering van 'slands
welzi
jn te beraadslagen, en daarna gemeenschappell
jk b1
j de Staten van Ilolland,
Zeeland en Friesland pogingen aan te wenden, om hen tot overeenstemming met

de genomene besluiten te bewegen (2).Aan ditvoorstel schi
jnt echter geen gevolg
te zjn gegeven; doch het was eene nieuwe uiting van hetreeds meermalen geopenbaarde gevoel der Landprovinciën , dat er tusschen hunne belangen en die der Zee-

(1)Resol.t,
.Ilolland,1587,bl.917. vAx nuvo,bl.109,110.
(2)B0a,D.111.bl.70. Xr.B.J.vAx HATTUM,Geschiedenissen derstadZa,p!!t?,1769,D.111.
Uit de Resolutielt der Staten-Generaal, 9- 14 Julj 1587, bli
bl. 234.
jkt dat destjds
Xr.A>TL:Ea'
r ullzLzBaxs'
rs als Gedeputeerde van Overt
jsselin de Algemeene Staten verscheen,dech
nietwerd toegelaten, aangezien zi
jn lastbriefalleen goldtvoorkrjgszaken,en deAlgem.Staten
bovendien nog geen omcieelberigthadden gekregen van hetbi
jzondere verdrag,waarbjOvertjssel
zich onder LElcEsTER's bewind begeven had. Niettemin verklaarden de Staten den Gedeputeerde

toch toe tezullm laten, a1shi
jvertoonde))eene gewoonli
jkeprocuratieofcommissie,houdende
last om metten gedeputeerde van de andere Provincien te mogen besoigneeren en resolveeren op
de pointen van beschryvinge daer op de Vergaderinge geleit is, ende verder op alle voorvallende
saeken raekellde de welstant en de conservatie van de geregtigheden en privilegien van t1eLanden.''
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Provinciën een onderscheid bestond, waardoor beide gedrongen werden zich naauwer1* 41587

aan hunne onmiddelt
jke naburen aan te sluiten.Holland en Zeeland,geheel van vi
janden bevri
jd en door den handelbloei
jende,moesten we1 geheelandersomtrentdenvrede
denken dan overqssel en Drentlte, waar de Spanjaarden nog een grootgedeelte des
lands in bezit hadden. Het pleit voor de vri
jheidsliefde en volharding der Staten van
Friesland en Gelderland, datzi
jnog geenszinsgeneigd waren dewisselvalligekansen
van een gewapenden tegenstand met de nog onzekerder uitkomst eener voorwaardeli
-j
ke
onderwerping te verwisselen,niettegenstaande beidegewestennoggedurigaanvàjandeli
jke
invallen waren blootgesteld en doorden kri
jg onderdrukten uilgeputwerden. Intusschen
had de omstandigheid, dat het getaltlerKatholjken in de Landprovinciën en ook in
Friesland aanmerkeljk grooter wasdan in Ilolland,Zeeland en Utrecht,waardeHervorming veel dieper was doorgedrongen, grooten invloed op de gezindheid van de in-

gezetenen dezer Gewesten, en vormde ook in Friesland en Gelderland eene parti
j,die
metverlangen naarvrede metSpaljeuitzag (1).
Het was inmiddels geblcken datde Spanjaarden,waar hunne wapenentekortschoten,
nog steeds geneigd waren zich tot bereiking van hun doel van dezelfde middelen te
bedienen , die aan Prins w lx-xzàx van,Orcg3
letleven hadden gekost. ln Hooimaand
,# l
was een aanslag ontdekt op het leven van Graaf w lxuxœx Loozw lzK , door wiens beleid

en onvermoeiden i
jver het voortdringen van den vi
jand inFriesland meerenmeergestuit
werd. Zekere LAVTERBECK, een Duitsch trompetter,bekende (:) door vzlnroo te zi
jn
overgehaald om zich in dienst van den Graaf tebegeven ,teneindegelegenheidtevindcn,

om hem verraderli
jk te doorschieten. Hi
j werd ter dood veroordeeld,doch toonde groot
berouw over zi
t
o
e
j ter strafplaatswerdgeleid,denStadhouder
jn voornemen, en liet, n hi
waarschuwen,dat nOg twce booswichten,op vzRoroo'
s aandrang,hetinsgeli
jksopzi
jn
leven hadden toegelegd. Zoodra de Spaansche Veldheer vernam , dat deze poging tot

sluipmoord mislukt was, schreef lli
j aan wzxaLxx Loprwzlx eenen beleefden brief,
waarin hi
j alle medepligtigheid loochende, xzkvrzhBlcx a1s eenen waanzinnige afschilderde, wiens getuigenis geen waarde had, en als een bewi
js zi
jner goede trouw en
vriendschappeli
jk-e gezindheid den Graaf vermaande op zi
jne hoede te zi
jn voorxazlclsTER, die hem heimeljk lagen legde. W ILLEM LonEwxzK antwoordde hem op koelen,
waardigen toon, dat xz
Arl'y:RszcK's woorden en daden geenszins van onnoozelheid ofzelfbedrog getuigd hadden, en dat de Engelsche Landvoogd een te deugdzaam Heer was,

om ooit zi
jne vi
janden, veelminder zi
jne vrienden, op die wi
jze te behandelen. W at
(1)vA> IIATTUM t.a.p.

s. MAc5Iy, Geschiedkundig t
l?
ge zïgf van de leffz/re?l in Dr- f/te,

1850 , St. 111. D. 1l.b1. 9 vv. vAy alvp, 1)1. 135. Hiervoor,bl.171.

(2)'tjne getigenishad te meerwaarde,daarhi
jhaarvrijwilligaEegde,zondergepi
jnigdtezi
jn.
59 +
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1584- hem zelven betrof,hi
j wenschte niets liever,dan vzaovoo'sverraadineeneerli
jkenkri
jg
1* 7 zoodanig te vergelden, als het ))eenen
oprechten soldaetenmanmeteeren''betaamde(1).
GraafwlsLEx LoozwzzK lietdan ook niets onbeproefd, om den vi
jand buiten Fries/J??
,#': grenspalen te houden, en hem zooveelmogell
jk afbreuk te doen. Hi
j verkreeg
van de Staten de noodige geldnliddelen, om eenige nieuwe vendels op te rigten, waardoor de ongeordende en ongeoefende troepen, die de oproeping van den derden man

der huislieden opleverde (2), door ervarene kri
jgslieden vervangen werden. Door deze
verbetering en vermeerdering zi
jner kri
jgsmagtzag lli
j zich in staatgestcld alle wegen
zoo goed te bezetten, dat de Spanjaarden geen invalmeer durfden wagen,zelfs niet
toen een strenge vorst in den vorigen winter hun den toegang over hetwater had gebaand. Niet tevreden met dit voordeel, begon w lyuLEix LODEWIJK nu OOk aanvallender-

wt
jzete handelen,en dwong verscheidene dorpen in den omtrek van Groningen voortaan
aan de Slaatsclaen brandschatting.te geven. In Herfstmaantl smeedde hi
jzelfseenenaanslag op die stad. Uitgezondene verspieders hadden ontdekt,dat een uitgestrekt gedeelte

der wallen door de Spaansche bezetting niet bewaakt werd, zoodat zi
j lterhaaldeli
jk de
grachtovergezwommen en den walbeklommen hadden, zonder ontdekt te worden. Op
deze nalatigheid bouwde men het volgentle plan. Honderd uitgelezene soltlaten zouden
trachten binnen de vesting te komen en eene der poorten open te breken. Intusschen
zouden alle toegangen tot Gront'
ngett bezet worden, en de Stadhouder zelfmethetgroot-

ste gedcelte zi
jner troepen de geopende poortterstondbinnendringen.Dochdeschipbrug,
die bi
jkV,iezijlover hetwater wasgeslagen,om aan deFrieschelegermagtgemaltlteli
jlten
toegang tot Groningeu te verschaFen , werd door een springvloed verbroken. Eer men
haar herstellen kon , waren de Groningers van hetdreigende gevaar vcrwittigd, en had-

den denoodige maatrcgelen genomen,om een diergeli
jken aanslag teveri
jdelen (5).
De mislukte poging, om zich van Amsterdan'
t meester te maken, deed LEICESTER

naar andere middelen omzien, om zt
jn doelte bcreiken. Xen begreep datbi
j welligt
in Noovd-llollaltd, waar de llem getrouwe soxov Medemblilv.bezet hield en veelinvloed

bezat,beter slagen zou. Hi
j besloot derhalve de steden van datGewest rond tereizen,
en begaf zich daartoe op den veertienden van W i
jnmaand naar Naarden (1).
Op denzelfden dag waren de Staten van Holland,die zich niet langer in eene openliggende plaats als 's&rcr:zl/lcp: veilig achtten, binnen qllaarlem vergaderd. Na langdurige beraadslagingen en overleggingen met de Vroedschappen der voornaamste steden,

(1):IR,D.111.bl.11. vz5 REyoybl.122. llooyT,bl.1167.
(2);iehiervoor,bl.176.
(3)vAxREvo,b1.135.
(4):0a,B.111.bl.67.
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hadden zi
j eindeli
jk hun antwoord op LElcEsrzh's vertoog vastgesteld. Onderdagtee-1515
88
47
kening van den zestienden van W jnmaand werd hetden Landvoogd toegezonden. Het
bestond uit drie stukken, die gezamenli
jk gedrukt en algemeen verkri
jgbaar gesteld
werden. In het eerste werd eene nadere verklaring gegeven der punlen, die reeds

in het laatst van Oogstmaand aan LzlcEsrzh overhandigd, en door hem schrifteli
jk beantwoord waren (1). De Staten weidden daarin inzonderheid uitoverhetregtmatige
en gepaste, om het krj
lgsvollk, behalve aan bet gezag van den Landvoogd, ook
aan de bevelen der Gewestell
jke Stadhouders ondergeschiktte houden. Zi
j beweerclen
dat de nieuwe eed, onder welken ZJ
)* lzunne trocpen gebragt hadden , niet slechts in
overeenstemming met het staatsregt,maar ook voor 'slands welzi
jn hoogstnoodig was,

gell
jk te Develttev en lli
j Zutplten overluigend was gebleken. Ook hadden ))de loffelt
jlke
diensten van mtjn Heere den Prince van Orangien en van hethuysvan Nassau (dienoch
goed noch bloed voorde defensie deser landen gerechtigheden hebben verschoont) niet
verdient, datmen zt
jne Excellentie van Nassau de behoorli
jke autoriteythem wetteli
jlte
competerende en gedefereert (ook voor de komste van zi
jne Exccllelltie in dese landen)
soude verminderen, en hem die oneere en schande aan doen, bysonder nademael de

autoriteyt van zi
jne Excellentie geenszints en wortverkortby de hanthoudinge van de
voorsz. gerechtigheden-'' Voorls herinnerden de Staten den Landvoogd aan hetgeen zj
llem reeds meermalen hadden voorgehouden omtrentden toestand en de betaling van het

kri
jgsvolk en hetbegeerde herstel van onderscheidenebeschikkingen,dieht
jinhetvorige
jaar tegen 'slands privilegiën genomen had. Het tweede stuk, waarin heteigenli
jlte
antwoord op zi
jn vertoog vervatwas,bevatte eene uitvoerige verdediging van lletgedrag
derStaten (2). Zi
jberiepen zich daarin op llun oud regt,om aan hunneLandvoogden
eerbiedig onder hetoog te brengen, wat zi
j met'slandsvoorregten en welvaartinstri
jd
achtten; op het verraad van STAwLEV en voalt, dat hlzn getlwongen had aan de Gewes-

teli
jke Stadhoudersde magtterug te geven,die door LyrlcEsTER's geheimekabinets-akte
tegen ))alle oude gebruyk en recht van den lande'' aan banden wasgelegd; op hunne,
ui@ voorzigtigen eerbied voorlgesprotene voorzorg, om hunne brieven naar Engeland

geheim te houden, ten einde zi
jn goeden naam te sparen; op de ontroering van het
(1)Hiervoor,bl.283.
(2)wAGENAARmeldt(B.Vl1l.bl.252), en xLrlT (t. a.p.b1.376)volgthem hierin na, dat
dit stuk sprak ))uit den naam van de Ridderschap , Edelen en meeste Steden xan Ilolland en
W est-Friesland, alzo Dordrecht, tzpzl#c, Ilèorn en eenige andere teden den Graave van sElcssl'xR

afzonderli
jkgeantwoord hadden.'' ln hetoorspronkeljkestuk bi
jBoR,bl.76- 80,komtdaarvan
echter niets voor, maar wordt gesproken van de ))Ridderschap, Edelen en Steden van Holland en

West-Friesland,Staets-gewijsvergadertzjnde.'' De uitdrukking demeestesteden komtslechtsa1s
kantteekening bj BoRvoor.
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1584- oogenblik, die hun welligt min voegzame bewoordingen had in de pen gegeven, hoe1587

wel zj berhaaldelt
jk betuigd hadden het gebeurde nietaan den Landvoogd maaraan
den invloed zjneronwaardigegunstelingen te wi
jten. Zl
j wezen op hunneernstige pogingen om uouzwx,o methem te verzoenen, en op debereidwilligheid,waarmedezj
reedsaan geld,wapenen,leeftogten krjgsbehoeften meerhadden opgebragt,danwaartoe
zj zich verbonden hadden,en nietslechtsvoor hunne eigene veiligheid,maarookvoor
de verdediging van Zeeland, Gelderland en overjpselhadden gezorgd. Hetwas derhalve klaarbli
jkell
jk, datLElczsTzh geen reden had om hun de schuld tegeven,wanneer de kri
jg metongunstigen uitslag gevoerd werd. Ook kon hetniemand bevreemden,dat zj tegen vermeerdering van lasten ernstige bezwaren hadden. Niettegenstaande
de koophandel en zeevaart meer dan ooit belemmerd waren, had Ih ltand gedurende

LzlcssTzh's bewind reedsbi
jna vier millioen guldenopgebragt:eenesom ,dienietslechu
de opbrengstin de vi
jftien voorgaande oorlogsjaren maar ook de bepalingen vanhetverdrag met ZLIZABETII verre overtrof. Daarom konde
n de Staten ook hunne verwondering
4
niet verbergen, dat men eene verklaring van hen eischte, of hunne middelen, met

den bt
jstand der Koningin,we1 voldoende waren,om den kri
jg naar behooren voortte
zetten. De Pri
ns van Oranje had metveelgeringermiddelen en zonderdien bi
jstand
in veel benaauwder tjd met Gods hulp het geweld des vi
jands te water en te land
weêrstaan, zonder ooit zulk eene verklaring te vorderen, die aan de Staten boventlien

ongepastvoorkwam ,daar zi
j hetbewi
js zou geven van groote vermetelheid ofvanwantrouwen aan Gods genade. Zoo de Koningin de aanvaarding 4an de Souvereinil.eit of
van voortdurende bescherming weigerde, en hare hulp nietkon vermeerderen ,dan bleef
immers niets anders over, dan, met vertrouwen op God, met de voorhandene middelen
den oorlog te voeren,de eensgezindlleid tusschen de onderscheidene Hoofden, gewesten

en steden en de gemeente te bewaren,en de welvaartdes lands zoo veelmogeli
jk te
bevorderen. W at den vredehandel betrof, verklaarden de Staten nog steeds te vertrouwen, dat, volgens het verdrag met ELIZABETu, zonder hunne toestemming over geen

vrede zou gehandeld worden; doch zi
j konden niet ontveinzen, datde vragen,hun
door VAX,K en xzwxzw uit LzlcEsvzh's naam gedaan,bi
j velen grootnadenken gewekt,
e11 tot beraadslagingen aanleiding hadden gegeven, waarin echter nietanders dan met
behoorli
jken eerbied over hem gesproken was. Ten slotte verzekerden de Slaten nOg

steeds bereid te zl
jn den Landvoogd in zi
jn gezag te handhaven,en de beloofde PeDningen op te brengen, mitslii
j de inbreuken op 'slands privilegiën herstelde, voortaan
volgens hun vertoog eene behoorli
jke onderscheiding maakte tusschen zi
jne magt en
die van de algemeene en bi
jzondere Staten en Sladhouders, en hun hetbeheerhunner geldmiddelen overliet. Zi
j hielden zicb overtuigd, datde oorlog, zoowelte land
als ter zee, bi
j een zuinig en doelmatig beheer, met de toegestane geldfniddelen
behoorli
jk kon gevoerd worden, en drongen er derhalve op aan, datde Landvoogd

DES V AD ER LAN DS.

511

niet meer op een onzekeren en bedriegeli
jken vrede aandringen of de zaken des1584lands loor wanhopig houden zou. Zt
j beloofden van hunne zt
jde hetverdrag metde
Koningin van Engeland heilig te onderhouden, het gezag van Lzlczsl'sa te eerbiedigen,

de toegestemde schattingen getrouw te betalen, en zich in alle opzigten zoo te kwi
jten , dat ZLIZABZTH en LElcEsrsR overtuigd zouden worden van hunne gezindheid om

))met behoorli
jke dankbaerhejten constantie de genadige gunste van hare Xajesteytcn
de goede wille van uwe Excellentie tot de conservatie van den staet en 't gemeene

beste deserlanden te erkennen,en deselve in alles (wat metconservatie van de Christeli
jke religie,de vryheden,gerechtigheden,welvaren van den landen geschieden kan)
te gelieven (1).',
Bt
j deze beide stukken wasgevoegd eene ))Vertoninge van hetrechtvan de Ridderschap,Edelen,en steden van Ilolland en kvest-vriesland,totbehoudinge van de vrl
j*

heden, gerechtigheden en privilegiën en lofli
l.ke gebruyken van deselvelande,'' waarin ,

metmeerdereuitgebreidheid en geringe wi
jzigingen (2),deregeringsvorm vanIlolland
ontvouwd werd overeenkomstig het vertoog, in Grasmaand door den Pensionaris van

Gouda, vaAxçols FaAwcKzx,opgesteld,doch destjdsdoor de bemiddeling van den Engelschen gezant svcltuoas'
r niet openbaargemaakt(3). Geli
jk reeds gezegd is,werd
de souvereiniteit der Staten, tot regtvaardiging hunner kandelwi
jze en breideling :an
u xczsvzh's heerschzuchtige bedoelingen, daarin op geschiedkundige grontlen gestaafd,

en de voor hetbehoud van eensgezintlheid en orde hoogstverderfelt
jke meening weerlegd, dat de Landvoogd zich van de Staten op de gemeente zou kunnen beroepen, en
tleze a1s een werktuig tot verkorting van het gezag harer wettige vertegenwoordigers
zou mogen gebruiken.

Bi
j deze drie stukken, die één geheel vormden,en uitnemend geschikt waren om
de gansche natie omtrent de gezindheid en de betloelingen van Holland's Staten in te
lichten, zonder dat daarin de dankbaarheid jegens ELIZABETIIen de betameli
jke eerbied
.

voor den Lantlvoogd, wiens eer zoo veelmogelt
jk was gespaard,uithet oog verloren
waren (é),werd insgelt
jkseen vertoog in hetlichtgegeven,hetwelk totdepredikanten
(1)B0R,D.111.b1.76 80. Vgl.XLUIT,t.a.p.bl.376 386.
(2):ie wjzigingen heeftXLUITaangewezen,in deBt
jlagen op het1l<Beelzi
jnerHistorieder
llollandsche Staatsregering ,b1. 541- 544.

(3)lliervoor,b1.262,267.
(4)Het is mi
j daister, hoe xlzul'
r (t.a.p.bl.386) debeknoptevermelding van hettweede
vertoog doordeStaatsgezindegeschiedschri
jverstoeschrjftaan ))een verkeerd beginsel, om deeer
der Staten en der Natie te sparen,'' en meent dat het een ))wonderbaar contrast'' oplevert m et
het eerste en het derde vertoog. ln alle drie staat de zorg voor de handhaving van het gezag

512

ALGEX EENE G ESCH IEDENIS

1584- gerigt was en dienen moestom de magtige en onrustige parti
j deri
jverige Hervormden
1587 t
erneder te zetten. Op den tweeden van W i
jnmaand waren vier predikanten,door de
Hervormde gemeenten van Ilolland afgevaardigd, in de vergadering der staten versche-

nen,en hadden hun eene remonstrantie overhandigd,waarin zi
j verklaarden,datalde
kerken in Ilblland metgroote droefheid de oneenigheitl vernomen hadden ,die tusschen

de Regenten van hoogen en lagen staaten deonderscheidenegewestengerezenwas.Geli
jk
iederburger bevoegd wasbi
j deregering te bevorderen,hetgeen tot'slandswelzi
jn kon
strekken,zoo achtten zi
j zich daartoe nog veelmeer verpligta1s dienaarsdesGoddelt
jken
Vroords, ))die God die genade gedaen heeft om te zi
jn zi
jne sentboden en regeerders
zi
j
v
e
r
ma
a
n
d
e
n
de
r
h
a
l
v
e
de
St
a
t
e
n
o
m
i
n
hun antwoord aan Lzlczsin zi
jnen huyse-''
TxR niet op eenige onbelangri
jk-e geschilpunten te bli
jven staan, maarnaar vrede en
eensgezindheid te trachten en te zorgen, dat de genegenheid der Koningin van Engelaltd niet verbcurd werd. De Staten aven aan de predikanten ten antwoord,datzi
jop
hun #ertoog zouden letten, dnch eenige dagen later werd hun door OLBEXBARNEVELT

aangezegd:))datde Staten alles wisten,watzi
j hun hadden voorgehouden,en nog wel
meer daarbtj; dat het welvaren des lands den Staten niet minder dan hun terharte
ging, en de eersten daarin wel zonder hen zouden voorzien ; weshalve de remonstranten

gerustnaar huiskonden gaan,en hetbeleid derregering aan de Staten overlaten (1).
De laatsten beslolen echter bovendien een schrifteli
jk antwoord te geven,ten eintle de
Hervormden van hunne voortdurende zorg voor de handhaving der ))ware Christeljke
gereformeerde religie'' te verzekeren. Zi
j verklaarden ecllter in llun vertoog voor den
teruggang van 'slands zaken in de laatste vierjaren,))boven de gemene oorsake van
dien, wesende onse sonden,''geen andere reden te kunnen vinden .))dan dat eenige,
so grote personagien als andere, hen in de regeeringe (onderpretextvan de gerefor.

naeerde religie seer groteli
jx toegedaan te wesen) eerstin de nagebure Provintiën geïnderStatcn en vooreene behoorli
jkealï
-cheiding deronderscheideneStaatsmagtcnopdenvoorgrond,
terwl
jlHollandzich gell
jk bll
jftin debetuiging,den Landvoogd tezulleneerbiedigen,wanneerhi
j
de hem voorgelegde grieven herstellen wil. ln het tweede vertoog is echterhetbeginselvan deSouvereiniteit der Staten niet uitgewerkt, als daar ter plaatse minder gepast. De omstandigheid zelve

der geli
jkti
jdige uitgaveen overhandiging aan I,zlc>:sTEa laatbezwaarli
jk toeaan opzetteli
jkeverscheidenheid der vertoogen te denken. Vgl.VAN oEltxExp, Maurits van Atï.
#.
îclf,D.1. 1)1.53.

(1)B0R,D. 111. b1. 74. IJYTEyIOUAERT, Kerk. Ilist.bl.265,laathierop volgen: ))Allange
voor desen waren de preci
jsteonderde Gereformeerdenietwelte vreden op den AdvokaetSARxEvzs'
r, om 't na-dencken, dat hy dickwils thoonde te hebben over hare llandelingen :een yeder
kan dencken dat sodanige antwoort der Predicantcn m isnoegen tegens Lem in 7t bysonder niet en

dede mineeren, geli
jck hetoock omtrent30jaren daernaweldappersyn operatiedede.'' 5'g1.
vAx oER USMP, t.a.p.bl 82 ,85.0,
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gereertjen aen harezi
jde eenige van de principaelste dienaersdesGnddeli
jken W oorls1584ïekregen hebbende, het vycr van tweedracht en oneenigheyt, so tusschen de Heeren 1567

en personagien, a1s den Provinliën (professie van de gereformeerde religie doende)
hebben gestookt.'' Zi
j herinnerden ook aan de ontevredenheid,die ELIZABETH over de
opdragtderLandvoogdj aan LEzcEsl'
Eh had betoond,waaruitgenoegzaam bleek,datzi
j
voor haren gunsteling althans geen gezag begeerde boven de voorregten en privilegiën
dcs lands. Zi
j eindigden met de betuiging,datzi
j hetverdrag metELIZABETU onder-

houden, den Landvoogd in zi
jn wettig gezag eerbiedigen,en de gereformeerde religie
benevens deprivilegiën,voorwierbehoud zi
j de wapenen hadden opgevat,handhaven
zouden: terwi
jl zj aan alle dienaren des Goddeljken W oords uitdrukkell
jl
t bevalen
))alle hare actien tot goede eenigheyt, stichtinge en opbouwinge van de Christeljke
lkerke te gl
@rl
@geren.yj Ditvertoog werd aan al de stedelt
jke regeringen van #pffcCld
en W est-Fviesland gezonden , met last om de predikanten te ontbieden, hun daarvan mededeeling te doen , en hen te vermanen ))tot stilte en eendrachtigheyt, en
datse hen niet vcrder en souden bemoeyen dan om te leren en te predicken, en de

Staten en Xagistraten metde regeringete lalen bewerden (1)',
Zoodra de Staten van Kolland berigt hadden gekregen van rElczsTzh's voorgenomene
reis door het Noordev-Kwal
-tier, magtigden zi
j de stedeli
jke rcgeringen om den Landvoogd te verzoeken, met geen grooter gevolg dan van hoogstens tweehonderd per-

sonen binnen hare steden tq willen komen (2). DeXagislraat van E'3/ç/ltffzc,
4,beducht, dat zi
jne komst geen ander doelhad dan soxov in staatte stellen zi
J-n kri
jgsvolk binnen die stad te brengen , en zich daardoor van de Kapel,gelt
jk zj genoemd
werd, meester te maken, nu de aanslag op de Kerk, of Amsterdam , mislukt was,
schreef hem een zeer rondborstigen brief, waarin zi
j hem bad zi
jne komsttotgele-

gener ti
jd uittestellen (5). LzlcEsl'Eh,die dezen briefn0g te Naarden ontving,begaf zich daarop naar Ilborlt, gelleime bevelen achterlatende om Jonkheer wxxzxzxx vAx
ZUILEX VAN NYEVELT, Drost van Muiden en Baljuw van Gooilandj die de parti
j der

Staten was teegedaan,op teligten en naar Utreclttte zenden (1). Van ffpprl,waar
de regering LEzcEsl'lh zeer feesteli
jk onthaalde, ging ht
j niettemin naar Enkltuizelt
op weg; doclz.de Yroedschap liet, mettoestemming van de hoofdlieden der burgeri
j1
de poorten sluiten, en zond hem eenige harer leden te gemoet,die hem den verderen

(1):0R,D.111.b1.85.
(2)Renl.p.Holland,1587,bl.921,936.
(3)s0n, D. 111. b1.67. snAxo'
l',Hist.derA:J.D.1.b1.732. De PredikantcEnAan vssl'
lraMAX lzield zich teEnkhuizeltaan dezi
jdederStaten.
(4):0R,D.111.bl.68)106. Deze aanslagwerd doerv.
::znlsns'svnorzorgcu veri
jdeld.
III DEZL. 1 S'
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1584- togtontrieden, weshalve de Landvoogd in de Streelç overnachtte, en den volgenden dag
1587

naarMedemblikvertrok(1),alwaarsoxovhem groote eerbewees.UitFvieslandkwamen
hem daarverscheidene zi
jneraanhangersbezoeken,en overreedden hem om tegen den
achtsten van Slagtmaand eene vergadering der Staten binnen Franekev te beleggen. Hi
j
nam zichvoorzelfdaarvooroverteltomen,en zi
jne parti
jtwi
jfeldenietofzi
jnetegenwoor-

digheid zou haar alsdan in staatstellen devergadering naar haren zin te leiden, enhare
bedoelingen te bereiken. De Stadhouder en de Gedeputeerde Staten van Friesland wa-

ren echter geenszins geneigd hun gewest aan de willelkeur der Engelschgezinden pri
js
te geven. Zi
j bragten den Landvoogd onder hetoog,dathetbi
jeenroepen dier vergadering tothunne bevocgdheid behoorde,en datzi
j hetnimmer zouden kunnen verantwoorden, wanneer zi
j op dit ti
jdstip eene bron van twisten tweedragtontsloten,die
de welvaarten de vrt
jheid deslands met ondergang bedreigde. Hoe gaarne zi
j derhalve
in andere omstandigheden den Landvoogd binnen hunne landpalen zouden zien: thans

moesten zi
j hem verzoeken,zi
jne komstuitte stellen,en )teconsidereren,dathetniet
salstrecken totzi
jne grootheyten loFelt
jl
te qualiteyten, sich te laten dri
jven van prive
personen vol van passien, soekende door alle middelen dat de autoriteyt van U Excellentie mach dienen en strecken tot een schaduwe en dekmantel van hare particulieren
pretensen en voornem en (29.''

Terwi
jl LEICESTER aldus zoowel te Enkltuizen a1sin Friesland schipbreuk leed, vieIen te berdrecltt en te Leiden gebeurtenissen voor, die de bedoelingen zi
jnerpartl
j in
een helder licht stelden, en tevens, door eene gestrenge regtsoefening, de uitvoering
harer gewelddadige voornemens in de geboorte verstikten.

Op den zeventienden van W l
jnmaand kregen de Staten van Ilolland berigt,datmen
te Dordrecltt gepoogd I
Jad een rekwest aan Lzzcssl'Eh te doen rondgaan, waarbt
j de
onderteekenaars verklaarden den Landvoogd metgoed en bloed te willenbi
jstaanom hem
totuitoefening van zi
jne magtin staat te stellen, en de Staten voorondanlkbaren, raeineedigen en heimeli
jke verraders werden uitgemaakt, die zich, metverkorting van zi
jn
gezag,tot Souvereinen des lands wilden verheFen. Het was aan de Xagistraat gebleken
dat Paovllxclt, de Burgemeester van Utrecht, hierin de hand had gehad; en hoewel

verscheidene leden der regering de parlt
j van xalucEs'
rEh waren toegedaan, had men
echterbesloten aan de Staten van deze zaakkenniste geven (5). Op denzelfden dag
(1)ge bYaarachtige ffit
s/prfc van oldeltbarneveldlaathierop volgen:))Xaareen gocd Ylaams
m an , die alle het beleid ontdekte, en gcbruikt wierd om alom de goede te waarschouwen , cn
hcm onder het gevolg van den Grave te houden ,wierdt vermist, en quam noit weer te voor-

schi
jn,zonderdatmen kennisse gekregen hecft,waarhi
jgebleven is.''
(2)Ilon,D.111.bl.69,70.vAx My
il'yzny:xjL 278.vAxnEA-o,bl.134.nltz
tso'
r,t.a,p.b1.733.
(3)B0It,bl.93. BnàxoT,b1.737. Resol.r.Ilblland,b1.921.
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kwamen er ttjdingen uit Leiden, dat men aldaar een aanslag op het spoorwas ge-1581k
1587
omen om de Vroedschap te veranderen en de stad in LzlcEs'
rslt's magt te brengen.

Terstond werden twee leden derStaten-vergadering afgevaardigd, om de Xagistraatbl
j
te staan in het onderzoek dezer zaak en het verhoor der beschuldigden. Uit hunne

bekentenissen bleek dat hun plan reetls in alle bjzonderheden was vaslgesteld. De
Kapitein ns xxrxaoE had van LzxcEsl'
zR een verlofbriefontvangen om metzi
jncompagnie
naarScltenkenschans te trekken. Op Zaturdag den tienden vanW i
jnmaand zou hi
j zich
naar de Xagistraatbegeven, en vergunning verzoelten om den volgenden dag tevertreo-

lten. Des Zondags morgenste zesure zou hi
j zi
jne troepen langsdeBreedstraattotvoor
het Stadhuis brengen, alwaar een zestigtal gewapende burgers hem zouden opwachten

en zi
jn bi
jstand verzoeken '
tot hetgeen'zi
j in het belang van de religie en totdienst
van den Landvoogd voor hadden. Daarop zou m en zich van het Stadhuis en de poorten
meester maken, en verscheidene Regenten en burgers, wier namen reeds waren opgeteekend, in hechtenis nemen, de regering veranderen, ën de burgers tot onderwerping

dwingen. De compagnie van Kapitein HERArGIàRE,die binnen Belftlag, zou,op LEIcEsvza's bevel, des nachts die stad verlaten, en zich desmorgensvoor eene van Lei#czè',
: poorten bevinden, om tot dat doel mede te werken. De oproerkreet was
reedsbepaald: ))Vive de Koningin van Engeland en zjne Excellentie.'' Voorts zou
men terstond op onderscheidene plaalsen het volgende geschrift doen aiezen: ))Xen
laat weten enen yder,dat de goede borgeren sig in wapenen begeven hebben totdienst

van deConinginne :an Engeland,tothandhouden van de ware Chrisleli
jke rcligie, en
om den doorluchtigen Grave vAx xa-cEsl'Ea Gouverneur generaal deser Yereenigde Pro-

vintien, weder te stellen in de autoriteyt llem by mi
jn Heren de generale Staten tot
zi
jnen eersten aenkomen in dese Landen toegedragen, totruste deser stede en welvaert
van den gemeynen lande. Lastende daerom een yder sig stille te houden, en niemand

in li
jfoftegoed eenige verhinderinge ofschadetedoen,op li
jf-slraFe r
:1).,,
Eenige dagen vt
sôr hetbepaalde ti
jdstip wasde Kapitein cosxo DE PzscAhExols, een
der hoofdbestuurderen van den aanslag, door een burger van Lel
'den wegens schulden

in gàjzeling gezet.Reeds duchtten de medepligtigen,dathunne plannen ontdektwaren;
(1)Ditplan isdooreenige dergevlugte zaamgezworenen zelven medcgedeeld in eenegedrukte
verdediging,diezi
jeerlang in hetlichtgavcn,en diedoor:0n,b1.98- 103,in haargeheelis
opgenomen. Zi
j vcrontschuldigen zich echter met de bewering dat de aanslag, op rElcEsrsn's
ernstige verm aning,dat m en toch vooral oproer en bloedstorting voorkomen zou, om andere steden niet af te schrikken het voorbeeld van Leiden te volgen, was opgegeven ,daar de Landvoogd
plan had eerlang Leiden te bczoeken , en dan zelf m et de Xagistraat, de Vroedschap en cnA re

goede borgeren over de Lerstclling zi
jncrmagtzmzhandclcn. Vgl.:0It,b1.94. BIIAyDT,Ilist.
d.AcJ.D.1.bl.740.
40 *
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87 (loch weldra daaromtrentgerustgesteld, besloten zi
j, op aandrang van xzzlczsTzh (1),
hun opzetniettemintevolvoeren.Debestemdedaggingechtervoorbl
j zonderdatdeaanslag
beproefdwerd,daar men nog nietgenoeg verzekerd wasvan devoldoende medewerkingder

burgeri
j.Dituitstelwasnoodlottig voorverscheidene dermedepligtigen,daar een hunner berouw kreeg, en de Xagistraat van hunne voornemens kennis gaf. Terstond werd
de Ouderling zAcorzs voLAlAEh in hechtenis genomen, en deKapitein cosxo gcstrenger

bewaakt. Den Kapitein bz M&rLoE lietmen uitvoorzorg metzjne compagnie uitde
stad vertrekken;doch hl
j werd op lastderStaten van Ilolland te Js%cr#c4 achterhaald
en insgelt
jks gevat. Zoowel voLxxEh a1s cosxo beriepen zich op bevelen van den
Landvoogd, doch konden daarvan geen sclarifteli
jke bewt
jzen vertoonen. Toen men
voxasxkER deedopmerken,datIz
ErcEsTEltzi
jne me'dewerking zollontkennen,riep hi
juit:
))ach! dan ben ilt een dood man-'' Cosàxo verklaarde, dat deLandvoogd hem het bevel

over zes vendelen voetvolk had toegezegd, a1s de aanslag gelukte; en op zi
jne bede
om in hettegenovergestelde l valvoor zi
jne vrouw en kindercn zorg te dragcn, hem
))by Princeli
jke woorden''beloofd had lacln uitden nood te helpen,alzoude hethem
alzi
jn goed,ja zelfszi
jn gansche staatlkosten.LmcEs'
rEll's Geheimschri
jver,I)E BrhcltoRAvs, was zelf in Leiden op een der bi
jeenkonasten van laeteedgespan tegcnwoordig
geweest(2).DeKapiteinBExArrzoE had denLandvoogd nietgesproken,maarzich door
den President vxx XEETKERKEX en den Itolonelcosxo,in wier aanzien en ervaring hi
j
verlrouwen stelde, laten overhalen,om de zaamgczworcnen metzi
jne manschappen bi
j
te staan. Even a1
s IIERArGIiRE, had lli
j binnen Sluis in garnizoen gelegen en zich
aldaarmetuitstekende dapperlzeid van zi
jnen pligtgelkweten;dochdegedwongeneovergave dierstad had beide Omcieren mctwres-eljegensde Staten vervuld, aan wier nalatigheid zi
j I>&RMA'S ltrjjgsgeluk toeschreven, en hen daardoorte eerdert0tbegunsti@

van den aanslag docn besluiten. Tot de hoaftlaanleggers, die ziclz met de vlugt
hadden gered, behoorden Aoor-v vAx MSETKERXSX, voormalig lid van den Raad van
State, de Hoogleeraar in de Gedgeleerdheid AORIAAX sARAvzx en de Predikant cultlsGIDG
b
b

TIAAX vAx I)E wocwE. Tot volvoering van hun plan lladtlen zi
j vooralgerekend op
(1)vAx nEvo,b1.133. Vgl.de bekentenisscn der bcschuldîgden,vooralvan oExlrsoE,bi
j
s()n, bl.94,95.

(2)ln antwoord op debeschuldigîng derEngelschgezindcn , dat de bekentenissen der gcvangcnen geen waarde hadden,omdatzi
j doorzwarePi
jnigingcn zouden zi
jn uitgepcrst,antwoordde
dc Schepensbank te Leiden in een gedruktstuk )
)datnicmand ecn s'inger em tepijnen aangcraekt sy,uytgenomen c0sM0jdi
emaeraen de pi
jnegebrogtis.'' BoR,bl.104. VAS ItzArospreekt
van pijnlt
j
,'ci'e nnder-vraginghe. De vonnisscn der besclluldigden houden in, dat alle drie bekend
hebben bltitezt pt
j-ne en banden van #dCrd. vu MsTsnsx verklaart dat pn MzkrLns bckend heeft
ghenoncltdppltfcrpt
j-nighen,f.278c.

DES VADERLAXD S.
de medewerking der uitgewekene Vlamingen en Brabanders, die zich in grooten ge-1584-

tale (1) te Leidenhadden nedergezet, en aldaarreedssederteenigejaren de gastvrl
jheid en bescherming der Magistraatgenoten hadden. Docll blinde i
jver voor de heerscllappi
j van hetCalvinisme llad de dankbaarheid voor deze weltladen verstikt, en hen
verbitterd tegen de Leidsche regering, die haren afkeer van geloofsdwang reeds m eer-

malen in krachtige bewoordingen had geuit(2). Yooralhad hethun ergernisgegeven, dat de onregtzinnige Predikanten cxsl.wR xooxauAEs en l>>rl'xtvs uAxTtlvs door haar

gcduld werden, niettegenstaande de laatste zich nietontzien had te verklaren, dathi
j
aan de Spaansclae Inquisitie boven de'Gencefsche kerktuclltde voorkeur gaf (5). De
ontevredenheid dezer lieden had aan de Leiceslersgezinden gegronde hoop gegeven, dat

zi
j hunne pogingen.totverandering der regering krachtdadig ondersteunen zouden.
W anneer keze aanslag in hetlichtvan hethedendaagsche strafregtbeschouwdwordt,

zouden de aanleggers en medepligtigen reedsin hooge mate strafbaarzi
jn.Hetwaseene
zamenspanning tot omverwerping van de wettige regering der stad Leiden ,m ethetdoel

om daardoor insgeli
jks de Staten van Ilolland voor IuElcEsrEh's wilte doen bukken.
De wi
jze van uitvoering was vaslgesteld, cn alle maatregelen waren beraamd. Niets
ontbrak,dan de lkeuze van den dag,die eerstop den elfden van W t
jnmAand bepaald,
doch later verschoven was. Hoe veel te mecr lladden de schultligen te vreezen in de

zcstiende eeuw , waarin vooralde bcpalingen omtrentstaatlkundige misdri
jven zich nog
door bovenmatige gestrengkeid ltenmerkten, en de rcgelnog gold,datbi
j hoogverraad
de enkele wil voldoende was, om doodstraf te wettigen. Gewelddadige aanslagen tot

verandering der regering zi
jn in alle ti
jden des te zwaarder gestraft, naar mate haar
gezag op mcer wanlkelende grondvesten steunde. Het kan derhalve niet bevreemden dat
rs, hct noodig achtten in
de Staten van Ilblland, in overeenst.emming met Prins nxxral'
dit geval geen verzachtende omstancligheden in aanmerking te nemen, doch hetregt
in al zi
jne gestrengheid toe te passen. Zi
j voegden aan de Leidsche Schepenen eenigen
uit hun midden toe, om hen in deze gewigtige zaak methunnen raad bi
j te staan.
sYeldra was het 1otder gevangenen beslist. De rust cn welvaartdes lands schenen ten
dringendste te eischen, dat de Engelscbgezinden .door een afscllriltlkend voorbeeld in

hunne verraderli
jke ondernemingen gestuitwerden:en dcdoodstrafwcrd tegen allen uitgesproken.W elhad men grootmcdeli
jden metden Kapitein DE sx,
:.
17IaoE,om zjnjeugdigen leefti
jd en beminneljlte hoedanighedcn, en vooral omdat lai
j hetslagtoffer van
verleiding was geweest (4); doch men begreep te zi
jnen opzigte geen onderscheid
(1)VlNnEvo,b1.133,zegt:))cenigkeduyscndcn sterck.'?
(2)Zie hiervoor,b1.1979en D.ll.St.YI.L1.437.
(3)nnAXDT,t.a.p.bl.739.
(4)Tocn nsMAIJLDEvoorheteerstccncbl
jecnkemstzoa lai
jwoncn,llad coshlo erop aangcdron-
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1584- mnaen maken, te minder, daar de voornaamste hoofden van den aanslag ontkomen
1587
.
waren. Geen verzoekschriften van aanzienli
llke personen aan Prins Axz
kval'
rs en deStaten,
om aan de veroordeelden genade te schenken, mogten baten. Te vergeefs smeekte
zekere Jonkvrouw rxTExBltoxK de Xagistraat, om op de strafplaats den Kapitein ns

MkrLBE ten huwelj
ik te mogen vragen, en zi
jn leven van hetvolk afte bitltlen (1).
Op den zes en twintigsten van W t
jnmaand werden vor:xAxR, cosxo en BE xArxuoE te
Let
'
den openli
jk onthalsd. Terzelfder ti
jd werd door MAVRITS a1s Stadhouder eene amnestie afgekondigd, waarvan alleen diegenen waren uitgesloten, die aan de geheime

bt
jeenkomsten der zaamgezworenen hadden deelgenomen (2). Op lastderStaten van
Ilelland werden de overige compagniën, die uit Sluis geltomen waren, en binnen

Delp en Dordrecltt in bezetting lagen, ontbonden, en de grenzen van Ilblland met
vertrouwde Oëcieren en soldaten bezet. Ook werd, weinig ti
jdsdaarna, doorde Slaten voorgeschreven, dat de sloten derpoorten van de grenssteden veranderd en desleu-

tels behoorli
jk door de Xagistraaten de Bevelhebbersder garnizoenen bewaard moesten
worden (5).
IuElcEsrzR was te Alkmqar, toen de ti
jtling van de ontdekking derLeidsche zamenspanning en de strafderschuldigen tothem kwam. Gell
jk men verwachten kon,ontltende hj eenigen lasltotde onderneming gegeven tehebben (4),dochlietzichtevens
gen,dat men in zi
jnetegenwoordigheid nietteernstig ovcrden aanslag spreken zou,)om llem
a1s ecn jong Capiteyn,en.in geli
jke sakcn onervaren, daervan niet te doen verschricken.''
ZoR, bl.104.

(1):0a.bl.97,verhaaltdatI)EMAIJI
-OE,diedeze Jonkvrouw kcnde,geenszinsmetditverzoek
wasingenomen,hetzi
jhi
j.aan den gocden uitslag wanhoopte )ofook de selveten huweli
jkeniet
begerende.''

(2):0R,bl.95-97. Zieverderover dezen aanslag deRcsol.'
p.Ilblland, bl.922,927,931,
932, 936, 955, 956. vAx REvo, bl. 1339 vAN METEREN, 1: 278; HOOFT, bl.12415 cn over het
aandeel van sAnAvlA en andere lloogleeraren : x. SIEGENBEEK, GeschiedenisderLeidsclteffpppddc/àppf,
D. 1. bl.48- 545 BIIRMAN, Sylloge epistolarum , T. 1. p. 363, 364. SARAVIA, die in Engeland

als loon voor zi
jn misdri
jf, geli
jk SURMAN zegt, eeneKanunniksplaatskreeg, schreeflatereen
uitvoerigen brielterzi
jnerverdediging aan deHollandschepredikanten,waarvan deze echterweigerden aan den gesclliedschri
jversoRinzagetegevcn. ZleB0a,b1.105.
(3)Besol.v.#&lcn#,b1.922,968.
(4)omtrent LElcEsTEa's medepligtigheid is, behalve de bekentenissen derveroordeelden, ook
merkwaardig hetgeen u x ltEvo meldt, bl. 134: ))9en Engelschen Raets-Heer XILLEGnEY siende,
dat den Xagistraet te Leyden met het proces seer haeste, Leeft in afwesen van LlcEsTER Lan vermelt, dat slcEsTEa wetenschap van de sacck hadde, ende dat sy daerom voorsigtich handelen ,

cndedegevangenenietquali
jk tracteren wilden.')
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uit,dathetnu ti
jd werd,ztjn hoofd te bergen. W eldra vertrok hj over Amstel-dam ,1584<
1587
Utrecltt en bovdreclttnaarVlissingen,en verzocht dat de Prinses vanOranje,diealdaar
woonde,bem haarhuiswildeafstaan,alsofhi
jzich hadvoorgenomen eenigenti
jdin Zeeland
te vertoeven.De Raad van Statewasopzi
jnverzoekin Hollandgebleven,om hetantwoord
der Algemeene Staten op ELlzABETlI's voorslagtothetaanknoopen van vredesonderhandelingen teverhaasten,enlietnietsonbeproefd om deverbrokeneeensgezindheidtusschen deSta-

tenen denLandvoogd teherstellen(1).Xen konechternaalhetgebeurdebezwaarli
jkop
eenen goeden uitslag dier pogingen hopen,en hetwas derhalve eeneeven onverwachtea1s
voordeStaten gewenschte uitkomst,toendeKoningin van Engeland zelveeen eindemaakte
aan dien verwikkelden en voor het welzi
jn der Nedevlanden verderfelijken toestand.
De inlichtingen van Lord BrcltHoas'
r hadden haar een helderder inzigt gegeven in de
redenen van Ilolland's verzet tegen LElczsrxh's willekeur. Vele harer raadslieden gaven

den Staten geli
jk, en hielden zich overtuigd dat hunne opbrengsten voldoende waren,
om in de behoeften van den kri
jg te voorzien, wanneer de Koningin hare hulptroepen
behoorli
jk onderllield en betaalde. Hoezeer ELIZABE'
I'U niet goed dulden kon, dat
haar gunsteling van de zjde der Nederlandsche Regenten wantrouwen en tegenwerking
ondervonden had,begreep zi
j echter hetoverwegend belang voor de veiligheidvanhaar
Koningri
jk om met de Staten in goede verstandhouding te bli
jven, en elk vermoeden
van zich afte weren, alsofzi
j door LzlcEsTElt's tusschenkomst een verkeerden invloed

op het lot derVereenigde Gewesten wilde uitoefenen (2). Zt
jriep hem derhalveuit
de Nederlanden terug, en benoemde Lord wlLLorouBv in zi
jne plaats totOpperbevelhebber der Engelsche hulpbenden. Na de Staten hiervan verwittigd, en nogmaals

verzekerd te hebben,datzjne bedoelingen en handelingen ))oprechten sinceer''warcn
geweest, verlrok de Landvoogd in het begin van W intermaand uit Vlissingen naar

Engeland,alwaar hi
j op den zeventienden dier maand op lastder Koningin schriftell
jk
afstand deed van zi
jn gezag, en aan de Algemcene Staten overlietmetadviesvan hare
Xajesteitin deregering der VereenigdeGewesten te voorzien (5).
Aldus eindigde het tweejarig bestuurvan Lzxczsl'zztover deNederlanden. een der
belangri
jkste ti
jdperken in de geschiedenis'van onsvaderland. Hetgemisvan ecn algemeen geëerbiedigd Opperhoofd had na den dood van den Prins vAx oaAxlz hetgczag

der gewesteli
jke regeringen verzwakt, de onderlinge zamenwerking door traagheitlen
nai
jver ondermjnd,en PARMA'S zegevierende legerbenden t0taan de grenzen van 1101(1)vAx ItEvo,bl.135,136. vAxMs'
rsnnx,1:278#,279. scllnsTExl, t. a.p. b1. 42. lèesol.
t?.Ilbllalld,bl.974.

(2)IICM:,Ilistory PJEngland,T.lV.Ch.XLl1,14. soa,bl.153. vztx xxrsnnx, 11278.
(3)1
301),b1.131,1I0,153. vAx MnrnnEs,f.279.
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1584- land en Utrecht gebragt. Aan eigen krachten wantrouwende, droegen de Staten eerst
1587 d

en Koning van Frankrtjlê,daarna de Koningin van Engeland, de Souvereiniteitover
de Vereenigde Gewesten op. Door beide Vorsten afgewezen, waren zi
j er echter in
geslaagd EIZIZABETU t0t ti
jdell
jken bi
jstand te bewegen. Xetuitbundige vreugde hadden
zi
j den Graaf vAx rEzcEsl'zlt als llunnen redder begroet, en zich gehaast hem het
lzoogste gezag op te dragen. Doch naauweli
jks waren eenige maanden verloopen, of
hunne voorbarige opgewondenheid werd door ernstige bezorgdheid vervangen. Noch in

het kri
jgsbeleid, noch in het staatsbestuur, beantwoordde xzElcEsl'Eh aan hunne verwachting. Ook EIZIZABETU sclleen meer beloofd te hebben, dan zl
j gezind waste volbrengen ,en hieltl de Hollandsche Staatslieden door hare geheime onderhandelingen met

PARXA in voortdurende onrust(1). In plaats van den Landvoogd totbetereinzigten
te brengen, wierpen de eerbiedige maar ernstige vertoogen der Staten hem meer en

(1)slsbxnnux (&d:cA.#. Fc#.D.VlI.bl. 169) bespot de Staten wegenshunneongegronde
vrees voor Eslzànz'
rll's onderhandelingen, die volgens hem niet ernstig gemeend waren. ))De goede

Nederlanders,,1zegth1
)-,))nolnietgewoon op hetStaatstooneeltefgureren,namen 'tspelvoor
ernstop,en zwcctten van angstbijdatalles,in plaatsvan even onbelemmerd en onbekommerd
meête doen-'' De correspondencePJLeicester (p.231,236,242) en wnlGHl''sQueen Elisabetlt
and her fiznc,(11.p.354)hebben geen twtjfelovergelaten, dat zslzAaE'
ra werkelàik naarvrede
dorstte, den tegenstand der Staten met betrekking tot dit onderwerp zeer lastig vond, en althans

in 1587 aan misleiding van den kant van Spanjenognietgelooven wilde. 0p delaatstaangeltaalde plaats schri
jftwALSISGHASf op 9 October1587 uitLonden aan sElcEsl'Ea: ))Eriste meer
haast in deze zaak (n.in hetverwerven van detoestemming derStaten om totdevrcdesonderllandelingen mede te weqken),daar AwollEs bs Loo sclzri
jftdatdeHertog van I'ARMAdenktdat
Li
j eigenlijk slechts bedrogen en om den tuin geleid wordt,en dat hi
jgrooteli
jksvreestdat,
wanneer niet terstond gemagtigden worden overgezonden, de genoemde Hertogdeonderhandelingen

za1 afbreken en niet overgaan tothet verdrag,hetgeen wi
jhiergelooven zeerwaartezi
jn,en
wj willen onsvolstrektnietlaten overtuigen datdeKoninl van Spanje en degenoemdeHertog
slechts met ons beuzelen , z0o stcrk is onze waan geworden om trent beider ppregtheid,tegen lzet
gevoelen van alle mannen van oordeel,de groote toebereidselen ziende zoowel ter zee alste land.
Sir EowAuo STAFFORD heeft herwaarts berigt gezonden, dat de Fransche Koning met opzet door

zi
jnen gezantin Spanjeheeftlaten onderzoeken, ofdeKoningvan Spanjeinderdaad hetvoornem en had een verdrag van vrede m et dc Koningia te sluiten , docll van hem het ondubbelzinnig

antwoord heeftontvangen,datdeKoning hetalleen doetom ti
jd tewinnen,en deKoninginvan
Engeland te misleiden. Niettegenstaande Xr. STAFFORO ditvan iemand vernomen Leeft, die in

7sKoningsvertrouwen deelt,wordtditberigthiereuvelopgenomen;zoozeerzi
jn wiiafkeerigvan
alles wat het genoemde vredcsverdrag zou kunnen belemm eren.') wAsslycllAx geeft in deze woor-

den nitt onduideli
jk zi
jne ergernis over ELlzàBs'
ril's zelfmisleiding te kvzmen. Ygl.vAs Ruvp,
bl.144.
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meer in de armen eener parti
j, die zl
jne i
jdelheid en heerschzuchtvleide, docllin11
55
8:
47
Staat en Kerk naar meer eenheid streefde, dan velen bestaanbaar achtten met de voor-

regten en lletwelzi
jndeslands.Hetstrevenderstedeli
jkeengewesteli
jltebesturennaarzelfstandigheitlen invloed,hetwelkreedsgedurendedenvrjheidsltri
jgingrootematebevredigd
was, en de vrees voor de gevolgen van LExcEsTEh's heerschzuchten EtlzAgETu'svredelievendheid, verzetteden zich tegen een gezag, hetwelk voorzelter minder tegenkanting
zou ontmoet hebben, wanncer llet in bekwamer laanden berust had, en door minder
verdachte begunstigers gesteund was geworden. Toen LEICESTER in W intermaand des

jaars Yi
jftienhonderd zes en tachtig #c Lkedevlandeltverliet, had zi
jn bestuur den toestand van ons vaderland gcenszins verbeterd.W elwaren Gelderland's oosteli
jke grcnzen
bevestigd; maar in den boezem der Yereenigde Gewesten was tevens eene twcedragt ontstaan, die den uitgeputten staat dreigde van een te scheuren. Door
het verraad der Engelsche bevelhebbers, aan ATelke LEICESTER de bewaring der gcwig-

tigste vestingen had tcevertrouwd, gingen spoedig na zi
jn vertrek al de vruchten van zi
jn kortstondigen veldlogt verloren, terwi
jl de geheime Kabinets-akte, die
hi
j had achtergelaten, aan de regering de magt benam , om in de eischen van
het oogenblik te voorzicn. Nu gevoelden de Hollandsche Regenten, datlaetti
jd was
om krachtiger dan met woarden tegen des Landvoogds willekeur te protesteren. Niet
slechls hun gezag en overwegende invloed, niet slechts de bleei en veiligheid van hun

gewest, maar de duur gekochte vrucht van den twintigjarigen stri
jd tegen Spanje's
overmagt, de vri
jlleid en onafllankeli
jkheid der Vereenigde Gewesten en daarmede de
laandhaving derdierbare godsdienstvrijheid stonden op hctspel. Hadden zi
j totnog toe
zich bepaald metden Landvoogd te herinneren, dat hem geenszins de Souvereinitcitwas

opgedrage: (1),en de vrecmdelingen,dnorwelkehi
jzich lietleiden,doorecn welligt
nie:alti
jdevenjuistberoep op'slandsvoorregten uithetbestuurteweren(2):thansbegrepen zi
j nietlanger door zi
jne bevelen gebonden te zi
jn,maarhetwelzi
jn desvaderlands boven allcs te moeten behartigen. ln stri
jd methetaan LEICESTER opgedragen
gezag, nam llolland onder M/
tcztl'
rs eene zelfstandige houding aan, ontnam den Land-

voogt
ldc beschikking over hetkri
jgsvollk,datzich opzi
jnenbodem bevond,en weigerde
hem hetvorige vertrouwen te schenken, tenzi
j lai
j de grieven herstelde,die hem reeds
menigmaalonder hetoog waren gcbragt. Zjne terugltomstbragtin dien toestand geen
s'erandering. De Landvoogd bleefaandringen op heteerbiedigen van zi
jn wettig gezag.
Ilblland's Staten, meer en meer in laun wantrouwen versterkt, beriepen zich t0t regt-

(1)Ziehicrvoor,bl.183.
(2)Zie hiervoor, bl.208,226. pnorylycx schi
jntin Utrecbtrccdsvp/r sElcEsTEn's komstltct
burgcrrcgt gekrcgen te llebben. Zic Xr.w.c.AcxEnsolzcx in het Tl
jdscbr. v. Otd#/t. cesclt.:??
stat. r. Utrecht, 1836, bl. 2l4 221. slsonnnlzx, cesch. #. Ya(l. Yll.b1. 123.
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15
84- vaardie
inl hunner handelingen op.hunne Souvcreiniteit. Eindeli
jk beproefde LEICESTER
1587 d
%* oar een beroep op het voll
k zl
qn gezag te herwinnen; doch zi
jne aanslagen leden
schipbreult op de vaderlandsliefde der burgers cn de wakkerheid derRegenten.lnzi
jne
heerschzuchtige plannen teleurgesteld, verliet hi
j op bevelzi
jnerKoningin onsvaderland,datnog geruimen ti
jd geschoktwerd doorde gevolgen dertweedragt,die hi
j tot
bevordering zi
jner oogmerlten gelkoesterd had.
Om over IuElcEsrxh's bestuur een regtvaardig oordeel te vellen, mag xnen de eigen-

aardige moei
jeli
jkheden, waarmede lai
j te worstelen laad, niette gering schatten. De
bekrompene ondersteuning, die laj uit Engeland ontving, en de gebrekkige toestand
van het Staatsche legerbelemmerden zi
jne ondernemingen. Hetgebrek aan zamenwerking tusschen de Vereenigde Gewesten, en de verwiklkelingen in het staatsbestuur,

:5'al'en voor hem , a1s vreemtleling, dubbele bezwaren. Ook was hi
j'
als Engelschman
verpligt de belangen van zi
jn Aaderland en de bevelen zi
jnerAleesteresin hetoog te
laoutlen. Xeermalen werd Iaem uit Etlgelaltd de noodzakeli
jkheid herinnerd, om den
verboden uitvoer naar vi
jandeli
jke havens tegen te gaan (1);en de begeerte van ELIzABCTII, om de Staten t0t het aanlknoopen van vredesonderhandelingen te bewegen, is

welligt nict zonder invloed gewcest op zi
jne pogingen, om 11olla1ld mct geweltltot
onderwerping te dwingcn. Dech ook wanneer wi
j dcze omstandigheden op hare juiste
waarde schatten, kan er geen twi
jfeloverbli
jven, ofLElcEsTElt stond verre bencden de
taak , die hem was opgedragen. ln plaats van de genegenheid der Sl
aten,desttjds de
wettige vertegenwoordigersdernatie, op pri
jste stellen, beloonde lai
j hun onbegrensd
vertrouwen met minacllting, en gaf zicll over aan de leiding van eerzuclltige licden

en kerkeli
jke i
jveraars,die hcm een onbéperlkt gezag voorspiegelden. Datlli
j bl
j voorkeur zi
jn vertrouwen schonk aan lieden als RElxoouo en I'AItET, sTtxLEv'en vot
tK,
bewees dat hi
j het talentmiste om ware eerli
jkheitlen trouw van voorgewenden i
jver
voor'slands dienstte ondersclleiden.Departi
jtligheid,waarmedehi
j openljkdeEngelsclze
bevelhebbersen kri
jgslieden behandelde,wasgeenszinsgesclliktom hem bi
jdeStaatsche
troepen bemind te maken. Luo hi
j nog maar door uitstek-ende diensten die gebreken
in de schaduw had gestcld, men zou hem voorzeker veel toegestaan en vergeven heb-

ben: doch zoowel in laets'eld a1sin de raadzaalgaf hi
j meerbewi
jzen van i
jdelheid,
heerscllzuchten eigenwaan,dan van wezenli
jke bekwaamlzeid.Deheftigheid,waarlnede
hi
j nietzelden de afgevaardigden der Staten bejegende (2),en deherhaaldetegenspraak(1)Correspoltdezèce PJ Leicester, p. 56, 67,276,317. wnlGtl'
r,Queen Elisabetltetc.T.11.
p.276, alwaardeEngelscheAdmiraalIlowwRo aan LEICESTERschri
jrt,d.d.27 Dec.1585:))geloof mi
j, doe watgi
jwilt,deStaten zullen u daarin bedricgen,a1sgi
jhunnehandelwi
jzeniet
op zee te keer gaat.'' Zie ook ald.p. 281.

(2)Zieo.a.B0It,D.ll.L1.9ù8,951. hesol.'
p.Ilblland;1587,bl.883.
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tusschen zi
jne woorden en daden,pleithen evenmin voor zl
jne zelfbeheersching a1svoor1584-niet 1587
zl
)*ne opregt
heid. Zoo wekte hi
j een wantrouwen in zi
jne bedoelingen, waaraan
slecllts hetgedrag zi
jner aanhangers,maar o0k zi
jne eigene handelingen gedurignieuw
voedsel gaven. Even onbekwaam om zi
jn aanzien en gezag te herwinnen a1s te bellou-

den, nam lli
j te vergeefs zi
jne toevlugt tot de hulpmiddelen eener Terraderli
jke maar
tevens vreesachtige politiek. Door de uitvoering zi
jner aanslagen steeds aan anderen
toe te verlrouwen,ten einde bi
j eenen ongunstigen uitslag alle deelgenootschap tekunnen loocllenen,ontnam lai
j aan zi
jne aanhangersden steun,dien zi
jne openbare medewerking hun zou geschonken hebbcn. Xet kracht en beleid door te tasten, lag niet

in zt
jn karakler. Hi
j achtte hetveiligerverdeeldheid tezaai
jen,denatie tegen hare
Regenten in te nemen,zi
jne parti
j door vlei
jeri
j en begunstiging teversterken,enlangs
de verborgenekronkelpaden van listen bedrog totzl
qn doeltenaderen (t).
(1)vAx METEItEN, f. 2935, verklaartsElcEs'
rER))ghcensins bequacm tottcn Gouvcrnemente der
Vereenighde Landen, om si
jn onervarentheydt ende verwaentheydt.'? vAx nEvo,b1.148,zegt
dat devoorspoed van Engeland hem grootendcelszou zi
jn toegeschrevcn, ))indien l1y noytden
last van rcgieringhe inden N ederlanden Ladde aengheveert. Alwaer ghebleken is, dat den ghe-

luckiglzen staet des Coninckri
jcks op zynewi
jsheydt endeverstandt nictgheboutisgheweest,
ende dat hy onwl
jsen ende wi
jsen raedtnietonderschcyden kondc,macrdoor schoonewoorden
van smekelaars ende ooghendienerslichteli
jck tebedrieghen was: DatLy ooc aen zi
jn gheluck
cnde staet gheen ghenoeghen Ladde,ende ghcen consienci maeckte eenen anderen te verdrucken,

om hem selven teverhelren:Datoock zi
jn goedertieren ghclaet,aflhbiliteyt, endc vriendeli
jcke
woorden alleenli
jc een uyterli
jck schi
jnsel van deuchdewarcn,ende dickwi
jlsdewcrcken daar
naede niet over cen en quamen-'' Na voorts verhaald te hebben,Loe LElcEsTEu's vertrouwden
hem met de hoop vleiden ,van welligt eenmaal na den dood der Koningin Engeland cn Neder-

!c')# onderzi
jnen scheptertevcreenigen, zegtvAN nEvo,))datsElcEsTEngenoegh speurende,met
ordentlijcke beroepinghe tot de hecrschappye niette sullen geraccken,anderegcvaerlijckeende
sorgeli
jcke middelen gebruyct heeft: Bepluckendeendeallenskcnsbesni
jdendedeghewoonli
jcke
macht vande bysondcre Gouverneurs, ondcrgravende lzet aensien vande Statcn, endeallevoorname
luydcn , die den Ghcmcenten m et goeden raedt mochten voorgaen, m aeckende die selve verllaedt
ende veracht, oock aen hem treckende alderlcy onrustighe gcesten, die twistm et ten Statcn hadden, oft door lichtveerdicheydt nae veranderinghen ende nicuwicheden verlangllden : Yoedende
alle oneenicheydt ende misverstandt tusschen den ProvinciLn , tusschen den steden, ofttusscllen
dcn Leden van dien ,ende m eesten deels die Ghemeenten ende llorgheryen teghen hare Xagistraat
vcrleydende, om uyt den twist vordel te soecken ende Xeester van beydcn te worden,'' Dcze

zienswi
jzevan den vcrtrouwden raadsmanvanGraafwlluszx soozwlzxstemtvolkomen metdefeiten
overecn, geli
jk die,behalve doorhem en vAx METEnEN,door den naauwkeurigen cn waarheidlievenden soRworden medegedeeld.GnoTlrs,HOOFTcnwwcExAla hebben dan ook dezelfdezienswl
jze
gevolgd. BlsoEnolzx, Loewel crkennende, dat sElcEsl'
sa m enscllenkennis en zelfstandigheid van

karaktcrmistcLGesclt.d.Yad.D.V11.bl.157),werptdeschuld deronlusten cnverdeeldhcdcu,
41 +
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1584- Dat dael was cchter even vcrt
lerfell
jk voor het welzt
jn der Vereenigde Gewesten,
1587 als de middelen om 1)et te bereilken. Ilollaltd's Staten.hebben het vaderland duur-

zaanaaan zich verpligt,doarin dithagcheli
jk tl
jdsgewricht de eischcn van hetoogenblik te begri
jpen en de dreigende gevaren van inwendige scheuring en vreemde overhcersching doorhun voorzigtig en vastberaden gedrag afte wenden. Hetis waar, zi
j
bevorderden daarmede tevens een doel, naar hetwelk zi
#
l
'getlurende den vri
jheidskri
jg
voortdurend gestreefd hadden: de bevestiging eencr stedeli
jlke aristocratie, wier afgevaardigden de hoogste magt in handen hielden. Docl
z zoo hunne maatregelen uitdien

lloofde nietvollkomen van alle eigenbaatzi
jn vri
j te pleiten:hetis evenmin te ontkennen dat zi
j gepasten ti
jdig waren,en weinig verder gingen,dan door de omstandigheden dringend vereischtwerd. H0e gunstig steken hunne openhartigheid cn hunbeleid

bi
j x-Elczs'
rEh's handelwi
jze af! Een jaar lang trachten zi
j den Landvoogd te vergeefs
door ernstige maar eerbiedige vertoogen tot beter inzigt in de ware belangen des lands

en totgemeenschappeli
jk overleg te bewegen. Eindelt
jk tothantlelen gedwongen, kiezen zi
j de beste middelen om hun gewestvoor den invloetl zi
jner parti
j te beveiligen,
tloch verliezen niettemin den eerbied nietuithetopg,dien zi
j aan hunnenLandvoogd,
waardoor zi
jn bestuur zich kenmerkte, op deStaten,vooralvan Ilollalkd,die,bi
jna uitsluitend
dooreer-en hecrscllzuchtgedreven,zi
jn wcttig gezagverkort,cn hem onophoudeli
jktegengewerkt
zouden llebbcn. Xr. 0. tll
toEx vAN pnlssrznElten Xr.c.x. VA5 DER KEXP, 0m sran anderen niot te

gewagen,declen in Blszlsaplzll'sgevoelen,geli
jk reedsuitonderscheideneaantcekeningen gebleken
is, cn zi
jn geneigd om met hem detoenemendearistocratischeinrigting van Letstaatsbestuur
aan de heerschzucht en de talenten van weinige staatslieden , inzonderheid van osozsnAltxsvss'
r, te

wi
jten,die,tegen den zin dernatie,hetmonarchalebeginseluitden regeringsvorm zouden verwijderd llebben. Zi
j hechten daarbij echter, naar mi
j voorkomt,nietgenoeg gewîgtaan devolgende omstandigheden : 1o.dat onze natie uit Laren aard aristocratisch is; 2o. dat de veelvuldige
afwezigheid van den Landsheer vpör den opstand in velc Gewesten aristocratisch-rcpublikeinsche

bcginselen had aangekweekt; 3o. datdeStaten gcdurendeden opstand dehoogstemagtfeiteli
jk
in lzanden lladden gekrcgen; 4o.datLetstaatsrcgtten ti
jdevan I-ElcEsrnn, vooralwathetpunt
der Souvcreiniteitbetrof,vri
jonzekerwas,en overdeeigenli
jkegrcnzen zi
jnermagten bevoegdlleid tergoedcrtrouw vri
jwatverschilvangevoclenk0nbestaan;5o.datnoch Flslps,noch AyJ0u,
noch zclrs JZEICESTER geschikt waren, aan de Staten liefde voor het cenhoofdig gezag in te boczemen; 6o. dat inzonderheid de Staten van Ilollaad gegronde rcden Ladden om voor sslcEsTER op

lmnne lloedc te zi
jn;7o.datospExaAluEvEs'
rdoordcn drang deromstandiglledcn welligtaarlde
Vroedscllappen m cer lzeeft m oeten inwilligcn , dan Lem lief was, en later vele pogingen lleeft
aangewend om ,m ctbehoud van Ilolland's overwigt,m ecr eenheid cn klcm in llet Staatsbcstuur te

brengen. Ygl. xLcl'
r, Ilist. d.ffpll.ntaatsr.lI.be &ccJ/s.partt
jen ï0,N.A'ederlaltd, Hoofdst.
l1l Yl. Xr. H. sslzsnxàx,t. a.p.passim. 0. yA5 nsns, Yerhandeling over plErsn pn sA cotlRT

(1851),b1.126 vv.
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den vertegenwoordiger der Koningin van Engeland, verschuldigd zi
jn. Eerstnadatzi
j1584door hem opcnli
l'k bi
J'de natie van weerspannigheid beschuldigd worden; geven zg
''eene 1587

verdediging in het licht, waarin zi
j, in overeenstemming met hunne voorgaande vertoogen, de verkeerde rigting van zi
jn bestuur geenszins bewimpelen,maar alle schuld
op den verderfeljken invloed zi
jner raadslieden werpen (1). Doordezevastberadene
doch gematigdehandelwi
jze zi
jn zi
jerin geslaagd zi
jnevoernemensteveri
*
jdelen,zonderzi
jne parti
j tothetuiterste te dri
j&-en,ofEslzAzEru's bescherming te verbeuren.De
eervan dien goeden uitslag behoort vooral aan OLOEwBAItw>:V>:LT,die later naar waarheid

getuigde:)hetisniette bachri
jven,met watgevaar,moeiten,dreigementen en periculen ik die twee jaren deur bracht, noch met wat couragie en beleid die groote
zwarigheden overwonnen,en hetland behouden wierd (:)''.
(1)Xerkwaardig is degctaigenisvan vAx METEItnS,E 2781,waarhi
jvan deteregtstelling dcr
m edepligtigen aan dc Leidsche zamenzwering gewaagt: ))Nochtans bleven veel lieden gheschandaliscert over dese cxecutie,om dat de Staten de oorsaecken , oneenicheden ende tweedrachten doen
regncrcnde, mct de redcnen (lie Lacr tot sodanigen exccutie moveerde,niet in lt licht en bracll-

tcn, welk nochtansom grooteghewichtigheconsideratien,wi
jsseli
jck werdenagelaten,tcn respccte van den Grave van Leycestcr, dicns sakcn doen noclznietdiendeontdcckt,hoewcldcvoorz.

Staten dacrovcrin quaderopsprakequamcn,maerwcrdeLi
jdevcrstandigen,cndcinsonderhcyt
bi
*j den gllenen dic lletProces'ende de despositicn vande Ghccxccuteerden ghcsien lladden,die
voorschreven cxcmplare straflk glkelzoudml voor ccn sacckc, daer den staet vande Landen doen ter

ti
jdtten Loochstcn acn gelcgcn was.''
(2)bY
'aaraclttige Ilistovieenz.b1.156.

<

-

526

A LGEX EEN E GESCHIED ENIS
'

-

B E R BE

O

E O OF BS TFK.
r

HET VERTREK V1X LEICESTER UIT DE SEDERLISDEN

9E VEROYERING VAN GROSIXGEN D00R MAURITS.
4& ëT- #5@ î#.

1587 Terwi
jlde krachten der Vereenigde Gewesten gedurende rElcEsrElt's bestuur door
tweedragt onderml
jnd werden, en de Hertog van PARAIA door de verradcrli
jke overgave
van Deventer en de verovering van Sluis op hunne zpideli
jke cn oosteli
jlke grenzen
vasteren voetkreeg, bercidde de Koning van Spalqie zich voortoteene onderncming,
waarmede hi
j niet slechtsbedoelde den opstand zi
jner Nederlandsche onderdanen tc bedwingen, maar tevens Engeland aan zi
jnekroon te llechten en onderde heerschappi
j
van het Katholicisme terug te brengen. Reeds in'1571 had Don Lorzs DE ItEeuzsEws
hem den raad gegeven eene groote zeemagt uit te ruslen, en daarmede de Zeeuwsche
eilanden en de kusten van Noord-Nederland te bezetten, in de overtuiging dat de overige gewesten weldra zoutlen zwichten , wanneer Ilolland en Zeelattd van alle verkeer
met hetbuitenland waren uitgesloten. De onverwachte dood van den Landvoogd in het

volgendejaarhad de uitvoering van ditvoorstelgeschorst;doch reedsin1377legdeDon
zAx vA> oosrEwztlzlc aan >qrzxps een ander plan voor, vangrooteren omvangen gewigtiger
strekking. De eerzuchtige Prins, ontevreden met de ondergescllikte betrekkingen, die

hem door zt
jnen achterdochtigen broeder werden opgedragen, dorstte naar hetbezit
van een koningri
jk,en bad zt
jne oogen op hetnaburige Engeland geslagen,op welks
verovering de ontevredenheid van een groot gedeelte der bevolking cn de regten van
XARIA STI/ART hem gegronde hoop schenen te geven. De weigering van de Staten-Generaal, om de Spaansche troepen over zee te laten vertrekken, en het wantrouwen van

rlrlps,dieongaarneaanDonzAxdehulpmiddelentotbereikingzi
jnereerzuchtigeoogmerken
in handen gaf, hadden echter het dreigende gevaar van Engeland afgewentl. Ook was

l'lslps destt
jds nog niet overgegaan tot de uitvoering der veelomvattende ontwerpen,
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waardoor de laatste helft zi
jner regering, waarschi
jnli
jk ten gevolge 4an den invloed 1587
van andere raadslieden,zich kenmerkte. Zi
jne verovering van Portugalin 1580 opende
cen nieuw ti
jdperlt in den worstelstrl
jd tusschen de beide godsdienslen,die elkantlerde
heerscllappi
j van Jf
'idde1t-Ettrp/?l betwistten. Van dat ti
jdstip af begon vlLxps zich de
handhaving van hetKatholicisme metverdubbelden i
jver aan te trekken, en ertevens
naar te streven om zi
jnen schepter nietslechts over de Nederlanden, maar ook over
Frattlvr'
l
j1:en Engelaltd uit te strelkken (1).
Reeds in 1582 ontwierp de llertog van ALBA een uitvoerig plan t0t uitrusting cener

magtige oorlogsvloot, die geli
jkti
jdig Engeland en de Nedevlandelt tot onderwerping
zou dwingcn. Na zi
jn overli
jden, in lletlaatstvan genoemdjaar, werd dit onderwerp
in de briefwisseling tusschen rlslps en I'
ARXA herhaaldeli
jl
k aangeroerd; doch eerstna
de verovering van Antwerpen in 1583 werd hetin 'sKoningsRaad in ernstigeoverweging

genomen. Xen washetecl
aternieteensomtrentdemogcli
jklzeidderuitvoering.Sommige
Raadsleden aclltten de onderneming zeer laagcheli
jk. Naar hunne meening was hetkanaal eene gevaarli
jlte zee voor groote schepen, en de vercenigde schecpsmagt der Engelschen,Hollantlersen Zeeuwen,vooralbi
j hunne groote bedrevenheid in de zeevaart,
meer dan voldoende om aan de magtigste vloot het lloofd te bieden. Het zou immers

niet mogeli
jk zi
jn de onderncming zno gcheim.te houden, datELIZABETIIonverhoeds
overvallen zou worden, zonder de noodige maatregelen totllare verdediging genomen te
lzebben. Slechts op weinig plaatsen waren Engeland's kusten voor eene landing geschikt; en o0k al slaagde m en er in de Spaansche troepen te ontschepen , dan zouden

de vri
jheidszin der ingczetenen, hunne lieftle voor de Koningin, llun aflkeer van
vreemde heerschappi
j en zelfs hunne cigenaardige staatsinrigtingen eenen gewapenden
weerstand opweklten, waartegen geen lcger, l
aoe magtig ook, bestand zou zi
jn. Had
tle Koning zclf, gedurende zi
jn verbli
jfin Ellgelattd alsgemaalvan Koningin 5xA1tIA,
.

niet ondervondcn , hoe het Engelsche volkskarakter zich tegen ell
tcn vreemden invloed

verzette (2)? 1n ellk geval zou het dringend noodig zi
jn zich vaneenige havensin
Ilblland cn Zeeland le verzekeren, waarin de Spaansche vlootbi
j stormen en tegenspoet
len z0u kunnen schuilen; doclz het schcen verreweg verkiesli
jk, dat men met
llare hulp de Vereenigde Gewesten lot onderwerping bragt, eer men er aan dachtom
Engelatbd aan te randen.
Yerscheidene Raadsletlen oordeelden cchter, dat aan een goeden uitslag der onderne-

ming bezwaarli
jk lkon getwi
jfeld worden. Engeland wasdoor tweedragtverzwakt, van
(1)L. aAyxE, Fiirsten tf0?# Yôlkervon é'ïitl-ftfrpzc,1.s.175,192. Xr.J.SCIIELTEMA,detzffvustiîzg :9,olkdergazîg derp'7prcrtt,
fnnclljl:
c.
vloot,1825,bl.16 vv.
(2)Ygl.w.H.pnssco'
r'
r;flfdfprp PJthercfposPJPhilt
à tlteJ'ecpntf?Lend.1855,1.p.30 59.
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1587 troepen en bekwame legerhoofdcn slecht voorzien,aan de kusten niet versterltt. Nocb
uit Duitschland'
, noch uitFrankri
jlc,noch uithetnoorden van Ellvopaken hetthans

eenige hulp verwachten. De Koning van Scltotland, overde tcregtstelling zi
jner moeder verontwaardigd, zou ligteli
jlt te bewegen zi
jn om rxLlp's plan, zoo alniette begunstigen, althans niet tegen te werlken; en de Katholieke bevolking van Ierland zou

ongetwi
jfeld de Spaansche troepen als hare bevrgders van een ondrageli
jk juk le gemoet
snellen. W anneer de Herlog van PARMA in de Nederlanden eene aanzienli
jlke ltri
jgsmagt verzamelde, in vereeniging met de Spaansche vloot aan den mond der Teems
eene landing ondernam en terstond op Londen aantrok, dan zou elke weerslandspoedig

zwichten. Xeer dan één zeeslag en één veldslag zou er niet noodig zi
jn om het
lot der Engelschen te beslissen, en den Koning van Span,'
e de verhevene voldoening

te geven,datht
j,a1s Besolternîer van ltetcltristelk
jl4pcîpp/, een land totgehoorzaamheid aan de Kerk had teruggebragt, datvroegera1s een kostbaarjuweelaan de drietlubbele kroon des Pausen geschitterd had.

De Herlog van PARMA, wiensgevoelen insgeli
jltswerd ingewonnen, verklaarde zich
voor de meening dergenen, die de onderneming hadden afgeraden. Xogtde Koning

niettemin besluiten Engeland aan te tasten, dan drong lli
j er op aan,dathem althans
eerst de gelegenheid zou gegeven worden om eene voorname haven van Noord-Nederland te bemagtigen, opdat de llollanders en Zeeuwen de insclleping en overvoering

zi
jner krl
jgsbenden naar Engeland niet zouden kunncn beletten, donr de Vlaamsche
havens met hunne oorlogschepen te sluiten. Boven alles werden echter geheimhouding

en spoed vereischt. Z0o mcn Engelaltd ti
jtllietom zich totverdetliging toe te rusten,
tlan zou t1e kansveelhagcheli
jl
tcren hetdoelwelligtonbereikbaarzi
jn (1).
Reeds sedert geruimen ti
jtl was de verovering van Engeland eene van vxl-lp's meest
&BETrI, na xxRlx's dood,zi
jne hand geweigeliefkoosde llersenscllimmen (2). DatEI,Tz.
erd had, was nietslechtsvoor zi
jn staatsbelang maar ook voor zi
jne i
jtlelheid een gevoelige slag geweest (5). Sederttlien ti
jd had de Koningin nietopgehouden l
aeln door
geheime en openbare tegenwerking te verbitteren. Zzi
j had de Vereenigde Gewesten
met geld en troepen bi
jgestaan, en zi
jne overzeesclde bezittingen aan de rooftogten van
ORAKE en ctvàxolsu pri
js gegeven. Aan den vertlreven Koning A'an Portugalhad zi
j
gastvri
jheid bewezen en de middelen verscllaft, o1n zi
jne regten metde wapenen te
handhaven. Doch Engeland wasnietallecn Spanje's geduclatste vi
jand:llelwastevens
*Z

rnwok, ll.p.530 sqq. Dc Twssls, Opmm,1u. V11.No. Ll11.
(1)IlExTlvocslo,b1. 423 427. s'

SCRELTEMA, t.a.p.b1. 18 vv. Toevoegsels, bl-1--22. RAAI
IE, 111. s. 85.

(2)G.
tculRo,CorrespoîkdencedePhilippeIl,T.ll.p.LXXV.
(3)pnssco'
r'
r,p.115.
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hetbolwerk van het Protestantisme. 'oowel de Fransche Hugenooten a1s de Vcreenigde 1587
Gewesten vonden bi
j ELIZABE'
I'H bi
jstand en bescherming;en de gestrengheitl,waarmede
zi
J* hare Katholieke onderdanen behandel
de, wekte in Spalt
je en Italiè.algemeene ver-

ontwaardiging. De Cortes van Castt
'liè'drongen rltlps, zich nietlanger door eene onwettige Vorstin te laten honen. Paus sxxr
rrs V verzekerde hem de kracllligste onder-

steuning, wannecr hi
j aan deketterin den schepter zou trachlen te ontrulkken (1).
FzLlps behoefde dcze aanmoediging niet, om hetplan te vormen toteene onderneming,

waarloe zi
jne godsdienstige en staatkundige beginselen hem reedslang geprikkeld hadden. Reedsin 1:83 gaflli
j beveltotde uitrusting eenermagtige oorlogsvloot,waaraan
Engelaltd's zee- noch landmagt zou kunnen weerstand bietlen. Om zich onverdeeld

aan dit roote doel te kunnen toewjden, sloot llj vrede met den Turkschen Sultan.
Aan verscheidene Katlzolielke vorsten en statcn gaf hi
j kennis van zi
jn voornemcn,
en verzochthunnemedewerking, wellte llem alleen door Venetiè'geweigerd werd (2).
Doch zi
jnegewone zuchttotuitstellen (5) belemmerde den voorlgang derwerkzaamheden. Hetjaar1586 liep ten einde,zonderdateen voldoend getalschepen op stapelwas
ezet. Xog steedsweifelde rlrlps,toen eene onverwachte gebeurtenisaan zijne besluiteloosheid een einde maakte. Op den zestienden Februari
j 1587 Yielhethooft
lvan 5xARI.
&
STUART OP het schavot. ln de oogen der Katholielken, die de ongelultltige Vorstin als
f ngeland's wettige Koningin beschouwden, vulde hare teregtstelling de maatvan ELlzA.
ssTII's gruweltladen. FlLlps sloot nu met dcn Pauseen verbond,waarbi
j de laatste

hem eene som van honderdduizend scudi (4)beloofde, zoodra deSpaanschetroepen
eene Engelsche haven bezet zouden hebben. Alle lkrachlen van zi
jn uitgestrektri
jk
werden nu ingespannen, en de scbatten van Indië aan de bereiking van llet groote
doel dienstbaar gemaaltt. De schçepstimmerwerven van Spanje, Portugal, Napels
en St
'ciliè' weergalmden van de llamerslagen. Geheele bosschen werden gekapt, om
in de behoefte aan timmerhout te voorzien. ln alle havens der jliddellandsclte zee
werden schepen en scheepsbenoadigdheden opgekocht. De Hertog van PARMX ontving

den last om eene aanzienljke ltri
jgsmagtte verzamelen,en de noodige vaartuigen gereed te maken om haar naar Engeland over te brengen. lntusschen werden in het

Vatikaan tle banbliksemsgesmeed, waarmede sxxTus V te gell
jker li
jd ELIZABETIIdacht
(1)STRADA,11.p.530. nA5KE,111.s.158-163.
(2)SCHELTEMA,b1.32.

(3)GACHARO,t. a. p. ))Presque touslesmalheursqu'essuyaplltlppE 11danslecoursdeson
règne,furent ainsi l'elet de ses lentcurs,ou de ses hésitations-') Vgl. paEscoTT,p. 240.

(4)Een Romeinschescudogold omstreeksJ2,50.
lIl DEEL. 1 STUK.
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1587 te verpletteren, door de gansche Katholi
jke Christenheid a1s loteen lleiligen kruistogt
tegen haarin de wapenen teroepcn (t).
Het gevaar, dat het Protestantisme, maar vooral E ngeland en de Nederlanden, be-

dreigde, werd niet weinig vcrmeerderd door de aanmerkeli
jke vordcringen, die het
Katholicisme in de laatste jaren gemaakthad. De ongelukkige uilslag van den Keulschen kri
jg, waarin de Aartsbisschop OEBUART '
rRrcusEssvoor den Bisschop van Luik,
zaws'
r van Betjeren,had moeten wi
jken, hatlde oosteli
jke grenzen der Vereenigde
Gewesten bt
jna geheelaan Protestantschen invloed ontrukt. Ook in Munster werd HertOg Eltxs'
r in 1583 op den Bisschoppeli
jken stoel verheven; en de Aartsbisschop Van
Bremen,tevens Bisschop van Patevborn en osnabvug, ulwpltzK van Sacltsen-Lauenbuvg,
die ongetwi
jfeld het voorbeeld van '
rRrcllszss gevolgd zou hebben, wanneer het met

een goeden uitslag was bekroond geworden, kwam in hetzelfde jaar door een val van
het paard om het leven, en werd in zjne onderscheidene betrekkingen door i
jverige
Katholi
jken vervangen. 0ok in hetoverige Dut
'tscltland had hetKatholicismq veld gewonnen,vooralindeOostenri
jkscheslaten,sedertKeizerRvnol,v11,in1578dooreenvolksoploop te W'ccpc?ltegen de Protestanten ingcnomen ,aan hunneleeraarsen schoolmeesters

llet verbli
jfin zi
jne erianden ontzegd had. Op vele plaatsen werden de Protestantsche
amblenaren afgezet, en de boekwinltels van Hervormde geschriften gezuiverd.De plaats

der prcdikanten werd door leerlingen der Jezuiten ingenomen, wieri
jver en welsprekendheid aanzienli
jlten en geringen in den schootder Xoederlterk terugvoerden. In de
zuideli
jke Nederlanden, die onder hetgezag van mslps waren teruggekeerd,werdgeen
Protestantschegodsdienstoefening geduld; enweldra kwamen ook daar de Jezuiten terug,

nestelden zich door PARMA'S ondersteuning in Arpr/r'
tjà en Doornt
lc,Wrtwpc enYperen,
Brussel en Antwerpen,. en namen, als bewi
js hunner zegepraal, in

Gent het huis
van uzxBvzz in bezit,waaruitvoor weinige jaren aan hetKatholicisme zulkegeducbte
slagen waren toegcbragt. Ook voor de Hugenooten, door eenheid van belangen ten
naauwsle met de Nederlandsche Protestanten verbont
len, was de onderwerping der Bel-

gische provinciën cen werkeli
jk verlies; doch bovendien werden zi
j meeren meerdoor
de xarorE teruggedrongen,die door Spalqie en Rome ondersteund werd,en zich na dcn
dood van den Hertog van Awlov in 1581 onder den beltwamen en eerzuchtigen Hertog

van orlss met verdubbelden i
jver had toegerust, om te beletten datde Protestantsche
Koning van Navarre als de naaste troonopvolger eenmaalde kroon van Frankr%
jl.
-zou
dragen. Nog steeds had GdnLve, de bakermat en kweekschool van het Calvinisme,

(1)n0n, 111. b1. 314 316. vA> METEREN, f. 286.STRADA,T.ll.p.546. cAnxEno,p.223.
coluoxz
k, las tltfcrrc,
ç de l0s Estados ftzzp,
ç,1625,p.1 8. BExTIv0Gtl0,bl.427,428. B&5IIE,
111.s.16.
5. SCIIELTEMA,b1.31 36,42.
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tegen den Katholjken Hertog van Savolje,die ziclz a1s de regtmatige Heerderstadbe- 1587
schouwde,bi
jdeoverigeZwitserscheCantonsenbi
jFrankrè
jksteungevonden.Thansbegon
in Zwitserland hetgevoelvan nationaliteit voor godsdiensti
jverte wi
jlten.In 1587sloten
deKatholi
jkeCantonse: vxLxps11eenverbond,waarbi
jdeeerstcnaandeSpaanschetroepen
den doortogtdoorhungebiedvergunden,terwi
jlzi
jwederkcerigbeloofdenelkandermetalle
krachten bj te staan,wanneerzi
j ter wille van het heilige geloofin oorlog mogten geraken. Door den invloed .an de uorz geleid, gaf IIE>IIItIK llI aan den Hertog van

Savojje de verzekering,dat hi
j zich nietmeer tegen eenen aanvalop Gênève verzetten
zou, en de Katholl
jke Cantons bedongen alleen, datde stad in datgevalna hare verovering zou ontmanteld worden (1). Zoo liep tegcn hetjaar 1588 alleste zamen,
om de onderneming van vzxzxps te begunstigen; en mogt hi
j erin slagen, hetKatholicisme in Engeland te herstellen, dan was llet niet twi
jfelachtig datde Vereenigde
Gewesten, van de hulp hunner bondgenooten beroofd en aan alle zl
jden door vijanden
omringd,weldra voor zl
jne magtzouden moeten bukken.
Het was intusschen voor het vaderland een onwaardeerbaar geluk, dat de Hertog van
P&RMA. door de uitvoering van rzyulp's bevelen vcrhinderd werd, na de verovering van

Sluis den kri
jg met kracht voortte zetten. W elligtzou hethem nietmoei
jeljk gevallen zi
jn op de doortweedragtverzwakte Staatschen aanmerkell
jke voordeelen te behalen, em hun in Zeeland en Gelderland gewigtige plaatsen te ontweldigen. De Staten

van Ilolland waren in November 1587 ernstig beducht,dathj eenenaanslagopBergen
pp Zppm en het eiland Tltolen beraamde, en zonden alle oorlogschepen en troepen,

die zi
j ontberen konden,naar Zeeland,om hcm krachtigen tegenweer te bietlen. Ook
verzochten zi
j sxAral'
rs om de Admiraliteits-collegiën te gelasten, twaalfhonderd bootsgezellen in waardgeld aan tenemen, opdatzi
jnietinhetgeheim doordenvi
jandaangeworvcn zouden worden (2). Doch hetwas'nicltegen de VereenigdeGewesten,datPARMA
.

de uitrustingen bestemde,waarvan de geruchten in Ilbllalld en Zeeland grootebezorgdheid

wekten. Te vcrgcefs had hi
j rzLzpsnogmaals onder lleto0g gcbragt, dathet van hct
boogste belang was zich van eene ruime haven m eestertemaken, voordatmen Engeland
ging aantasten, en er op aangedrongen dat hem eerst vergund zou worden Fllssingen
le veroveren. De Koning was te zeer verontwaardigtl over de teregtstelling van MARIA

svrARr
r, en te gewis van den gocden uitslag zi
jneronderneming, om langer uitstelte
kunnen duldcn. PARMA kreeg bevel om onvcrwi
jltl zi
jnen last te volvoeren, en zag
zich daardoor in de hoop teleurgesteld, te dezer gelegenheid aan deVereenigde Gewes-

(1)nAxxE,111.s.92-166.
(2)Besol.t/. Ilblland, 1587, bl.940,945,947, 961,963,965. :0n,111.bl.130. vzy
xqvp,bl.144.
*2 +
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1588 ten een gevoeligen slag te kunnen toebrengen (1). A1s een getrouw en i
jverig dienaar
onderwiep hi
j zich echteraan den wilvan zi
jnen Vorst. Ten eindezi
jnek'ri
jgsmagtte
versterken, liet hi
j in allelanden op groothandgeld soldaten werven, en bragtdaardoor eene magtvan meerdan veertigduizend man bi
jcen, waaronder zich vierdtlizend
ruiters bevonden. Omstreeks dertigduizend man,voor de onderneming bestemd, werden

nabi
j de kust ingelegerd. In den aanvang van lletjaar 1588 stonden bi
j Nieuwpoort
zes en vi
jftig vendels ltalianen, W alen, Schotten en Bourgondiërs; bi
j Dàmuidelt
tweehonderd zeven vendels Nederlanders,Duitschers,Spanjaarden,Engelschcn en Ieren.
De ruiterbenden lagen bj ffpr/rfj/: en te HQ//c4, ont
ler bevelvan den XarkiesOEX,
ovxs'
ro (2). Te Grerelt'
ngen waseene menigte gereedschappen bi
jeen gebragt,om bj
de landing te diencn, bruggen te slaan, en verschansingen op te werpen. Daar men in

Spanje de hoop koesterde, dat vele Engelschen zich terstond bj de landingstroepen
zouden voegen, was een groot aantal piekcn vervaardigd, om onder llen te worden

uitgcdeeltl, benevens zadels en tuigen voorde paarden, die zi
j mogten medebrengen.
lliermede was echter nog slechts één gedeelte van I,kRMx's taakvervuld;en bi
j hetantlere, het verzamelen van de noodige vaarluigen om zi
jn leger naar Engeland overte
vocren, ontmoette hi
j grnote,bi
jna onoverkomeli
jke zwarigheden. De verplaatsing van
lkoophandelen zeevaartnaarIlolland en Zeeland had de zuideli
jke Nedevlanden van het
4

nootlige werkvolk beroofd. De scheepstimmerwerven te Alttbverpen, Gczl/, Nieuwpoort,
Sluis cn Dut
'nkerken waren nietin staat het vereischte getal vaartuigen binnen den be-

paalden ti
jd te leveren.PARAIX wistin ditgebrek te voorzien,door in buitscltlaltd en
Italië bekwame bouwmeesters en werklieden te doen opzoelten, en door een hoog loon

t0tzi
jne dieustover te halen. De bosschen in hetland van J'
Ftzc.
ylcverden hetnoodige
timmerhout. Bovendien werden in Ilam burg en bantzig schepen aangekocht. Doch
naauweli
jks had hi
j deze zwarigheid overwonx n, of een qndere vorderde verdubbelde
inspanning en zwaardere offers. Hoe zou hi
j zi
jne vaarluigen uit lzet binnenland naar
geschikte havcns brengen , om voor de inscheping der troepen te diençn? De mond
der Schelde was door de Staatsche schansen Lillo en Liefket
tshoelv'en de Zeeuwsche

xlootafgcsloten; en hetwasnietmogeli
jk de schepen langseenanderenwegvanAntwerpen naar Nieuwp.pprf te brengen.PARMA beslootmoeite noch kosten te sparen, om deze
hinderpaal op te heFen. Dag en nacht waren duizenden arbeiders bezig, om de Lieve
en de Iperlee te verbreeden en uit te diepen. Van Gent naar Brugge, en van Brugge

(1) STRADA, ll.p. 535. ))lli
j Loopte,'?voegtsrnAoztLierbii,))geli
jk ik uitzi
jnebrieven opmaak, datlli
j,nadeinnamevan Ylissingen,den koning zou kunnen bewegen,om zi
jn plan te
wi
jzigcn,en dcvlooteersttedoen dienen om deYereenigde Gewesten teonderwerpen-''
(2)s'rnao:,ll.p.536-541.

DES V ADERLAN DS.

aaa

naar Nieuwpoortwerden nieuwe kanalen gegraven. Zelfs op heilige dagen werd i
jverig 1588
doorgewerkt. Zoo bragt hi
j in korten ti
jd een geschikten waterweg tot stand,
waarlangs hi
j zi
jne scheepsmagt door hetbinnenland in het riviertje de #JQ//c??c
en de bavens van Nieuwpoort en Duinlçerlêen overvoerde. zi
j bestond uittweehonderd zeventig platboomde vaartuigen, geschilkt om menschen en paarden te vervoeren ,
honderd A'rachtschepen, en twee en derlig oorlogschepen, die den overtogtlnoesten

dekken. Het noodige bootsvolk washoofdzakeli
jk in Bremen, Ilqmburg9 Dantzh en
Genua aangeworven (1).
Terwjldeze toerustingen in Spanjeen dezuideli
jkeNederlandenplaatsgrepen,werden de Vereenigde Gewesten na Lzlczsrzh's vertrek door de hevigstetweedragtgeschokt.

De Landvoogd had zi
jne aanhangersin de onzekerheid gelaten,ofhi
j nakorteroflanger
ti
jtlterugkeeren,danwelinEngelandbli
jvenzou.Deakte,waarbi
jlai
jafstanddeed çanzi
jne
waardigheid,waswelonmiddelli
jk denEngelschengezantUERBERTtoegezonden,dochdeze
llad haarte k'lissingenopzi
jneterugreisnaarEttgelandontvangen,enderwaartsteruggeno-22Jan.
men,zonderharen inlloud bekend temaken (2).ln hetstaatsbestuurontstondenderhalve
weder dezelfde moei
jeli
jkheden,die LElcEsTER'svorige afweziglleid had veroorzaakt.W el
bcpaalden de Staten-Generaal(5),datde algemeeneregeringbi
jvoorraadbi
jdenRaadvans yebr.
State berustcn zolz; doch de meeste leden van dit staatsligchaam weigerden langer eene
belrekking waar te nemen, waarin llun slechts een onvoldoend en betwist gezag werd

overgelaten, en lieten zich noode overhalen, om nog gedurende eenigen ti
jd nu en
tlan te vergaderen en den schi
jn aan te nemen,van hunne gewone bezigheden te verrigten, ten einde bet opzien en de verwarring te voorkomen, die de ophemng van den

Raad onvermi
jdelt
jk ten gevolge zou hebben gehad (1).DeEngelschgezinden,dien0g
steeds hoopten de magtder Staten t: kunnen breidelen , vonden in LExcEsTEh's vertrek
eene gewensclate aanleiding om de gemeente door het schrikbeeld van EyulzxBz'
rn's onde
St
at
e
n
op
t
e
ze
t
t
e
n
,
e
n
a
an
hunne
ge
he
i
me
aa
ns
l
age
n
e
n
ope
nbare
genoegen tegen
weerspannigheid den schi
jn van onwankelbare getrouwheid aan den Landvoogd te geven.

Breed gaven zi
J op van de nadeelige gevolgen,die uithetgedrag derStaten tezi
jnen
aanzien zouden voortvloei
jen. Reedshad men hem van het bestuur wars gemaakt, en
(1)soR, 111. b1. 317. SCIIELTEM.,b1. 59. vA: RBTII,b1.144. s'
rcwnA,ll.p.542.
vouslo, bl.429. CAMPANA,l1. p. 102. cllAppuvs,Ilist. d. 1. tltfdrrc de Flandre, 1.p.585.

(2) Als reden dezer vreemde handelwi
jze geeftp0n (111.b1.223)alleen op:nAlsohethem
niet gelegen was wederom in Ilblland te keeren.') Zie 0ok bl.224. XLUIT, 1l. b1. 441.450.

(3)Overeenkomstig het eenparige gebruik van alle geli
jkti
jdige schrl
jversza1in hetvervolg
deze benaming ia plaats van hlgemeeae Statelt gebrikt worden.

(4)B0R,111.b1.237. Besol.d.&c/.cen.5 Febr.1588.

AL GEM EENE GESCHIED ENIS

1588 de Koningin door voorldurende tegenwerking en miskenning van zi
jn gezag vcrbitterd.
Nu had zi
j haren gunsteling teruggeroepen,om hem voor verdere mishandeling te vri
jwaren, en heLwas te'
verwachten,datzi
j eerlang o0k hare hulptroepen ontbieden,en
zich geheel aan de bescherming der Vereenigde Gewesten onttrekken zou. Dat waren

dan de schoone vrucbten van de voorgewende zorg der Staten voor 'slands welzi
jn en
voorregten! Van de hulp der Koningin verstoken,zouden de Nederlandeu weldra door

Spanje overweldigd worden. Xethetverliesvan vri
jlaeid en godsdienstzouden de bedrogene ingezetenen voor de heerscllzucht hunner Regenten boeten. De indruk , door

deze sombere voorspellingen te weeg gebragt,wertldoor ùElcEsl'
Ea opzetteli
jk versterkt.
Hi
j waser spoedig in geslaagd zi
jn getlragbi
jdeKoninginteregtvaardigenenzi
jnvorigen
invloed te herwinnen. Lord BvcKuoRs'
r, wiens inlichtingen ELIZABETU in staat hadden

gesteld over x-zlczsTzh's gedrag een juister oordeelte vellen, werd op haarbevelin
hechtenis genomen en moest zi
jne opregtheid en genegenheid voorde Staten metgevangenisboeten (1),en deaktevanafstand,diedetngelschegezanthadteruggebragt,
werd niet onmiddelli
jk aan de Staten-Gcneraal toegezonden,maar voorloopig in Eqtgeland tcruggehoudcn (2). LEICESTER hield drukke briefwisseling metzi
jneaanhangers,
vleide hen met de hoop op zi
jne terugkomst en ELIZABETU'S bi
jstand, en spoorde hen
tnt volharding in hunne weerspannigheid tegen de regering aan (5). O0k wisthi
j de
Koningin te belezen om ,behalve de ernstige en bi
jna dreigende brieven,waarin zi
jde
Staten-Generaal rekenscllap vroeg van de onbehoorli
jke handelingen,die hun door LEIcEsrEh te laste werden gelegd, enkelen zi
jner getrouwste aanllangers eigenhandig
voor hunne genegenheitldanlttezeggen (1). Tcrstondwerd hiervan gebruik gemaakt
om de gemeente in den waan te brengen, dat ELIZABETII llare goedkeuring hechtteaan

alles, wat in LElcEse
rEh's naam of tot bevestiging van zljn gezag verrigt werd, en
dat de Staten niet slechtsaan hun pligtjegens den Landvoogd te kortkwamen,maar
ook hare wenschen weerstreefden.
Deze zaden van tweedragt en woeling, die dnor de Leiceslersgezinden en inzonder-

heid door den Utrechtschen Burgemeester Paovwlwclt (5) overalwerden uitgestrooid,
(1)HUMS,Ilist.PJEngland,Chapt.XLll.No.14.
(2):0n, 111.bl.223. Terwi
jl de gezant IIEIIBERT reeds in het laatstvan Jalkuari
j1588 in
Engeland terugkwam , werd de akte eerstden 3den Maartn.s.aan den RaadshcerXILLEGRI:w gezonden.

(3)Zieo.a.:OR,111.bl.209. VANIlEvp,bl.138. vAs METSREN,f.284c.
(4)B0R,111.b1.158,204,235.vAw nEvp,b1.138:))Bie(n.debrieven)van de Coningin waren gheneraelenderechtverstaen zi
jndeLielden nietsquaets.''
(5):0R,hceft een door pltovslscx desti
jds gcschreven en versprcit
l vlugschrift in zi
jn gelleel
opgenomen, 111. b1. 205- 207. Eicriu wprdt met de Souvereine Ileeren,geli
jk de Staten ge-
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werden doar een niet minder zorgwelkkende bron van onlusten gevoed. Reeds sedert 1588

eenige jaren was hetStaatsche kri
jgsvolk mettwee derdegedeelten dersoldi
jtevreden
geweest. Voor het overige werden schuldbrieven afgegeven, die nu en dan, als de
slaat van 'slands kas het toeliet, vpldaan werden. Gedurende LxlczsrEh's bewind was

hel leger echter zeer slecht betaald; en de onvoorzigtigheid, waarmede hj telkens
nieuwe soldaten aanwierf, zonder in hunne soldt
j te kunnen voorzien, had hetgetal
der Staatsche troepen tot eene hoogte doen stl
jgen, die eene geregelde en voldoende
betaling onmogell
jk had gemaakt. Xet de Engelsche hulpbenden was het weinig
beter gesteld. De Koningin bleef even traag in het overzenden dernoodige sommen ,
en verscheidene Kapiteinen vertcerden hunne traktementen te Lontlen in weelde

en overdaad, terwi
jl hunne soldaten gebrek leden en de krt
jgstuchtdoor hunne afwezigheid verslapte (1). De algemeene ontevredenheid van hetkrjgsvolk openbaardezich
weldra op eene hoogst gevaarljke wijze. De misnoegde bezetting van Medemblilc, Jau.
ongezind zich langer met beloften te vcrgenoegen, sloeg aan het m uiten en vorderde

volkomene afbetaling van al de verschultligde soltlj. Als een loopend vuur ver- Febr.
spreidde zich deze losbandigheid over Ilollaltd en Zeeland. Overal, waar het

garnizoen sterker was dan de burgeri
j, werd (le vaan des oproersopgestoken. svaar
noemd worden, den spotgedreven,en hctganscheverloop van 'slandszaken in delaatstejaren
aan hunne hecrschzucht en onbekwaamlaeid gewcten. Als een voorbeeld van sti
jlen strekking
mogen devolgcndezinsncden dienen. )bYaertoc dientdan datsehaerroemen tezi
jn Souveraine
Heeren, ol-datse haer bi
j den KeyserxAaol
,o vergeli
jken willen, andersdan om partyschappet
en twisten onder de provincien, vervrem dingen en verbitteringen onder den groten teveroorsaken,

llan, ons, cn onse nakomelingen, tot eenen spottemaken bi
jalleVorsten en Potentatcn des
werelds, ulss sclllzTpEpEn, HAss MnEnsonAcEn, HAss naouvvEa, llz
kss IIEESXOPER, Hz
kys SIEULbER,d'instrum ent wcscnde van de Souveraine Pensionarissen. . Daerom is 't dat alle verstandigcsulke
vermetende raseryen overwcgendc, en siende dat de vyandcn geenen m cerderen dienst soadell
konnen wenschcn, sig in llaar gemocd versekert houden , dat dese Souverains met den Hertog vAx

pxahlw secrcteli
jk mocten vcrecnigt zi
jn, soekende daerom sig meesterstemaken, opdat sy de
verkogte landen des te betcr soudcn konnen leveren. 't W elk niette vergeefs noch sondcr mcr-

kcli
jke oorsaken gesegd word, acngesien ondcrdeStaten van Ilolland sulkelieden comparercn,
die korts nadatse over 't onnosel bloed van Leyden gestaen hadden ,sig berocm t hebben tegcns
trouwe vriendcn , dat sy de commissie van 't gouvernement van V issingen van den Hertog vAx

rAnslA alverkregen hadden.'' Hetbehocftwelnaauweli
jksvermcld teworden, datdeze laaghartigcen lasterll
jkebeschuldiginlvan allen grond ontblootis. Zieook :01t,t.a.p.bl.236.
(1)W Itt0rGHBv berigtte den Engelschcn XinisterBURLEIGIIia Letlaatstvan Februarl
j dathjde
orde onderzi
jnetroepcn nietkon bewarcn, wanneerhijvan geld verstoken bleef, en beklaagde
zich, datmen in Engeland reedsbeschuldigingen tegen hem hadingebragt, omdathl
j dekriigstuchttrachtte te handhaven. wniGu.
r Queen Elisabetlt etc.lI.p.365. Zic ook,p.363,366.
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1588 db bevelhebbers de soldaten tot hunnen pligt t
rachtten terug te brengen, werden zj
.

gevangen genomen of weggejaagd. W einige weken na xuzlcssrEa's vertrek was dit
kwaad reeds tot zullt eene hoogte gelklommen, dat de bezettingen van j
vedem bll
'lç,
Naarden, Scltoonhoven, W oudricltem , Gccr/rtfft/czllcrp, Ileusden, Ilemevt, frcic?,
Bergen p, Zppm , Ter lsderd en Arnemuiden aan de Staten gehoorzaamheid weigerden.
De Leicestersche factie, die dit vuur ten deele had ontstoken, verzuimde niet daarvan

tot bereiking harer oogmerlken parti
j te trelklken. DaarLEICESTER zelfde bezettingen
van Ter Fccrc en Arnemuiden beloofd had, voor hunne betaling te zorgen, wanneer

zi
jhem tegen deStaten getrouw bleven,vielhetnictmoei
jeli
jk demuitende krt
jgslieden in den waan te brengen,dat xzElczsl'Eh weldra met geld en troepen z0u teruglteeren, en te overreden ()m den aan hem afgelegden ced als reden &an hun gedrag voor
te wenden. Overal heerschte de grootste spanning; en de algemeene verslagenheid over
dezen toestand werd door den moedwil en de roofzucht der oproerige troepen ,die laier
en daar llet platte land aiiepen en uitplunderden,niet weinig vermeerderd. Het scheell

bi
jna onvermi
jdeli
jk dat de Staten nu voor de Engelsclagezinden zouden moelen onderdoen. Rceds was laet geheele eiland W alclteren aan hunncn invloed onttrokken en hatl

:uFebr.ook de burgeri
j zich aldaar voor de Koningin verklaard. ln hetlaatstvan Februarj
schreef de Engelsclle bevelhebber van Vlissillgen, w lscrAx

RrssEt.xzj aan LEICESTER ,

dat dageljks lieden uit onderscheidene plaatsen bi
j hem kwamen, om hem te betuigen h0e gaarne zi
j zich onder laet bestuur van ELIZABETH zouden begeven. ))In
dezestrelten,''vervolgthi
j, ))en overalelderszi
jn de ingezetenen u zoo genegen,dat
zj naaruwe overkomstzeer verlangen. lk houd mj overtuigd dathetnu de geschikte
tl
jd is, als het uwe Edelheid behagen mogtte komen. Uwe Edelheid zou veelgoed
kunnen doen, en de Staten beteugelen, met gell
jke vergelding voorallenj die Uwe
Edelheid hebben tegengewerkt (1).''
iletisniette verwonderen datin deze omstandiglleden veler harten door moedeloosheid bevangen werden. Hetland was zonderhoofd, bjna zonder regering. De overlaeid, naauweli
jks in staat de inwendige onlusten te beteugelen, was magteloostegenover den vi
jand. Hetkri
jgsvollt, tot'slands bescherming in dienstgenomen, was niet
slechts aan de grenzen maar zelfs in het hart van Ilolland aan het muiten geslagen.
De geldmiddelen van dat gewest, door de uitrusting der naar Zeeland gezondene oorlogsvloot en andere noodwendige uitgaven uitgeput, lieten niet toe aan eene A'oldoende
afbetaling te denken. Bovendien ging LzlcssTlh's aanhang onder de leus van gehecht-

(1)SVRIGIIT,Queen Elisabeth e/c.ll.p.365:))Yourtordschip miglztdomucllgood and bridle
the States,with like revenge on all them which Lave crossed your Lordship-'' - Zic voorts vAx
Itnvo, b1. 136, 138, 143. :OR, 111. b1. 187, 234,291. vwx METERSN,E 281- 284. llesol.t?.
llolland,1588,bl.29,30,33,35,46,74,84,85,88,enz.
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heid aan sLIz.
:BETl steeds voort het gezag der Staten te ondermi
jnen, en hoewel 158%
men niet gelooven kon, dat fle Koningin die pogingen in bet gebeim ondersteunde.

zoo klom toch bi
j velen de overtuiging, datzi
j meteene onvoorwaardeli
jke opdragtder
Souvereiniteit gediend zou zjn. In e1k geval scheen hetbelang des vaderlands tbans
te vorderen, dat men de wenscllen der Engelschen volkomen inwilligde, en niet langer
den wil weerstreeftle van de eenige bondgenooten, wier bescherming de VereenigdeGewesten voor volslagen ondergang kon behoeden. Zoo a1s nu de zaken stonden, had men

het ergste te wachten; en hetwas toch nog beter de vri
jheid aan de Engelschen dan
aan de Spanjaarden op te oFeren, daar men dan ten minste de Hervormde godsdienst
behouden zou. Niet tevreden, diergeli
jke gevoelens in de Vereenigde Gewesten op te
wekken, zochten de Engelschgezinden ook ErlzAszTII te bewegen. om hunne bedoelingen krachtdadig te ondersteunen, en het gezag der Slaten in te korten. Zonder
bepaald opperhoofd, moest het land naar hunne meening door wanorde en tweedragt
verloren gaan. W anneer echter een Engelsch Landvoogd de hoogste magt in handen

kreeg, meteenen Raad van State,eene Finantiekameren eenenKri
jgsraad,gedeelteli
jk
uit Engelsche leden zamengesteld, terwl
jl tevens de werkkring der Staten tothetopbrengen der geldmiddelen werd beperkt, dan kon men hoop voeden op eene goede

uitkomst. Xogthet welligt nietraadzaam schi
jnen,den Graafvan luzlczsrzh andermaal
tot Landvoogd te benoemen, dan zou voorzeker een ander Engelsch Etlelman die waardigheid naar eisch kunnen vervullen. Sommigen sloegen den Baron w lxarocoHBv of
Sir zouw NORKIS daartoe VOOr4 Wegens hunne bekendheid met den toestand der Nederlanden. Anderen,wier vaderlandsliefde het denkbeeld van Engelsche overheersching nog

moei
*
7
ieli
jkverdragenkon,wenschtendoorxLIzABETH'stusschenkomstPrinsMArRx'
rstotLandvoogd te verhegen, mits het krl
i'g!bestuur aan een Engelschen Veldheer werd toever-

trouwd (1). Deze voorstellen,diein Ilolland nietonbekendbleven,waren echterniet
gescbikt de Staten van hun standpunt af te brengen. Niet slechts tot behoud van hun

eigen gezag begrepen zj in bunnen weerstand tegen de woelingen en aanslagen der
Engelscbgezinden te moeten volharden. W elke waarborgen voor een goed bestuur kon
de onbeperkte magt van eenen Landvoogd aanbieden, van wiens onbekwaamheitl en
minachting voor de instellingen en belangen der Vereenigde Gewesten men reetlsmenige
noodlottige proeve had gehad? En zou men niet, wie ook tot Landvoogd*verkozen

werd, de onafhankeli
jkheid en hetwelzi
jn desvaderlands op onverantwoordeli
jke wi
jze
Pri
js geven,wanneer men zich blindelings aan Engelschen invloed toevertrouwde? zoo
ExzxzAsxvh al niet heerschzuchtig ware, wie kon instaan voor degezindheid hareropvolger:? W ie kon zekerheid geven, dat de Vereenigde Gewesten, thans uit eigenbelang

(1)vww Mse
l'
gnx:,f.284:. :oa,111.bl.209. Vgl. vAx wlzx op wAGEXAAR, VlII. b1. 75.
1'
11 DEXL. 1 SmrK,
.
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1588 door Engeland bl
jgestaan, later niet aan dezelfde dri
jfveer opgeoFerd zouden worden? Door gevaarvolle ondervinding llad men de gevolgen van den Engelschen invloed op .ket staatsbestuur en het welzi
jn des lands leeren kennen. W eerzin tegen
een bewind, dat zicb noch om 's lands voorregten noch om de zeden en neigingen
der ingezetenen bekommerde, zou velen het land doen verlaten, en het gemeene

volk, voor hetgrootste gedeelte uitRoomscllgezinden bestaandc,l
aetSpaanschejuk terug
doen wenschen. onder hetwelk vöör ALB&'S scàrikbewind fle vri
jheden en privilegiën
meer dan in eenig andernaburig ri
jk waren geëerbiedigd geworden. Zonder krachtige
medewerking der inwoners, zouden de Engelschen buiten staat zi
jn de tYct/cr/czlt/czt
tegeu Spanje te verdedigen; en het verlies van onafhankeli
jkheid, vri
jheid en godsdienst zou dus het onvermi
jtleli
jke gevolg wczen van onherslelbare dwaling en kleinmoedigbeitl, Veelecr dan daaraan toe te geven, moest men gevoelen dat de builenge-

wone nood ook buitengewonen moed, i
jver en volharding vorderde. Aan den uitslag
te wanhopen, was reeds verraad jegens hetvaderland. ))Beter ware het,metdappere
kloekmoedigheid zoowel de godsdienst als de oude IoFeli
jke regering des vaderlantls te
helpen handhaven, alle inbreuken en schatleli
jke veranderingen daarvan af te weren,
Gode klmagtig de uitkomstaan te bevelen. en, o0k wanneer het mislukken lnogt,zich

meteen goed geweten te troosten,dan door qaauwhartigheid en vrees den oogensclli
jnlijk gewissen valvan vaderland en godsdienstle veroorzaken (1).''
Door deze gezindheid bezield, lieten 'slands Regenten nicts onbeprnefd olt, tle orde
te herstellen. Het leger werd door de Staten-Generaal tot 17000 man teruggebragt,
5 Febr.

opdat de soldi
j geregeld zou kunnen worden uitbetaald (2). Prins Alz
tval'
rs, de Graaf

van IlouEalzo en verscheitlene leden van den Raad s'
an Stale bezochten t1e ollroerige
bezettingen of trachtten daarmetle in onderhandeling te komen. De Staten van llolland
voorzagen met groote opoflbringen in de dringende belloefte aan geltl. Vooral door dit
laatste middel gelukte het hun de onluslen te Lleusden, Ilemert, Scltoettltovelt, J'
Fplfdrichem , Brakel en Bergett pp Zoowt te stillen. Te Geertruidenbel-g en te Naat-den
echter volhardden de bezettingen, onder voorwendselvan trouw aan de Koningin van

Eltgeland, in hunne wederspannigheid. Ook bleven aanvankeljk alle pogingen vruch(1)vAN Rsvo,bl.143,144. noR,B.l1l.bl.291. vAN METEREy,E284:c.Degodsdienstige vAy
auyo aat op de in den tekst opgenonaene woorden volgen: owelcken goeden opset Godt de Heere

tcn laetsten hceftgheseghent: Naclatende daermedeccn hecrli
jck excmpelallen naecomelingen,
dat sy in een gherechte sacck, hoe groot oock dc ghevaer cndq uyterste noot zy, nimmerm qer
behooren te wanhoopen ,maer altoos Godt betrouwen, al sonden sy 't leven daer over latèn , be-

trachtende,dat die ghene gheen mans herthebben,diealleen in voorspoed dapperziin,noch
gheen Christen hert, die Godt niet betrouwen konnen, dan by groote m iddelen-''

(2)Resol.d.#/4/.Gen.5 Febr.1588.
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teloos, om het eiland W alcherelt, waarover xrssExzr zich tegen het verdrag met ELIzA- 1588'

ss'
rll het bestuur had aangernatigd,onderhetgezag derStaten terug te brengen (1).
Te Medentblik lad intusschen de muiteri
j van hel kri
jgsvolk, onder de leiding van
sowov , zulk een ernstig ltaralkter aangenomen, dat de Staten van Hblland begrepen
aldaar tot krachtige maatregelen te moeten overgaan.

Reeds in de nlaand Decemberdesvorigen jaars, onmiddeli
jk na Lsrcy:sr
lœlt'svertrek,
zi
jn geschil
met de Staten te vereflenen, en de magt,die hi
j van den Landvoogd ontvangen had,
met het Stadhouderli
jk-e gezag :an Prins MArRx'
rs in betere overeenstemming te brengen (2). In plaats van aan'dit verzoek gelzoortegeven. had sowoA'.Hedemblik in
staat van tegenwecrgebragt,en vierhonderd vi
jftig man ontboden uitde garnizocnenin
Fri
'esland, ovevijsselen Geldevland,tlie onderzi
jne bevelen stonden. zich aldusversterkt hebbende, sloeg hi
j de bevelen yan den Raad van State, de staten-Generaalen
de Staten van Ilblland, om een gedeelte zi
jner troepen van Medemblik naarandere
was solov door den Raad van State uitgenoodigd.te 'sHage te komen,om

plaatsen te laten vertrekken, in den wind. Te vergcel'
s werd hem ondeç llet oog ge-

bragt, dat eene bezetting van honderd en vjftig man voor Medemblik voldoende was,
en dat hi
j niet slechts de burgeri
j dier stad noodeloozen lastaandeed, maarook de
grensvestingen tegen 'slands belang van kri
jgsvolk ontblootte. Hi
j volhardde in zi
jne
weigering om zicla aan de Staten en sT.
tultr'
rs te onderwerpen, en beriep zich op den

eed, dien hi
j aan xzEyczsrslthad afgelegd, en waarvan hi
j alleen doordezen kon ontslagen worden. Ii
jne lroepen, door hun vcrmeerderd aantal overmoedig geworden,en
reeds lang ontevreden over de slecllte betaling hunnersoldi
j, sloegen intusschen aan
het muiten,kozen nieuwe opperhoofden,ontwapenden de burgeri
j,en dwongen soxov
metzi
jne voornaamste Omcieren de li
jk op lletslot te nemen.De Staten van Holland,
hiervan verwittigd, zondcn XArRI'
I,S met eenige afgevaardigden derwaarls, om mct

de oproerige lkri
jgslieden te onderllantlelen; doch solov, niet zonder reden beducht, dat hi
#j van zi
jne bediening ontzet zou worden, wanneer zi
jne troepen
onder het gezag van xxrltll's waren teruggekeerd, wist hun met wantrouwen in diens
voorslagen te vervullen , en tot een verdrag met hunne Bevelhebbers te bewegen,I6yaebr.

waarbi
j zi
%
i
F zich verbonden om elkander in het verkri
jgen van volkomene afbetaling behulpzaam te zi
jn. De Engelschgezinde parti
j, in wier bclang vooral wlLxzxx Mos'
rAAhn, de door xayrlcssl'y:s aangestelde Commissaris tler geesteli
jke goederen
in hetNoorderkwarlier(5), werkzaam was,bad zoowelsowov alsdiensonderhoorigen
(1)vAx pzyo,bl.139,1.
41.vANMETEaEX,f.281-281.wRlGllT,QueenElisabethete.p.362-366.
(2)lliervoor, b1,259. Ook de Raad van State keurde de aan soxoy gegevene commissié af.
vAx psn xsxp,Maurits enz.9. 1. aant. 175.

(3)lliervoor,bl.220.
15 *
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,:88 is den waan gebragt, dat de koningin van Engetat
ttd hunne getrouwheid milde-

li
jk bcloonen en spoedig hulp zenden zou, om hen tegen de Staten te handhaven (1). Hierop bouwende, liet soxov de bezettingen van Kanèpot, Zwat-tstuis,
Harderwi
jk, #c Kuindes' en Blekzi
jt vernlanen, om zich aan hunnen eed aan
lzzxcssrEs te lzouden, in welk geval hi
j hun volkomene afbetaling derachterstallige soldi
j, waarborgde. De Staten van Ilolla.
ttd begrepen echter eene diergeli
jk-e
handelwi
jze niet langer tc mogen dulden. Op hun verzoek lietàlxualr
l,
s,die er in
geslaagd was sosov's kri
jgsvolk binnen Spprfl lnet hulp der schutteri
j totonderwerping te bl'
engen (;), troepen en geschutaanrukken, en trok daarmede naari
'Iedemô/f/t
l. Te vergeefs bragt de Raad van State, ernstig bezorgd voor de gevolgen van
dien gewigtigen stap, hem onder het oog, dat de Koningin en LElcss'
rsa , onbekend
met alle omstandigheden, het zeer vreemtl zouden vintlen zoo men tegen hunne ge-

trouwste aanhangersgeweld gebruik-te. X
.Aral'
rs antwoordde dat hi
j geenszins de wapenen had opgevat tegen de dienaren van Hare Xajesteit, maar tegen oproerige bezettingen, die l
zunne wettige Overheden niet wilden eerbiedigen, en datlli
j alsStadhouder
verpligt was het gezag del'Staten te handhaven, de ortle te herstellen , en de ingezetenen van Neerd-llellattd tegen de misllandelingen van hetmuitende kri
jgsboll
t te beschermen. Na nogmaals vruchtelooze pogingen te hebben aangewend, om de bezetting

&an zlledelnblilèdoor gedeelteli
jke betaling te A'oldoen, waarbi
j wzxuxzzzxBAhll):s, Burgemeester van Alîtsterdattl, llem op last van den Raad van State behulpzaatn was, wierp

:7rebr.Mxralrs bi
j de stad eene sclzans op, en slootde haven meteenige oorlogschepen af.
Het verdere bestuurder belegering werd door hem toevertrouwd aan (len Heer OE vlL-

Lxzas, die onlangs voor eenen lospri
js van twaalfduizend gulden doorde Spanjaarden
ontslagen was (5).
X,Arazrs vertrok nu naar Zeelattd, om te beproeven de aldaar gerezene gescllil-

1en te vereFenen. Doch hi
j stuitte insgeli
jks op
' de hatxlnekkigheid van Rrsszlzw,
die zich op LlxcssrEa's bi
jzondere bevelen beriep (4), en weigerde eenig ander gezag
te erkennen.Gekwetste eerzuchtmengde zich onder de drijfveeren van avssExzL'sonwil.
Ht
j had het zeer hoog opgenomen datde Staten hem na sznxsx's dood nietin diens
plaats tot Kolonel van het regiment van Zeeland benoemd badden , niettegenstaande de

(1)A0R,111.bl.201.204,209.
(2)Bon,111.b1.195,196. vctlrs,t'hronijck k'
/?)3l'
Ntmn,bl.264.
(3)seR,111.b1.179 201,214 219. vAx,
uETEnSX,f.281,282. vA:Illxo,b1.139. vsslrs,
Chronk
jck van ff:przl,bl.264- 268. wxuEszkxa,î'ad.Ilist.5711.b1.272 haalthierbl
j eeyzAl.S.
opstel aan van G. A. w.ltesol. t'.Holland , 1587, b1.994. 1588, bl. 13, 124.

(4)vAyMsT'
sItsw,f.2831.c. #g1.wmullT)QueenElisabeth etc.11.p.362-466.
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reeds vroeger geuite ontevredenheid tler Staatsche oëcieren over de vervulling dervoor- 1588

naamste betrekkingen doorEngelsche bevelhebbersditbesluitvolkomenregtvaardigde(1).
Omringd door lieden, die vi
jandig jegensde Staten gezind waren,en niets verzuimden
om hetvuurdertweedragtaan teblazen,werd ztvssELLgedurig totgrootereoyerschri
jtling van bethem toeved'trouwdegezag en totweerspannigheid tegendeStaten aangezet. Xet

uitzondering van Jf
'iddelburg, had hi
j hetgeheele eiland IF
'qlcltet'
elttotzi
jneparti
jovergehaald. Op zi
jn bevel weigertlen Atmemttidelten tel'J'
ker: Styatsche troepen te ontvangen, niettegenstaande een verwachte aanval van I'AII.
C
UA dringend versterking vorderde.

Bi
jna terzelfder ti
jd, waarop àlAralrs te sliddelb'
ttrg kwam , verscheen de Engelsche13A1aal.
t.
Admiraal uovrAzto meteene vloot van tien oorlogsclzepen voor jllisstkgett. Nu juichten
deEngelschgezintlen,zichovertuigdhoudendedatELIZABETIIdezekrijgsmagttothunbi
jstand
e)1 tot ontzet van solov gezonden had. Te lel' j'
-eere bereidde men een prachtig feest-

znaal,waarop IlowAao,RvssEtzlzen andere aanzienli
jken genoodigd werden.Prins xAuslTs, zich nietlanger te slid#:Jô!fk'
p veilig achtende,vertrok i
jling'
s naardezeeuwsche
vloot,die gewoonli
jk voor hetFortL@'
/Jt
?in de Scheltle lag.Doch tIe Engelsche Admiraal had geen anderen last dan eene som van tweehonderdtwintig duizend gulden tot

betaling der Engelsche hulptroepen onder behoorli
jk geleide over te brengen, en den
Prins, wanneer hi
j dien in Zeetattd mogt aantrelfen, de begeerte der Koningin te
kennen te geven, dat men metsolov eene billi
jke overeenkomstzou treflbn. lndel'
daad zond uowkRll den Ridder llossv naar MAualrs. om hem daarover te onderhouden; doch de Prins verwees hem tot de Algemeene Staten en de Staten van Holland,

wier bevelen hi
j had opgevolgd. Hi
j gaf echter den Engelschen Admiraaleen uitvoerigen brief over zi
jne geschillen met soxov voor den Engelschen Staatsraad mede;
waarop sowxhb, den eersten gttnstigen wind waarnenaende, den steven weder naar
.
E zl#c?J'l# wendde, na beleefdelil
aart
k voor llethena aangebodene gastmaal bedankt te heb-18llè
-

ben (2).
ln llunne hoop opIlowkao'sbi
jstandteleurgesteld, zondendeEngelschgezindenwzl-Lsx
MosTxAhb en aAl MlclllExusz., Predikant te Greotebroelv, naar Lottdett, om ELIZASETU

totkrachtdadige hulp tebewegen (5).Deinwendigeverdeeldheidnam voortdurendtoe;en
(1)lliervoor, bl.179. Behalvedezereden werden de Staten,volgensden raad vau den lleer
van sT. wsbl
rt
loyoE, ook door de overweging geleid, dat het niet voorzigtig was tot gewoonte te
laten worden , dat de Engelsche Bevelhebber van Xlissingen Kolonel xan Zeeland was. u x xuTEltEx,E 282c.

(2)vAN METERE:, E 282--284. :0R, 111. bl. 208,213,234. vAx Asvn,bl.139. llethad
MAUAITS, volgens dien brief,niet weinig geErgerd, dat soxov hem ecn ))schavuit en bengel''had

genoemd.- R>:lxootTo woondedesti
jdsnogteYlissingen. Hiervoor,bl.227.
(3)veft,111.190,209. JA5 xlclllssz.wasreedsvroeger methetzelfdedoclizlEngelandgeweest.
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1588 hetscheen dat voor beide parti
jen aan geen goedeuitkomsttedenken was, zoolang
de ware gezindheid derKoningin door een ondoordringbaren slui
jer omhuld bleef. De
onbekendbeid met LzzczsTzlt's afstand van de Landvoogdi
j schonk aan zi
jne aanhangers
een gereed voorwendsel van verzet tegen de Staten. In de Provincie Utvech,t, waar de
,
N.
de1 steeds krachtiger op het herstellen der ingeslopene misbruiken aandrong, en daartoe de tusschenlkomst der Staten-Generaal inriep. bleef groote tweedragt heerschen ,
tot wier vermindering de Graaf van NIIVw ENAAR en tIe Raad van State te vergeefs

vele pogingen aanwendden.De Utreclltsche Vroedschap,sedertOctober desvorigenjaars
geheel uit LExcEs'
rER's aanhangers zamengesteld en door den Burgemeester paorxzxcK
bestuurd, beriep zich lot verdediging van hare handelingen op de magtiging van den
Landvoogd, ontkentle dat de Vlanaingen en Brabanders door 'slands privilegiën van de
regering en devoornaamsteambten werden uitgesloten,en wel
'g'
erdeopde overigetegen baar
uitgebragte beschuldigingen te antwoorden (1). Ook Friesland werd door woelingen

en onlusten verscheurd (2). ln Ilolland was de muiteri
j van het kri
jgsvolk welin
eenige steden gestiltl, maar in anflere nam (le Engelschgezinde parti
j in krachten toe.
Te Tiel en te Bommel was de meerderbeid der burgeri
j gereed om aan ELIZABE'
X,II
trouw

ZWeeren. Uit Dordvecltl werden aan hek muilende garnizoen van Geertvui-

c/clôcrf/ duizend daalderstoegezonden, om hettotvolharding aan tesporen (5). Het
beleg voor M'
edemblilv
. vergroolte de qederzi
jdsche verbittering, zonder 1.
01. eene gewenschte uitkomst te leiden. De stad werd nu en dan zoowel van de land- als van
de zeezi
jde beschoten. Ilerhaalde uitvallen der belegerden deden het burgerbloed

vloei
jen in dezen binnenlandschen kri
jg. Soxov tlreigde de di
jken door te steken, en
gpheel Noovd-klolland onder water te zetten. De Raad van State, waarin wlLxzovousv
en Krxzt,
zoltzw veel invloed hadden, was over de zelfstandige houding der Staten van
llbllattd ten hoogste misnoegd. KILLEOREw , die in LElcEs'
rsa's vertrouwen deelde en

diens belangen meti
jverbehartigde(1),vcrzekerde datELIZABETH zich geheelterugzou
trekken,wanneer de vi
jandeli
jkheden tegen sowov nietonmiddelijk gestaaktwcrden; en
wllzLovollsv, die het hoogste gezag nog steeds in xazlcEsTzh's handen waande, achtte
het beleg van M edemblik eene onwettige en ondankbare handeling, en weigerde tot
het slillen der onlusten te Naarden mede te werken, zoolang solov door xAuzllT'slroe-

pen bedreigd bleef (5).
(1)10R,111.bl.160 179. Hiervoor,bl.303. Vgl.xsrlT,Mist.d.Staatsr. Il,b1.405.
(2)s01t,111.bl.147. vAy METEBES,E 282#(3):0R,.
111.b1.209.
(4)sol
t,I1l.203,204,:82.
(5)Retdaarovertusschen wlbtolltluny eyxdegemagtig4en derStaten van Ilollandgehoudenege-
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lnmiddels hadden de Staten-Generaal,waarin overjissetsedert7 December 1387 ook 1588

vertegelawoordigd was (1),geen pogingen verzuimd om wxLLorousv en KILLEOREw tot
andere inzigten te brengen, en de Koningin met den waren toedragt der zal
ten bel
tend

te maken. zi
i beklaagden zich , dat de namen van ZLIZ,
kBETU en LEICESTER doot'velen 83laart
*.F

toteenen dekmantelgebruikt werden,waarachter zi
j hunne eerzuchtige of verraderli
jke
oogm erken konden verschuil
en. Zi
j wezen aan, dat de onlusten in Utvecltl, 2
Yppr#Holland en Zeeland geenszins door waarachtigen i
jver voorde dienstder Koningin ontstaan waren, maar hunnen grond hadden in verkrachting van 's lands voorregten en
verzet legen de wettige regering
Op raad van oI,oE,
xBAa>EvEI,1'zond MAcazl'
s zelf

aan de Koningin van Ellgelattd eene verdediging van zi
jn gedrag, waarin hi
j betoogde,
datsowov reedsgeruimen ti
jd zi
jne Stadhouderli
jke magt miskend, en in de laatste
maanden door hardnekkigheid lzet welzi
jn A'an Nblland op eene onverantwoortleli
jke
wi
:
i
#ze op de waagschaalhad gezet (5).
W elligt zouden deze vertoogen nog weinig gebaat lzebben, wanneer niet tweegewigtige onastandigheden aan de Engelschgezinden de rcden of het voorwendsel van hun
gedrag ontnomen, en tevens EIZIZABETU uit zucllt tot zelfbehoud genoopt laadden, het
herstel van orde en eensgezindheid in de Vereenigtle Gewesten met alhaar vermogen

sprek bi
j st
lR, 111.b1- 204,i:in mecrdan pén opzigtmerkwaardig. 0p zi
jne weigering werd
lzem gevraagd )of sy-luyden hare steden wilden in-nemen ? 't welck hy seyde geensins d'intentie

tezi
jn: maerwelvan sel
tcrepersonen tebeschermen totdatlzaresakexcrhoortsoudezi
jn,lzen
voorstellende sekere acte onlangs, so hy sustineerde, gemaekt en gepubliceert sonder eenigeordre.
Sy antwoorden ; dat sy als absolute lleeren mochten d'oorloge voeren tegen dengenen die 'then
ïoet docht
. Hier op seyde wltouGnv,dat si
jn Excell.van LvcEsrEa l
zun Gouverneurgewordeu
was, lïebbende dientllalven absolut comlnandelnent in 't stuk van oorloge.Degedeputeerden sochten

teinfereren datdatophield doorvigeurvan si
jnecommissie:waerop wll-ocGsvvertoonde,datde
Staten-Generaal hem Gouv.generaalgemaekthadden van hareprovintien,en si
jnen lastdieprocedcerde van hare )
'lajest. om allcenlick overhaar volk van herwaartsovertegebieden,tmderscheydcnde de plaetsen in twee ondcrscllcyden lasten. Boen vraagden hem de gedeputcerde, wa1
hy van de Staten wilde m aken ? hy antwoorde hen-luyden te respecteren na haer eygene privilegien , acten en contracten. 57gl.vAx Mu'
rsaEx, f.281#.

(1)Besol.d.Stat.Gen.7 Dec.1587. lliervoor,bl.306,noot(2). Volgensde Resol.d.Stat.
Gen. v. 11 Bec. 1587 werden de gedeputeerden van Overt
j'sselen Gelderland uitgenoodigd om
in het vervolg lastbrieven mede te brengen , niet slechts dienende voor de ))pointen van de reeesse,'' maar ook ))van te mogen besoigneeren t'samen , en bysonder, of het m eerendeel van
hen, en voorts op alle voorvallende saeken.''

(2)son,111.bl.220- 223. vA> xErEnss,1:157,158.283c.#.

(3)soa,111.bl.212,213. Waarachtigehistoriercx Oldenmarnevelt,b1.157,158.
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1588 te bevorderen. Op den eersten AprilwertlLxlcxs'
rzh's afstand van de Landvoogdi
j ter
kennis van de Staten-Generaal gebragt; en in dezelfde maand deed de zekerheid van
yxsxp's bedoelingen alle overige bedenkingen zwichten voor de overweging, dat alleen

de vereenigde krachten van Engeland en Nedevland in staat konden.zi
jn,hetdreigende
gevaar van beitler kusten af te wenden.

De akte, waarbj LElczsl'l!R deregering aan deSlaten teruggegeven,en alle kri
jgs3Maartlieden en ambtenaren A'an den eed aan zi
jn persoon ontslagen had, was in hetbegin
van Maartuit Engeland aan KlLxzzoRzw gezonden. die baar, volgens zi
jne verklaring,
eerstden dertienden dier maand te pprdrcc/l/ontvangen bad.Daar op dat ti
jdstip geen
afgevaardigden van Gelderland, Utrecltten ovevl
j
,sseltegenwoordig waren,begreep bi
j
.

niet slechts met hare overhandiging tot hunne aankomst le moeten wachten, maarhieltl

nok haar bestaan voor de aanwezige leden der Staten-Generaal geheim (1). In het
laatst van Xaart kregen deze uit Engeland berigt, dat Llxczsl'Eh van de Landvoogdj
afstand had gedaan,en datde daartoe betrekkell
jke aktereedsinbandenvanKlxzLzohEw
moest zi
jn. Terstond in de vergadering der Stalen ontboden, bekende hi
j haar ontvangen te hebben en bereid te zi
jn haar over te leveren, zoodra de afgevaardigden van
allegewesten zouden zi
jn aangekomen.Xen tlrong er echter op aan,flathi
jhetgewigtige stuk, welks openbaarmaking een krachtig middel zou zjn om de bestaande onlusten testillen,nietlangerzou terughouden;en hi
jlietzicb eindeljk overhalen om het
1Aprilden volgenden dag in de vergadering le brengen (2y
h. Onmiddeli
jlk nam men nu de
noodige maatregelen tot herstelder orde in het staatsbestuur. Op den twaalfden April
werd door de Staten-Generaal een Plakkaat uitgevaardigd, en te 's fkrctlcpl/zcpp met

'

buitengewone plegtigheid afgekondigd,waarbi
j LElcEsTER's afstand bekendgemaaltt,alle
militaire en burgerli
jk-e.ambtenaren van hunnen eed aan den Landvoogd ontslagen, en
de algemeene regering in handen van (Ien Raad van State gesteld werd. Xet den Be-

velhebber der Engelsche hulptroepen en de Stadhoudersder bi
jzondere Gewesten zou
deze alle zaken besturen, die de belangen der Unie, de gemeenschappeli
jke verdediging'en hetverdrag metELIZABETIIbetroFen (5).
Be instelling van den Raad van State, welks leden tot nog toe slechts voorloopig

hun ambt hadden waargenomen, kwam echter niet zonder moei
jeli
jkheden totstand.
Ilolland, Zeeland en Gelderland benoemden terstond hunne Raden. Friesland's afge-

(1)vAxAIETEREN,f.281c,en vANasl'o,bl.138,140,beschuldigen de Engelschgezinden inhet
algemeen, en xlssxGlœw in hetbàjzonder,van kwade trouw in hetterughouden derakte. Vgl.
:0B,111.bl.224. xsrlT,Hist.d./fpP.Staatgr.ll.bl.453.

(2)Resnl.d.Stat.Gen.31Xaart1588. vAx :E5'
p,bl.140.
(3)a0a,111,bl.224. vAy sLI5G:J.&5o'
r,Staatk.Get
vc/trïf/en.1.b1.1* ,
.
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Vaardigden achtten hetinsgeli
jksnoodig den Raad onverwtjldtebevestigen,enbeloofden 1588
bj de Staten van hun gewestop spoedigebenoeming derleden te zullen aandringen.
Utrecht'en olletk selverklaarden geen leden te zullen benoemen,voor datde StatenGeneraalhun uitdrukkeljk verzekerden dat de Raad nietbeperktzou worden in de
uitoefening van zjn gezag,geli
jk betin hetverdrag metELIZABZTIIomschreven was.
Ten einde ))alle verloop in de gemeene landszaken te verhoeden,''stemden zi
j er niettemin in toe, datde benoemde Raadsleden bi
j voorraad hun ambtaanvaarden zouden.
De President van het Hof van Holland. Xr. AOKIAAX vA> I)za àxzzxaz, weigerde
echter in den Raad zitt
ing te nemen, voordat de Staten van Ilblland hem bj uit-

drukkeljke akte verzekerd hadden dathj van die betrekking ontslagen zou zjn,zoodra met PARXA vredesonderhandelingen werden aangeknoopt, daar hi
j overtuigd was
dat eene onderwerping aan Spatqie den ondergang derHervormde godsdienstonvermjdeli
jk ten gevolge zou hebben (1). Nevenshem was Xr.szBksTxAAx vAx Loosxw, lid
van den Hoogen Raad, op nieuw benoemd. De plaats van wlrrEAz sAanEs, die reed:

in Februari
j uitmoedeloosheid bedankt had, werd door szxoy xxvxzal'
sz uithetNoorderkwartier ingenomen (;). Voor Zeeland behielden zoos'
r'
rzzx,xwK en zAco. V.
kLKS,
voor Gelderland Lzowxwrs hunne plaatsen in den Raad. Als Engelsch Raadslid nam

vooreerst alleen KzxzrxGazw zitting. Het duurde nog geruimen ti
jd, eer Frieslattd,
Utrechten overjyseldoordebenoeming bunnerleden den Raad A'oltallig maakten(5).
Totaan deopenbareafkondiging van xaslcEsvlh's afstand had sowov in zi
jneweerspannigheid tegen de bevelen van den Raad van State en de Staten van Ilolland volhard,en

bi
j zi
jne onderhoorigen de boop op hulp ui@ Engeland levèndig gehouden, door hun
brieven tevertoonrn,diehoogstwaarscht
jnli
jkniet,geli
jkhi
jvoorgaf,uitLpzlA zlgekomen,
maarinhetdorpTwhknabj Medemblikopgesteldwaren(1). Hetvoornaamstevoorwendsel
van zi
jn gedrag washem nu echterontnomen; en daardeKoningin,om allen twjfel
aan hare bedoelingen weg te nemen, hem bovendien haren wensch te kennen gaf,

dat bj, overeenkomstig het verlangen der Staten, zi
jne commissie veranderen en het
grootste gedeelte zi
jner troepen uit Medemblik verwi
jderen zou (5), zag hj zich ge-26April
noodzaakt toe te geven. Door tusschenkomst van wlxaLoronBv werd een verdrag geslo-

u-

(1)Hj had zich voorgenomen de Vereenigde Gewesten te verlaten,zeodra die zich ,onder
velke voorwaarden ook,aan Spanje zouden onderworpen hebben.Resol.t?.Holland,1588,bl.142.
(2)sol
t,l1.bl.459.111.bl.238. Resol.v.#pllcp#,15* ,bl.31.
(3)Resol. d. é'
/ttf. (Ien. 25, 26 April, 14 Xei, 3 Junij 1588. Resot.t?,llblland,1588,
bl.109, 127,141. vAx pzR xxxe,t.a.p.bl.> 1- 2W -

(4)4VAGEyAAI,,Pc#.Ilist.VIl.bl.276.
(5) aoR, 111.bl.212llI DEEL. Ia STvKa
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1588 ten, waarbj solof hetbevel over tien vendels voetvolk bebield,en bi
j voortaad den
kem door Lzlczs'
rzR gegevenen lastbrief velgen zou, totdat de Raad van State daarin

voorzien, of hem een eerli
jk afscheid metredeli
jkevoldoening zi
jnel-diensten gegeven
zou hebben. Hi
j was echter verpligt zich aan de StadhoudersderGewesten,waarin
zj'ne troepen in garnizoen zouden gelegd worden, te onderwerpen. Aan hetoproerige
kri
jgsvolk werden drie maanden achterstallige soldi
j tlitbetaald. De bezetting van Me#emô&'
,I!,waarsoxov zi
jn boofdkwartier zou bli
jven houden,werd nu tothonderddjftig
29Aprilman verminderd. ln het laatstvan Aprildeed Axkrhl'rs zi
jne intrede binnen die stad,
totgroote vreugde deringezetenen. die voor hetgrootste gedeelte de parti
j der Staten
waren toegedaan. Hierdool' was de rust in het Noorderltwartier hersteld. Sowov had

echter meer zi
jn eergevoeldan zi
jn belang geraadpleegd, toen hi
j verlangde in zi
jn
kommandement bevestigd te worden. De regering en de burgeri
j, door de ondervondene angst en schade verbittertl, en thans niet langer door eene overmagtige be-

wetting in toom gehouden, wedi
jvertlen in de zucht om hem tegen te werken et1
te kwellen. De W ethouders Iieten toe dat het gemeen voor zi
jn huis zamenschoolde, en bem dool
.scitelden en dreigen tergde. Xen viel hem met regtsgetlingen lastig,

wegens hetgeen zi
jne onderlloorigen misdreven of vernield hadden. Op zi
jn verzoelt
gaf Prins slxvlttrs hem opene brieven van vri
jgeleide, ortd zi
jn persoon, familie en
goederen tegen den moedwilzt
jner vt
janden tebeschermen (1) floch deStaten van
Relland namenweldra een besluit,dataan dezen toestand,en tevensaan zi
jnemilitaire
loopbaan, een einde maakte. Het bleek hun dat soxov nog steeds met de muitende
bezettingen van Naardett en Geertvuidenberg verstandhouding hield, en datdeEngelscb-

gezinde parttj in hem een geschikt middelbleefzien, om hare bedoelingen, die zj
nog geenszinsopgaf, te bereiken (2). Zi
j achtten derhalve zi
jne dienstgevaarli
jk voor
de rust des lands, en verklaarden niet te zullen toelaten, dat hem eene nieuwe comm issie gegeven werd. Zoodt'a soxox dit Vernam j verzochthi
j zelf zjn ontslag aan de
Staten-Generaal (5). Het duurde echter tot 1595, eer de Staten van Ilblland, op
dringende aanbeveling van de Koningin van Engeland, Prins MArall's en den Raad

vanState,hem een jaarli
jksch pensioen toekenden van duizend gulden,hetwelk na zi
jnen dood op zi
jneeenige dochter zou overgaan.Na eenigen ti
jd inEngeland vertoefd te
hebben. vestigde hi
j zich te Norden in oost-Frieslaltd: doch toen Gvottingeft in 1594
aan de Staatsche zi
jde was overgegaan,betrok hi
j in dat gewest het kasteeltett Dyke,
alwaar hi
j drie jaren later in den ouderdom van achten zestig jaren overleed. Het(1)vol
t.111.b1.227 233,279.

(2)Iàesol.t).lfpPca#,1588,bl.187. :oR.111.b1.281h.
(3)ltesut.1?.llolland,15% ,bl.253. soR,111.b1.280.
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zqlfde jaar 1597 zag ook den voormaligen Admiraal van Zeeland ,w xxzLEx v-tw BLots 1>
VAN TKESLOXG , even

a1s soxox van een werkzaam aandeel Jn de behartiging 4an'slalltls

belangen buitengesloten,ten grave dalen (1). TreFend isde overeenkomsttusschen de
lotgevallen dezer beide mannen, die door hunne vroegti
jdige toewjding en gewigtige
diensten aan de verdediging des vaderlands tegen de Spaanschedwingelandi
jeeneeervolle
plaatsonderdebelden van den vri
jheidskri
jg verworven hebben.Beide badden in 1565
het verbond der Edelen geteekend, en onder Graaf Loosw lzx van Nassau en denPrins

van ohxwzx in de eerste vi
jandeli
jkkeden tegen den Hertog van ALBA gedeeld(2).Beide
hadden in hooge mate het vertrouwen van Prins wzLxzEx genoten.en zi
jne pogingen
tot bevestiging' van de onafhankelijkhei
d der Vereenigde Gewesten door vurigen jver
-

en onwrikbaren moed krachtdadig ondersteund. Doch hun eerbied voor den Vader des
vaderlands was na diens dood .geenszins op de Staten overgegaan. 'j stonden te hoog
in eigen scbatting, en waren door den Prins, uit erkenning hunner verdiensten, met

te veel inschikkeljkheid behandeld, om ontzag te koesteren vooreene regering van
advokaten en kooplieden, die welligt in jeugdigen overmoed zich niel op de voegzaamste wi
jze tegenover hen deed gelden. Ondel'eene andere orde van zaken, toen
de Staten nog ondergeschikte regeringsligchamen uitmaakten,in dienst getreden, waren

zi
j ongeneigtlzicb naar de toenenaende aanspraken der stedeli
jke aristocratie te voegen,
en te hooghartig om zich aan eene regering te onderwerpen, wiel'aanzien niet door
een doorluchtig Vorst werd vertegenwoordigd en opgehouden. Hun weerstand tegen

de wi
jzigingen, die de opstand tegen Spanje gedurende den twintip'arigen vri
jheidskri
jg
in het staatsbestuur had gebragt, leidde tot botsingen, tlie hunne verwi
jdering ait
'slands dienstonvermi
jdeli
jk maakten. Doch terwi
jlTasslzoyo zich slechts onbehoorli
jke
uitdrukkingen te verwi
jten had,zette sowox uitheerschzucht het welzi
jn desvaderlands
op het spel. Ongezind zich a1s Gouverneur van het Neot'der-Kwartier aan den

Stadhouder van Ihlland te onderwerpen,en door LslcEsTEh's aanhangers,diezi
jneeerzucht vleiden, in hetverzettegen zi
jne wettige overheid gesti
jlkl,bragt hi
j door zi
jne
hardneklkigheid eene tweespalt te weeg, wier verderfeli
jk-e gevolgen hi
j had moeten
inzien en voorkomen. Zoo hetbezwaarli
jk te ontkennen is,datTazslzoxo aanvankeli
jk
met onverdiende gestrengheid werd behandeld, het is evenmin te loochenen datsoxov's
onverantwoordel-ijke handelwi
jze het gedrag der Slaten te zi
jnen aanzien regtvaardigt,en

naauweli
jksdoor zj'ne vorige verdiensten in de schaduw kan worden gesteld (5).
(1)lliervoor,b1.143 145.
(2)e
1
-s &VAI'
ER,Verbond der Edelen,ll.bl.90,114,l20,220,
. t1l.298. 1V-66.
(3)BoR. 111.bl.281- 290. vAxoER xgxp,Mauvttsvan IW,
SJ'
UV,1.bl.J
'9-66,keurthetgedratj der Staten van Ilblland jegenssoyoyten hoogste af, en achtden laatsten doorzijnen eed
11 +
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Na de publicatie van LmcEsTEh's afstand en de onderwerping van soxof zagen de

bezettingen, die tot op dien tjd in hunne weerspannigheid volhard hadden, zich van
allen steun beroofd. De Koningin van Engetand drong er thanszelve bj wlxzrorlllBx
en KZLLEGIEw op aan,datzj alhunnen invloed totherstelder ordeeneensgezindheid
zouden aanwenden. In vriendeli
jke brieven aan Prinsxxvaz'
rs en de Staten-Generaal
keurde zt
j hetberoep der muitende kri
jgslieden op hunne trouw aan haren persoon ten
hoogste af en ontkende eenig aandeelte hebben aan de gerezene parti
jschappen.Door
hare medewerking werden de bezettingen van Naavdett, tet' Feer:, Arnemuiden en

andere plaatsen door gedeeltelt
jke afbetaling hunnersoldi
j te vreden gesteld, waarvoor
de Staten van llolland zich buitengewone opoFeringen getroostten. Voorhetkri
jgsvolk
werd nu een nieuwe eed vastgesteld, en verscheidene compagni:n , waarop men na het
gebeurde niet meer vertrouwen kon , werden afgedankt. Zoo keerden langzamerhand
tle orde en 1-11steenigermate terug , hoewel de Engelschgezinden niet ophielden de ge-

meente in naamlooze geschriften tegen de Staten op te rui
jen, en de hoop op de bereiking hunner oogmerken nog geenszinslieten varen (1).
De gunstige verandering in de gezindheid en den toon van zcxzABzru was niet min-

derhet gevolg van'staatkunde dan van een billl
jker oordeel over het gedrag derStaten.
BvcKuoasT en wxlzxzs hadden haar reeds in hetvorige jaar onder hetoog gebragt,
dat hetnoodzakeli
jk was de jverzuchtige zorg der Staten voor den aristocratischen reaan sxlcEsl'
Elt volkomen geregtvaardigd
'. Ygl. 6nozs vAsPRISSTERER,Handb.j 260. Datsoyoy,
niettegenstaazzdehetuitdrukkeli
jke bevelvandenRaadvanState,deAlgemeeneStaten,AIAURITSendc
Staten van Ilbllaltd,wcigerdehetk-ri
jgsvolk vanMedembliktot150manteverminderen;bewi
jstechter dat zi
jn berocp op dien eed meerhetvoorwendseldan dereden wasA'an zi
jn gedrag. 0ok
bevatzi
jneverantwoording(:0R,111.bl.179- 182)genoegzamebli
jken,datllijhooptedoorLElcEsTsR's tusschenkomst zi
jne commissietebehouden,en daarom weigerdehaarte laten veranderen.
Vgl.BOR, ll.bl.764, 895. 111. 128 ,alsmede de Memorie t'cp MOSTAEnO, 111. bl.124- 219. Tot
beoordeeling van de geloofwaardigheid van de in dezc m cmorie aangevoerde fkl
iten is o. a.belang-

mi
jk de vergeli
jking der Itesol.t'
.Ilblland,v.6 Febr.1587,bl.659,waaralleen sprake isvan
hurgers e'; ingezetenen , met lletgeen daarvan op bl. 215 gezegd wordt. Vgl.de Besol. bl. 675,

waar de eed voor het kri
jgsvolk voorkomt. Billi
jker oordeeltxsulT, Ilist.d.#p//.Staatsr.
l1.bl.445 450, en 453 noet85,alwaarLi
jcrkent:))dat,indien llolland metoszl>zyaAnwEvElz
oT
en xAvall'
s, hoezeer alles niettepri
jzen ware,zich zoo volstandig nietgehouden had,lletoogm erk ware, om de Republiek meer naar de Engelscllc hand t'
e zetten.'ê vAx METEI'EX, f. 282c,

meldt dat soyov gelloopthad onderszlcEsl'Eaeen aanzienli
jk bewind tekri
jgen, en ook daarom
diens belangen bevorderde. ook berigtlli
j dat))deKozzinginneendedeverstandichstein Engelandtden Staten nietalleougheli
jck e,tkonden ge&'
ell-'' Zit
.ook f.281c.
(1)ltesol. d.Stat. t'
7t???.l-.23 31eie)t1 Juxti
j1588. ltesol.t,.llolland,1588,bl.139,188,
190, :17,229 ,2.
34 eltz. son, 1lI. b1.29l, 295. vky .
slEl'
lsnyzx,1'
.282c,284.vAwItI:h'b,b1.141.
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geringsvorm en de voorregten der Vereeni
gde Gewesten te ontzien,wanneer zi
j erprj's
op stelde hunne genegenheid te behouden en onlusten te voorkomen (1). Hun verstan-

dige raad,aanvankeli
jk door LzlcEsTzh'sinvloed veronachtzaamd,maakteechtertedieperindruk, naarmatede zekerheid toenam ,datEzLzl,sinderdaad zjne geduchte onderneming tegen Engeland voorbereidde. Gedurende hetvorigejaar had zLxzAsx'
ru standvastig geweigerd in die overtuiging te deelen, en geloof geslagen aan de opzettelt
jk
uitgespreide geruchten,datdeSpaansche vlootgedeelteli
jk naarIndië,gedeelteli
jk tot
versterking van PARMA bestemd was (2).In den aanvang van 1588 zond xAuax'
rseen
ltaliaanschen Prins uit het Huis GOLONFA, die OP de grenzen gevangell WaS genomenj

en naauwkeurige berigten aangaande de toerustingen in Spatt
je gegeven had, onder
veilig geleide naar Lenden, om de Koningin van het naderende gevaar te verwittigen.

ErzzAsEl'lllietXAURITS voor zi
jne goede bedoeling bedanken, doch gaftevensten antwoord dat de ltaliaan een leugenbode was, dien zi
j alleen uitachting voor den Stadhouder niet gestraft had (5). Langzamerhand namen echter de berigten omtrentden
aard en het doel deronderneming, die in Spanje en de zuideli
jke Nederlanden werd
voorbereid, zulk een ernstig en onwraakbaar karakteraan, datgeen twi
jfel meer mogeli
jk was. Een Engelsch dienaar van den Spaanschen gezant in Frankr'
î
jlv., die in
het vertrouwen van zi
jnen meesterdeelde, ontvreemdde dezen belangri
jke papieren en
vlugtte daarlnede naarE:l#:ftI??#. De koning van Ft'ankt-ljlvwaarschuwde ZLZZABETIIin
het laatst van Alei dat rzLlps gereed was haar onverhoeds met zi
jne vloten en legers te overvallen. De Engelsche Godgeleerde w ILLIAX ALLAw, door den Paus tot Kar-

dinaal benoemd en reeds bi
j voorbaat bestemd om na de verovering van E0l#cland aan het hoofd der kerkeli
jke zaken van dat ri
jk te staan, gaf terzelfder
ti
jd te Antwerpett een geschrift t.egen ELIZABETII uit, welks heftige en lasterli
jke
inhoud zelfs de Katholieken ergerde. Hi
j maakte daarin bekend dat slxTrs #
over haar den banvloek llad uitgesproken , en gelastte den adel en het volk van E ngeland en lerland, om naede te werken tot de uitvoering van dit vonnis, waartoe de
Spaansche vloten en legers weldra zouden opdagen. Nog scheen ELIZABETII niet volko-

men overtuigd. zl
j lietaan PARXA vragen, of hi
j van ALLAx's geschriftkennis droeg,
en zich t0t den aanval gereed maakte. De Ilertog antwoordde dat hi
j geen anderen
last had, dan de geschillen tusschen Eltgeland en Spanje uit den weg te ruimen.
Eerlang werd echter de Pauseli
jk-e bulle in alle Katholieke landen,behalve te Venetië,
plegtig afgekondigd , en vel-baasde gansch Eltvopa door hare ongehoorde aanspraken en

'1)v.
&xMETEREX,lt283//.

, r. iv .

Cli . XLI 1 . N° . I 4.

(2) llietvoor, bi . 320 . nt (1)

(3)'
v,
&xnevll,bl.114
/. ,'
f
.
lI
1Et,
a-Ek
AI.
&,&??
,
f?t'c?'t:.b'
l'
ont.,bli.7b$.
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eischen. Nade misdaden der Koningin opgeteld te hebben, verklaarde de Paus haar vervallen van den troon ,ontsloeg hare onderdanen van de haar verschuldigdetreuw ,schonk

haar rt
jk als een leen van denHeiligen Stoelaan den Koning van Spanje,gebood alle
geloovigen zich bi
j de heirmagtvan den Hertog van pAaxA te voegen,en verleende
volkomene aiaat aan allen,die aan dezen heiligen kruistogtdeql zouden nemen (1).
Detoenemendezekerheid van hetdreigendegevaarbewoog zLzzAsxr
l,u reedsinden aanvang

van Aprilxom krachtensllaar verdrag metde Staten-Generaalden bjstand van twintig

oorlogschepen te verzoeken (2). De verhouding, waarin de Vereenigde Gewesten nog
steeds tothaar badden gestaan,werd hierdoor merkelt
jk gewjzigd.De Engelschen hadtlen nimmer willen erk-ennen, dat hunne ondersteuning ook tot belloud van Engelaud

strekte. en er zich steeds op verhoovaardigd, dat zj uit louter medeli
jden metden
hulpeloozen toestand der Vereenigde Gewesten de dringende bede der Staten om bescherming hadden ingewilligd. Thans bleek het,dat de Koningin zich niet sterk genoeg achtte, om de komst der Spaansche vloot zonder krachtige medewerking der Sta-

ten af te wachten; en terwjl haar verzoek aan de Engelschgezinden de verpligting
berinnerde, om tot genaeenschappeli
jk' behoud de eensgezindheid te bewaren, schonk
het aan de Staten een bewustztjn van eigenwaarde, dathen terstond een anderen toon
deed aanslaan /
.54. De Staten van Ilblland verk-laarden ))met alle aoede couraaie en

16April
k'
7
uiterste devoir'' de verlangde hulp te zullen verleenen ))niettegenstaande den Jegen-

woordigen beswaarlj
iken staatbinnen deese Landen,eensdeels gereesen doortoedoenvan
de Xinistersvan baare Xajesteit'9,tnits ELIZABZTIIvan hare zi
jde beloofde deNederlattden,bi
*
l
@te staan, wanneer hetnoodig mogt zi
jn,en de Baron van wlrrovoBv ))rondeli
*
l
F
'k en sinceerli
jk'''metlewerkteom het oproerige kri
jgsvolk-van j
Hedemblilven Geertruidenllerg totgehoorzaamhei
daandenStadhouderterugtebrengen(4).PrinsMxvhl'
rsschreef
een ernstigen brief aan de Koningin,waarin hi
j zich beklaagde overhetverliesder inkomsten uitzi
jne patrimoniale steden ter Feereen Geertruidenbevg,))wier bezettingenin
naam en ondervoorwendselderdienstvanhareXajesteit''aanhetmuitenwarengeslagen,en
verzochl)eerli
jke voldoening,zonder langer uitstel,daarde nood zulksvereischte''(ö).
.

(1)loll, 111. b1. 267, 315, 320. vAy AIET>1nSA',f.285,:,
88#. N'AS Rsvp,b1.145. tlaae
rlt;s.
Azm.p.106,116. Ilistotie: d'eerste deelenz.b1.623. cllAppuvs.Hist.#.1.guerre de Flandre,
1. p. 589- ts PETIT, ll. p. 556 561. STRABA, ll.523,532. CARNSRO,p.123. BssTlvocIzlo,
b1. 430. cAxpAxA,p. 105. tAwARlo, p. 101. scllxlzTExA, onoverw. V?ppf.bl.78- 89,249 261.

(2):0R,lt.bl.643 art.25. Iliervoor,bl.160,
.
(3)vAw Rzvp,b1.145.
(4).
Re,
ml.f?-llblland.bl.133.
(5)vA5 MsTlrlt>zw. f. 283#. I)e inkom sten van (ieektrukdenberg werden door vAx M/TERSS op
J40.000 geschat-
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De staten-Generaal volgden Ilellantd's voorbeeld, en beklaagden zich nietalleen overde te

gerezene oneenigheden en muiterl
jen,maarook overdeverregaandebelemmeringdervrje
scheepvaart, die hunne hulpmiddelen had uitgeput. Hoewel de toestand der Vereenigde
Gewesten door het verraad van Engelsche bevelhebbers en andere oorzaken aanmerke-

Ii
jk vemchtez was,en zi
j zicb ontslagen zouden kunnen achten van hunne verpligtingen jegens ELIZASETII,daardeze van hare zi
jdehetverdrag nietin alle opzigten had
nageleeftl, beloofden zj echter allesin het werk te stellen, watin hunvermogenwas,
om haar bi
j te staan (1). lnderdaad bleefhetnietbj betuigingen. Binnen korten ti
jd
werd een smaldeel van zeven en twintig schepen uitgerust, en onder bevel vaù den
Kapitein cohwEus IzowcK vkw RoosEwoAAlzin zee gezonden, om zich met de Engelsche
vloot te vereenigen. Xen stond aan de Koningin toe om hier te lande duizend bootsgezellen voor de bemanning harer schepen te buren. Nietdan schoorvoetende willigden

deStaten echterinsgeli
jks haarverzoek in,om een gedeelteharerhulptroepen naarfngedcflf/terug tedoen keeren.Nietalleenachttenzi
jhetgevaarli
jkom degrenzenvankri
jgsvolk
te ontblooten, terwi
jlI'ARAIA die metzi
jne groote legermagt bedreigde,maarzi
j vreesden ook datvelen van deze omstandigheid parti
j zouden trekken, om hen te beschuldigen,dat zi
j 'slands veiligheid aan den wensch opofferden,om zichvandeEngelscllen
te ontslaan. De zucht om ELIZABETII met alle krachten bi
j te staan, behield echter de overhand. Alen besloot haar te vergunnen drieduizend A'
oetknechten benevens
eenige ruiterbenden naar E 'l#:ltIAl# te ontbieden, mits de bezetting der grensvestingen
met de overige tweeduizend man versterkt werd. Het bleek echter spoedig, dat men
zicb zondel' noodzaak- over het vertrek van een gedeelte der hulptroepen bekommerd
had. Toen deze gemonsterd werden, bedroeg hun getal weinig meer dan volgens de

overeenkomst in de Vereenigde Gqwesten zouden blt
jven. Vele Engelsche Kapiteins
hadden metopzetbunne vendels onvoltallig gehouden, om zich metde soldj der ontbrekende manschappen te verri
jken (:).
Terwi
jl de inwendige toestantl derVereenigde Gewesten doorde veranderde gezindheid van ELIZAMETH langzamerhand verbeterde, was echter de '
bezorgdheid voor den

uitslag harer vredesonderhandelingen metPARAXA bli
jven bestaan. W einige weken nadat
KxLxaEoaEw in October des vorigen jaars uit xzzlczsTzh's naam de begeerte der KoDl
*ngl
*n had te kennen gegeven,datde Staten-Generaalâich daarbj zouden voegen (5),
(1)scllssTlMw,Onoverw.Ji
/npf,b1.117.
(2)vA>Itxvp, b1.145. scHlsTEAlA,t.a.p.b1.115 119. De K'apiteins ontvingen desti
jdsin
den regeldesoldi
j,om dieaan hunnemanschappen uitt.
e betalen.
(3)Hiervoor,b1.30$.- OI
UOXNBARNEVEI.
T zegtin ziineRemonstrantie(Waaraeht.z/ïd/.bl.155)
dat t:icEsl'lR, bevroedende welk een ongunstigen indruk dit voorstel zou maken , zich te vergeelk

bei
jverd had om de Koningin daarvan terug tebrengen. 9itberigtstroektvolkomen lnetde/l
inhoud zi
jnerbrieven in decorrespondence,0.a.p.137,217,330.
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1588 wA, haar gezant IIEKBERT in de Nedevlanden gekomen, om op de vervulling van haren

wensch aan te dringen. De Staten-Generaal, aan welke hi
j desdaagsna LxlcxsTxh'a
vertrek te Delp zt
jnen Iast openbaarde,waren door dezen herhaalden aandrang der
Koningin nietweinig bekommerd, daar zj haar verzoek nietgaarne wilden inwilligen,
en toch bezwaarli
jk durfden afslaan,te minder,daarzxzxzABzTu desti
jdsoverhun gedrag
jegens Lzzczsvza ten hoogste misnorgd was, en zich nietontzag hen op hoogen toon
van ondankbaarheitlen onverantwoordeli
jke nalatigbeid tebeschuldigen. ii
jgaven uxRszhm ten antwoord datdegewesteli
jke Staten overhaarvoorstelberaadslaagden, en dat
zi
j hem hetbesluithunnerlastgeverszoospoedigmogeljk zouden mededeelen (1). Het
scheen echteruiterstmoejeljk toteenstemmigheid te geraken,daarderedenenom zxzxzAsxq'u gehoorte geven bi
jna even dringend waren,alsdieom haarverzoek afte slaan.Aan
de eenezi
jde werd aangevoerd,datmen voorzekerhare gunstlen eenenmaleverbeuren
o.

*

zou, wanneer men geen gezanten voor den vredehandel wilde benoemen; dat men zicN
niet legenover de ingezetenen zou kunnen verantwoorden, indien men ten minste niet

beproefd had een voordeeligen vrede te sluiten; datde Koning van Spanje geen godstlienstvrjheid zou willen toelaten,en de onderhandelingen derhalvetoch op datpunt
zonden afspringen. Xen bragt echter van de andere zi
jde hiertegen in, dathet niet
voldoende was, zoo de vrl
je uitoefening der))warechristeljke godsdienst'' bedongen
werd. Immers zou men in elk geval de Roomsche godsdienst naastde Hervormde moeten dulden; en daar de Koning de eerste uitsluitend begunstigen zou, kon men niet
anders dan den ondergang der laatste te emoet zien. Ook veronderstelde de vergiFenis, die FxLlps aan zi
jne oproerige onderdanen zou scbenken, eene schuldbekenlenis,
die velen tegen de borst stuitte. Beter ware het dus, standvastig te weigeren aan
de onderhandelingen deçl te nemen, dan gevaar te loopen door voordeeligevoorwaarden

verstriktte worden, en andermaalinSpat6e'smagtte vallen.Een.
-derde gevoelen wekd
door dezulken omhelsd, die zoowel begeerden ELIZABETII te believen a1s zich aan dege-

vreesde onderhandelingen te onttrekken.Zi
j stelden voor om nog geen besluittenemen.
maar eerst gezanten naar ELIZABEI'II te zenden , ten einde haar den vrede af te raden,

en,wanneer zi
j daarin nietslaagden,van haar te vernemen,welkevoorwaardenzjzich
had voorgenomen voor de Vereenigde Gewesten te bedingen. In Ilblland behield, na
veelvuldige beraadslagingen, het laatste voorstel de overhand. Zeeland en Utrechtkozen

dezelfde partj. Geldevland en Ovevkjsselverklaarden zich echter geneigd, om in gemeenschap met de Koningin onderhandelingen meteAaxA aan te knoopen. In de Staten van Friesland was groote verdeeldheid omtrent de beslissing van dit gewigtige punt
gerezen; doch de afgevaardigden van W estergo badden doorgedreven, datmendeStaten-

(1)vAy REvo,b1.111.
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Generaal zou magtigen om zich bj den vredehandel te voegen. Daar derhalve dri
e 1588
gewesten zich vôlr en drie tegen de inwilliging van den wensch derKoninginverklaarden, kon men tot geen eindbesluit komen. De Raad van State drong er echter ernstig
geland zonden zenden om de
OP aan, dat de staten-Generaal altbans gezanten naar Ent
Koningin van den uitslag hunner beraadslagingen kennis te geven; en het gelukte eindeljk aan Ilolland door medewerking van de Gedeputeerde Staten van Frt'esland de
meerderheid daarvoor te winnen. Delaatsten haddennog onlangsbj gelegenheid van

het huweli
jk van Graaf wILLEAI LonzwlzK met ANIA van Nasîau, zustervan Prins
xAvalrs (1),doortusschenkomstder Hollandsche afgevaardigden,die desti
jds totbi
jwoning der feestviering naar Leeuwavdelt gezonden waren, hun verbond van vriendscbap

met de Staten van Hollastd bevestigd (:). Waarscht
jnli
jk waren zj op den Landdag
doorde Engelschgezinden overstemd geworden (5); doch toen zi
jden loop derberaadslagingen in de Staten-Generaal vernamen, maakten zi
j geen zwarigheid om toe te
stemmen, dat althans voorloopig I.
lbllaltd's voorstel zou worden aangenomen. LzoxxRp
cxsz:vsRoo'
r en szsA.
sTlAAx vAx Loossx, beide Raadsheeren in het Provinciale Hof van

Ilblland, werden daarop totgezanten benoemd, en vertroklten in Februarj 1588 naar
Engeland (1).
Door tusschenkomst van LvlcEsr
zaER, wiens welwillende medewerking de Staten-Generaal in eenen eerbiedigen brief hadden ingeroepen, traden de Nederlandsche gezanten
terstond met ExzlzAszrn's voornaamste staatslieden in overleg. Na weinige gesprekken

zagen zi
j echter in, tlat aan tIe volbrenging van heteerste gedeelte van hunnen last
niet te denken was. Reeds laad ELIZABETII de gevolmagtig
.den benoemd, die naar de

zuideli
#
jke Nedevlaltdeltzouden vertrekken,om met PARAIA in onderhandeling te treden.
Zi
ten zich dus tot het verzoe
alen om inlichting te ontvangen omtrent de
#i
' moes
. k bep

voorwaarden, die de Koningin voor de Staten aannemeli
jk- achtte, en kregen ten
antwoord dat (1e Engelsche gezanlen last hadden vier punten voor le stellen: 1o. dat

al, wat aan beide zi
jden gebeurd was, zonder voorbehoud zou vergeven en vergeten
worden; Qo. dat de vreemde kri
jgsliederluit hetland vertrekken zouden, en de Ver(1)Zi
j was, even alsMAral'
l's. de dochter van wllussx vall ORAyJE en AyyA van sAxirx. Reeds
op den 13denJuni
j1588 werd zi
jharen gemaal door den dood ontnomelz. vAy vunvov, &c#e??c/t'Sveerdyge fzt?t
îclfc#cAlfq
g.
îe?),1:1.39.

(2)soR,111.b1.106.
(3)OlullsxBAns>rvlrsr
l'berigt (Waaraoht.Hist.b1.157)dat))die van Yrieslanttotden vl
'ede zoo
i
rden,dat hareGecommitteezden niet alleen gelastwaren daarin te consenteren,maar ooktotdc
ëi
Fve
.
handelinge,terplaatsedaartoe geordonneert,tereizen.'' Vgl.s0a,111.bl.134,135. S'ASItE!'p,b1.114.

(4)Bt)R,111.bl.133 140,153. vAy REvp.b1.111- 113.
IIl DE::t,
. l San
,gK.
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1588 eenigdeGewesten voortaan uitsluitend'dool'inboorlingen zouden geregeertl worden;5o.dal,

deHervormdegodsdienstzou mogen worden uitgeoefentlterplaatse,waarzi
jdesti
jdsgevestigd was; en 4t'
. tlat de Koningin van Ettg'el('ztd en de Koning van Denemqvkelt voot
-

de naleving dezer voorwaarden borg zouden bli
jven. '
Xa verloop van eenige dagen werzgA'ebw,den de gezanten bi
j Et,lzxBy:Tltten gehoore toegelaten, doch geenszins vriendeli
*i
#k ontvangen. De Koningin beklaagde zicl
a #yve/ de geringe achting, die men haartoedroeg ,
en de mishandelingell& t
lie zoowel hare hulpbentlen als hare getrouwste aanhangers

ondervonden. Door de traagheifl (ler Staten om hareltwensch in te willigen, waszi
j
genoodzaakt geweest toteen afzonderli
jken vretlehandelmet pAaàl.
x over te gaanp doclz
zi
j zou zich het lot tler Fereenigde Gehvesten hli
jven aantrekken, hoewel fleze alle
aanspraalk op hare bescherlning verbeurd haddeld. Zi
j bleef er echterop aandringel)
datde Staten-Generaalzoo spoetlig naogeli
jk zolltletlbestuiten, on'
tinsgeli
jlts melPARM'
,
<
te onderhandelen. N
.iet tevretlen de Nederlandsche gezanten Ilieromtrent lastig fe

l3wlaax'
tvallen, lietzi
j terzelfde''ti
jd door Kllatsottlv'aan de Staten-Generaal mededeelcn& dat
zi
j, na l'
erscheidene fnaantlen te Aergeefsop Iaun antwoord gewachtte hebben, eindeli
jlt Ilare gevolmagtigden rtaar 0q/cz/t/tlhad laten vertretken .
r1.
), en de hoop koesterde
24Maartdat men 1)1.
1 niet langer zou aarzelen. ln het laatst vftn Xaart kwarnen tlAsEMBItoi)'r en
v.
ky x-oosy:x uit Eltgelqîtd terug met het verontrusteni
le berigt,datde vredehandelopenIi
vj
k was aangevaflgen, en flat fle ontevretienheitl van El-tzxwErt
,u weinig reden gafom
daarvan floo'' hare bemiflfleling' eene goefle I'ilkomst voor fle Vereenigde Geweslen
.

verwachten (2).
ge ongunstige llitslag val) lleze poging. olkjlgl,lzAssrc
ft tot at3ttete gedachtetd te bren-

gen, deed velen, die tot op dien ti
jd van gcen onderhandelingen metSplttq-e hadden
willcn hooren, in hunpe overtuiging wankelen. Langer te weigeren kwam llun than:

hoogstgevaarli
jk voor. M
.en zoltdaardoorEt,IzA'
I3>:'
l'u geheel verbitleren,en de gelegenheid ahni
jden, f)m in het vredesverdrag voordeelige voorwaarden te doen opnemen.
Ook in 4Ie Staten van Rnlland begon verdeeldheid te heerschen. 9f)cl, wie ook dool'
vrees voo'' de gevolgen eener standvastigheid. die in veler oogen naar roekeloosheifl
begon te zweemen, tot inwilliging van El.
lzz
kuxrrp's verlangen werd getlreven: geens-

zins .
1ouAy vA> ovapEwsiaxsvElar.Onderwerping aan vllzlps stond,naar zi
jne onwrikbare
overtuiging,met het onherstelbare verlies van vri
jheidengodsdienstgeli
%
#
ik.Evena1svroeger PrinswxxzLlx van orahie. had hi
j alle geloofaan de opregtheid endegoedetroldw
derSpanjaarden verloren,en steeds tegen elk verd.aggei
jverd,waarbi
jhungezagoverde
Vereenigde Gewesten hersteld zou worden. De gunstigste voorwaarden bleven zi
jns inm t. v- Holland, 1* t)l.85.
(1jZi
j warel)den 7f
i*n Alaal'tte ostende aangekon/en. l-te.
(2):t
llt,111.bl. l53 158,203. v.
x,
s qcyri,b1. 111.
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ziens zonder kracht en beleekenis, zoolang hunne naleving van den wil eens Konings 1X 8

afllankelijk was,die meermalen getoond had de leer te huldigen, datmen nietverpligt was aan ketters zi
jn woord te houden. Vooralsederthi
j hetgewigtige ambt van
Land'sAdvokaataanvaard, en daardoor grooteninvloed op hetstaatsbestuur gekregen had,

had hj zicb voorgenomen nimmerin eenen vredehandeltoe le stemmen, zoolang de
Spanjaarden weigerden mel de Staten-Generaal, als de regering eener onafhankeli
jke
natie, op den voel van geli
jkheid te onderhandelen. Ook thansvolhardde hi
jin dit
besluit, en drong op zi
jn ontslag aan! zoodra hi
j bi
<
i
> de Staten van Ilolland eenige15April
wankeling bespeurde (1). De President van hetHof van Ilollattd xphxAAx vA> nzh
AIA-LS, deelde volkomen in zi
jn gevoelen, en llatl hetlidmaatschap van den Raad van
State alleen aangenomen onder voorwaarde, dalhi
j terstond zou ontslagen zi
jn, zoodra
de Staten besloten aan den vredehandel deel te nemen. Ook MArRl'
rs was overtuigd
dat de onderhandelingen slechts lot vertlerf des vaderlands kondcn strekken, en gezind

om zi
jn ganschen invloed als Stadllouder en Prins van Orahie totafwering van datgevaaraan te wenden (:).
(1)Itesot.w-Ilbttand,1588 ble130$ vA5 Rsyn$b1-111,
(2)Xr- 5ï,v:5'jnEI
'xExp(
..
31auritspfzn ATassau 1.b1.81 87)verdedigtJtet,gevoelcn,datotnEx:AIISE4rELT de
sti
e
&
.
ids geenszins afkeerig was vpn een verdrag mef Spanje,en zi
jn onfslag vroeg,
niet omdathi
QF
idaarvoor vreesdee
,maar omdat lli
*
i
8in zi
Q
jne pogingen,om daartoefegeraken,werd
tcgengewerkt. Zi
jne bewi
jzen zi
e
.
r
in de &'olt
a'ende; loGouda had voorden vredc 1
c#ei
i
erd N(ltiervoor
9.
'v
.
bl. 299) en daar FRANCOIS FaAxcllsy, de Pensionaris van die stad, ol-pEt
sg,
Al
tsEvEtT's xriend WaS,
))mag menaallnemen,datook dezelaatste,ofschoon menvan zi
jnegezindlteid terdczcrti
jd nog

'

.

..

x

niets viltdt
, aangetcekend, niet af'keerig van den vredehandel geweestis''; 2c de door vAx p>:ll

M1'f-: verlangde verklaring van de staten van I'
lblland doetvermoeden dathi
j,nlegezkszf
.
7-p?c be/tt
??7#/?cft
'
/ met ol
upExnxnynvEl-l''s inzigtcl/, zulk
verzeke3'
ing
ziclknoodig kcurde; 30 0s.
PEXBARXEVEL'
I'was een ongodsdicnstig m an , t
nn derldalve was llf
?f belloud der llervormde godsdicnst

llem vri
jonversclzillig. lleteerstebewi
js,op zich zelfonbeteckencndjzoolang nietisaangetoond
dat, y'naxcxEs in tlptff
//z een onbepanlden invloed ltad, wordt llovendifan door llet,#,
wecde vernictigd, daar er geen cnkele reden i: om oj
-oExnAlkx:vsl-l''s gevoclcns liever uit flen verïoog, wclllgt

door cene nnderc pen dan dic vap y'
nAxcxy:x opgesteld, dan uitcene verklaringvan zi
jnen lxàczemvriend vày oEït MArl-s op te m aken. Zie over de lletrekking fusschen 0-cn den laatste o.a,
dtl bYaatacht. //F.
ç/. h1- j51- sclEj
-rExA, t
staatk-A't?
#f?A'
?t!A?#, 11 ))1-138- Nateezilîgen te '
W''a-

gcpt'f
zr,lb1-308, llet
,isveelwaarscltj-nli
e
ikerdatdJeN'erk'laring doorvz
kypEaxvlasopaandrang
ol-althansin ovcrleg nletoï,pExgAnl
ssk'Et'
risgedaan,en datdelaatstediedanookopzetteli
jk'nel
eetlc èlfi/cp#ctt/nz?c uitvoevigheid in de Besolutiiht van Spllc3?#,bl- j41, Leeft gcllockt. OLpES:An-

Alvstl''s ongodsdienstighegd (?) za1 in het volgende llxfdstuk besprokcn worden, Hetislzicr
ylechf: de vraag, tjf oLolrxzwnx>r&ry:t'
r vggr of fegen den vredehandt'
l was, en voor het daarop t,
e
gevcn anfwoord komcp nog in aanml
ary'ing: lo de voorwacrden ,wcarop hn
-' in 1586 de befrckking
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De bewondering, die door zulk eene voorzigtige en tevens kloekmoedige gezindheid

wordt opyewekt, stjgt nog hooger bt
j de overweging, datde toenemende zekerheid
van Spalt
je's geweldige toerustingen en bedoelingen den vrede steeds begeerli
jker moest
maken. Xen llad nietslechts te kiezen tusschen het aanknoopen van onderhandelingen

met eenen trouweloozen vi
jand, en hetvoortzetten &'an eenen welwisselvalligen maar
toch aanvankelt
jk met goetlen uitslag bekroonden kri
jg; men moestbeslissen of men
het laatste plegtanker z0u laten varen. dat tegen den storm , die uit het zuiden kwam

opzetten, behoeden kon. Reeds in den aanvang van het jaar was àlAtiztlTs door den
ltaliaanschen Prins coLoxxA van Fzsll,s plannen verwittigd geworden. ln Februari
j (1)
hadden de Burgemeesters van Amsterdam door tusschenkomst van kooplieden,die op

Spalqie handel dreven, insgeli
jks belangri
jke bi
jzonderheden omtrentden aard en het
tloel zi
jner toerustingen vernomen, en terstond aan xtraz'
rs en oluoEwswltwzvsx,'
r medegedeeld. Terzelfder ti
jd kreeg FaAwçols AIAALzo>, Pensionaris van Ezl/l/ltffze'l, gewigtige en zekere berigten uitLissabon. Terwi
jlde Koningin van EzlpcJczl# haar geloof
aan 1,ARMA.
'S opregtheid ten opzigte der vretlesonderhandelingen nog niet kon opgeven ,
waren de voornaamste HollandsclleRegenten derhalve reeds van l'll,lps'ware bedoelingen

van lands Advokaat aallvaardde (hiervoor,b1.189); zodathi
j op den zostenApril1587, toen
nlen hem overhaalde om zi
t
jn ambt nog gedurende eenige maanden waar te nemen (hiervoor, b1.
268),andermaalbedong )dat meede, soo verre z1zeenigen Handel van Yreedesouden worden
getreeden ,)1*llet transporteeren van den tandesonderconservatie(NB.)van delteligieelzde
Privilegiëlt el1 Gercgtiglleden van dezl Lande, dezl voornoemden Advokaat llel
n (le lhcto van

sijnen voornoelnden dieustsalmoogen ontslaan-'' (Resol.'
v.#p#étn#,1587 bl.744);30osoExnARyEvssl''seigeneverklaringizz1618 (Wccrttc/tf.Ilist.bl.166))ln dezlstaatvan hetLand mag ik
metwaarheid zeggen,van den jaretwee en tzeventig aftotnoch toe,tegensderSpaanscheen
hare Adherentezz pretentie op deze luanden, zoo resoluiten onveranderlijk geweesttezi
jn, en
noch door Godes genade te wezen,om lijf,goed en bloed daartegensten alderuitersten op te
zetten, als iemand anders,niemand uitgezonderd;:'en (bl.178)':))datik een principaalinstrumentben geweest, datmeeralstwintig jaren lang,metdexteriteit,goedeglimp,beleid en redenen,alle geproponeerde handelingen van Vredemetde Spaanse en hareadherenten zi
jn afgeslagen,zoolange zj harepretensien hebben willen maintineren,namelijk,batdeingezetenenvan
deze Landen waren hare tm#erzfffen'7. Vgl.bl. 179; en de Yerhooren tpcn oldenb.bl. 126. vv.

lletisvan belang,reedshierop ditbelangri
jkepuntopmerkzaam te.maken,daarhetin verband
staat m et de beschuldiging , later tegen osoEsgznyEyEs'
l'ingebragt en ook door Xr.vAy 9slt xlAlp

overgenomen (lV bl.121),dathi
jhetnûsdadige opzetkoesterde,om deVereenigdeGewesten onderhetSpaansche juk terug te brengen: eene beschuldiging,die echter,zelfs volgensgenoemden
schràjver(lV bl.305 aant.no304)noch in 1618 nf
lch lateriskunnen bewezen worden.

(1)lk maak ditop uitsci
lElaTsx:,Onovcw.r/ppfb1.713:))Tezelfdertàjde-'?nOR,l11bl.319
eertgeen ti
jdsbepaling.
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overtuigd. Reeds op den tweeden Xaart maakte oxanswsAaxzvsxzT de Staten van Hellaltd 1588

metden inhoud derontvangeneti
jdingcn bekend, en werd terstond metJollAy PArlal
en APRIA&N vAw BEaxslaonE benoemd om Prins MAval'
rs bi
j te staan in hetberamen
van de beste maatregelen, om de kusten tegen een vl
jandeli
jken aanvaltebeveiligen (1).
lntusschen was de zekerheid van de komst der Spaansche Aloot eene dubbel gewigtige omstandiglleid voor degenen ,die in de inwilliging van ELIZABETII'S begeerte slechts

eene bron :an onheil voor het vaderland zagen. 'oo het slechts mogeli
jk ware de
beraadslagingen over dit onderwerp nog eenigen ttjd te rekken, dan zou eerlang de
donder van het Spaansche geschut de Koningin wel uit haren sluimer opwekken, en

aan den vredehandeleen einde maken.ln elk gevalwas hetwenscheli
jk,de openbare
meening' tegen den vrede te stemmen , en ook aan de Engelschgezinden de onmoge-

li
jkheid te doen inzien,om van FlLlps voldoende waarborgen voor hetbehoud van vri
jheid en godsdienstte verkri
jgen (2).

De maatrejelen,waartoe de Staten van Ilolland, bi
j afwezigheid derStaten-Generaal,op aandrang van OLOEXBARXEVEI,T en AlAval'
rs (5)na deteruglkomstdergezanten uit Engetaltd besloten, droegen den stempel tlezer bedoeling. De kleine steden,
met name Ileusdett, W oerdett, oudetvalel., N aavdett en J'
Vece werden uitgenoodigd
hare gemagtigden in de staatsvergadering te zenden ,om een nader besluit omtrentden
vredehandel te llelpen nemen. ))Om de steden en gemeenten alom in goede eenigheid
en courage te houden,'' werfl den afgevaardigden opgedragen aan hunne Vroedschappen een uitvoerig verslag te doen van hetwedervaren der gezanten naar E ngelaîtd, en
de bedenkingen met
le te deelen , die zoowel voor als tegen den vrede schenen te plei-

(1)scllElzTsAlz
k,t.a.p.bl.113.lt/
?.
jt#.v.1/pf/t'
f??#,1588 b1.69.
(2)Vgl.X1,
tiIl',Hist.#&-Staatst'.11 b1.467. VANRsyll,b1.114:))dieStat,
en

hebben soo

weynigh daer m ede gehaest, als sy immel'mochten-''

(3)Overeenkomstig zi
ju gevtlelenbetrekkeli
jk'
ILII
EyBAASEVEI.T,l
ziervoor1)1.355noot2ontwikkeld,
geloof'
t Xr. c. M. v&N OER XEMP dat die nzaatregelen , m et name de raadpleging der Predikanten,

uitsluitend aan AIAURII'S zi
jn tfle te schri
jvell,die lzierin zeertegen den zin van t
'
)1-on::AI151:vEIz1'
zou gehandeld hebben. Hi
j zegt, 1.b1.89:)W al'
e devredehandelvoortgezetgeweest,zoo zou
nu reeds denkeli
jk de botsing ttzsschen beiden hebben uitgebroken. Doclz God verhoedde het,
doordeaanleiding daartoe weg tenemen:OLII
>ZyBAIN>IVELT en dezi
jnen zagen zich doordeomstandighedell gedrt
mgen MAvnl'
rs in zi
jneu i4
#
iverteK
l#en SApawe
t
e
v
o
l
s
e
n'' I)ebewi
en voor dezt!be.e
f
<#
%i
'z
.
weringontbreken echtergeheel,ferwi
jllaetbtliten twi
jfelis,datXAURITSzichdesti
jdsgrootendeels
.

door (
ILII>:N:ARyEVELT liet leiden , f
an tegen diens wil niet ligt iets z0u doorgedreven hebbenj ook

alhadhi
jerreedsgenoegzaam gezagvoorgehad.Bovendien isOLOENBARNEVELTzelfbenoemdtoteen
derCommissarissen die met de predikantcn zouden handelen.Besnl.r.Ilolland,1588 b1.113.Vgla
KLUIT,t.a.P.11 bl.468, 47l xv.

&tG E X E% N Fu G E S(1H lK D E'
NIS
1588 ten, Ilet advies van de Hoven van Justitie en de Rekenkamer werd ingewonnen ; en
hoewel verscheidene leden geneigd waren in ElzzzAszTs's begeerte toe te stemmen, wi#t
de President vA.> o>:h xvtz val
) de meerderlzeid de verklaring uit te lokken, daf

deze landen nimmer door eenig vredesverdrag weder onderden Koning van Spanje
gebragt konden worden, zonder den ondergang van Gods Kerk (1). Xet voorkennis
en goedkeuring der Staten ontbood xArRl'
rs verscheidene Hollandsche predikanten
naar '.% tzrt
dpepd/?tdp:, om hun gevoelen le vernemen omtrent de vraag ))of men
met God zoodanigen vrede mogt aangaan, waarmet
le de openbare uitoefening van

de Gereformeerde christeli
jke x'
eligie, geli
jk die tegenwoordig bestond, zoude uit1April.gesloten wordene'' ln hun antwoord verklaarden zi
j niette hopen, datde Koningin
va5 Engetand de Staten zou dwingen zicb melbloote gewelensvri
jheid te vergenoegen,
daar''slands Regenten, a1s voorstanders der Kerk, dc openbare godsdienstoefening niet

mogten pri
js geven. Zi
j verzochten derhalve datmen Et,xzxsx'
rp hethooge belang dezer aangelegenheden ont
ler het oog zou brengen. Daar dit antwoord aan xAvhl'
l.
s nog

nietvoldoende voorkwam,legde hi
j hun drieanderevragen voor:1.oofhi
jdeStatenin
gemoedetoteenenvrederaden mogt,waarbi
j de Hervornide godsdienstbehoudcn zou bli
jven, en ofhetdus raadzaam ware,zicb naar den wenscb derKoningin van Engeland tc

voegen; :/ of het voldoende zou zi
jn eenvoudig godsdienstvri
jheid te bedingen; en
50ofzi
jhetonnoodig achtten cenigebepaling te maken omtrentde uilsluiting vanandere godsdiensten, Ntl legden de predikanten hun gevoelen rneer onbewimpeld in den

geest van sxxvax'
rs en oxzbsxrAhxsvzt,
r bloot. 'i
j erkenden volstreki geen hoop te
hebben dat de Koning van Span)'e ooitde vri
je uitoefening der Hervormde godsdienst
zou loestaan, ln hoeverre het mogeli
jk ware, zich zondergroole bezwaren aan den
vredchandelte onttreklkcq?kontlen zi
j nietbeoordeelen,en lieten derhalve aan de wi
jsheid van dcn Stadhouder en de Staten over, om de xninstgevaarli
jke keuze te doen.
Hetbeding van godsdienstvri
jheid kwam llun onvoldoende voor, zoo daarontler nietuitflrukkelijk begrepen werd ))de volltomene openbare uitoefening der Gereformeertle godsdienstmethare appendenyiëne'' Eindeli
jikacbtten zj(1eherstelling derPauseli
jkereligie
eene onaannemell
jke voorwaarde, aangezien men met eenen vi
jand le doen had, die
daarin lletmiddelzou vinden om de ware cbrisreli
jke godsdfensklangzamerhand te onylermi
jnen en tc vernietigen (;)Ook in Zeelat
kkd won Prins hvAvxtï'
rs llet gevoelen der pretlikanten in, Dic van Thoz:Apls)lep. verklaarden zich niet allecn legep elkep vretlel3antleJ met Span'
e, maar gaven te-
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vens hunne meening te kennen dathetgevaarlj'k was zich daarbi
j op de Koningin van t588
Engeland te verlaten, die welligt dringende redenen had om zich met Spatq'e te verzoenen, en uit dien hoofde de llervormde godsdienst iu de 2
5/e#er/czltfczl niet krachtig

genoeg tegenover Fxxzxps'eisclzen zou handhavell. ti
j achtten hetderhalve noodig daf
de Engelsche en Nederlandsche gezanten op dit punt yolkomen eenstemmig zouden

zi
jn. Nog bondiger sprakeo de gredikanten van Schouwen en ouivetaltd hunne mee-uisapzt)
ning uit. Zi
j waren overtuigd datde Koning van Spap'enimmereenen vrede kon,
wilde of zoude toestaan, die aan tle ingezetenel, der Vereenigde Gewesten eenige ze-

kerheid gaf valtburgerli
jke of godsdienstige vri
jlleitl. Kofa meu echterde onderhandeIingen niet vermi
jden, dan moest itt de eerste plaats de uitsluitende uitoefening del'
Hervormde godsdienst bedongen worden. als de grondslag der welvaart van het gemee-

nebest: bwantlievet zouden ztivervallen in fle alleruiterste benaauwdheden,alti
jtlverwachtentle Godsbi
*
jstand,dan een duimbreetl daarvau
- te lv1
,
'
J
-ken (
'1).$1
Het bleek tlerhalve tlat de t
Jv
oerj
'(
ey,
e flervortnden , rtleel- welligt daf/ de Stateti
moeddetl, in lunne overtuiging deelden. Slechts weinigen werden door ltooge ingeno-

menheid met tltcusa/slt en biind vertrouweo.in ExzlzABv:
T1tzoo verre vervoerd, dat zi
j
het ganscNe beleifl vat/ tlert vredehandel aat)de lkotlingin wenschteu over te laten. De

vurige godsdiensti
jve', tlie vfloral de burgers van Iloltaud ep Zeelattd in den bangen
worstelslri
d met otkwankelbat
-el, heldenltloed bezteld t
'tatl, wpts nog geenszins doo'. de
*j
aanvanlteli
#
jkt: verwi
jderïng x'
a.
tl tlelmeesttlreigende gevaay'geweken, en hetwas hun
een onverdrageli
jk denkbeeltl om ,
koste det
- duur gekochte zegepraal van hun
.

dierbaar geloof, Mrede
s/tlitet, pnet eenet) V'
orsi. die zicptaan het ltoofd der voornaamste Katholieke mogenff'
tteden had gesteld, om allet)
verdelgen , die God en

ti
jn heilig woortt naar de t'itspraa.k van hlln geweten wenschtetlte beli
jden. Reeds
meermalen had df) Koning van Spat
t
ie het bewi
i
s eeueven.
dat hi
i evenmin burgere
e7
@.
; = 1../
@
@#
-

li
jke als godsdienst-vri
jheiil zou toeslaan;en zonder de laatste zou de vredenietslcchts
goddeloos,maarook irlf1e gevolgen bloedig en schandeli
jk zi
jn (2).Ook scheen langzamerhand eene betere toekomst voov de Vereenigde Gewesten op te dagen. Het Huis

(1)et'
lt, 1
-11 bl.:44.
,, 2
'15. K),t'
I..
(,l-Ci-p-

bL 47--- FEet is

oi net gehtkt . mzçt vm

advies del' predikauten van W alcheren te bekomelt.

(2)))Gfpdtloos-omdat'nlen t)od en zi
jllW oortllierdootsflttf
.
lf-f
l.
t.
tf
ley-tle vt
leten tredely.
'bloedig,omdat în sulken Peys ghemeenli
jck,a1s in Vranckri
jckdickwi
jl:geychiedtwas, thienmael
meerbloedsghestortv'
erdt,endedatvan d'onnoselste, dan in openbaren kri
jg,
: ychandeljc,om
dat de ghene welcke liever het goedt verlafen. ende in vreemden Landen sullen gaen wonen, dan
Godt verloochenen. ende den Afgod aenbidden . overal bespot soude worden q daerom dat :y hun

Vaderlant ende dt
aReligie leli
jckeo verlaten hellben-'' v&x Itsyp,b1. 112.
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1588 van oostenrk
jk,doorden rampspoedigen uitslagvan den oorlog metPelenverzwakt(1),
werd op nieuw door eenen aanval der Turken bedreigd. De zwakke Koning van

Frankrk
jk,wiensgezag zooweldoordeKatholiekena1sdoordeHervormden ondermjnd
werd, scheen door den overmoed der IalorE gedrongen te worden, zich tot behoud
van kroon en schepter in de armen van uExoltlK van Navavre te werpen. De Koning

van Spanje was oud van dagen, zi
jn troonopvolger zwak van ligchaamsgestel. Xogt
een van beide Vorsten kinderloos overli
jden,dan zou voorzekereen stri
jd om hunne
erfenis ontstaan, die de Fereenigde Gewesten verademing en welligt duurzame rust

zou schenken (;).
In de overige gewesten heerschte dezelfde gez-indheid. Reeds in Xaart hadden de
Predikanten van hetSticht eene bjeenkomst gehouden, en daarin overwogen ofhet
niet raadzaam zou zjn van wege alde kerkel
jke gemeenten indeVereenigdeGewesten
een plegtig gezantschap aan de Koningin afte vaardigen , om haar de handhaving der
uitsluitende uitoefening van de zuivere gereformeerde godsdienst aan te bevelen..
ToHAw-

xzs rvr
rEwsooAEar, predikant te Utrecltt, vertrolt naar Gelderland en overi
jssel, en
bewoog de predikanten dier gewesten tot dat doel mede te werken. Ook in Friesland
en Zeelaltd vond het plan goetlkeuring; doch de Hollandsche godsdienstleeraars, die

reeds lneermalen ondervonden hadden hoezeer bunne eigendunkeli
jk'e tusschenkomst in
staatltundige aangelegenheden doordeStaten van hungewestwerd afgelteurd,en bovendien
eerst onlangs door xxrRl'
rs over den vredehandel geraadpleegd waren, durfden zonder
voorkennis der Staten niet aan deze zaak deel nemen, nocb zelfs hunne oedkeuring vragen. XAvalTs, wiens gevoelen door de 'eeuwsche synode werd ingewonnen,
verklaarde dat hi
j in het voornemen der predikanten geen bezwaar vond, indien de
Staten van Zeelaltd hupne toestemming wilden geven. Deze achtten bet gezantschap

wenscheli
jk, indien Ilolland er deelaan wilde nemen. Hoeweldeze voorwaarde niet
19Juni
jvervuld kon worden, namen niettemin de tlrie prediltanten , die tot afgevaardigden be-

noemd waren, nameli
jk wlcoLArs soplxolt:s en wEhwEars IlExzMrcllrt:s uit Utrecltt en
oAxlExzoz IllEc uit j'lissùtgett, de reis aan. zi
j werden in Engeland door xuElcEsrzh
en de overige staatslieden metvoorkomendheid ontvangen, en spoedig bi
j de Koningin
ten gehoore toegelaten; doch bet antwoord dat hun gegeven werd, strookte niet geheel
metbunne wenschen. W el verzekerde ELIZABZTII, dat zi
j haren gemagtigden totden

vredehandel had aanbevolen, boven alle dingen niet slechts op gewetensvrjheid maar
(l) A-a deltdood val'
ls'
l'
EpllAstT
sIIATHORI',Konizlg val'
tPnlelt, in 1586,waseen stl'
tjd overde
troonopvolging ontsfaalt, waarin de Aartshel'
tog Alwxlhlll
-lAxx van Oostenri
jk door slclslloxp,zooa
van del) Koning van Zlveden, gevangcn wel'd genomen. vAx METIREN, f.264,285c.

(2)vt
xx nnl'
p,1.
,1.112.
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ook op vri
je uitoefening der Gereforlneerde religie aan te dringen; doch omtrent het 1588
behoud van de uitsluiting der Katholielte eeredienstlegde zi
j geenszins dezelfde verklaring af,hetzi
j datpuntdoor baar onnoodig ofonverkri
jgbaarwerd geacht (1).
Inmiddels hadden de onderhantlelingen tusschen PARXA en ELlz.
&B1!Tu ook den argwaan en de bezorgdheid der Fransche Hervormden opgewekt. IIENDRIK van Navarre
zond den Heer DU FAY naar t1e Vereenigde Gewesten, om den vredehandel afteraden,

tIe oprigting van een verbond totgemeenschappell
jke verdediging tusschen alle Vorsten
en Staten, die de Pauselt
jke leer verlaten hadden, voor te stellen, en ondersteuning
tegen de Iazovz te verzoelten. De Staten-Generaal, in wier vergadering de Fransche11 Mei.

gezant zt
jnen last ontvouwde, verklaarden het voorgesteld verbond hoogstwenscheli
jk
te achten, docb dool' hun vertlrag met de Koningin van Engeland verhinderd le

zijn buiten hare toestemming daaraan deelte nemen. Totbi
jstand waren zi
j volkomen
bereid, zoodra hunne omstandigheden het zouden toelaten. Dr F.
&v vertrok daarop naar
Engeland ,en werd aldaar tloor eenen gczant van Hertog zollAw cAsll
ulh,Keurvorstvan

llen Paltz, in zi
jne pogingen ondersteund, om ELIZXBETIIvan hare onderhandelingen
met PARAX& terug te tloen komen. Te vergeefs bragt men haar echter onder llet oog,

dat zi
j aan de zaak van het Protestantislne een onberekenbaar nadeelzou loebrengen,
door met Spalq,'
e vrede te sluiten,en tIe VereenigdeGewestentotonderwerpingtenopen,

dewi
*
i
FlFlLll,s daardoorin de gelegenheiflzou worden gesteld zi
jne gansche magtterondersteuning der I-lovs aan te wenden. Evenmin als door de dringende redenen der
Hollandsche gezanten liet I:LIZN.BETII zich door het gevaar harer Fransche eloofsgenooten van llaar voornemen afbrengen (Q). Ook sloeg zi
j hetaanbod van den Keurvorst

af, om de laulptroepen, die hi
j desti
jds voor tlen Koning van Naltal're verzamelde,
eerst tegen den Hertog vau I>&RAIX a.an te voeren, en door #c Nedelnlaîldettnaar Frank-

C-ï#
7'/ç te laten trekken. Hetzi
j (le som van zestigduizend kroonen, die JollAx cxsxxrh
voor die tlienstvorderde, door haar te hoog werd gesclaat,hetzi
j zi
j wenschte te voorkomen dat de Vereenigde Gewesten ook van andere Vorsten hulp ontvingen , en be-

paaldeli
:#i
'k me
tden Koning van Nabq
avve in naauwere betrekking kwamen: zi
j lietdeze
gunstige gelegenheid, om den Spanjaarden afbreuk te doen, ongebruiltt voorbi
jgaan,
en verhinderde daarenboven dat de Keurvorst zi
jn aanbod aan de Staten-Generaalher.

haalde, die daarvoor gewis volgaarne meer dan de gevraagde som zoudel, gegeven

hebben (5).
(1) s0a,111 bl.251-267. tTYTES:OGAEItO, Kerlç. ffï:f. bl. 261- 265. BILANOT, Ili&t. d.'eJ.
I bl.748- 753.

(2):0B,lllbl.271-278. vAw Itsvp,bl.113.Resol.t?.Ilbllaltd,bl.158,169,188,191.
(3)vAx nxyp,diedeze btjzonderheid medcdeelt,voegterbl
j (b1.113):),Ditallesquam allcen
l(l Dsxxa. 1 Sr
rvx.
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1588 Niettegenstaande hare begeerte,om den gevreesden aanvalvan Spanje'.
qzee- enlandmagt door het sluiten van den vrede te voorltomen , ofalthansdoor eenen wapenstilstand
te verschuiven, had de Koningin van Engeland echter geenszins verzuimd de beste

maatregelen tottegenweer te nemen,zoodra zi
j van Fltyps' ware bedoelingen overtuigd
was. Door eene welsprekende rede, waarin zi
j het(Ireigende gevaar voor vri
jheid en
godsdienst met levendige kleuren teekende, voerde zi
j het Parlement tot de hoogste
geestdriftop,en verltreeg zi
jne toestemming totbuitengewone belastingen. De Koning
van Scltotland, die Fvxzlps niet aarne op den troon van Eltgeland zou hebben gezien ,

welken hi
j zelf na zLlzABETu'sdood hoopte te beklimmen,werd zonder moeite bewogen
haar zi
jnen biistand toe te zeggen,en alle aanzoelten van P.
&.
xxA totondersteuning van
vvsxps af te slaan. Naar Deltemal-lêelè en de Hansesteden vertrolkken gezanten, om in het
belang van llet Protestantisme llunne medewerking te verzoeken, Aan de tweedragt in de
VereenigdeGewesten werd op lastvan ELIZABETIIeen einde gemaakt,en geen mitldelverzuimd om deStaten totwelwillendeen krachtigezamenwerking testemmen. Doordezemaatregelenvan degoede gezindlleid harer naburen verzekertl,kon deKoningin zich onverdeeld

aan de verdediging van lzaar ri
jk toewi
jtlen. 9e opgeweltte vaderlantlsliefde der Engelsche natie kwam haardaarbi
j krachtig te llulp. Hetaantalvri
jwilligers was zoogroot,
dat velen moesten wortlen afgewezen. l)e Kalholieken en de Protestanten, evenzeer

ovel-tuigd dat(le Spaansche overheerscl
zing :001.flen bloeides lands en lzet welzi
jn der
ingezetenen slecl
zts wrange vruchten kon dragen,wedi
jvertlen in hunne pogingen,om
de maatregelen der Koningin te ondersteunen. ln de nabi
jlaeid der Teems,waar men
den eersten aanval wachtte, werden twee legerkampellopgerigt en tle kusten bovendien
langs eene groote uitgestrelktheid met troepen bezet. Het grootste gedeelte der vloot,
uit omstreeks laonderd b
.o
dems bestaande, werd bi
j P/z
.
yol'
tptf//?.verzameld,onder bevel
van den Admiraal llow Alko, die tlen beroemden '
ORAX.
E tot Vice-Admiraal had. De
overige oorlogschepen, waarover Lord sEvxorR bevel voerdej werden bestemd om tusschen Dt
lrer en Calais te kruisen ,en den mond tler Teeltks te beschermen. ELIZABETII

bezocht zelve de legerkampen bi
ll4îtt-y en &-raveseltd, reed in volle wapenrusting
:i
# Ti

uitgedoscht en op een witten stri
jdros gezeten de gelederen door.en ontvonkte door
hare manneli
jke taalden moed en het zelfvertrouwen harer kri
jgsbenden (1).
ln de Vereenigde Gewesten had men evenmin stilgezeten. Daar men beducht was,
dat de Spaansche vloot, met PARXA'S magt vereenigd, in de monden van de Schelde
of de .
Haq.
î zou binnenvallen, of zich noordwaarls naar het Vlie of de Eems zou

ter kennis van de voornaemste dic 'tllcymelijkllieldell, om die Gemeenten niette bedroeven,
nocllte stof tOt een quaet gevoelen van t1e Coningin te geven.''

(1)SCHELTEIIA, Onoverw.'
pfppf,lJ1.89 102. Htrsll
!,t.a.p.no. 17.
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wenden , om aldaar eene lantling te doen, werden de kusten van Nonrd-llollaltd en de 1588
eilanden versterlkt en met troepen bezet. Aan den mond der Maas en aan het Bt-okt-

wersltavettschegatbi
j Bommettedq werden vestingwerken aangelegd. klle tonnen buiten
gaats werden weggenomen, en de overige bakens op de torens en duinen zoodanig in-

gerigt,dat zj op heteerste teeken konden worden omgeworpen.Langsdekustltruisten
visschersbooten,om bi
j dag met vlaggen en desnachts met vuurpeilen seinen tegeven,
die op hetstrantl herhaald en vetder door klokgeklep en renboden overgebragt konden

worden. Nietminder was men op de mitldelen bedaclat om den vjand afbreuktedoen.
Op lastder Staten wertlen alle koopvaarders geteld, die als oorlogschepen konden dienen.

Xen bevond dattweeduizend vliebooten (1),behalve enkele grootereschepen,beschikbaar waren;en de Vice-Admiraalvan Ilolland verzekertle dathi
j binnenveertiendagen
dertigduizend bootslieden bi
jeen zou kunnen brengen (2). Terstond werd een vi
jftigtal
der grootste sclzepen van de reeders gehullrtl en uitgerust, en tevens aan alle koopvaarders van meer dan dertig last I
aet uitzeilen verboden, opdat men nog meer vaar-

tuigen zou kunnen in dienststellen,wanneer hetnoodig mogtzi
jn. Daarmen minder
vrees koesterde voor de groote Spaansclle sclzepen, die de ondiepteli langs de Nederlandsche kust niet konden naderen zonder gevaar van te stranden, dan voor I'Ahxx's
vloot van platboomde vaartuigen , had men reeds vroeg hct overwegende belang ingezien, om aan deze het uitloopen te beletten , en daardoor de vereeniging van de
Spaansche oorlogsvloot met pAh;1&'s legerbenden te voorkomen. Xet dit doel werden

vi
jfendertig dergrootste oorlogschepen in zee gezontlen, onderbevelvan den Admiraal
zrsTxxvs van Nassau, die Joos'
r nE xooh, JouAx vA> wAssExAAlt,Heel.van J'
Vrcrmpztt/,
en PIETEK vAx oER poEs als Vice-Admiraals onder zich had. De schepen van mindeldan honderd last bleven binnen de banken langs de Vlaamsche kust; en de smak-

sclzepen en andere kleine vaartuigen werden bi
j fTlissinfj
'c??verzameld. Bovendien vertrok een smaldeel onder bevel van zA> oEltBltAloszoox naar den mond der E ems, om
een wakend oog te houden op eenige oorlogschepen,.
die vEltougo aldaar uitrustte (59.
Prins xArnlTs, die aan'deze onderscheidene maatregelen een grootaandeelhad,enniet-

tegenstaande zi
jn jeugdigen leefti
jd zich in de gewigtige betrekkiùg van Stadhouder van
Ilolland en Zeeland door buitengewonen i
jver, beleid en doorzigtonderscheidde, werd
door de Staten-Generaal tot Kapitein-Generaal over het volk van oorlog in Braband en

(1) De Vliebooten hielden minder dan honderd last, waren met14 en minderstukken geschut gewapend, en hadden eene bemanning van 70 en minder koppen. I)s JosGE, Gesth.t'Jl het
zeewezen ,1. bl.201, 202.

(2)vAw Mlyo,bl.144.
(3)Resol.r.Ilèlland.b1.184,217,219.
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1588 jTlaattderett en tot Admiraal-Generaal der Unie verheven. Ook verzuimde men niet
den volksgeest op te wekken en tot k-rachtige ondersteuning van de maatregelen der
regering te stemmen. De bul van den Paus, enlkele gedeelten uitALLAN'S geschriftj
opgeligte brieven van pARxA's vertrouwden en andere Spaansche staatstuklten werden

in het licht gegeven en voor geringen pri
js verkri
jgbaar gesteld, om de natie van de
bedoelingen der Spanjaarden en den omvang van hetnaderende gevaarteoverluigen (1).
Terwi
jl men zich in Engelaltd en de Vereenigde Gewesten totkrachtige verdediging
toerustte,waren de ondelhandelingen te Bout'bottvg. meteenen sclzi
jnbaren i
jvervoortgezet, die met de ware gezindheitl van beide parti
,j
en in volkomene tegenspraal
t was. De
gemagtigden van I'ARXA,wier taak het was ELIZABETII in slaap te wiegen, opdat'FlLlps
haar onverhoeds zou ltunnen overvallen, hielden zich alsof de Koningin geen gevaar te
fluchten had, zoolang de hoop op het sluiten van tlen vrede bleef bestaan. De Engelsche gezanten, die m cer en meer van de zekerheid van tlen natlerenden storm overtuigd
werden, hoopten het uitloopen tler Spaansche vloot te vertragen door eencn 'wapenstilstand, die aan de Koningin meer li
-tl zou geveu om zich tot verdediging voor te beJ
-

reiden (2,
h. Van (le zi
jde van El-xzxsErI1werd eene schorsing der vi
jandeli
jkheden &'oorgesteld,en tevens gevordertl, dat t1e vreenade kri
jgsbenden uitde Ak#:r/tï??
,#c??zouden
verlrekltcn, dat aan de ingezetenen vrjlleid van godsdienslzotz worden toegestaan, en
datde kosten der ondersteuning,die zi
j aan de Vel'eenigdeGewestenbewezenhad,haar
door Spalqie zouden vergoed worden. PARAIA'S gemagligden antwoordt
len tlatylxzlz.
xsEru
geen regt had voor l
pïlzlps' ondertlanen eene vri
jlleid te vel
-langen, die zi
j zelve niet
g'ezind was aan hare Katholi
jlte onderdanen te geven, en tlat hetevcn ongcl'tjmd was
van den Koning de vergoetling van uitgaven le eischen, die l(
)tverltorting van zi
jn
.

(1)BOR,11I.b1.318 320. VA: IIETEnEN,f.289. scl1EI,TE)IA,t.a-p.b.121 126.
(2)vAs Itsyo naeldt (b1.114) dat.))eenigllc gisten, cndewerdtoock bi
j s'
oorztanlcEngelsclle,
tlie toeganck hadden in der Coningin Raedt,nicthardt lj
'
eloocllent,datsy (n.Elizabeth)niet
m etten Coninck van Spanien nzaar met I'
ARMA lzandelcn , ende denselvttn , op hopc va,t de hccrschappye over Nederlandt, van den ConiIzck afvallig m akf!n wilde-'' 001( vws oEn vvycxT, Hist.
des Trpvôf. 111. p. 76, gewaagt van een gerllcht, dat I,EICESTER reeds aau pAIk3IA had laten voorstellen om zich met hem te vcreenigen ,ten einde de Akderlanden onder elkander te verdeelen ,

ten koste van Spanie en deVereenigdeGewestezz. Ziehiervoorbl.253 noot(3). ooki11Frankvijk vond datgeruchtdesti
jdsweerk-lank. Zie de l
'
VémoiresdeoupsEssls-àlonxAv(Paris,1824)111.
p.270 : ))0n nous dit que le Duc de Parme se z-end seigneur des Pays-Bas.'' Zelfk werd in
1589 door bupsEssls op last van llExonlx IY aan pwnxx celle memorie toegezonden, om hem aan

te sporen daarmede niettotden dood des Konings van Spalkie te wachten,en hem raad tegeven
betrekkclijk de wi
:
i
#ze,
Fwaarop
* hi
i
an ten uitvoer lcggen en deingezetenen bellandelen moest*.#' z
4i
F'n pl
.

hld.p.367 371. Vgl. GwcHAnrl, (
N rrespondezlce de Philippe 11, ll.p.IZXXXI LXXXV1ll.
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gezag waren aangewend. Het voorstel tot eenen wapenstilsland wet-d onvoorwaardeli
jk 1588
van de hand gewezen. Er bleef weldra geen twi
jfelmeer over, datynxlzll:s, verre van
tot eenige toegeeii
jkheid gezind tezi
jn, de onderhandelingen slechtsa1seenen slui
jer
bezigde,om zi
jne plannen voorhetoog zi
jner vi
janden te bedekken. N
.iettemin bleven
de Engelsche gezanlen op lzun post, hetzi
j zxzlza
ksz'
rllnog steedsde hoop bellield om
hetdreigendegevaarvan E3lpc/c4#'>.kusten afte wenden,hetzi
jzi
j hetnietraatlzaam
achtte de onderhandelingen uit eigen beweging afte breken (1).
Ook in de Staten-Generaal waren inmiddels de beraadslagingen over de verlangtle
deèlneming der Vereenigde Gewesten aan de onderlaandelingen voortgezet, doch opzetteli
jk vertraagd en slepende gehouden. Zootlra men van de toerustingen in .spa,ltl-e
zekere berigten had bekomen, vertrolt sE:ksl'lAxx vtl LoozEw andermaalnaar Eltg't
'
9lattd, oln die aan ELIZABETII metle te deelen. In de Staten van Hbllattd heerscllte verscheidenheid van gevoelen , daar sommige afgevaardigden er nlet ernst op aandrongen,
datmen zich bi
j den vredelaandelzou voegen. Eene beslissing,die welligt ten nadeele

der parl.
i
j van oLoE>B.
&a>EvEL'
r zou zi
jn llitgevallen, werd ccliler voorlkolnen dool'een
beroel) op de Unie van Ulrecb't, wier beginselen op lletpunt van vretle en oorlog

geen overstemnling gedoogden (2). N
.a veelvllldige vergaderingen beslootmen de voorwaartlen te beramen, 55'
tta1*O)) l'
nen over vretle zou kunnen llandelen. Voordat deze

echter waren vastgesteld, maakte lletberigt, tlattle Spaansche vlootwerkelijk in zee
was gestoken,een einde aan de beraatlslagingen (5).
Reeds in hetlaatst van Xei had de vloot, waalaan de Spaansclle hoognloed tlen naarn g9 Alu.
van de p9?t)?
.,
c9-?
-l.
'?
,?l?àc/t
/'
J'c d'p'3nt
r
tf
'
/c llad gegeven, het anker geligt- Doch bi
-hetofllvaren
l
k'

van Kaap Filtislel-t-e Mas zi
j (lool'eenen storm beloopen, tlie de ontreddertle scllellen
uiteen geslagen en gedwongen had .eene veilige haven te zoelten. ln L2??pt
?J(t?l# en de
Akderlanden verspreitlde zicll hetgerucllty dat de vloot te veel had geleden, om nog
.

ditjaar hare schade te kunnen herstellen; en ELIZABETH lietreedsttan Lord Ilovrxao
weten,dathi
j zi
-jnc toerustingen ter zee kon staken. Doch vxlull.s gafherhaaldcbevelen
tot voortzetting van den togt; en reetls twee maantlen later liep devlootandermaaluittIe21zunl.

(1):0R,111.b1.267 270. vAx METEREX,f.284,285. vxx1,>:ho,bl.113 115. s'
rRAo.
:,1l.
p. 527 530. nE5TIv0GI,l0, b1. 423 , 433. vAx OER vvycx'
r, 111. p.86. 6.
Acl
.
I.
&Ito, corr. de Pbi-

lippe 11,ll.p.LXXX'. vAx convlx-wlEnsBlTzxy,Taclttigj. Opr/p:,1V.b1.316.

(2) Resol.v.#p//cpl#,h1. 123. xst
lll',t-a.p.b1.479,merktteregthierbi
j aan,datditbeginsel voor de stedelt ltict uit de Unie, naaar nit de Orde op de Yergadering t'
/f
?r Staten van

Holland van hefjaar 1585 voortvloeide.

(3)xl
-rl'
r,t-a.p.b1.480. scllEl-Tsx.
t,t.a.p.b1.114,126.
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1588 haven van Corunlta in zee. In het laatstvan Juli
j kregen de Engelschen en Hollanders
berigt,datzi
j totin hetKanaalgenaderd was (1).
Ntl hield elke reden tot voortzetting van den vredehandel op. De Engelsche gezanten

verzochten hunnepaspoorten, en verkregen van PARXA vrl
jgeleide,om naar Engeland
terug te keeren (2).In de Yereenigde Gewesten bereidde men zich totdenkrachtigsten
tegenweer. De Raad van State achtte hetnoodig den i
jver van 'slands Regenten door
eene buitengewone plegtigheid aan te vuren..Op zi
jn verzoek werden deleden der
Staten van #p/J@?I#, van den Hoogen Raad, het Hof van Ilolland, de Rekenkamer en

de Vroedschap van 'çGravenhage uitgenoodigd,om eene zitting derStaten-Generaalbi
j
alzuli
j.te wonen. Toen aldeze aanzienll
jke mannen bi
jeen waren gekomen,trad de Raad van
state, met Prins MArhlrs aan het hoofd, in de vergaderzaal. DePresidentvAwoER xrzxaz
nam het woord, en schetste de gevaren , die het dierbare vaderland bedreigden. Door

den Pausen de LlorE ondersteund, was de vi
jand thans op hetpunt Engeland en 4e
Nedevlaltden te overvallen metde aanzienli
jke strjdmagt,die hi
jgedurendeverscheidene
jaren verzameld had. PrinswILLEM van oralqie was steeds gewoon geweestin buitengewonen nood de Staten en de voornaamste regerings-collegiën allereerst te vermanen,

))om God den Heer te bidden zi
jne gevreesde maar verdiende strafl'
en van hetland te
willen afwenden , en daarna de Staten te verzoeken het land met middelen en pennin-

gen te willen bjstaan, opdat daarmede goedsmoeds alle devoir en naarstigheid mogt
gedaan worden, om alles te bezorgen wat totwederstand van den vi
jand zou kunnen
dienen-'' Daarbi
j had hetvaderland zich steeds welbevonden,weshalve GraafxArzua's
en de Raatl van State, dat voetspoor volgende, het raadzaam hadden geacllt thans de

hooge regering bi
jeen te roepen, en te vermanen ))om eerstde toevlugtte nemen tot
den Heer, en tlaarna prompteli
jk bi
j te dragen'' tothetgeen er benoodigd wasom in
aller jl oorlogschepen in zee te brengen en de noodige maatregelen totverdediging te
nemen k
/5).
De kraclztige taal van den welsprekenden vAx ola x'
vlzz miste hare uitwerking niet.
Terstond vertrokken leden der Staten-Generaal naar Zeeland, Utrecht en Friesland,om
gelden te verzalnelen. Xet hetzelfde doel zonden de Staten van Ilblland afgevaardigden
naar (le voornaamste steden van hun gewest. Hunne pogingen werden met den besten

uitslag bekroond. De nood had aan tweedragt en eigenbelang hetzwtjgen opgelegd.
(1):0It,111.bl.321. STaAPA,1l.p.550. aENTIVOGLI:,bl.434.
(2)vAx RETI,berigt(bl.115)datPAIIAIA een ti
jd lang zwarigheid maakte,den Graafvanoxl
tnl',
een der ltngelsche gezanten, te laten vertrekken, hetgeel
z ecllter niet alleen met STRAI)A, 1l. p.

529,lnaarook metB0It,111.bl.270,izlstri
jd is.
(3)scHsl.Tp
:Mh,t.a.p.b1,127.
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leder was bereid aan het algemeene welzi
jn offers te brengen. Xetdezelfde vastbera- 1588
denheid,tlie den aanvang van den opstand tegen Spatqie gekenmerkthad,gordde ieder
zich aan totden geduchten stri
jd. De Raad van State, die naar Zeeland vertrok,om
nader bi
j het gevaar te zi
jn, ontving voldoende ondersteuning, om zi
jne maatregelen
ten uitvoer te leggen. Steeds gewoon, bidden met werken te vereenigen , hatl de Regering ook geenszins s'erzuimd aan de opwekking van den Raad van State tot inroeping

van hoogeren bi
jstand gehoor te geven. Tegen den zostenJuli
j was door tle StatenGeneraal een algemeene vast- en bededag uitgeschreven, ))om God Almagtig te loven

en te danken voor al zi
jne genade en weltladen, en te bidden dat hetHem behagen

mogt, zi
jnen geregten toorn aftewenden van Zi
jne Kerk en dezebedrukte landen,
en die tegen het geweld der vjanden te behoeden en te beschermen.'' De i
jver voor
het behoud der Hervorlnde godsdienst openbaarde zich tevens in onderscheillene maat-

regelen,die den geestdes ti
jds kenmerken. Op verzoeltder sbord-llollandsche Slznode
herhaalden de Stalen van I.
lbllattd hun verbod van de uitoefening der ))Pauselijlke afgri
jseli
jke afgoderi
j,''en gelastten insgeli
jksalle Regenten en ambtenaren in hun gewest
zorg te dragen voorde handhaving der plalkkaten,waarbi
j de zamenleving van man en
vrouw buiten hetlluweli
jlt en de uitoefening van een handwerk of eenig ander bedri
jf
op Zondag verboden waren (1).
Niel, zonder reden zag lnen in Ettgelattd en de Vereenigde Gewesten de natlering

der Onoverwinneli
jke armatle metbezorgdlaeid te gemoet. Nog nimmer had zull
k een
geduchte vlootden oceaan bevaren. Zi
j bestond uit153 vaartuigen,dietezamen 2141
stukken grof geschut voerden en met 7119 matrozen, 2808 galeislaven en 18,835 soldaten bemand waren. Terwi
,j
lin de Nedevlaltdelten E'
p,
J
/cJp,
3l# bjna geen oorlogschepen

gevonden werden, die meer dan twcehontlerd last inlaielden (2), telde de Spaansche
vloot61 groote galjoenen, 1 galei
jen en 1 galeassen, wierinhoud van driehondertltot
over de twaalfllonderd last bedroeg. Nooit had men grooter schepen aanschouwd. De

galeassen, die door I'll-lps van de Venetianen gekocht en reedsin den zeeslag bi
j Lepanto gebruilkt waren, schenen dri
jvende zeeltasteelen en werden, bellalve tloor de
zeilen, door driehonderd riemen in beweging gebragt. De buitenhuid der grootste scllepen was zoo dik, tlat de ltanonkogels, op eenigen afstand afgescboten, er nietdoorheen

konden dringen; ook waren de borstweringen schotvri
j voorhet geweervuur gemaakt.
(1)XLVIT,t.a.p.ll.bl.493. lkesol.v.#p!!t'
f?7#,b1.207,225,242,264.SCIELTIIAIA,t.a.p.
b1.129- 131. Toevoegsels,bl.30. Deze schri
jver vermeldt dat de Staten bovendien duizend
bekwame busschieters, onder bevel van den overste MORGAN,naar Engeland zonden, en ELIZABETII
ook van buskrnid voorzagen.

(2)plJ0xf
4E,Gek
gch.r.h.Zee?rdzd??,1.b1.201. HrxE,t.a.p.no.17.

568

A LG E X E EN E G ESCH IE D E N lS

1588 Niet minder muntten de schepen door inwendige inrigting dan door uitwendige sterkte

uit. Daar men in Spanje geen oogenblik aan de uitkomst van den stri
jd getwi
jfeld
had, en zich voorstelde dat de aanblik der vlootvoldoende zou zi
jn om elke poging
tot wederstand a1s hopeloos te doen opgeven, hadden tle sclleepsbouwmeesters gewed-

jverd, om door uitvindingen voor genaak en weelde en hetaanbrengen van sieraden
i
elkander te overtreFen. Sommige sclzepen waren van kapellen voorzien, die door
ruimte en pracht kerken evenaarden, en niet slechts van altaren en predikstoelen,

maar zelfs van torens en klokken yoorzien waren. Daarde ondernelning voornamelj-k
de herstelling van het Katholicisme bedoelde,bevonden zich 669 priesters op de vloot,
aan wier hoofd Don .
x.
&RTIxEs I)s Arzoaco, Vicaris-Generaaltler Inquisitie, geplaatst
was. Begeerig in de gevarell en den roem van t
lezen lzeiligen kruistogt te deelen, had
de bloem &an den Spaanscben adel, grootendeels op eigen ltosten , zich op t1e vlootin-

gescheept. Iletopperbevcl werd aanvankeli
jk aan den Xarkies van sA>'
rA cltocE toevertrouwd, die zich als ervaren en sloutlnoedig Vlootvoogd grooten roem verworven had,

doch na diens overli
jden in 1387 aan ALolzo pEhEz l)z ol/sl
uAx, Hertog van sIeditta,
&#p9l?k.opgetlragen,die meer door ri
jktlom enaanzien dan doorbeproefdenheldenmoed
en kri
jgsbeleid voor tlien hoogen rang in aanmerking was gek-omen. De kri
jgslieden
waren echter niet ontevreden,datztjeen gouden in plaats van een i
jzeren admiraalgekregen hatlden, daar de hoofdbevell
aebbers zich des te grooter invloed op het bestuur
der onderneming s'oorspelden, en de soldaten in de scltatten van den l'lootvoogd eeu

waarborg zagen voor de geregelt
le betaling dersoldi
j. Ook sclleen I'zLrps niette vermoeden dat het bestier der vloot groote talenten zou vereischen; te minder, daar de
leiding der ganscl
le onderneming, na de vereeniging van àlEozlv szooxlA metI'ARXA,

aan flezen ervaren kri
jgjnlan zou svorden toevertrouwd. De vloot was overvloedig van
kri
-j
gsbehoeften maar schaars van Ievensmiddelen voorzien, daar men op den voorraad
rekende,dien de Hertog van pxaxA verzameld had. Haar onderhoud verslond dageli
jks
dertigduizend tlulkaten,en l'are gansche uitrusting llad zestig millioenen geltost (1).
De lastbrief, dien Flszes den Hertog van xEnrlw sloowlx had medegegeven, hield het
bevel in om onnliddeli
l
'k naar de Vlaamsclle lkljst te stevenen, dtlEngelsche cn Neder:#

(1) s0a,111. bl. 316. vAs METEREN,E 287. Sl'nAOA,11.p.546. scllEtTgxA,t.a.p.bI.44.
46- 52. - De meeste der bovenstaande getal
lcn ztjn aan STRAPA ontleend,debi
jhem ontbrekende aan noa of aan de Warl
taftige Zeytung ?/'?# Beschreibung t/p'zder tlctrt'
f//fpdclArmada etc..
in 1588 te Ileulen gedmzkt,en eene xertaling bewattendevan debeschri
jving,teMadvid op last
vau Fllalps uitgegeven. llet gelteele aantal der personen , die zich op de vloot bevonden wordt
door STRAPA gcschat op 28293, door n0a op 28646, il1 de Zeytung op 30693. De galeislaven

zjn alleen ouder het laatste getal begrepen. Een Spaansche dutaat goldt omstreek: J 3.-.
GROEHE,over de z?w ol/ep,van 1500 1621,Brussel1835,b1.38.
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landsche schepen, die hem tegenstand boden, te vernielen ofte verdri
jven, zich zoo 1588
spoedig mogelt
jk metde vlootvan den Hertog van PARMA tevereenigen,gemeenschappell
jk de Teemsin te loopen,nabi
j Londen te landenenEw#:Jt,'?#teveroveren.Tevergeefshad PARXA,die debezwarenvantlezeondernemingbelerdoorzagdanzjnkoninklj
lke
meester, er nog berhaaldeli
jk op aangedrongen, datzt
j nietterstond op hetlloofddoel
zou gerigtworden.Hi
jhadaan vllulpslaten voorstellen eerstheteilandWigltttebezetten,
hetwelk dan tot verzamelplaats der schepen en troepen zou kunnen dienen, of althans
niet in Engelattd,maar in Schotland of Ierland te landen, waar dekustveiligerankerplaatsen aanbood, en een groat gedeelte der bevolking terstond de behulpzamehand zou

bicden. Doch de Koning achtte zi
jne vereenigde zee- en landmàgt onwederstaanbaar,
en sloeg tlen verstandigen raad van zi
jnbelkwamen veldheerin den wind (1). DeHertog van MEDIXA slnoxzi,metzi
jne vlootin hetkanaalgelkomenjbegreep zichstipteli
jk
aan zi
jnen lastbrief te moeten houden,enweigcrtleaandcnwenschderHoofdbevelhcbbers
gehoor te geven, die Iaem drongen om in Plymoullt de Engelsclze oorlogschepenonver-

hoeds te overvallen en te vernietigen. Op den negenentwintigsten Juli
j kreeg Lord
Howa
kao de eerste ti
jtling van de nadering der Spaansche vloot. Terstond zeildehi
jmet:9zulj.
zi
jne schepen de haven uit,en kreeg den volgenden dag den vi
jand in het gezigt. De
geli
jkti
jdige schri
jversweten bi
jna geen uitdruklkingen te vinden om hettrolsche schouwspel te beschri
jven,dat zich toen aan (le Engelschen voordecd. ln den vorm eener
halve maan geschaard, strekle de vloot zich langs eene breedte van zeven Engclsche

mi
jlen uit. De grootte dcrsclaepen en de hoogte der torens, die zich op de voor- en
acllterstevens bevonden, maakten hettwi
jfelachlig ofmcn A'
aartuigcn ofdri
jvende kasteelen voor zich had. Iuangzaam en statig stevende de Onoverwinneli
jltearmade in slagorde voorwaarts, en het scheen, zegt sExr
rxvoorlo, of de golven zuchttcn onder harcn

last en de winden moetle werden zulke reusachtige gevaarten voortte stuwen (2).
lloe ontzagwelkkend de aanblik dervlootmogt zi
jn,dcEngelschen ondervonilenspoedig datde buitengewone grootte derSpaansche galjoenen hunne geschiktheid voor den
zeekri
jg'geenszins vermeerderde. Traag in alhunne bewegingen, totsnelle wendingen
geheel ongeschikt, en grootendeels slccht bestuurd, werden deze logge gevaartcn in
vlugheid en snelheid door de Engelsche schepen verre overtroFen. Lord Ilow Aho, die

teregt begreep dat de overmagtder Spanjaarden in schepen en geschuthem niettoeliet slag te leveren, beslootden vi
jand slechts uitde verte metzi
jn vuurte bestoken,
en op gunstige gelegenheden te wachten om verspreltle schepen aan te tasten. De uil-

komstbeantwoordde aan zi
jne verwachting.Twee.gal
joenen,waarvan heteene inbrand
(1)s'
rnào,,ll.p.533-536.
(2)I
ly
lxl'
lvtlcslo,b1.435.
llI DZEL. 1 STuK.
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1:88 geraakte en hetandere zi
jn mast verloor, bleven achter en werden door BRAKB genom en. De stri
jdlustige Engelschen, wier begeerle om te enteren door llowARo met
moeite bedwongen werd, omiadderden de Spaansche xloot, en bragten haar door een

onafgebroken kanonvuur grootnadeel toe,terwi
jl de galjoenen, wierkogelste hoog
ingen en over de Engelschen heen vlogen, zich nietaan hunne vervolging konden
onttrekken. Telkens kwamen nieuwe schepen, door de vaderlandsliefde van den adel of

aanzienljke kooplieden uitgerust, uowARp's vlootversterken, die weldra honderdveertig bodems telde. Onophoudeli
jk door dezescheepsmagtvervolgd, kwam de armade,
6Aug.na verscheidene schepen verloren te hebben, op den zesden Augustusbl
j Calais voor
anlter, waarna de Engelsche vloot op een kanonscllot afstands insgell
jks de ankers
uitwierpDe Hertog van MEPINA sxnoxlA zond terstond berigt van zi
jne aankomst aan den
Hertog van PARMA. Zoodra deze vernomen llad dat de Spaansche vloot de haven van

covunna was uitgezeild,had hi
j zi
jne toebereidselen metverdubbelden i
jver voortgezet.
Hi
j had de Landvoogdi
j over de zuideli
jke Nederlatlden gedurende zi
jne afwezigheid
aan den Graafvan xzkxsFsxzo toeverlrouwd, en aan hetlloofd zl
jner voornaamste legerhoofden eene plegtigc beclevaart naar het beeld der Lieve Vrouw van Ilalle gedaan,

om den geloofsi
jver zi
jner onderhoorigen te versterken. Te Duinkerkeît, waar zi
jn
eigen schip lag, en le Nt'
eu.kvpoortwerd allesin gerecdheid gebragtom zi
jne troepen
binnen weinige uren in te schepen, Doch een geduchte hinderpaal sneed hcm den

wcg af,om zich metde Spaansche vlootle vereenigen. Vi
jf en dertig Hollandsche en
zeeuwsche oorlogschepen, ontler het opperbevel van Jvsrlwrs tl'l Nassatt, lagen voor
de haven van Duinkerken,en dreigden elken bfldem , die zou willen uitzeilen, in den
grond te boren. Ook de llaven van Nietlwpoot'l was door de Staatschen afgesloten , en
op de Zeeuwsche stroomen lag eene menigte gewapende schepen gereed om I>ARNK'S

platboomde vaarluigen te bestoken, zoodra deze het waagden hunne wi
jkplaalscn te
verlaten. De Spaansche Veldhcer was derhalve gcdwongen aan de afgezanten van den

Hertog van MEIIIXA slooxlA, die te Nieuwpoot'tbi
j laem kwamcn, te verklaren, dat
hi
j onmogeli
jlt zi
jne vloot kon doen uitloopen, wanneer'de Spaansche armade niet in
staat was de Hollandsche en Ieeuwsclle schepen te verjagen. Daar de galjoenen wegens de ondiepte des waters de kust niet ïcnoegzaam konden naderen , m oest die
gevaarli
jl
te taak aan de kleinere Spaansche schcpen worden overgelaten. Xen be-

paalde den twaalfden Augustusvoor een algemeenen aanval, waarbi
j de groote Spaansche schepen de Engelsclle vlootin bçdwang zoudcn houden,terwi
jlde kleinere opde
Staatschen zouden losgaan, die, te geli
jkerti
jd door PARXA'S vaartuigen bestookt, tusschen twee vuren geplaatsten gewis totwi
jken genoodzaalttzouden worden. Vol hoop
op den goeden uitslag gafPz
khxx lletbevel totde inscheping zi
jner troepen. Doch de
vrees voor de kloeke Hollanders en ieeuwen, die te buinkerken uit de verte het
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Spaansche kri
jgsvolk uittartten en braveerden, en nu en dan een waarschuwenden ka- 1588.
nonkogel in de haven zonden , vertraagde de uitvoering. Het bootsvolk, ongeneigd zich

in eenen strjd te begeven, die naar zi
jne overtuiging een gewissen dood voorspelde,
was grootendeels verloopen. De troepen weigerden aan boord tegaan, zoolangdenoodige
levensmiddelen niet waren ingescheept. Een gedeelte van den voorraad was bedorven,
verscheidene pleiten half vol met water geloopen.Te Duiltkerken klom de onwiltotvolkomene weerspannigheid. Te Nieltwpoort, waar PARMA zelf de inscheping bestuurde,
werden veertienduizend man ingescheept. Doch eer de twaalfde Augustus was aange-

broken, ontving hi
j de ti
jding datde Spaansche vloot,verre van hem hulp te kunnen
bieden , zelve reeds op de vlugt was gegaan.
Zoodra Lord llow Aho, met wien het smaldeel onder Lol'
d szvxorh zicb vereenigd
had, in het gezigt der Spanjaarden voor Calais het anker had uitgeworpen, begreep

bi
j alles in het werk te moeten stellen, om de vereeniging van MEDINA slnowlA m et
PARXA te verkinderen.Niet alleen zou lletdan bi
jna onlliogeli
jk zi
jn geweesteene landing in E:?#c/czl# te beletten, maar hetwas ook te vreezen datde stri
jd een andere
wending zou nemen, wanneer de lkri
jgshaftige en ervarene I'ARMA laetopperbevelvan
den spaanschen Admiraal laad overgenomen , wiens onbekwaamheid en vreesachtigheid

den moed en hetbeleid der ondergeschilkteHoofdbevelhebbersverlamden (1). Op raad
van den voortvarenden OR&ItE besloot IlowAso reeds op den aclltsten Augustus eene 8 Aug.
Poging aan te wenden, om de Spaansche arlnade in wanorde te brengen. De ltaliaan-

sche lngenieur oIwwIB>:LI,I (2), die na de inname van Alttweln
pelldoor ELIZABETH in
dienst was genomen en zich op de Engelsche vloot bevond, gaf tlaartoe een geschikt
middelaan de hand. Acht der meest gelzavende sclaepen werden met brandbare stoffen

gevuld,in dendonkeren en stormachtigen nacht onbemerktin de nabjheid der armade
gebragt,aldaaronlstoken en voor den wind op de gal
joenen aangezet. Onbeschri
jfeli
jk
wasde ontzetting derSpanjaarden,toen zi
j eensklapsdie vuurschepen a1suitdezeezagen
opri
jzen.Veleltri
jgslieden,diedebelegeringvanAtttwerpetthaddenbi
jgewoond,herinnerden
zich de vreesseli
jke uitwerking der branders,die oIA>xBzIzI,Idesti
jdstegen I'
tR:xA's brug
had afgezontlen, en achtten de verwoesting der gansclze vlootonvermi
jdeli
jlt,wanneer
men niet terstond het dreigende gevaar ontweek. De Hertog van xlnlxw sxboxrA gaf
bexel de ankers te ligten en de ruime zee te kiezen. Semmige scbeepsbevelhebbers,

(1) Zeeuwschevisschers, door de Spanjaardell gevangen genomen,op hetgal*
i
#
'
pen van llllplyâ.
slooxlA in dienst gesteld ell later in hct vaderland tcruggekeerd, berigtten,dat in dat schip eene

kogelvri
je plaats Mras,werwaarts de Ilertogzich begaf,zoodra ergeschoten wcrd. vAxMETEREw,
f.291 b.

(2)iliervoor,bl.122,145.
47 +
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1588 door den schrik .
overmand, lieten de kabels kappen en ontvloden met volle zeilen de

nadcrende branders. Naauweli
jks was de gansclle armade te midden der grootste verwarring in beweging gekomen, toen een geducht onweder losbarstte, en de stormwind
met verdubbelde kracht begon te woeden. Alle orde hield op, en ieder was slechts
op zelfbehoud bedacht. Doch het geweltl van den storm en de onstuimigheid der baren
stdden de zeelieden buiten staat om hunne logge bodems nat
tr eisch te besturen. Verscheidene schepen bragten elkander groote schade toe. Andere werden tusschen klippen

en zandbanlten afgedreven, waarop zl
j vastbleven zitten. Twee galjoenen stieten met
zulk een geweld tegen clkander, dat beide zonken. Verrasscnt
l was tlen volgenden
morgen het sclzouwspel, dat zich aan de Engelschen voordeed. De schepen derOnover-

winneli
jke vloot, in alle rigtingen verspreid, kampende metwind en baren, en voor
een deel zwaar beschadigd of gcstrand, waren niet bi
j magte elkanderbi
j te staan.
llowAao besloot van deze gunstige omstandiglletlen partl
j te treltken, en gaf, niettegenstaande tlen voortdurenden storm , hct bevel t0t een algemeencn aanval. Ntlklom

de ellende der Spanjaarden tcn top. Tegeli
jk (100r de woede der elementen en llet
vuur van den vi
jand getcisterd, waren vcle schcpen totkraclztigen wederstanfl onbekwaam. De grootste galeas, die zi
jn roer vcrloren had, dreef bi
j Calais op ecne
zandbank cn werd na een vinnig geveclat bcmagtigd en gcplunderd. Verscheitlene gal-

joenen wertlen veroverd ofia den grond geboord. Den volgcnden dag wcrd de aanval
met even gunstig gevolg herhaald, en slecllts uit gebrclt aan ltruid en lood tloor (1e
Engclschen gestaakt.

Geli
jkti
jdig metdezen zecstri
jd,waaraan hetSlaatsche smaldeelont
.
lerc()sxs1-lsI-oxcK
vAw RosExoz
kAla een wakkcr aantleel nam , hvaren oolk de Vlaamsche en Zeeuwsclae

kusten getuigen van den legcnspoed der Spanjaarden. Versclicidene hunner scllepen,
doorden storm derwaarlsafgek
lreven,werden pri
jsgemaakt. Een galjoen strantltle voor
Blanlêetlbkll-g, en werd, nadat de bemanning het verlaten cn zich overgegcvcn l)a(1,

door lletEllgelsche garnizoen van osteltde geplunflerd.Eenantlergrootscl
ail)llitBt
-skaijc
werd door een Zeeuwsch oorlogschip geëntertl en veroverd , doch zonk weltlra, tloor

grendschoten gelroflkn,en sleellte de overwinnaarsinzi
jnenontlergangmetle.lletgal
joen
llpevelsT. Mxl'TllEus, waarop de Xaarschalk Don olsgo o!:talsllzrxvsIz, ccl) van (1e hoeft

hebbersdcr Onoverwinneli
jlte armade, bevelvoel
'tle, wasin den stri
jd zoodanig geleistertl, (lat vi
jftig man dag cn naclat aan (le pompen moesten wcrken, om hetboven
water te houden. De Herlog van sxsolxz
v slooalx zond ecn klein vaarluig af, ofn den

Bevelhebbermetzi
jne voornaamste omcieren te rctltlen;tlocl'daarD()n olloo hetzi
jnen
pligt achttc llet laatst zi
jn sclaip te verlaten, wcigerde lai
j van dat midtlel totzelfmaken. Daar hj intusschen niet lang mecr zee kon hol
bchoud gebruik
zdcn, beslooî lli
j dcn steven nilar Dttittlcerken te wendcn, in de lloop van den Hcrlog
van PARMA bi
jstand te ontvangen.Xethetvaarwater onbeltend,zagen de zeelieden ver-
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langend naar loodsen uit. De visschers, die zi
j in hetgezigtkregen, waren echter 1588
niet te bewegen om te natleren, niettegenstaande hun een gouden keten werd voorge-

houden. Naauweli
jks kad men te Vlissè
-ngen vernomen, dat een grootschip in de
nabi
jheid was, of vi
jf gewapende vaartuigen staken onder bevelvan Jonkheer PISTER
vAx nEh poss in zee, en eischten dat Don plEoo zich over zou geven. De Spaan-11 Aug.

sche bevelhebber dreigde de Staatsche schepen, die in vcrgeli
jlting methettrotsche
zeekasteelslechls booten schenen,in den grond te boren,zoo zi
j zich nietterstondver.
wi
jderden. In plaatsvan deze waarschuwing ter harte te nemen, gaven t1e Zeeuwen,
die inmiddelshetgaljoen omsingeld hadden,uil,hun geschuteen antwoord,datveertig
Spanjaarden hetleven koslte. Nu varderde vAx oElt ooEs eene onmiddelli
jke overgave,
zoo de overigcn hun leven lief hadden. Don olsoo was enootlzaalttte zwicllten en werd
met zi
jne voornaamste edellieden en omcieren naar 'sffcpc gevoerd. De wirnpel van

zi
jn schip, dat te Vlissingen zonk, na van zi
jne kostbaarheden bcrooftl te zi
jn, wertl
te Le?
,
#c?lin de Pieterskerk opgelangen (1).
De Hcrtog van MEPINA sïooll:, die intusschen de verstrooide schepen hveder ontler

zi
jne A'lag llad trachlen te vercenigen, zond nu een zi
jneredellieden naar den Herl
,
og11Augt
van PARX:,om te vernefnen naar welke llaven hi
j zich bil
-hettoenernen vandenstorm
zou moeten wenden, en hem te verzoeken in het gebrck aan levensmidtlelcn te voot
'zien, llctwelk zicll recds op de vloot deed gevoelen. Gedurende de laatste dagen was

PARMk doorde geruchten oml.
,
rentlletlotderarmatlee))tloorzgneeigcneonnaagtotnhaar
te hulp te komen bl
jna.tot razcrni
*
i
# vervoertl u
*
..
/ewortlen. Nu eens c
k.
Jaf hi
r
*i
' aan zi
*
i
#ne
troepen bevel orn mel geweltl door de I'
Iollant
lsche en Zeeuwsche scllepen heen te bre-

kcn,die dc Vlaamsche havensbexethieldcn;tlan svcder liethi
j de reedsingescl
zecple
kri
jgslieden aan walterugktxereël, tçn einde tle bloem van zi
jn legeraan geen gewisscn
ondergang pri
js te geven. Duizcutl uitgelezene scllcrpschutters, door groole belorten
aangewaklterd, onlcrnamen eintleltjl
t hct waagstuk, (locll wcrden allen hetslagloflkr
van hun vermelelen moeil(2). Pwaxx vleitle zich echternog,datdeOnoverwinneli
jlte
vloot hem weltlra den weg naar Eltgelalèd zou openen, toen MEoI>A's bof
le llcm de

ti
jding bragt, dat zj zelve zi
jnell bjstantlbehoeftle. Nu wasalle lloop verloren. Mct
bittere teleurstelling gafl>tux.
v ten antwoortl,dal hi
j zelfs geen bootinzeeltonltri
jgen,
zoolang de Slaatschen niet verdreven warcn,en tlat hi
j evenmin eene veiligewi
jkplaats
kon aanwi
jzen,daar (le Koning van S))aî6)-e aan zi
jnen raatl,om vonraf eene geschikte
haven te bemagtigen, geen gehof
ar bafl gcgeven. Dc Hertog van MEOIX& sfpoxlx, van
de onm ogel-i
jl
thcid eener vereeniging metPARX,
S overtuigd, liet zi
jnen lkri
*
jgsraad beleg.

(1)B0n,111.b1.324. vAxMETSI
,CN,f.291c.
(2)s'
raAn:,I1.p.562. VANRsvo,b1.147. Vgl.scnEtTexA,t.a.p.b1.171in dengot.
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1588 gen, om te beraadslagen wat tllans te doen stond. De aanval op Engeland moejt aIs
jeheel mislukt worden bescl
zouwd. De veelvuldige ondiepten en zandbanken sneden
aan de galjoenen den toegang totde Vlaamsche en Hollandsche k'usten af. De noord-

westen wind bemoei
jeli
jkte den terugtogtdoorhetkanaal,terwi
jldeSpanjaardenbovendien niet geneigd waren zich andermaal met de Engelschen te rneten. Er bleef dus

niets anders osrer, dan noordwaarts te stevenen, waartoe alle zeilen werden bi
jgezet.
Tot op de hoogte van 56 graden noorderbreedte bleef Ilow Aho de Spaansche vloot
vervolgen; en hoewel de karigheid van ZLIZ.
&BE'
rU hem de middelen onthouden had

om haar krachtig te bestoken, bleef hj den vjand zooveelvreesinboezemen, datde
Hertog van xspzwA slnoxzA reeds eene witte vlag had laten gereed maken, om over de
overgaye te onderlzandelen, wanneer de Engelschen op nieuw een algemeenen aanval

zouden wagen. Zi
jne vrees verdween eerst toen Howz
kRo den steven wendde, en de
Onoverwinneli
jke armade verderaan haar lotoverliet.
slecht voorzien van levensmiddelen, vooral van drinkwater, en door storm en kanonVllur zwaar geteisterd, 11éttl (1e >-l()()t tl() grootste behoefte 0m in eene veilige haven
binnen te loopen en llare schade te herstellen. Versclzeidene reddeloos geschotene schepen waren reeds gezonken. De meeste sclzepelingen waren ziek , en de gezonden, die
niet tegen de stormen der gure Noordzee waren uitgerust, leden ltoude en gebrek-. Tot
besparing van voedsel waren de paarden en lnuilezels reeds o&oer boord geworpen. Doch

nergens deed zicll eenig uitzigtop bi
jstand 4,001-. De Koning van Scltotland had last
gegeven,de Spaansche schepen overalvan zi
jne kusten te weren.De havens vanNoorwegen achtte men te klein en te ondiep voor de Spaansche galjoenen, en de twi
jfelachtige gezindlzeid van dcn Koning van beklelkzal'kett, evenzeer als de onbekendheid der

Spanjaarden met het vaarwater, maakten hetonraadzaaln naar de Oostzee te stevenen.
De Hertog van AxEolxA sloowrA, tlie nog slechts zeven en zeventig schepen onder zi
jne
27Aug.vlag telde, nam derhalve het besluit, met ongeveer twintig der bestvoorziene en snelst

zeilende vaartuigen door den Atlantischen Oceaan naar Spalqie terug te keeren,en gaf
aan de overige bevel zich in Ierland van het nootlige te voorzien ,en hem zoospoedig

mogeli
jk te volgen. Doch in hetbegin van September stak uitlzetzuid-westeneengeduchte storm op, die de achtergeblevene vaartuigen vreeseli
jk teisterde. Verscheidene
galjoenen strandden op de Schotsclze en lersche kust. Anderen vergingen in volle zee.
Sommige schepen zochten in Engelsclae havenshun behoud en werden aldaar pri
jsverklaard. De ongelukkige Spanjaarden, die in Ierland waren aangeland, werden grootendeels door de kustbewoners afgemaakt. Een klein getal edellieden ontkwam naar

Engeland en werd aldaar met gastvrjlaeid behandeld. Van de gansche Onoverwinnelijke armade kwamen slechts 55 schepen in de Spaansche havensterug.Aldegaleassen
en galei
jen en niel minder dan 58 galjoenen waren eene prooider golven geworden
of door den vi
jand buitgemaalkt. Van de schepelingen keerde naauweli
jks een derde
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gedeelte

behouden in het vaderland weder. In Spakqie en Povtugat wasbl
jna geen 1588
adelli
jk geslacht,datniethetverliesvan een zi
jnertelgen betreurde (1).
Reeds was in Spanje het gerucht verspreid, datde Engelsche vlootgeslagen was,
en verheugde rzLxps zich overde aanvankeli
jke zegepraal, toen hi
j hetberigtontving
van de rampen, die zi
jne Onoverwinneli
jke armade getroFen hadden. Hoeweldiep ter
neder geslagen door deze grievende en geheelonverwachte teleurstelling,toonde hi
j bi
j
deze gelegenlleid eene groote zelfbeheersching. ))lk heb de vloot tegen menschen en
niettegen de elementen uitgezonden, en dank God datHi
j mi
j de magt verleend heeft
eene nieuwe uitte rusten.''Xetdeze woorden gaf hi
j zelf het voorbeeld, om de ramp
met gelatenheid te dragen. &an de geest
eljkheid werd llevolen om God te danken,

dat zi
j niet grooter was geweest; en het dragen van rouwkleederen werd totdertig
dagen beperkt. De Hertog van XEOINA slooxzi, die terstond na zi
jne terugkomstnaar
zi
jne landgoederen vertrokken was, zonder hetHofte bezoeken,werd door een eigen*

handigen brief van lqLlps over het mislulkken der onderneming getroost. Geen bevel-

hebber, schreef de Koning, kon verantwoordeli
jk-worden gesteld voor onheilen, door
winden en stronmen aangebragt (2).
Niettemin had l'llz
lps door den ondergang der Onoverwinneli
jlke vloot eenen slag ontvangen,dien hi
j nimmeriste boven gek-omen. De aanzienli
jk-e opoFeringen,die hare
uitrusting had gekost, het verlies van het grootsle gedeelte eener geduchte zeemagt en

de dood van vele ervarene ltri
jgslieden bragten aan Spall
je diepe wonden loe. Doch
vooraloefende de zetleli
jke intlrult dezer gebeurtenis een gewigtigen invloed uit. Onder
het bestuur van XXItEL V was Spalqie de eerste mogendlaeid geworden. Zi
jne magt
werd in ganscll Eltt-opa onwederstaanbaar geacht, en de volharding der Vereenigde Ge-

westen in hunnen stri
jd tegen luslps.had reedsalgemeene verbazing gewekt. De uitrusting der Onoverwinneli
jke vloot wasin de oogen der Katholieken hetonfeilbaremiddel,
om aan de geheime en openldare tegcnkanting van Eltgeland en de Nederlanden een
einde te malten. Niet zonder angst, hoewel tevens met hetomvrikbare besluil, om

de vri
jheid totden laatsten druppel bleedste verdedigen,zag men aldaar de ltomstder
geduchte armade te gem oet. Tegen aller verwachting wcrd eene zegepraal behaald,
veel volkomener dan men zich ooit had durven voorslellen. En hoewel de stormwinden

(1)COR, 111.b1.321 327. vAs 5IET>:RES, f.289 292. vwsltEvo,bl.l46 149. t
lnoTlus,
Ann. p. 116- 124. Ihstorie. d'eerste deel, b1.623 626. clwpptTvs, Ihst.d.1.ptzcrrc de Flandre, 1. p. 590. I.E PETIT,ll. p.562- 564. s'
l'l
twoA, l1. p.559- 566. cAnxEno, p.225- 231.
colz
oxA, p. 10- 15. nEyTlvoi
ll-lo, b1.434- 439. cz
kAlpwxz
t, p.105. I,AN.
&RIO, p. 102. llënls, t.a.p.
No. 18. vAN convlN-wlEnsalTzltv, lV. b1.325- 335. SCHELTEMA, t.a. p. bl. 172 199.

(2)s'
rltApz
k,ll.p.564. cAcuAno,correspondencede #à2
'
l'
>
'pe 11,ll.p.LXXVII.
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1588 zich kraclltige bondgenooten hadden betoond, was echter de afwending van het gevaar
hoofdzakeli
jk aan de vastberadenheid, zeevaartkunde en onversaagdheid der Engelschen,

llollanders en zeeuwen toe te schri
jven. Voortaan konden de Spaanscl'e gajoenen door
hunnevervaarli
jke groottegeen ontzag meerinboezemen. Hadden Ilollalld en Zeeland
te voren reetls mecrmalen aan vlrlps' legerbenden met goed gevolg het hdofd geboden:

thans wasook de begoocheling van de onwederstaanbaarlleid zt
jner zeemagtverdwenen.
Het wantrouwen aan eigen krachten werd dooreenzelfbewustzi
jnvervangen,Letwelkde
honp op den goeden uitslag van den kri
jg aanmerkeli
jk deed sti
jgen,en eene voorwaardeli
jk-e onderwerping niet slechts a1s een noodlottig en schandeli
jk maar ook als een
nootleloos redmiddeldeedbesclaouwen. Xeerdanooitte voren klom deovertuiging,datGod

de Vereenigde Gewesten in zi
jne hoede had genolnen,en llun verzettegen betmagtige
SPanje met zi
jnen zegen beltroonde. De destjds geslagene gedenkpenningen dragen
daarvan de duideli
kste bli
jken. ))Aan Gotlalleen de eer,'' ))de Heerheeft eblazen
-j
en zi
z
i
n
v
e
r
s
t
r
oo
i
d
'
'
))Gi
j o God! zi
,l J
,
jt groot en doetgroote dingen, Gi
j alleen
zi
J
-t God,''
dat waren de opscllriften, waarmede lnen in llbllalld en Zeeland den
ondergang der Onoverwinneli
jke vloot als lletwerk eener bescllerrnende Voorzienigheid
afschiltlelde
Kon het anders, of deze overtuiging enzer goclsdienstige voorvaderen

moesthunnen lnoed en i
jsrer&-crdubbelen,en hen lletonwanltelbare besluitdoenopvatten om in den slri
jd te volharden, totSpanje alzi
jne aanspralken lietvaren? Doclzde
belaaaltle zegepraal had nog andere, in de toekomst niet minder gewigtige, gevolgen.

'u de vrees 1oorde Spaansche galjoenen verdwenel)was,scllenen alleperlken voorden
N
Nederlandsclaen zeehandelte zi
jn weggevallen, en toen vlLll>s in zi
jne kortzigtige staatkuntleweinigejarenlatervoordeStaatschekoopvaarders,ookondervreemdevlag,t1ehaven
van Lissabolt sloot, stond het ontzag voor Spatt
je's oorlogsvloten nietlanger in den
weg,om de voortbrengselcn van het Oosten onmitldelli
jk uitIndiè'te gaan halen (2).
Had XIUIZAJ
.
IE'
rII reeds bi
.
J
-de madering tler Onoverwinneljke armatle bewezen, datzi
j
den bi
jstand der Stxtschen niet ontberen kon: tllans washetevenmin te ontkennen,
dat hunnc l
trachtige medewerlting niet weinig totden goeden uitslag had bi
jgetlragen.
Door de Vl
aamsche llavenste bezetten, lladden zi
j de vereeniging van 1>AsxA'slegermagt met MEolxA's vloot verhinderd, en E '3g:/J?l#'.
y kusten voor de landing der Spaansche troepen beveiligd. Op de verhouding tusschen de Staten en de fere Vorstin ,.die

llen totdatti
jdstip steedsmetkrenkenden trolsbejegend hat
l,bleefdezeolnstandigheid
niet zonder invloed. ELIZAIETP zond Joux xoaals herwaarts, om de Staten-Generaal

(1)BizoT,Ilist.Jf#/cll.1.p.66.
(2)SCIIELTEMA,t.a.p.bl.229 vv. E. w. pu Roov, nescltiedenis van den Sco rltzx#,chen Handel,Amst. 1854. , bl. 345,347.
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niet slechts met de afwending van het gevaar geluk te wenschen, maar ook voor den 15%

verleenden Wstand dank te zeggen (1). Dit billjk blt
jk van erkenning dermetbeleid beraamde en met vastberadenheid uitgevoerde maatregelen der Hollanders en Zeeuwen verhoogde het aanzien der Staten, en verzwakte de krachtder Engelschgezinde

parti
j, die nog steeds bleef beweren dathetbehoud van vrjheid en godsdiensteen
onbeperktopperhoofd vereischte, en dat 'slands Regenten,door onderlingen nat
jveren
kleingeestige behartiging van plaatseljke belangen verlamd,onbekwaam waren hetalgemeene welzi
jn krachtdadig te bevortleren. De dood van den Graafvan LzzcEsl'zh bragt
tegeli
jkerti
jd aan zi
jnen aanhang een nietmindergevoeligen slag toe.
Niettegenstaande de beschamende ondervinding,welke l1j in de Nederlanden had opgedaan,had deze eerzuchtige man zich nog steeds gevleid,aldaar eenmaal zi
jne plannen te kunnen bereiken (2). Reeds waren onderhandelingen aangeknoopt,om hem
op nieuwe voorwaarden andermaalals Landvoogd aan te nemen (5). Op aandrang van
oxuoEwBAxwEvzx,r,die voorzeker LElcEsrEh's terugkomst als een der grootste rampen beschouwde, welke het vaderland ltonden treFen, was aan een lid van den Raad vaR

State, Xr. JollAw vAx 1)llt wAaKz, die desti
jds totvereffening van handelsgeschillen
naar Engeland vertrok , den geheimen last opgedragen,om den Graaf door het aan-

bod van een pensioen of van een aanzienlt
jk geschenk te bewegen, van datvoornemen afte zien (é). Doch de onderhandelingen overdeze aangelegenheid werden door
eene onverwachte gebeurtenis afgebroken. ln September werd LElcEsl'Eh dooreenekoorts1.4 sept.

aangetast, die hem binnen weinige dagen ten grave sleepte.Zi
jne aanhangersbetreurden in hem eenen man,die naar hunne overtuiging zi
jne uitnemende talentenmeti
jver
en belangeloosheid aan de bevordering van Gods eer en de belangen der Koningin had

gewi
jd (5). Doch de gesclliedenis.van zi
jn tweejarig bestuurin de Nederlanden vergunt niet hem groote bekwaamheden toe te kennen, en zoo zi
jn godsdienstzin,ofliever zi
jne ingenomenheid metde Calvinistische parti
j en naauwgezetheid in hetwaarnemen derdoorhaargeijkte kerkeli
jke vormen,niet grootendeelsuitstaatkundeontsproot,
was zl
j althans geenszins verbonden met die reinheid van zedenenzuiverheidvanbedoelingen,welkehaaralleen waarde kunnengeven(6).VoordeVereenigdeGewestenwasde
(1)SCIIELTZMA,bl.224. :0R,111.bl.361,363.
(2)Zieo.a.den briefvan slrlcEsl'ERaan deHollandschePredikanten,bi
j:0R,111.b1.2W.
(3)vAx xzTEasx,f.292 d.
(4)SCHELTEMA,bl.127. :OR,111.bl.375.
(5)wnlGuT,Queen Elisabetltetc.1l.p.393.
(6)Behalve de genoemde bli
jken van tElcEs'
rElt's vroomheid,die vooral in een ti
jdvak van
godsdiensti
jveren godsdiensthaat,waarin deingenomenheidmeteen bcpaaldleerstelselofbepaalde
IIl DEEI,. 1 STVK.
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15V dood van den Graaf van LEICESTER op dittt
jdstip eene zeer gelukkige gebeurtenis.Had
de ondergang der Onoverwinneli
jke vloot de vrees voorSpaansche dwingelandl
j vooreerst doen wl
jken, thans werd ook de bezorgdheid voor Engelantl's overwegenden invloed aanmerkell
jk verminderd. Van LxxcssTsh's kuiperi
jen ontslagen en niet langer
door >rLlzAsETu als hulpelooze besclzermelingen behandeld, gevoelden de Staten zich

vrt
jer in hullne bcwegingen. Tegeli
jk mettle onafhankelt
jkheid der Republiek bevestigde zich het gezag der aristocratische regering, waaraan getlurende den vri
-j
heidskri
jg
hetboogste gezag wasten deelgevallen (1).
Reedssedertgeruimen ti
jd had de Graafvan Meuvsen Ni
'euwenaar,wiens stadhouderll
jk gezag in hetSticlttdoorxazlcEsTzh's aanhang aanmerkeli
jk besnoeid werd, naar
eene ge
legenheid uitgezien, om den woeligen BurgemeesterPaovwlxcK te verwi
jderen
en de Yroedschap te veranderen. Iletscheen echter onmogeli
jlt,datdoelte bereiken,
zoolang de Engelschgezintle partj doorELIZABETIIen LslcEsTEh gerugsteund werd.0ok
achtte het krt
jgsvolk, dat in de provincie in bezetting lag , zich nog steeds door den
afgelegden eed aan den gewezen Landvoogd verbonden. en te UtreclttwarendeBurgerhop-

liedendezelfdepartt
jtoegedaan.TevergeefshaddendeStichtscheEdelenherhaaldelt
jkdetusschenkomst der Staten-Generaalingeroepen.LEopxwvsenv.
&I-K , totbeslechtingdergeschillen naar Utreclttgezonden, slaagden er geenszinsin om de Vroedschap totdegeringstein-

schikkelt
jklleid tebewegen.Zelfswertlen,opharenlast,verscheideneEtlelendoordenProcureur-GeneraalAovxzEvs vanlasterli
jkeenoproerigehandelingenjegensdewettigeregering
beschuldigd en voor het Hof gedagvaard. De Staten van Holland waren over de hals-

starrigheid der Utrechtsche regering des te meer verstoord, daar zi
j ernstig bezorgd
waren voor de wrange vruchten, die deze betreurenswaardige tweespalt voor het alge-

meene welzi
jn zou kunnen dragen. De stad Utrecltt kon, bi
j eenen inval der Spanjaart
len in Gelderland, ligteljk overrompeld worden; en men was niet zonder vrees
dat de Engelschgezinde bezetting en de schutterj, wier hoofden voorzeker elken
bi
jstand van Hollandsche troepen zouden hebben afgeslagen, in dat geval niet sterk
en eendragtig genoeg zouden zi
jn om hetvoornemen des vi
jandste veri
jdelen. Door
deze bezorgdheid, en welligt niet minder door de zucht om paorxllcK's parti
j te
kerkeli
jke vormen vaak metwaregodsdienstigheid worden verward,in ditopzigtweinig beteekenen , kan m en ten gunste van den Graaf ook aanvoeren de godsdienstige toon,die over het ge-

heelin zi
jnebrieven heerscht.Hi
jbeschouwtzich daarin a1sstri
jdendevoorGodszaak,enschri
jft
zi
jne tegenspoed evenzeer als zi
jne voorspoed aan den alwijzen wilderVoorzienigheid toe. De
waarde hiervan vermindert echter, wanneermen dien toon,diedoordengeestvan dittl
jdvak
natuurli
jk werd uitgelokt,bi
jdemeestegeli
jkti
jdigebriefschriiversterugvindt.
(1)lliervoor,b1.231vv,263 vv.
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fnuiken, gedreven,beproefden de Staten van Ilolland herhaaldelt
jk om in het gelleim 1588
kri
jgsvolk binnen de stad te brengen; doch hunne aanslagen werden ontdekt en
hadden geen ander gevolg, dan tlat men te &/rcc#/ nog meer tegen Ilolland dan tcgen Spanje op zi
jne hoede was (1). lnmiddels naderde de maand October, waarin de

gewone verandering der W et in Utlnecltt moest plaatsgri
jpen. Beduchtdatde Stadhoudervan die omstandigheid parti
j zou treklten om zi
jne aanhangers op hetkussen te
brengen, zonden de Staten van Utrechl,desti
jds bi
jna alleen uitde afgevaardigden der
steden bestaandejwzcoluAAs vAx SIEETItERKEX naar Engeland,om de Souvereiniteitover

de Vereenigde Gewesten,ofalthansoverGelderland, Utrecltt, ovet-%jsseleneengedeelte
van Friesland, andcrmaal aan EI-IZABETII aan te bieden. Tevens vertrok een der Burgerhoplieden derwaarts om er op aan te dringen, dat de Koningin voor de l)evestiging van Pztorxxxclt in het Burgemeestersalnbt zorg zou dragen. Hunne p0-

gingen slaagden in zooverre, dat ELIZABETII werkeli
jk den Graaf van wlEvwzaAl.
h
verzocht, den Burgemeester in de regering te behouden. Paorxlxcx llield zich

of lli
t
j het bewind moede was, en zich noode zou laten overhalen on)andermaalherkozen te worden; doch in laetgeheim zag lli
j naarmiddelen uit, om zicll des noods
metgeweld in zi
jn gezag te handhaven. Hi
j A'erwittigde vrlTusovousv in lletIaatstvan
September dat de Graaf van xlEuw ExAwa voornemens scheen llem tegen den wensclader

Koningin af te zetten, en verzocllt laem onverwi
d over te komen, om te verl
ainderen
ti
#l

dat de Engelschgezinden uitde regering verwijderd werden.Ook hieldlli
*'
pdecompagnie
ruiters van den Engelschen kapitein Bsra'
r, die bestemd was om de troepen van MAAR-

Tsx scuEwK te versterlten,zonder noodzaalkeenigen li
jd le UIlnechlt
)p,en gelastteden
Kapitein vAl xïuEEnllwoEw, die zi
jne parli
j was toegedaan, ztjn gelaeele vcndelbinnen
de stad te brengen. Een groot getlcelte der burgeri
j laield echter de zi
jde van den
Graaf vAw wIEI;A'
VEwAAR, en wapende zich j
'nsgeli
jkstotllandhaving van diensregten.
ln den aanvang van October heerschte eene buitengewone spanning in de stad. Hoe-

welde benneming der nieuwe Xagistraat gewoonli
jk op den elfden geschiedde,had de
ontknooping van dien zorgvollen toestand reedsin flen nachtvanden vierden plaats. Verne- Oct.

mende datde burgers gewapende bi
jeenkomsten laielden,bevalpaouwxwcK eenigenhunner in llechtenis te nemen; doch de parti
j van wlErwExwA:t besloot zi
jne geheime
bedoelingen le voorkomen, lnaakte zicll van het luighuis meester en bezette de
toegangen t0t laet Stadhtlis. Een vendel '
W alen, waarop I.lAolillwcxv gerekend had,

voegde zich bi
#
1
#
' de burgers, de ruiteri
j van BLr>T achtte het raadzaam onzi
jdig te
bll
jven, en vwx It.
T-E>:RIIAIty:X, die naar hetStadhuis wilde doordringen,werd gekwetst
en gevangen genomen. De lleerscbzuchtige Burgenaeester zag zich dus verpligt voor

(1)vAyMIITEREX,f.294.
48 +
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1588 de overmagt te zwichten, en werd met de voornaamste hoofden der Leicestersche factie
in verzekerde bewaring gebragt. Tot verwondering en vreugde der inwoners, die met

angsteengeduchten stri
jd hadden tegemoetgezien,had deze omwenteling geen ander
bloed geknstdan van den kapitein vA> Kx,>:EltIIAozx,die weldra van zi
jne wondegenas.
Terwi
jl de burgert
j in de wapenen bleef, werden reedsop den zesden October de Engelschgezinden uit de regering verwi
jderd, en door aanhangers van den Graaf van
pxzvwzuia vervangen.t
rDe ballingen (1)werden tcruggeroepen,doch verpligteenen
eed afteleggen,datzjzichnietwegenshetgeledeneonregtzoudenzoekentewreken.Hel
wasinsgeli
jksgeen gering bll
jk van wt
jzematigingen zuchtom deKoningin van fzzgeland te believen, dat de gevangenen door hare voorspraak weldra op vrt
je voeten
werden gesteltl. Ook werd tegen rhorxlxcK,die aanvankeli
jk gevaar liep hetslagloFer
van den llaatzi
jner tegenpartj te worden,doch zich metveel talentverdedigde,in de
maand Julj desvolgenden jaarsdoorde Schepensbank slechtseen vonnisuitgesproken,
waarbj hi
j uit de stad en vri
jheid van Utrecht verbannen en tothetbekleeden van
ambten onbekwaam verklaard werd. Hj vertrok daarop naar Engeland, doch kwam
reeds in 1590 in Ilolland terug,waar hi
j echter nietin zjne pogingen slaagde om in
eenigeopenbare bediening geplaatstte worden (2).
ioolang de Onoverwinnelt
jke armade de Nederlandsche en Engelsche kusten bedreigde,hadden de Spaanschewn Staatsche wapenen een tt
jdperk van betrekkell
jkerust
genoten. Uitsluitend bedacht om zt
jne legermagtmetde vlootte vereenigen,had de
llertog van PARXA intusschen de grensvestingen der Vereenigde Gewesten met rust gelaten; en de Staten-Generaal, die met inspanning van alle krachten het dreigende

gevaar van hunne kusten poogden afte weren, waren evenmin in staatden vi
jand te
land afbreuk te doen. .Naauwelz
jks was echter hetlot der Spaansche vlootbeslist, of
de krjg werd, niettegenstaande het vergevorderde jaargetjde, met verdubbelden
jver hervat. De Hertog van PARXA begreep de gunstige gelegenheid, diehetbezit
van een talri
jk en voortreFeli
jk uitgerust leger hem aanbood, niet ongebruikt te
mogen laten, en besloot zi
jne troepen, die hj zoo gaarne op Engeland's bodem had
overgebragt,thansonverwi
jld tegen de Staatschen aan te voeren (5).Een gedeeltezond
hj onder bevelvan den GraafvAx xAxsvzx,n naar Gelderland,om hetstadje W achten#nl/c te bemagtigen. Een ander gedeelte vertrok naar Bonn,dat in de maand

December des vorigen jaars door MAARTEw scuzxK ingenomen (é), doch reeds
(1)lliervoor,bl.207.
(2):0R,lllb1.144- 146,160-179.297-303,329-332,343* 60.vANMETERE:,E293,294.
(3)Bon,lllbl.328. STRAOA,ll.p.581.
(4)Noa,1llb1.143.
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sedert Maart tloorspaanscbe troepen ingeslolen was. Methetoverschot, hoofdzakelt
jk 1588
uit Spaansche keurbenden zamengesteltl, wilde PARMA zelfhet beleg slaan om Bergen

p, Zoom , welks wakkere bezetting door onophoudeli
jke strooptogten hem reeds sedert
geruimen ti
jd een doorn in het oog, en voor gansch Braband eene ondrageljke
plaag wasgeweest. Ten eindeden toevoerterzee voorde vestingaftesni
jden,kwam
het hem echter raadzaam voor eerst eenen aanval op het eiland Tholen te beproeven.

Door tweehonderd scherpschutters (1),die op den djk lagen,gedekt, poogden achthonderd man de Vossemare, die Bergen p, Zoom van Tholen scheitlt, bt
j laag water
te doorwaden; tloch de Graaf EVERARO vAx sorxs, die op heteilandbevelvoerde, bood

aan hethoofd van honderdvi
jftig man zulk een dapperen tegenstand,dathjhenbelette
qenen voetaan wa1te zetten en aan de bezelting der stad Thelen den tjd gafhem ter
hulpe te snellen. Xet verlies van de helft der hunnen werden de Spaansche
troepen teruggedreven, en daar de Staten weldra de bezetting van het eiland

versterkten, gaf PARXA de hoop op langs dezen weg zjn doel te bereiken (2).
Ht
j liet echter zt
jn hoofdplan niet varen, maar sloeg in het laatstvan September23sept.
het beleg om Bergen pp Zoom , dat terstond uit Zeeland en Ilolland van kri
jgsen mondbehoeften werd voorzien. Prins xArhx'
rs, wlLLorouBv en gemagtigden
der Staten, waaronder zollAw vxx oxzxlEwBAltwzvzx,T, bezochten in persoon de vesting, om den moed en de volharding der bezetting, waarover de Overste xohoAx
bevel voerde, aan te wakkeren. Zoolang de gemeenschap met Tholen openbleef
. ,

behoefde men zich echter om de insluiting aan de landzi
jde weinig te bekommeren. PAKMA was er derhalve in de eerste plaats OP bedacht ona de schansen te veroveren, die aan de zuidzi
jde der haven waren aangelegd, en den vrjen toevoeruit

Zeeland beschermden (5y
'.Na te vergeefsgepoogd te hebben deNoordschansdoorgeweld van wapenen in te nemen, beproefde hj door list zi
jn doelte bereiken. Eene
uitnemende gelegenheid scheen zich daarvoor aan te bieden. Een zoetelaar en een En-

gelsch vaandrig, scht
jnbaar door Spaansche gevangenen overgehaald om in dienstvan
den koning van Spanje te treden, kwanlen heimeli
jk in het Spaansche legerkamp en
deelden aan PASXA mede, dat zi
j allesin gereedheid hadden gebragt, om de schans
in zi
jne handen televeren. De vaandrig,die, naarhi
jbeweerde,dikwerfhetbevel
over de wacht had, zou de poort openlaten, en zorg dragen dat eenige troepen, door
de duisternis begunstigd, ongemerkt konden binnenkomen. Hoewel PARXA aanvan-

(1)BoR,l1l bl.328,spreektvan 2000 scherpschutters;doch cllAppgvs en CAMPANA hebbcn het
meerwaarschi
jnlijk getalvan 200. cpsoxA heeft1000 in hetgeheel. I,E PETITschrl
jftsoana.

(2)vAx METEREN, E 292. vAx nzvp, bl. 49. cu#ppuvs, Hist. d.
91. coLoxA, p.16. CAMPANA,l1. p. 105. cAMwEno, p.231.
*p.5

(3)ntm,111.bl.338. cllAppcvs,11 p.591. m>:wl'lvoGl.
lo,p.444.
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1588 kelt
jk aan de goede trouw van dit aanbod geen geloof sloeg, Averd hena alle
twt
jfel benomen, toen de vaandrig en zjn medgezel geen oogenblik aarzelden
om , op zi
jn verlangen, zich bi
j het volvoeren van den aanslag metketensaan twee
gewapende soldaten te laten sltliten, die gelast waren hen bi
j heteerste teeken van
verraad overhoop te steken. De twintigste October werd voor de onderneming bepaald.
go octZoodra laet duister was geworden , trokken drieduizend man in alle stiltenaardeschans.

W erkeli
l'k vonden zi
j de poort open, en zelfs een persoon daarbi
j, die hen in het
spaansch welkom heette.Doch wxlzxzououBv,metwiensoverleg deze kri
jgslistberaamd
was, bevond zich met uitgelezene troepen daar binnen, gereed om den Spanjaarden
hunne ligtgeloovigheid duur te doen betalen. Naauweli
jks was een vi
jftigtalhunner
naar binnen gedrongen, toen de valdeur eensklaps neerviel en voor de overigen den

toegang afsloot. Van alle zi
jtlen omsingeld,werden de binnengekomenen gevangen genomen of neergeveld,en de vaandrig en zi
jn medgezelontltwamen doorde ontsteltenis
hltnner bewakers den dood, waaraan zi
j zicla met zooveelonverschrokltenl
aeid hadden
blootgesteld. De bevelhebber der Spaansche troepen, het verraad bemerkende en voor

grooter verliesbeducht, gaf terstond het beveltotden aftogt:doch eenige aanzienli
jke
vri
#
jwilligers, die zich onder de Spanjaarden bevonden, aclltten de gelegenheid niettemin gunstig om de bestorming der scllans te wagen,daar het water in de grachten

zoo laag was,datzi
j gemakkeli
jlt doorwaad kondenworden.Zi
jsleeptendeoverigendoor
hunne geesttlrift mede, verbralken de palissaden en bek-lommen de borstwering. Doch
hunne onberadene stoutmoedigheid kwam hun duur te staan. De wallen waren van
boven niet slechts met eene tweede borstwering van palissaden voorzien, maar ook
overal met ltanonnen en scherpscllutters bezet, die hen door een we1onderhouden vuur
spoedig tot den aftogt dwongen. Intusschen was de vloed opgek-omen, en had den trugweg gedeelteli
g'k overstroomd en onkenbaar gemaakt. Terwi
jl zi
t
i
#
.
'in wanorde hun

legerkamp opzochten, werden zi
j van alle zi
jden uithinderlagen overvallen,die Avl'Lge
l
egd
xzovcuu'
r hun
had. Driehonderd dootlen en vele aanzienli
jke gevangenen getuigden van lletgroote verlies,datzj op dezen rampspoedigen togtgeledenlladden (1).
De ongunstige uitslag dezer pogingen, om Bevgen t)
/g Zpppz te bemagtigen, en bet

naderende wintersaisoen, deden PARXA weldra besluiten hetbeleg op te breken. Zi
jne
troepen verkeerden bovendien in den ellendigsteu staat. Onopboudeli
jkeregenbui
jenhadden den lossen grond in een moeras herschapen, en de wegen onbruikbaar gemaaltt.

Xetde grootstemoeiteenkostenkondendebelegeraarsnaauweli
jksvanlevensmiddelenvoorzien worden,en hetdrinkwaterwaszooschaarsch,dathetslechtsvoorongehoordepri
jzen
verkri
jgbaar was. Deze toestand werd door gedurige uitvallen derbelegerden, waarbj'
(1)soa,111.bl.340. vAw REvp,bl.150. STAAnA,l1.p.583.
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vooral de beide broeders BAx en de Ridmeester PAKKER zich door wonderen van dap- 1588

perheid onderscheidden (1), nog verergerd. Omstreekshetmidden van Novemberliet
PARMA zt
jne troepen de winterkwartieren betreltken, nadat hi
j in de nabi
jheid van
Bergen pp Zoom eenige schansen had opgeworpen, om de inwonersvanNoord-Braband

tegen destoute strooptogten derbezetting tebeveiligen (;). Hetbleeltechterweldra,
dat de roofzucht en stoutmoedigheid der Staatsche krjgsbenden daardoor geenszinsbedwongen werden. Als een merkwaardig voorbeeld van hunne onversaagdheitlverdienthet

volgende voorval, dat korten ti
jd na de belegering van Bergen p, Zoom plaats greep,
aan de vergetelheid ontrukt te worden. Aan het hoofd van honderddertig voetknechten

en eenige ruiterstrok een Sergeant(5),wiensnaam nietbewaard isgebleven,uitdie
vesting , om eenen aanslag op Wprp/ppzl in het land van Luik ten uitvoer te brengen.

De toeleg mislukte, cn de Spanjaarden haastten zich den terugtogtte bemoel
jell
jken.
Doch de Slaatsche kri
jgslieden baanden zich eenenwegdoorhetvt
jandeljkeland,namen
Tltienen bi
j verrassing in,joegen de Spaansche bezetting er uit,plunderden de staden
sloegen zich eindeli
jk door eene bende van vierhonderd man heen,dieineenevoordeelige stelling had poslgevat, om hun den pas afte sni
jtlen. Xetri
jken buitbeladen
keerden de dapperen in Bergen-op-zoom terug (4).
In hetzuidoostelt
jk gedeelte deslands,waar MAARTEN scuExK hetopperbevelvoerde,
en nog steeds een getleelte van het Aartsbisdom Keulen voor den Keurvorst TRrcuszs

in bczithield,wasde krl
jgskans den Staatschen minder gunstig.Daar de Staten, wier
middelen door de uitrustingen legen de Onoverwinneli
jke armade grootendeels waren
uitgeput,niet bi
j magte waren een leger totontzetvan Wpzlzlte velde te brengen,en
scuzwx te vergeefs naar Engeland wasgegaan, om de Koningin totbi
jstand te bewegen, zag de bevelhebberdier plaats.
, de Baron vAx PonEïzlrs, zich eindelt
jk genoodzaakthaar bi
j verdrag aan den vt
jand over te geven.Voorde bezetting,die gedurende
zes maanden metgroote standvastigheid hetbeleg had vertluurd,had hj een eervollen
aftogt met wapenen en bagaadje bedongen (5).DeSpanjaarden behielden echtereene
(1)son,111.bl.339,342.
(2)vAN METEIEN,f.293 c.
(3)W aarschijnltjk een Sergeant-Mabor, welkebenaming destl
jdsniet,geljk thans,een militairen rang beneden dien van Luitenant aanduidde, m aar door ecn hoofdomcier tusschen de rangen van Luitenant-Kolonel en Kapitein gevoerd werd. J. P. oE IlonoEs, be verdediging van #edr land in 1629,Utrecht,1856,bl.13.

(4)B0a, 111.b1.424. vAN METEREX, E 298 b. z.sosscsA,Neêrlands Ileldendaden te dc0?d,
1.b1. 284.

(5):0R,111.b1.343. STRAOA,1l.p.587.
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1588 treurige herinnering aan tlit beleg, daar hun ervaren legerhoofd zoAx BApTzs'
rA bz

vAssxs reedsin Aprilbi
jeenenachteli
jke verkenning gesneuveld was (1).W einig ti
jds
:0Dec.na deovergave van Benttvielo0k Waclttendenk bi
j verdrag in handen van den Graaf
vAx XAwSFELB, die daarop zi
jne troepen de winterkwartieren liet betrekken in hetland
van Gulik,datwelonzjdig wasmaarniettemin van lletvreemde kri
jgsvolkveelmoedwil te dulden had (2). Bijttberk, datgeljkti
jdig metBonn door de Spanjaarden belegerd werd, wasdoorgebrek aan levensmiddelen bi
jnatothetuiterstegebragt,maar
doorAXAARTEX scllzwK nog bi
jtl
jdsvan genoegzaam proviand voorzien /
s5).
De wakkere Stadhouder van Friesland, Graaf w xxzrzx LonEw lzx, hadintusschen geen

gelegenheid verzuimd, om den vt
jand afbreuk te doen. Daar hi
j reedsmeermalen te
vergeefs beproefd had de Staten-Generaal tot eene onderneming tegen Groningen te

bewegen, en van hunne zi
jde slechtsgeringen bl
jstand wacllten kon (é),washi
j genoodzaakt geweestzich bl
jna uitsluitend tot een verdedigenden kri
jgtebepalen,waartoe
de hulpmiddelen van zt
jn uitgeput gewest hem naauweli
jks in staatstelden. zi
jne vurige begeerte om Gronittgen in zi
jne magt te ltrt
jgen, deed hem echter op middelen
peinzen om die stad te benaauwen, en hare burgers door belemmering van hunnen

handel op Embdelt en afsnjding van den noodigen toevoer te nopen om een verdrag
met de Staten-Generaal boven het Spaansche bewind te verkiezen. Xet dat doel

beraamde bi
j eenen aanslag op Delfzljl, waaruitniet slechtsde voornaamstehandelder
Groningers op oest-Yriesland gedreven werd, maar datook tot eene schuilplaats ver-

strekte voor talri
jke kapers,die de scheepvaartder Hollanders en Friezen naarde 0estzee onveilig maakten. Ten einde zi
jn voornemen bedekt te houden, en vEhnvoo's
legermagt van het bedreigde punt af te lokken, besloothj eerstde schans Ementil
ten westen van Greningen aan te tasten. Het gelukte hem deze sterkte in te nemen;

doch de aanslag op belfzijl.mislukte door de onbekwaamheid van een Franschen
lngenieur, die aangenomen had eene springbus aan eene der poorten te hechten, en

daarmede zoolang talmde, dat zi
jn toeleg ontdekten de bezetting tjdig gewaarschuwd
werd (5). Niettemin was de verovering van Ementileene grooteaanwinst, daarde
inwoners van Grottingen vroeger gewoon waren hun vee aldaar in veiligheid te laten

weiden, en nu verhinderd werden hetnaardie zi
jde uitde stad te laten gaan. Daar

(1)sTaApA,1l.p.590.
(2)STRADA,ll.p.595. vAs METSRKN,E 293 b. :OR,bl.343.
(3):0R,111.bl.373,382.
(4)wlxssxlvs,chronijckvan Yvieslandt,L 798. vzsa:A.
p,bl.150.
(5):0n,bl.391. vAx Iyxyo,bl.151.
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de schans slecht gebouwd was, liet w ILLEx Lobsw lzx terstond eene nieuwe opwerpen, 1e

die binnen vi
jfweken gereetlwas.W e1vertoonde vzhnroo zich verscheidene malen met
zdne troepen, om het werk te beletten; doch zi
jne legermagtwaste zwak, om den
Frieschen Stadhouder te verhinderen zi
jn doel te bereiken. Terstond gafde laatste van
deze omstandigheid berigt aan de Staten-Generaal, en drong op nieuw aan dat hem

eenige troepen zouden worden toegezonden, waarmede hi
j verzekerde binnen weinige
maanden alle sterkten en plaatsen rondom Groningot te kunnen bemagtigen , zoodatde

stad weldra totovergave zolz genooptworden. Boch de aanzienli
jke legermagt, waarover de Hertog van PAItAIA thans het bevelvoerde, maakte hetraadzaam ,alde Staatsche

troepen tot bewaring der zuideli
jke grensvestingen tegebruiken;en de muiteri
j,die
reeds geruimen ti
jd te Geertvllidenberg gesmeuld had en in den aanvang desjaars 1589
een hoogst gevaarli
jk karakter aannam , noopte de Staten om nog eenig kri
jgsvolk uit
Friesland te ontbieden,in plaatsvan hetverzoek des Stadhouders in te willigen (1).
Nadat het muitende kri
jgsvolk- te :
'Iedemblik in April des vorigen jaars voor de
krachtige naaatregelen der Staten van Ilolland had moeten zwichten, en de bezettingen

der overige plaatsen, waar de oproervaan insgeli
jksondervoorwendsel van getrouwheid
aan de Koningin van Eugelaltd of slechte betaling was ppgestoken, tot onderwerping

waren gebragt (2), La(I men gegronde hoop gekoesterd datook Geertrltidettbera dit
voorbeeld zol'volgen.Doch de bezetting dier vesting (5) bleefaan xArsz'
rs en de Staten gehoorzaamlzeid weigeren, verklaal'
de alleen het gezag A'an ELIZABETII en van den

Engelschen Landvoogd te eerbiedigen, en eischteonverwi
jlde betaling derachterstallige
soldi
j, indien men ten minste wenschte te voorkomen datzi
j zelve naarmiddelen omzag, om (le verschuldigtle penningen magtig te worden. lnderdaad ontzag zi
j zich niet
Hollandsche en Zceuwsclze koopvaardi
jschepen aan te randen en op rantsoen te stellen
of te plunderen. Te vergeefsbeproefde de regering der nabi
jgelegene stad bordrecltt,
wier scheepvaart daal'
door zeer belemmerd werd, haar totschiklking te bewegen. Zelfs
bragt de openbare afstand van luslcEsrzh de bezetting geenszins tot andere gedachten.

Zi
j weigerde eenig ander gezag te erkennen,dan van wllzlzovollsv als opperbevelhebber derEngelsche lzulptroepen, en verstoutte zich zelfsopenli
jk te verklaren, datzi
j
bare betaling weI van een ander Souverein Vorst zou weten te verltri
jgen, wanneer
(1)VANltcvp,bl.150 152.
(2)Hiervoor,b1.336 318.
(3)De bezetting behoordeniettotdeEngelsche hulptroepen en bestond, volgens de ljstbj
:0R,ll1 bl.414 vv.geezlszins hoofdzakeli
jk uit'Engclschen. Zie ook B0R,bl.292. Yolgens
STRAPA,11 p.600, bestond zi
jbijde overgaveuit1500 voetknechten en 300 ruiters,waaronder
700 Engelschen. lletgetalnameu bcdraagtbj B0ain hetgehcelslechts650.
lll DEEL. 1. 84.cK.
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1588 die haar l
angergeweigerd werd.

Deze woorden,die een heimeli
jk- voornemen schenen
aan te duiden, om de stad aan de Spaqjaarden over te leveren, gaven nieuw voedsel
aan het wantrouwen , tlat de Staten van Holland , ontler wier gebied (ieetlrktt
'deltl4erg

behoorde, na sr
pAxl-Ev's en voltK's verraad voortdurend jegensde Engelschen bleven
k-oesteren. Ontlerscheidene omstandigheden l
aadden tlie gezindheid leventlig gehouden.

zekere sucecEr, die in onderscheidene sleflen de muiteri
j hatl aangeblazen, floch
gevat en naar '.
<Il'
age gevoerd was, bekende door (
len llertog van PARMA omgekocllt
le zijn om onder voorwendsel van llet gezag en bet belang der lkoningin van Enge-

land te bevorderen, den Spanjaarden belangri
jke plaatsen in hantlen te leveren; en
een kapitein xan het garnizoen te lj'
aaluletl
,, wien lzi
l
- a1s zi
-n voornaamsten nletle'#
.l
pligtige noenlde, werd door den Utrechtschen Burgemeester taRovxlacx , onderwiensbe.

scherming hi
j zich begeven had,aan hel
,ont
lerzoek tlerHollandsclle regters onttroklten
en later op vri
je voeten gcsteld (1). Daar wrscouollsv echter bi
.
l
'
-hetstillen van de
nauiteri
i
sche troepe
e I'el- l'
-f
?t??'
pf
? en Alnlteiitîélllen zi
e gezindlzeitl
.'
# der Enee
<..
rl
'
: n t
#l
#ne opregt

tot stilling der onlusten llewezen had (;), beslootnaen zi
jne tusschenkomstin te roepen om de llezetting van Geel-lrttidettlèerfltot retlen te brengen. Vri
jwillig gaf hi
j eene
scllrifteliike vel-klaring, tlat hij zi
cllalleen nlettleze zaalt inlieto1n f1e Staten en den
Stadhouder genoegen te tloen, ell te allen li
#
jde bereitlzotlzi
-j
-n om #le statl, die eene
.

Heerliikheid van lletIlllisvan //?/t??;
/t!was,wederin han4len van PrinsM.
Nt:alTs testellen.
Na verscheidene vruchtelooze onderhantlelingen stelde hi
j zelfin hetbcgin van Juli
jvoor,

om tIe bezetting nzet geweltl totonderwel-ping te clwingen (5). Doch t
1e Onoverwinneli
#ike vlootwas in aantoat, en fle Hertoa' A'an I>kRsxA.met een aanzienlijlk leger in
fle nabi
jlzeid, wesllalve f1e Staten begrepen dat de omstandigheden flesti
jdsniettoe.#

A..' '
R

A-.J

#

lieten dien raatl op te .volgen. ln het laatst derzelfde maand werd (loor Avlct,ovousv

uit naam (Ier Staten /':00,t)0() en volkomene vergigknisal
xn de kri
jgslietlen aangeboden, mits zi
j den eed aan dc Staten-Generaalen MxuRTTs afleggen, en, voor zoo
verre zi
l
- in dienst wenschten I
,e bli
l
-ven , voor een gedeelte naar andere plaatsen ver4.#
#@
trekken wiltlen. Xet volmagt om op deze grondslagen eene schikking te treFen, waar-

:8zull
j.naar de Staten verlangend uitzagen, begafhi
j zich binnen de vesting; doch laetzi
j uit
toegeeqi
#
l
-kbeid voor zi
jne landgenooten, hetzi
j uit zucbt om tot elken pri
js aan het
oproer een einde te maken: hi
j gaf zi
*
i
n
e
t
o
e
s
t
e
mmi
n
g
a
a
n
v
o
o
r
wa
a
r
d
e
n
,
die elken
'
waarborg voor tle getrouwheid en ondergeschiktheid der bezetting veri
jdelden. zi
jn
zwagerzoux wxxopsx,'
r,wien hi
j reeds vroeger hetbevelover de bezetting llatltoever.

?,
'
. /f/)#/z?;#, 1588, bl. 109, 110 , 136.
(1):oR,111.bl.457. vAyI'I:Ap,bl.140. Resol.'
(2)aon,111.b1.292,295.
(3)loR,111.bl.293.

trouwd,doch die zich geheel met hare inzigten en aanspraken had vereenigd, Ferd tot 1588

Gouverneur der plaats benoemtl. Boven fle /'200,000 werd nog /'16,000 toegestaan
in plaats van ééne kornetruiteri
j en één ventlelvoetvolk bleven twee kornettenentwee
ventlels in de A'esting; en helgeen tle Htaten welligt het meest griefde. llutl naam werd
uit het l'
ormulier van den llietlwen eed g'
elaten, tlie door de bezctting werd afgelegd.

Hoewel zi
j u-lLLovG.
llBv llunnen tlank betuigden voor lletgeen lli
j verrigt llad, kan llet
derllalve geenszins bevreemtlen dat z#
ij
' niet volkomerl over zi
*
jne handelwi
:
jze tevreden
waren, en hun lnisnoegen kloln,toen hel,Aveldra bleek,tlatzi
j zich te vergeefszulke
g'
roote geldeli
jke ollollbringen.lzadden getroesl, daar tle bezetting van t
J-eel-lt-ltidettbett)
zich weinig onl de geslotene overeenkolnst bekommerde, in llare wetlerspanniglleid
volbaldde, en zoowel tIe bevelen van xxultf'
rs als van de Staten-Generaal in den wintl
sloeg. Niet alleen Avaren tle hulptnidtlelen der l'uinz xoorziene vestillg daartloor als ver-

loren, lllaitr scheen tevens haar bellotld zoo twi
jfelachtig, tlat lllen llaarnaauweli
jks
nleel.onder de l'
i
j der versterkte plaatsen kon tellen, tlie tle zuideli
jk-e grenzen tlet'
srereenigde Geyvestelt tegen (Ie spaausclle wallcnen btxscllermden. Bi
j llet beleg vall
#t
??-p
/-e1l t?/0 Y
'
u
-tltlîtt, Avaar N'
vlï,
x-ocqlluv en olzoExllaultaEvl.
-Lv zicll veli
jlktij
-di bevontlen,
nau'
t tle laatste de gelee
o-enheid van een vrientlscllaplleii
.j
-lkt!n tnaalli
.jd waar, onzNA'1t-souousx over tleze zaalk te onflerlloutlen, en aatlzi
jne belefte te ltel.
inneren, tlathij
Geel-tt-tlideltbelg ontler het gezag tler Staten zou terugbrengen. De Engelseht,bevel-

llebber, die llet welzi
jn der Vel'
eenigde Gewesten opregtelijk voorstond, tlocltte vcel
in de gevoelens zi
juerlandslieden tleeltle,om niet,jegensOI-IIISIBARaIîVEIZT.alshetheofd
van de zegevicrende parti
j del'Staten,een gelleinaen wrok tc lkoestcren (1),lkonvooral
3'an heln gcen woord vertlragen, tlateenigen twi
jfelaan tleollregtheidzi
jnerbetloelingen
scheen in te sluiten. lleteene svoortllokte lzetantlele uit,en eintleli
jk liet()LoExrAlt-ne beloftc na tekomen,
j
lEvEL'
r zicll ontvallen ,(lat, indien AvxlzuouGuuv niet verkot)s zi
tle Statcn nog wcl een l'
niddel wisten om tle vesting ondel-llun gezag terug te bren-

gen,en de :erratlerli
jke bezetting de strafte tloen ontlergaan, tlie zi
-j
'reetlssedertlang
A'ertliend hatl. Deze bedreiging', voorzeker niet in zaclltel-ell vorln naarGeel-lr'
uidettbotl

overgebragt, schi
jnt dool-tle lloofdleidersaldaar gebruiktte zi
jn onade troellen in tlel)
waan te brengen, dat zl
j van de Staten geen genatle nleerte verwaclaten hadden en
derllalve uitsluitentlol)eigeneA'
eiligheid betlaclltmoesten zi
jn (:). Zi
j qveigerdenaltbans
tle statl te verlaten , zelfs ona in dienstder Kollingin van Lnhgeland gebruiktleworden,

ontwapentlel'tle burgeri
j, uit vreestlatztjPrins MAURITS in eenenaanslag lllogtbehulpjkt voldoendt,uitAvltl-t
ànullBh-'sYeralttwoordiug,bi
jsolt,111.1:1.454 456.Zicook
(1)Bit bli
b1.453.

(2)stla,111.1)1.420.
49 *
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zaam zijn, verklaardenopenli
jk zich lieveraan PARMA dan aan de Staten ofden Stadhouder te ontlerwerpen ,en begonnen op nieuw descheepvaart onveilig te maken en zoo-

we1de opbrengstderStaatschedorgen in Bl%aband alsvan de winstgevende visscheri
jen
op de Maas, die aan het Huis van oralqie toekwamen, voor zich in beslag te nemen. Te vergeefs vermaande zelfs ELxzxlzl'll de oproerige bezetting totgehoorzaamheid;
hare ernstige vertoogen werden in den wind geslagen. Aan dien staat van zaken moest

intusschen op eene ofandere wi
jze een einde komen. Niet zonder grond beweerde
ox.ljzwB.
kxtx>:vEsv dathi
jliever Geertruidenbevg in handen derSpanjaarden,dan inzulk
eenen toestand zag (1). Inmiddels had wlLLorlllnv'sgedrag meeren meerargwaan
gewekt. De regering van Dordrecbt hield hem verdacl
zt van eenen toeleg om langza-

merband hetEngelsche garnizoen dier plaatste vermeerderen,en zich eindeli
jk-geheet
van haarmeesterte maken (2);en daarhi
4
l
:
.
-uitonma<
a.
#tom de.bezetting vanGeet'truidenbevg tot andere gedachten te brengen, haar oproerig gedrag li
jdeli
jk aanzag,
bleef hi
j niet vri
j van de beschuldiging, dat lli
j in hetgeheim haar verzet tegen de
g Eebr.
:589 Staten goedkeurdeen ondersteunde (5). ln den aanvang (jesvojgeyjtjryjjaarsontvingen
fle Staten berigt dat het kri
jgsvolk te Geerlrî6idenberg metl>AltàxA in onderhandeling
wasgetreden.Nu begrepen zi
j niet langer metkrachtige maatregelen te moeten wachten, en magtigden Pl
-ins Mz
tval'
rs om de muiters met eweld tot onderwerping te
::Maal'
tbrengen. Op tlen lsden Maart werd de stad van alle zh
-den tloor Hollandsche troe#F
pen ingesloten. '
W xsxzovollsv , wien men met opzet van dezen maatregel onlkundig

'
had gelaten, niettegenstaande hi
j de vesting nog onlangs, en geltjk hi
*
l
#beweerde met
goed gevolg, bezochthad, ontving de ti
jding van hetbeleg toen hi
j op l
ietpunt was
voor een korten tj
id naar Enf
leland te vertrekken. Gebelgd overditbli
jk van wantrouwen, hetwelk hi
ch bewust was niel
, verdiend te hebben, en tevens bezorgd
:i
F z
ai

omtrenthetlotvan zi
jnen zwager en zi
jne zuster,die zich insgeli
jks binnen Geerlk-ktk,
denbevg bevond, gaf hi
j nog voor zi
jn vertrek aan wlxorEïz'r den raad om de vesting
liever bi
j ti
*
jds te verlaten dan door zi
jne tegenwoordigbeifl den argwaan legen zijne

(1)BoR,lllbl.455. Van ditgezegdetrok wllzlaotrcunv laterparti
j,om hem te beschuldigen,
dat hij opzetteli
jk Gectruidenberg had laten verloren gaan, om den Koningvan Spanje eene
dienstte bewi
jzen.
(2)AOR,111.bl.374.
(3)wAGENAAR, Yad. Si&l.V11l bl.280, meldtdat.wlLlz4
ltqglIBv destad ))voorlleteindedes
jaars (1588) ri
jkeli
jk voorzag van Engelscll krijgsvolk,>7doch schi
jnthetgebeurdete Dordreoht
verkeerdelijk op Gectruidenberg toe tepassen. lli
jgecftalthansdebron nietop, waart
zithij
die omstandigheid gcput heeft.
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landgenooten te voeden (1). Doch de'Engelsche bevelhebber, die gezworen bad met 1a
de soldaten in de stad te leven en te sterven, antwoordde dat hi
j zich verpligtacbtte
dien eed gestand te doen,en dathi
j boventlien geenszins geneigd wasdewapenen voor
xArhzTs neder te leggen, daar deze in'eenen brief de bezetting vermaand had ))zich
niet te laten verleiden door hem en andere vreemdelingen, die alleen hun eigen voor-

deelen geenszins hetwelzi
jn des lands zochten.'' W elligtzou een gedeelte derbezetting zich vri
jwillig onderworpen hebben:docllwxyorzlu'
rverscheurdedebrieven,waarin
de Staten eene volkomene amnestie beloofden,en bevestigde zt
jne onderhoorigen in de
overtuiging,datztjop geen genade konden hopen (2). De belegering werd inmiddels
door (
xA.
tpltlrs met i
jver voortgezet, niettegenstaande zi
jn vuuruitde vesting krachtig
beantwoord werd. De voormalige Stadhouder van Utrecht, zoosT OE zos'
rz, Heer van

'
Villers, wien de Staten-Generaal na de terugkomstuitzt
jne gevangenschap het ambt
van Veldmaarschalk lladden opgedragen,ontving eene doodeli
jke wonde,en vele andere
kri
jgsbevelhebbers sneuvelden of werden gekwetst. Niettemin was binnen vier en
twintig uren eene voldoende bres geschoten om storm te kunnen loopen. De belegertlen, die reeds de hulp van den Hertog van I>ARAIA lladden ingeroepen, zochten

slecr
hts ti
jd

winnen en Bzisten den gevreesden aanval der tegen hen verbitterde

troepen tloor eene geveinsde onderhandeling eenige dagen uit te stellen. Stormachtig
weder, met onafgebroltene regenvlagen gepaard, begunstigde daarna hun opzet, door

xirhl'
rs te verl
ainderen van zi
jne llulpmiddelen tothetveroveren der vesting gebmlik
le maken;en tlaar I>ARXX reeds mct eene aanzienli
jke legermagttothaar ontzetinaantogt was, zag de Prins ziclz genootlzaalkt het beleg 0p te breken. Op tlen llden April

werd Geertrltideltbel-g aan de Spanjaarden overgelevertl. Aan hetgarnizoen werden vi
jftien maanden soldi
%l
#
',aan de burgeri
j,die zich tegen haren wilaan den vi
jandverkocht
zag, de vorige vri
jheden toegestaan,voor zooverre zi
j nietmet'sKonings hoogheid of
'slands welvaartin str#
i
jd waren (5).
Groot was de verontwaardiging over dit verratlerli
jk- gedtug van Geerlrèlidep/
?:)-f/,.
ç
bezetting. De Staten-Generaalbegrepen hetoverige kri
jgsvolk tloor een gestreng voorbeeldvandiergeli
jketrouweloosheidtemoeten afschriklten,envaardigdenzondervoorkennislApzg.
van den Raad van State eenplakkaatuit, hetwell
k een uitvoerig verslag van het gebeurde

inhield,enwaarbi
j dekri
jgslieden,die devesting overgeleverd,en aan hun misdri
jfden
(1)Aldusverstaik dewoortlen vallBoR, 111.b1.405:))dathy lieversondesien daeruyten
weg tekomen,dan datzijnepresentiesoudegeven oorsake van oflensie.r;
(2)soR,111.b1.420.
(3)soa, 111.bl.292,365,374,403. A'
AN MSTEREN,f.282#,300,301. vA> REvp,bl.140.
sTaxpw, lI.p.600- 606. Bsy'
rlvotitlo,b1.446. cuApprvs, t.a.p. 1. p.598- 600.
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1s89 naam van Bergverltoopel'ste danken lladden, vogelvrij werden verklaard. Aanzienlj-ke
belooningen werden aan ieder uitgelool'
d, tlie een hunner gevankeli
jk in handen der
overl
aeid zou stellen (1). De namen der schuldigen, zoowel der soldaten alsder Oëcieren, waren in het lllakkaat opgenonlen, en aan hun hoolkl was wIXG.IP>ILT geplaatst,

wiens onverantwoordeli
jk gedtag men g'eenszins gepoogd l
zad te verbloemen.lletkonniet
anders oftlitstuk lttoestf)I)n'x
ttLtlvtlllsx, wienstoegeelltjlkheidjegensdebezettingtlaarin
geenszins i11 het gunstigste licht voorlkwaln, een zeel' onaangenalnen indruk nlaken.

Reeds vflrstoord over l
zethelllbetoonde oantrouwen, aclztte hi
j zich lllans ten hoogste
*

beleedigt
l, e1lscltilderde aan Ilet l1ol. van ElaizAlllsTxI fle beleget-.
dng 3'
all Ge
-el'llbîtb
*dettber-q
als eene daatl s'an Nj'
illt
?lkelll't'
:
ellgeueltl af, ltie zoowel van tle lieel'
x
schzucht der Staten
als val'
l lal4lltle rninltcliting vool-de flittl'
utp'
4l
a
-ll dt
.1-ltoningin getuigde. $:
''
I>GIPELT veront-

sclluldiode zicl'
l l'lel.fle l'
ptlweriug, tlat lttj tta
. vergeefs tle olld
'w
erllantleling lnetI?AKM.
A
llêt(lzoclten te belelten, et1It!l1laatste zelftloorde rnuitende k-ri
jgslieden gevangen was
gezet,tlocll:011(1 zelfs l.
t'3tt
?tel,
tl,
lttl g'einig gtlloof (2). s'
YkxulzovttllBv's lleschuldigingen
Illallkten echter 0j,A'
elt
a
.n g'rooten indl'uk,daar hijzich reeds vroeger belklaagdlladover
.
.

tlllzt.
rtl,
el'
l*
lkt,
. vejyj.
ko1*t)(jt
sy, y:11) )pet g
f'
ezaq
t tlen l'
taall van 8tltte, waarin 1'
1i
-lnet twee
#.
#
v vdt
.)
antlcre Emnge
scl
te leden zittillg had. '
t
-all tlit colletgi
vas, overeenkonv
lstig ldetA'erdrag
t.
- l
. e S
.

tlttr Vel'
cenio'
de Gewesten lnell(Llz&u1!'
1'1I, dt.lzitvoereude lttagt toevertrouwd (5) tloch
ttt, Stllten-fx
'etlel.
aal, die zicl
a llleer ttll ltleel' tloor de Staten van Ilollattd lieten j'
oorlitlltten en 1e1
-('
lïl.
n1 $1'
arellsteed's u'
1inti
-et'o'
eliel
-u
t
o.
d olu zich onbepaald aan tlen Engelsch-

geziud collegie l,
t. onclerwez'llen. Reeds bi
j de instelling van den nieuwen llaad na de
l'
lttl
kt,ndy,ording &'allIaslcllsn'sh's afstand van tle Landvoogdij, l'
tad '
Nw'tluxzorGllsv tle vrees
gelkoesterd, datde Staten ol) lletA'oetspoor zouden voortgaan, lletpell
t zi
k
j ondet-zi
jnen
vool'gt
tnger lladden ingolagen, en het gezag van den 1taall niet verder zouden eerbie-

tligen, tlan lnet hllnne inzigtel,
t en betloelingen strookte (4). lletbleelt spoedig, dat
zi
jlle bezorgdlpeid nietongegrond was geweest. ln de lnstl.uctie,doorde Nfaten-GeneI-aalvoor den Raad vastgestelfl,lhadden zi
j zeowelvoorzichalsvoordeGewesteli
jkeStaten
11et regt vool'
bellotlden on) ))in ti
jd van nood, of als de zaken van tlen lantle zullk:
zoutlen vel'
eischen,'' zelven alle l'
naatregelen te nelnen, waartoe deRaad overigensalleel'

bevoegtl was; en deze llatl reeds Izerllaaltleli
jk l'
eden gevonden om zich te beklagen,
flat 3'an tlit I'ttg'
t llleer gebrtlik werll gettlaakt (141) de aard van zi
'llgezag el1hetbelang
vl

(1)'
Vt)f)l'ep-lt soldaCtt J 50, vot't't/eltplllici4
lrJ 100.
)

(2)Ilo.
l
,,11I.I)l.410. VASMKl-lll
yex,#.301/.
(3)llicrvoor,1)1.159(4)vAyOlRxllMp,MaurttsC
ptz'
ai
kasst(tz,1.bl.2
f66. Iliervoor,b
'1.344.
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deslandsschenen te vorderen (1).ln den aanvang van 1589 had hetEngelscheRaadslitl 1589
sopxœv uit naam zi
jner Koninkli
jke meesteres de Staten-Generaal vermaand om tIe
magt van den Raadl veeleer uit te breiden dan in te krimpen, daar niet slechts llet

beleid van den krtjg,maar ook (le regeling van de overige belangen der Republiek en
bet verdrag met Enqelatttl,tlringend schenen te vorderen ,tlat het hoogste gezag onbelemmerd door den naad werd uitgeoefend. De Staten beriepen zicllin hun antwoortl
op de oppermagt, die in hunne vergadering zetelde, en verklaarden tlen Raad aIs een

ondergeschikt collegie te beschouwen, velks Instructie zi
j naar goedvinden mogten
wi
jzigen. Op den ilq'en Alaart kwam soptzsv o)3ditontlerwerp terug, metde bewering flat de Koningin volgens hel verdrag een bepaald aandeel had in de regering des
lands. en dat de Staten niet bevoegd.waren om , als op zicb zelven staandeSouvereinen,

dp magt van den Raatlte beperken. Hi
j voegde er l)i
*
p
#
', tlathi
j de inbrelzken op llet
gezag van tlal I
aoogste regeringsligcllaam geenszins aan t1e Staten-Generaal weel, naaar

))aan de informaliën,tlen Staten gedaan door sommige eergierige el)Iu
larttizuchtige lieden, die zonderbehoorli
jk overleg nergensandel-s naar stonden dan om lzun eigen karakter en oogmerk-en bot te vieren,'' daarmetle zontler twi
ifeldoelende op olzllllxuA.
Ra'y:##
vsx,r
la,die zoowel in de Staten van Illtllaltd a1sin de Staten-Generaaleen overwegentlen
Hadden V1
invloed bezat
*oegel
' 41e S'taten aal) xaxlczg'
r'
sM verweten, flat hi
ich
tjz

door verkeerde raadslieden liet besturen, en lnetvoorbijgang van tle wettige l'egering
des landsaan baatzuchtige en eerlooze lieden zi
jn vertrouwen schonk,thansgreep juist
,

het omgekeertle plaats, en werden de Staten door de Engelschen besclzuldigd eenen
achterraad te vormen,die bet gezag des Raatls miskende,en doordenheerscbzuclltigen
Advokaat van ll()lla,
tld op een verl
teerd spoor wertlgebragt (5).
Terwi
jl de goede verstandhouding tusscllen fle V-ereenigde Gewesten en Ettflelattd
door deze omstandighetlen (Ireigde verstoord te worden, meenden tle Staten insgeli
kj
ks
.

van hunne zi
jtle gegronde z-eden tot klagten te hebben. Na den onflergang der Onoverwinneli
jke vloot had Don AwToxlo, de verdrevene Koning vall Pol'lll.
qal, vernieuwde pogingen aangewend om zoowel EI,IZABSTH als t1e Staten tot ondersteuning

zi
*
i
#ner regten te bewegen (A). Eene onderneming om aan Ppr//fpc/ de verlorene
onafhankeli
jkheid terug te geven, sclpeen tbans meer dan immer een goeden uitslag
(1)poa, 111.bl.248. vA: oE: xExp.1.aant.A'.
'.198.252.1e5.xttllr./?id/.d.Holl.,
ç.taat.
qî'.
1l1 bl. 5 vv. All-pEqplzx, Gesclt. #. JW#. Vll b1. 163.

(2)vA>pZRxuxp,bl.297- 302. Vgl.wnolu'r, QuectlElisabetltetc.11 p.399.
(3).
Re.
%4.t!.Holland, 1589, b1. 384 391. ltesol. d. ,%a/. tieAl.% April1589. Xiervoor,
b1. 223 ,257.

(4)Hiervoor,bl.271.
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1589 te beloven. Begeerig naar roem en buit, schaarden vele Engelschen zich onder de
vanen van zouw wohRls en ohxxs, die van de Koningin vergunning kregen Don

Asvoxlo tot bereiking zi
jner oogmerken bebulpzaam te zi
jn. Xet goedkeuring der
staten-Generaal werden eenige oorlogschepen en een gedeelte der Engelsche hulp-

troepen voor dat doel beschikbaar gesteld (1). Doclz was het vroeger reeds meermalen gebleken , dat ELXZABEI.II llaar verdrag met de V'ereenigde Gewesten niet be-

hoorli
jk nakwam ,ook toen bevond men tlatzt
l'veelminder troepen in deAe#cr/czl#ex
onderhield, dan met hare.verpligtingen strooltte, en de dringende doch eerbiedige ver-

toogen der Staten konden lzaar nietbewegen, haar kri
jgsvolk voltallig te llouden (;).
In zi
jnen i
jver tot bevordering van den ltrt
jgstogt naar Portugallegde lohhls beslag
op zeventig Hollantlsclae koopvaardi
jschepen, die in de haven van bever lagen en bestemd waren om te la Apc/lcl/c eelle lading zout te gaan innemen. Dezegewelddaad zou
voorzeker in het oorlogsregthare verschooning gevomlen hebben, indien de schippersen

zeelieden eene voldoendeschadeloosstelling ontvangen hadden(3);doch bi
j hunneterugkomstinlletvoorjaarvan1589(1)werd hundaarvooralleen de latlingvan eenigeschepen
met koorn, die aan de Hanzesteden toebelloorden en door de Engelschen op de Portugeesche kust genomen waren, aangeboden. tTit vrees voor. wedervergelding in de

oostzee, achtten de Hollanders zich verpligt deze wi
jze van betaling af te slaan; doclt
hunne pogingen,om op eene andere wi
jze schadelooste worden gesteld,bleven zonder
gevolg. Bi
j deze redeneù tot misnoegen voegde zich eene omstandigheid, die den
handel met ernstige verliezen bedreigde, doch waarbi
j de Hollandsche kooplieden niet
imnler zonder schuld waren. Niettegenstaande de herhaalde plakkaten der Staten tegen

(1)Reb
ml.d.Stat.Gen..
21 gec.1588.
(2)B0R,1:1.418,428,432. vAx nsyo,1.
)1.145. Resel.t,
.Ik
lbllaatd,1589,bl.2.
(3)vAs XETERI? zegtdaarvan f.301c:))alsoo sulcx nae 1'rincen ghcbruyck-in nootglteoorlooR
is, op behoorli
jcltegage-'' ln. de Vereenigde Gewesten was@ het
desti
jds nog gebr'*uikeli
jk, beslag
.

op de inheemsche koopvaardi
lschepen te leggen , om die ti
gdeli
k tot oorlogschepen te gebruikem
.l
z)E zoxf)?. Ge.
qeh.p?.#.Zeewezen,1.b1.120, 137.

(4)I)e kri
jgstoglnaar Pnrtugal,waarbij'lf
.y'
tktpl'
j)svalt1500 At
/dcrlandscllevri
jAvilligcrsollder
sllttpla,
&:svAx MEErusltxsx zich gunstig'ondersclzeiddc, lnistczi
jn doel. ln plaatsvazlonnziddelli
jk
naarLissabon tt,stevenen,vcrspildeltol
tz
xxE t,
n xoanlsllunldttyzti
jd en I
zunnekrachten i1zeenen
aanval op de haven van Cot
-unna. M'el belpaalden zi
jri
jken buit, cllversloegen de Spaansche
troepen, die tegert hen waren afgezonden , docl
lintusschen had lpll
ulpsti
jd gehad Lissal
mnin staat
.
.

van verdediging te brengen, en de aldaar wonellde Portugezen te belettelx, de stad aan Bon

ASTOyIO oxer te leveren of zicll bi
j heln te voegcn. Ziekte en gebrek noopfen de Ellgelschen
weldra het beleg van Lissabollop te brekezl. Slechts de helft lmnnep nzanschappell kcerden in
llet vaderlëtylt
'
l terug. IInME,t. a. p. X
.'- 20. stln, 1I1. bl. 434- 439.
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den uitvoervan krjgsbehoeften naar spauje, werden nog dikwerfNederlandsche sche- 1589
pen met contrabande bevracht (1);en de Engelschen namen ditmisbruik totvoorwendsel om de Hollandsche schepen, die naar het zuiden stevenden, of van daar te-

rugkeerden, te onderzoeken en in hunne havens op te brengen. De zucàt om den

bandel voor deze schadeli
jke belemmeringen te vri
jwaren, en de gunstvan EI.lzAszTu
te behouden, deed de Staten-Generaal besluiten om een gezantschap naar Engeland te
zenden. Jonkheer zAcos vAx EGMo>p, CHRISTIAAF VAF LOSEN en JAKOB VALK Vertrok-

ken in het laatst van Xei derwaarts(;). Twee ervarene kooplieden waren hun toegevoegd, om bj de uiteenzetting der handelsbelangen en de berekening der geledene
schade de behulpzame hand te bieden. In de menigvuldige bjeenkomsten dergezanten
met de Engelsche staatsdienaren kwamen de vorige geschillen weder ter sprake. Xen

verweet aan de Staten dat de Graaf van xzExcEsvxh onwaardigli
jk behandeld was,
dat Sluis door gebrek aan toevoer was verloren gegaan, datde Engelschen slecht behandeld en de vertoogen der Koningin in den wind geslagen M'erden. Xen ergerde zich
dat de regering der Vereenigde Gewesten grootendeels uit kooplieden waszamengesteld ,
en beklaagde zich over llet bovenmatige gezag van oLlyzwsAltlEvE1,'
r, aan wiens invloed

de eigendunkelt
jke maatregelen derStaten hoofdzakeli
jk werden toegeschreven (5). De
gezanten wisten echter deze beschuldigingen grootendeels te wederleggen, en bepaalde-

li
jk de gebeurtenissen betrekkeltjk de overgave van Geertruideltberg in zulk een helder
licht te stellen, dat de handelwi
jze der Staten voldoende geregtvaardigd werd. W xLxaovouBv deed tot zi
jne verdediging een geschrih hetlichtzien,waarin oxznsxsAxwxvzx,v als een huichelaar werd afgeschilderd, die m et den Griëer der Staten-Generaal

cohwzxzls AERsszxs geheime verstandhouding metden vi
jand hield, en te eerder Geer/rvl
'#cllcrp in diens handen had latrn vallen,omdat hj de Engelschgezinde stad Dordreclttdaardoor nadeelhoopte te berokkenen (4). Op aandrang der gezanten werd de
verkoop van ditlasterli
jk geschriftin Engetand verboden;en hoewel zi
j nietvolkomen
in hunne pogingen slaagden , om schadeloosstelling te erlangen voordeverliezen, diede
inbeslagneming van vele schepen aan de Hollandsche kooplieden berokkend had, mogten
zi
ocb de voldoening smaken van de goede verstandhouding met de Koningin te her*i
# t

stellen en vele bljken van hare welwillende gezindheitljegensde Vereenigde Gewesten
(1)soa,1llbl.485.
(2):0n,11Ib1.425,4:8.
(3)s(,l
t,111.b1.453:))datden advocaetolden-Barneveltalle:gouverneerde:datniemattthem
dorst wedersprcken : .ja geadvert
eert te zijn, dateenige van henluyden hem ontsagen, en niet
derven adviseren: dat 11y sedert .
3 weken herwaerts noch hovaerdiger wasgeworden dan tevoren-''

(4)eoA,lll bl.455III DEEL. 1 S'
rl;K.
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1589 te ontvangen (19. Ook verdween nu alle vrees, dat xLxzAsz'
rs welligtaan den wensch
van enkele harer raadslieden zou toegeven. en op de benoeming van w lLLovGxlv tot
algemeenen Landvoogd zou aandringen. Xeer en meer won in Engetand de overtui.

ging veld, dathet voor de rusten hetwelzjn van beide landen verkiesli
jk was, zich
nietmetde regering derRepubliek te bemoejen,maar haar uitsluitend doorhulptroepellofgeltlin den krjg tegen Spanje te ondersteunen (2).
(lok met Scltotland en benemarken badden de Vereenigde Gewesten omstreeksdezen

tjd veelvuldige handelsgeschillen. Koning JAcol Vl had hen in 1588 laten waarschuwen dat hi
j aan t
len Kolonels'
rrAh'
r, die voorheen in Staatsche tlienstwas geweest,
brieven van sclladeverhaling zou geven.indien zi
j deaanzienli
jke schuld nietvoldeden,
welke de laatste voorgaf bj hen te goed te hebben.Terstond werd xaxoyAho oz vooop,
Pensionaris van Geuda, naar Schetland gezontlen, om den Koning van de ongegrond-

heid diervordering te overtuigen. De Koningin van Engeland, welke hi
j op zi
jne reis
eerst bezocht, scheen echter niet gaarne te zien dat eene naauwere betrekking tusschen

Sçhntland en de Vereenigde Gewesten werd aangeknoopt, en vorderde dathj de beslechting van dit geschil aan hare veelvermogende tusscbenkomst zou overlaten. Ds
vooon zag zich genoodzaakt aan haren wensch toe te geven, en keerde in den aanvang van 1589 naar Ilblland terug, na de verzekering ontvangen te hebben, dat
xlzxzAszvu zeer dringende brieven aan zAcou Vl had geschreven , om hem te bewegen
de Staten veeleer te beschermen dan te benadeelen, daar immers de zorg voor godsdienst

en vri
jheid hen tegen den gemeenschappeli
jken vi
jand moestvereenigen. DeStaten-Generaal,die intusschen verwittigd waren dat de Koning van Scltotlandhunnen gezantmet

welwillendheid zou ontvangen hebben,en geenszinstevreden was datzj de bellartiging
bunner belangen aan xylzAssvu hadden overgelaten, zonden in hetvooqjaar van 1589
zouAw vA> oxR w ARKE metblrvoooo regtstreeks over zee naar Edinburg, alwaar zj
den Koning van s'
rvAhv's ongeli
jk wisten te overtuigen,en gunstig voorde Vereenigde
Gewesten te stemmen (5).
ge hantlelsgescbillen metbenetttarkettbetroll'
en booftlzalteljk de regelingdertolregten
in de Sont. De aanzienljke handel, welke door Nederlandsclle kooplieden in tleOostzee
gedreven werd,wasgrootentleelsafhankeli
jk van de gezindheid van den Koningvanbettemarken, die nietzeltlen geneigd was van de gunstige ligging zjner landen parti
j te
trflkken, om van vreemde koopvaardi
jschepen drukkende regten te heFen. ln 1588
was CURTSTIAAw IV aldaar zi
jnen vader opgevolgd, en de Staten-Generaal hadden
(1)BeR,lllbl.428-429,449- 456,471-474,483-489.
(2)wAGENAAR,W4#.Hist.Vlllbl.315. vAxMETER:X,f.284:. .oR,bl.484 vv.
(3)yon,lllb1.375-379,382-388.
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zich gehaast hem door een Plegtig gezantschap ,aan welks hoofd de Graaf van HoHxwx,
o 1X9

geplaatstwas, metuzjne komstop den troon geluk tewenschen (1). Nietteminbleven
de knevelari
jen derDeensche ambtenaren voortduren,en gaven nog aanleidingtotveelvuldige onderhandelingen (;).
Deze onderscheidene gezantschappen verhoogden intusschen hetaanzien der Staten,en
bragten de verhouding tusschen hen en de overige Protestantsche Vorsten op beteren voet.

Het was naauweli
jks vi
jfjaren geleden,sedertde Vereenigde Gewesten te vergeefsde
oppermagtaan Frankrjik en Engeland hadden aangeboden,om zich eene duurzameen

krachtige bescherming tegen den schi
jnbaar overmagtigen vi
jand te verzekeren: thans
werd reeds van onderscheidene zi
jden hunne ondersteuning ingeroepen. In Frattkrijk
had de zwakke H>lxllltxx lll, na zich van den Hertog en den Kardinaal oE orxzE door
sluipmoord ontslagen te hebben , tegen de wraakzucht van de overgeblevene hoofden

der Ialocl bj de Hugenooten bescherming gezocht. Hj had hun vri
jheid van gndsdienstoefening toegestaan en zich met den Koning van Navarre verzoend, om met ge-

meenschappeli
jke krachten betoproerige Pavkjs totonderwerping te brengen. Hzxbhlm
van Nallarre, die in dagen van mismoedigheid over den tegenspoed zjner wapenen
reeds het plan had gevormd, om zich aan de Vereenigde Gewesten a1s Souverein

aan te bieden (5), zond thans den Heer bE LA TI;ILLEXIE naar Rolland,om eenigen
onderstand totaanwerving van krijgsvolk te vragen. Daarde Lllvx doorSpan'e ondersteund werd, en de zegepraal der beide Vbrsten den Hertog van PARX& als tusschen twee vuren zou hebben geplaatst, begrepen de Staten-Generaal in hun eigen
.

belang dit verzoek niette mogen afslaan. ;i
j werden in deze meening versterktdoor
eene dringende aanbeveling van Prins MxvMxl.
s,m et wien (le Koning van Navavre reeds

sedert eenigen ttjd naauwe vriendwhapsbetrekkingen had aangeknoopt (4). Eene som
(1):0It,lll bl.296,297,373. DeGraafvan Ilolfsxlao bezocllt alleen ook nog delt Keurvorgt
buitscltland ))doende,''geli
jk B0Rzegt,)
,aldaer

van Saœen , en bleel- nog eenige m aanden in
ook eeqige secrete diensteu voor dese landen.''

(2)Zieo.a.Resot.r.Ilblland,1589,bl.447.
(3) ll.otlvaé, bocuntents JntWJ/: suk.p'/td.
s/
q
,
/
.
)fte du p,'
.
/
;te://z?l/l.
s.??/?ettFrance c/en //t)/!a?l#,
e.
Aubéry #t
t Mauvier, Paris. 1853, p. 182. lvémoires e/ Ilovrentolîdançe de ovpsEssls-xoaswy,

Pal'
is, 1824,IY p.270. :RAyOT.llist.d.II/J.l bl.782.

(4) In 1589 verzochtllExbl
tlx aan.xAtilll'
rs,datlli
jaazzzi
jllestietbzoederI
aoplss,,>;cotlt
lyyzou
vergunnen met denjeugdigellv'ltsoxltlx usyoltlxnaar Frazlkri
jk t(,gaazl,ettsteldezich borg voor
de veiligheid vaytde,l.laatsten, wien htiop detlersteaanvragezou terugzenden. lli
jvoegdeer
f).a.bi
j:))Je voudroys que vous lbtzssy/ssy bon lllsqu'ilvouspreistenvyedel'
accompagner
jusquesà laRocllelle:Jem'assure quevousvousy trouveriéssy bien,quepourtroisou quatre
mois nous vous ferions oublier vos mareseages.'' Xr. J,c. o: zoxf)s. Yo-handel.ea onuitgeg.
Stukken, l1.bl.210.
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1589 van negentig duizend gulden werd voor het genoemtle doelbeschikbaar gesteld (1).
Omstreeksdenzelfden tjd wenddede ZwitserscheRepubliek Gettève,die doordenHertog van Savolje, in verbond met de regering van Bern, hevig bestooktwerd,zich
met een diergell
jk verzoek aan de Staten-Generaal. Op hunne aanbeveling werden in
e1k der Vereenigde Gewesten voordatdoel gelden bjeengebragt. ln hetvolgendejaar
zonden de Staten van Ilbtland aan de destjds naauw ingeslotene stad nog twaalfduizend
gulden toe; en dezemildheid werd in 1595 en 1598 nogmaalsbetoond (:). Zoo begon de jeugdige Republiek reedstotandere landen de ondersteuning uit te strekken,
die zi
j vroeger zelve zoo dringend verzochtdocb zoo schaars genoten had.
Ten +inde niet alleen langs den weg der diplomatie maar ook door eene eerbiedwekkende scheepsmagt voor de veiligheid van den handel te zorgen, besloten de

Staten-Generaal omstreeks dezen tjd het getal hunner oorlogsckepen met twintig te
vermeerderen, die bepaaldelt
jk bestemd waren om de kooplieden te beschermen en
de toenemende stoutheid der Duinkerksche kapers te beteugelen. Velen dier vri
jbuiters werden gevangen en zonder genade opgehangen, waardoor zich onder hen

zulk een schrik verspreidde, dat weinigen het wagen durfden hun eerloos bedri
jf
voort te zetten. Voortaan kruisten geregeld eenige oorlogscllepen voor de havens van

buinkerken, Nieuwpoert, Slui
's en in hetKanaal, terwi
jlde uitzeilende koopvaardi
jvlooten en visscbers steeds door eene voldoende magt naar hunne bestemmingsplaats

begeleid werden (5). Tevens kwam eene inrigting tot stand,die ongetwi
jfeld voorde
ontwikkeling en krachtvan het zeewezen heerli
jke vruchten zou gedragen hebben,indien deonderlingenai
jverderverschillende gewesten hare instandhouding had toegelaten.
T< nog toe waren de ondersclleidene Admiraliteits-collegiën, (Iesti
jds te Amsterdam ,te
ltotterdam , en te Middellmrg gevestigd (1), geheel onafhankelt
jk van elkander geweest, en badden na Lmczsvsh's vertrek een anderen band gekend,dan hunne gemeenschappeli
jke onderwerping aan den Raad van State en de Staten-Generaal. Dit

(1)VolgensdeResol.derStaten Gen.v.12 Augustusen 2 Sept.1589 wasreedsin 1588 een
onderstand van 30000 kroonen (J90000) toegestaan,die in 1589 vernienwd werd. Vgl.B0R,
1ll p.476, 477. vAx METEEEX, f. 304 b.

(2):0R,lllb1.497,758;IV bl.497. Resol.d.&:
z/:4-t;:4.28 Nov.1589.
(3) Ilet getal der oorlogschepenbedroeg destjdsin llolland 38, in Zeeland 12,in Friesland
18,behalve de kleinere schepen, geschikt om op de binnenwateren dienst te doen.vzx xETznEx,
f.296 b. Zie ook f.303 d.

(4)IzglcEs'
rzn had een Admiraliteits-6ollegieteIlborn opgerigt,hetwelk echterna zi
jn vertrek
naar hmsterdam was verplaatst. Resol.t'
. Holland, 1589 b1. 126. PE zoscE, Gesch. w. h. Zeetr.
).b1. 264, 280.
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vooral openbaarden bj de invordering der Convoijen en Licenten (1) , waaruit de Ad

-S

miraliteiten geWoon waren hunne inkomsten te vinden. Elk collegie ging daarbi
juitsluitend in ilet belang van zi
jn gewest te werk, liet oogluik-end aan de kooplieden
van zi
jn regtsgebied den sluiklaandeltoe en begunstigde lzen doorlage regten, terwtjl
van de schepen uit de overige provinciën het verschuldigde met gestrengheid geheven Averd. Ook in het bestuur dier geltlen heerschten vele lnisbruiken, die het

zeewezen vaak bi
j gemis van de noodige geldmiddelen lladden doen kwi
jnen,weshalve
Prins wlrx-zx reeds in 1582 had doorgedreven, datde Convoi
jen en Licenten voortaan
niet meer tot de provinciale naaar tot de algemeene belastingen zoutlen behooren, en
uitsluitend tot uitrusting en onderhoutl der oorlogschepen zouden gebruikt worden.
Hp
-- was er echter niet in geslaagd om in de regeling der marine meer orde en eenheid te brengen; doch de Staten van llollattd, die zich door de invortlering der Con-

voi
jen en Licenten il) Zeeland verongell
jkt achtten, en bovendien vurig verlangden
bet bestuur over het zeewezen gel
zeel aan Engelschen invloed te onttrekken, hadden
later naet klena op de oprigting vau een Superintentlent-collegie aangedrongen, waar-

aan het boofdbewind over al de Admiraliteiten zou worden toevertrouwd. Bi
j tle
benoeming van Prins zxtuRlTs tot Admiraal-Generaal der Vereenigde Gewesten in

1588 (;) werd dit ontlerwerp eindeli
jk door t1e Staten-Generaal g'
eregeld, en door
Holland's invloed kwam in 1589 het Superintentlent-collegie werkeli
ot stand.
*i
#k t
Doch de hevige tegenkanting van Zeelattd en de ontevredenheitl van Geldertand,
Groningen, Utrecltten orerjjssel,die in dat collegie nietvertegenwoordigd werden en
er zich daarom niet aan wilden onderwerpen , nootlzaakten de regering om het na
vier jaren weder op te heFen. De oneeniglleden tusschen Ilbltaltd en Zeelaad namen

meer en meer zulk een ernstig karakter aan, dat zi
j tot openbare vi
jandschap
dreigden over te slaan. Hollandscbe oorlogschepen kruisten op de Zeeuwsche stroomen,
om de in- en uitvarende koopvaarders te ontlerzoeken: en de Zeeawen scilorsten uit
weerwraak eenige Hollandsche ambtenaren in hunne provincie. De Koningin van En-

geland,beduchtvoor de gevolgen van dezeergerli
jke twisten, bood te vergeefshare
bemiddeling aan. Eerst in 1597 gelukte het Prins MArltl'
rs om zoowel Ilbllattd als

(1)De coîtvoyen, oorsprozlkelijk gelden,diedekoopvaardi
jschepezllnoesten opbrengell,indien
zi
jhetgeleidevaltoorlogschepen begeerden,wel.dezlna hetuitbreken valldeztopstand voorvri
jgeleide-brieven betaald, totdat zi
j in 1574 in vaste inkomendeen uitgaanderegten veranderd
werden. De Lieenten waren xerlofgelden om den vi
jand langsdestroomen en rivieren eetwaren
en goederen toetevoeren;zi
j kwamen in 1572 in Zeeland en daarnaook in Hollandin zwang,
en bragten aanzienli
jkesommen ep. o:zoxt;E,t.a.p.1)1.268- 271.
(2)Hiervoor,bl.364.
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1589 Zeetand tot toegeelljkheid te bewegen, en een verdrag tot stand te brengen,waarbj
het zeewezen op een beteren voet werd gebragt. De Admiraliteit, die in 1586 teSppr'?
opgerigt, doch sedert naar Amslevdam verplaatst was, werd hersteld,en daarenbovenaan

Friesland eene eigene Admiraliteitte bokkklm toegestaan(1).Elkcollegiezoubestaanuit
zeven leden, waarvan vier uit het gewest, waal4n het gevestigd was, uiteene voordragt

der Provinciale Staten,en de drie overige onmiddelli
jk door de Staten-Generaaluitde
overige gewesten zouden verkbzen wordcn. Alleen aan Zeeland werd toegestaan, dat

de Gecommitteerde Raden geli
jk te voren het Admiraliteits-collegiezouden uitmaken.
De Admiraal-Genemal was Yoorzitter van ell
t der collegiën, en had het regt om de
scheepsbevelhebbers te benoemen uit eene voordragtvan twee Personen. Aan de Admiraliteiten wasde regtspraak-in zake van blliten zeerooveri
j, de zorg voorde verdediging
der kusten, stroomen en havens en de bescherming des handels,hettoezigt ok-er den
bouw en de uitrusting der schepen, de monstering en betaling der zeelieden, benevens

de hemng en hetbeheerder Convoi
jen en Licenlen opgedragen. Zj bleven echteraan
de bevelen der Staten-Generaal onderworpen, die ook door de opgelegde verpligting
van rekening en verantwoording, de benoeming der hoofdambtenaren uit eene voordragt
en llet voorbehoud van herziening der vonnissen hunne oppermagt gehandhaafd hadden.

TFeemalen 'jjaars zou eene vergadering van afgevaardigden der onderscheidene Admiraliteiten bi
jeen komen,om onder leiding van den Admiraal-Generaalalgemeene maatre-

gelen voordebeveiligingderzeeenhetbeleidvandenkri
jgteberamen(;).Niettegenstaande
deze inrigting aanvankeli
jk slechtsvoor één jaarwasvastgesteld, heeftzi
jlangzanzerhand
meerdere vastheid gek-regen, en is in hare hoofdtrekken tot den va1van de Republiek

in 1795 in stand gebleven (5).
Terwi
jl de geschillen.over de ongeli
jke heëng der Convoi
jen en Licenl
,en en de
oprigting van het Superintendend-collegie de goede verstandhouding tusschen Ilellan4
en Zeeland verstoorden , ontstond in Ilolland zelf een twist, welke de eenheid van die
provincie dreigde te yerbreken. Noord-flollaltd of het Noorder-h-wartier was reeds

sedert den aanvang van den opstand tegen Spanje beducht geweest, dat het door
Zuid-Holland overheerscht zou worden, en had daarom nog in 1585 door tusschen-

komstvan den Syndicusvan W est-Friesland FhkwçoxsxAxrzox aanden Prinsvan Orahje
(1) ln 1645 isdeze naarHat-lingen verllaatst. DeAdmiraliteitvatljhrest-lhiestaltd had sedert
1592 beurtelings q'
oor drie maanden zitting te ffppkw eu tc Enkhuizen.

(2)Aan dezevoortreFeli
jkebepaling totbehoud van gemeenscllappeli
jk-overleg en eenparigheid
Jn het bestuur is aanvankel
ijk weinig gevolggegevext.Eerstsedel-t1648 zijn te'sJftwe#
jaarli
jksche

bi
jankomsten gehouden,diedennaam van Haagsche #et
çpfpxe.
çlpebbeltgekregen,en geregeld tot
1795 hebben geduurd.

(3)pEzoyG:,t.a.p.bl.:65-295. soa,11Ibl.446;lV.306,391. vAsxnl'
sass,f.2O .
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eene bi
jzondere akte verzocht, waarbl
j de instandhouding der Gedeputeerde Raden aan 1580
het Noorder-kwartiev gewaarborgd werd. lnzonderheid waren de steden Spprzl, EnkAufzezl en Medemblik, die in het oude kvest-Friesland gelegen waren, op de handha-

ving hunneronafhankelt
jkheid bedacht,en daardie landstreek voormaalseenezellktandige
Heerli
jkheid wasgeweest.beweerden zi
jdatdeafzwering van FlLlI>shun hetzelfde regt
op de Souvereiniteithad gegeven, alsde Staten der overige gewesten zich zelven hadden

toegekend. Tjdensde beraadslagingen overde opdragtderhoogstemagtaan Frankvjik
in 1585 hadden zj er op aangedrongen,dat î/
vest-leriesland als eene metHelland
verbondene provincie, en geenszins als een onderdeel van dat gewest, vermeld zou

wortlen (1). Hetbestuurvan xzzlczsrEh,in verband metdegezindheid van soxov (:),
had aan deze neiging tot meerdere zelfstandigheid nieuw voedsel gegeven. ln 1586

was te Heortt niet alleen eene afzonderli
jke Admiraliteit maar ook eene munt
opgerigt, alwaar geld geslagen werd, dat het opschrih ))lveneta ?lp'
tl(I argentea bn

vIf,lf?;W e.
ît-Frisl'
,
ae''droeg (5). Alkmaar, Edam ,i
klbnnikendam en Pltrmerektde,die
insgeli
jks in het collegie der Gedeputeerde Raden vertegenwoordigd werden,waren
echter geenszins tevretlen dat de naam van î'
Vest-Friestattd voor het gansche Noorderkwartier zou gelden, en verl
zinderden dikwerf (Ie overige steden, tlie de minderheid
uitmaakten, hare eigene inzigten te volgen. Beze werden hierdoor nog meer aan#edreven om hun voornemen ten uitvoer te brengen ; en MxALzox vormde het plan tot

instelling van een afzonderli
jk collegie van Getleputeerde Raden voor îvest-Friesland,
waarin aan Edam en Mtlttnl
'kettdanè
,, als naastbi
jgelegene steden, zitting gegeven,terwjl Purntevende, als eene afzonderltjke Heerli
jkheid, uitgesloten zou worden. De
staten van Hbllattd bragten de drie steden te vergeefs onder het oog, tlat kvest-Friesland geenszins op zelfstandigheid kon aanspraak maken, daar het voormaals door de
Graven van klblland met de wapenen veroverd en aan hun gebied gebecht was.
Deze berinnering was weinig geschik-t om de gemoetleren tot bedaren te brengen.
#pprzl, Enkltltizett en Medemblik weigerden zich in de staten te laten vertegenwoordigen, en hun aandeel in de belastingen op te brengen. Door tussclzenkomst van

Prins .
xxval'
rs werd einfleli
jk een verllrag gesloten, volgens hetwelk hetcollegie vang0oct
-ven. De stemmellder drie steden
Gedeputeerde Raden op den vorigen voet zou bl*il
zouden echter voorlaan te zamen zooveel gelden als de overige vier, en alle Ordonnantiën zouden nainstens door één gemagtigde uit de drie en éên uit tle vier steden

geteekend moeten zi
.
jn. Ofschoon deze schikking slechts N'oorloopig was aangenomen.
(1)vA:wIJ5ol1AVAIIEyAAIt,V1l1bl.33.
(2)Hiervoor,b1.339,345-347.
(3)Nienwczilveren muntderlleerli
jkheidWest-Friesland. vslzltls,(AronijckvanStmrn,b1.260.
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1589 bleef zi
j stand houden. daar MAALzox eerlang zi
jne betrekking van Syndicus met die
van Raad van Prins xArRl'
rs verwisselde, en zicllnietverder om de afzonderlj'ke Souvereiniteit van W est-Frieslavd bekommerde (1).
Te midden van dezen stri
usschen de belangen en vaak baatzuchtige wenschen
#i
@'d t
van de onderscheidene gewesten .(lie voortdurend de onmisbare eenbeid en zamenwerking

ondermjnden, hadden intusschen de wapenen der Spanjaarden nietgerust. Het bezit
der belangri
ke vesting Geevtrllidenho-q had ben eene belangri
jke schrede nader tot
-j
het hart der Republiek gebragt, en PARMA besloot deze gunstige gelegenheid niet

voorbi
j te laten gaan,maar eene poging te wagen om tot in Utreebten Ilelland door
te dringen, Hi
j was echter zelfbuiten staat zi
jne legerbenden aan te voeren. Bi
j den
terugkeer van Geerlrltidenbevg naar Brll.
qsel was hi
j in de rivierde Illjle gevallen,
doch had terstond zi
jn paard wetler bestegen en geweigerd zi
jne natte kleederen te
verwisselen (2). Ten gevolge dezer onvoorzigtigheid was hijddor l
toortsen aangetast,
die temeereen ernstig ltarakteraannamen,daar hijreedsvroegeraanwaterzuchtgeleden
bad. OI) raad zi
jner geneesheeren was hij le Spa,de baden gaan gebruiken,na den
Hertog van AlAwsvlx,p tot opperbevelhebber dertroepen in Braband te hebben aangesteld.

jnerzwakte.Sedert
Ligchameli
jke ongesteldheid wasechtergeenszinsde eenige oorzaak zi
den ondergang derOnoverwinneli
jke vlootbaddenteleurstelling enmiskenning aan zh*#-negezondheid geknaagd.Nietalleen waszi
jne hoop op de verovering van Engeland in rook
verdwenen, en had het vruchtelooze beleg van .
#ergezl-pp-zpp'n eene vlek op zi
jn
scbitterenden kri
jgsroem geworpen: maar bovendien hadden zi
jne vi
janden van deze
omstandigheden parti
j getrokken om hem bi
j vlx,ll:s van onbekwaamheid,vantraagheid,
ja zelfs van omkooping en verraad te bescbuldigen. De Hertog van xznxxA sxnowx&
llad zicllgehaastde mislukking der grootsche onderneming,aan wicrhoofd htjgesteld
was, aan 1,AxtxA'sonvoldoende toebereidselen te wtjten; en de Spaansche grooten en
Nederlandsche edelen,die zjnen roem benjdden en nietkonden dulden dathethoogste
gezag over de Spaansche Nederlaltdelt aan eenen Italiaan was toevertrouwd, hadden
deze gelegenheid gunstig geacllt om hem het vertrouwen des Konings te ontnemen.
PAKMA had zicl' verpligt gezien den President van den Staatsraad hxcuARnov naar
.

Span)
,'ete zenden,om zi
jn gedrag te verdedigen,en boewelvxrws,althansinschjn(5).
hem volkomen regtvaardigde en zi
jne voornaamste aanklagersuitde Nederlandettverbande,
- bleef de gegronde vrees hem drukken dat de Koning vroeg of laat het oor
: Yado'
l.Vll b1.175.
(1)s0n,lll bl.481. Ygl.glsosanlzx,Geseh.#e.
(:)STRAOA,11p.609. v:s MBTMIL>:X,f.302 c, vermeldt dit voorvala1s reeds derz104en Novem-

ber 1588 gebeurd-

(3)GkcllAao,Cœ.
remondencede Phihppe 11'
,11p.LXïXI-LXXXVIII.

aan zi
jne vi
janden leenen en hem van ontrouw verdcnken zou. Bi
jdeze redcnentot 1589
mismoediglleid voegden zich de treurige toestand der zuideli
jke gewesten en de onvoldoende ondersteuning,die hj uitSpalt
jeontving.Doorden langdurigen kri
jg uitgeput
en bovendien van bandelen ni
jverlleid beroofd,waren de zuideli
jke Nederlanden,geenszins in staat de oorlogsltosten te dragen, die de instandhouding van een lalri
jk leger
vereischte. Dageli
jks verminderden launne hulpbronnen donr lletvertrek van duizenden,
die in het welvarende Ilblland gelegenheitl zochten om hun brood te verdienell of
bunne kapitalen andernaaal aan de zee t0e le vertrouwen. Te vergeefs wendde 1>AltxA.

zicb tot Fzl-lps om soltli
j voor zijne traepen;men verwontlerde zich in Spanje dathi
j
geld nootlig had,niettcgenstaantle hi
j over de hulpmidtlelen van zoovele gewesten l
ton
beschil
kken,en vond daarin eene nieuwe reden om zi
jne bedoelingen le wantrouwen (1).
lloezeer door zi
jne ongesteldheitl l'erlailldertl zelf de kri
jgsverrigtingen te besturen,
besloot pAltMzk ecltler onverwi
jld van Ceez-ll-ttl.
denberg's bezitparli
j te treklken,en gaf
den Hertog van àxxxsFEso bevel om tleusdett aan tc taslen, Tevens trok de lleer van
v-xaxxsox,die door I'lslpstotSladlloudervallGeldel.land wasbenoemd,xuttteenigetroepeu
naar Bil
-nllol-lv,en sloeg lletbelegom (liestacl, naopzi
nentogthetkasleelBll
j
,-t
???@?ct?/c,dat
-j

MAARTEX scHswlt toebelloorde,vcroverd te hellben.Oek hervatle vERol:o()lerzelftlerti
jd
zi
jne vi
#l
#antleli
4l
'
#l
theden.
F z
.
ootla: de Vereeniu
t..#t
le GeAvcsten van tlrie zi
*j
tlen tegeli
jlt werden
.

aangetast, en geen gelegenheid hadden oln hunne verspreitle trnepen op het nleest be-

dreigde punt bi
jecn le brengen (2).Zoodra lnen in Ilollattd tlcn aanlogtvan een vi
jandeli
jlt leger uit 'sRertoqeubosclb naar den Boînlnelevwqal-d vernemen had, werd het
land van zl
klleîla ontler water gezel), J4Jp?tf.
/;-?
-c/?c???,versterlkt, en de ('
lverige grensplaalsen
van garnizoen voorzien. Prins xxval'rs begaf zich terstontl naar Zeelalld, om voor de

veiligheid van Osteltde te zorgep, waarop men meentle dat de vi
jand insgeli
jks
eenen aanslag in den zin bad, en bragt daarop in aller i
jl cenige troepen in
Ztfl
'l-spl/cpd bi
*F
-een. Daar hi
l
j laet van het hoogsle belang achtte nog cenig
ltri
jgsvolk binnen Ileusdeltte brengcn,voordatMAws>-EI.n tlie slatlllatlingeslolell,stelde
hi
j zich zelf aan het hoofd derdaal'
lee bestcmde treepen, nietlegenslaande de Slaten
van Ilblland hem uildrulkkeli
jk verzocht hadtlen dicn gevaarli
jlten togt niet met
le 1,
e
doen. lnlusschen waren de Spanjaartlen reedsin den Bolnnlelel-waal'
d(
1oorgedrongen,
en AxA.
uRzTs, die slechts 1500 man had I
tunnen bi
jeenbrengen. was buiten staathen
daaruit te verdri
jven. NArel bleef Ileusdelt onder tlen bekwamen bevelhebber KARES
vAw LEvlN, Heer van Fanîars, wakkeren tegensland bieden; doch t1t kastcelcn van

lleel, Poedert
li
jen, Brakelen anderen werden door xxwsl-sl-o ingenomen, die zich nu

(l),
.
vAs MSTERE:,f.303c. vAsIlsî'
o,1,1.195. STIIAPA,11p.567-578.
(2) Bon, lll b1-458.
IlI DEEb. 1 STrK.
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rs bleef
1589 gereed maakte de G ctlf over te trekken en in Ilblland te vallen. XAvax'
mel onbezweken moed de beste maatregelen nemen om den vi
jand afbreuk te

doen en tegen te houden, en spaarde zich zelven daarbi
j zoo weinig, datde Gedepnteerden der Stateu hem dringend verzoclzten de uitvoering zi
jnerbevelen aan anderen
over te laten, daar hi
j naar hunne meening niet slechts buiten noodzaalt zi
jne veiligheid op hetspelzette,maarook zi
jn gezag verminderdedoorin devermoei
jenissen
en gevaren zi
jner k'ri
jgslieden te deelen.Doch dePrins,die reeds wisthoeveelhetvoorbeelden het onafgebroken toezigt van den veldheer vermogen, lachteom hunnebezorgd-

heid en volgde zi
jn eigen zin (1). Eene onverwachte gebeurtenisredde Holland in
dithagchelt
jltti
jtlsgewrichtvan een vi
jandelt
jken overval,diedenoodlottigstegevolgenna
zich had kunnen slepen. X et moeite Ilad de Hertog van PARMA, die zich in hooge

mate de genegenheid zi
jner troepen had weten te verwerven,in den laatsten ti
jd hunne
muitzucht bedwongen.Zi
jne afwezigheid en de algemeene haat van hetkri
jgsvolk jegens
den norschen en gestrengen Graaf van sxixsvElzo deed het smeulend vuur op nieuw

uitbarsten (2). Op het punt de Jz
Fftt'/ over te trekken, weigerde het Spaansche
regiment LEvvt langer dienst te doen, voordat de achterstallige soldi
j betaald was.
Te vergeefs beproeftle xAxsrst,
o de muiters door betlreigingen en beloften tot hunnen

pligt terug te brengen. Zi
j ontzagen zich niet op. hem te vuren, en lroltltcn naar
Grave terug. Het hierdoor ontstane oponthoud gaf àxxual'rs g'
elegenheid tot verdediging

van den Tielel-tvaald drie schansen op te werpen en zi
jne legermagtte verslerken,
zoodat sxxwsFElzo genoodzaaltt wertl onverrigter zal
te terllg te lteeren. llet beleg van

Rettsden werd totin Octobervoortgezet,docl,toen insgeli
jlksopgebrtll
ten (5).
De inval der Spanjaarden in Gelderland liep minller gunstig af. Reetls setlert
eenigen ti
jd had het willelkeurige getlrag van AI.
&UNPVTEN scllExx, pien (1e bescherming
van het ot
lel-lvwartier was toevertrouwd , den Slalen lnenigvllltlige reclenen van onte-

vredenheid gegeven.Geen mitldelen ontziende om geltlvotlr zi
jne lroepen te beltomen,
plunderde hj niet slechts op vi
jandeliilk maar oolt op onzi
jflig gronflgebietl, hield de
(1)BOR,lllb1.469,533.l
èlz
tunl'
rsbegeerdedatdeGedeputcerdezll'
nethtllt'
lllaarBomlnelzoudell
gaan, doch deze Iladden in dien gevaarli
jken togtweizlig zin. ln hunnen l
aricfaau deStatcn
klaagden zi
j,datzi
j tezwak waren om voldoendeu invloecluitte oefklzen;)datdegrootwichtigheyd van dersakewelvereyschtedatdeStaten aldacrbijderhand quamen,ten minsten eenige
van hexpluyden; om sometvoorgaendeberaetslagingeen dclibel'atiecollegi
js-gewi
jsedesaken te
overleggen, en met meerderautoriteyt zi
jn Excell.tebevelen hem so niettehasarderen-''Ygl.
vxN oEa xExp,Ilaurits t'ét?z Nassalt, l b1.99, 100. Res.t,
. Ilolland, 1589, b1. 645.

(2)s'
rnz
ko,
:,11p-6.
50,610.
(3)Bolt,11Ib1.467,470,477. vAx MEl
-snEx,f:30:
,. s'
l
-nwo,
k,ll p.617.
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schepen aan, die de rivieren wilden opvaren, en maakte zich van de opbrengstder 1589

in- en uitgaande regten meester. Jnder voorwendsel dathj een vri
j Duitscher was,
en geen Engelschman,dien men totde dienstlton ))pressen (1),''sloeg ht
j debevelen
der Staten-Generaalin den wind,en gafhun zelfs geen kennisvan zt
jne stoutmoedige
maar dikwerf zeer gewaagtle en met weinig overleg beraamde ontlernemingen, die

zelden duurzame vruchten droegen. Daarenboven toonde hi
j zich ten uiterste misnoegd, dat hem niettelkens op zi
jne eerste aanvrage geltl en kri
jgsbehoeften werden
toegezonden. Het verlies van Boltn (2) weethi
j aan den onwilder Staten, om hem
te ondersteunen, en hi
j gaf zelfs niet onduideli
jk te kennen, dat lli
j de Vereenigde
Gewesten verlaten zou, indien hi
j voor zi
jne getrouwe diensten zoo sleclat beloond
werd. lloewel de Staten derlaalve voldoende reflen hadden om den vertoornden bevel-

hebber, die reeds tweemalen van parti
j gewisseld' had, te wantrouwen, begrepen zi
j
echter met zi
jne luimen geduld te meeten llebben, daar lletbehoud van het ovevkwartiel. grootentleels van zi
jne getrouwlleid aiaing. Hetbleelkechter nietdatscuExx
verraderli
jke plannen ltoesterde. Integendeel was lai
j voortdurend op bedaclltden
Spanjaarden afbreuk te doen. Op vel'
zoek van vzRnvoo, tlie dringend verlangde om
de sclzans te Emenlil weder aan w zI,
I,>:M LooEw lalt te ontnemen, zond t1e Heer van
vARtxBox eenige versterking in troepen en geld naar Frieslalld; dech scuEwK, die

daarvan berigt had bekomen, overviel het convooi op de Lipperlteide bi
j J4scq
sc!,
dreef de Spanjaarden op de vlugten maakte zich van de aanzienli
jke kri
jgskasmeester.
Waauweli
%'iks van dezen toVu.'t terute.Jtu..#elkomen,.
eraamde lli
ieenen aanslag't)p ij'
ijlîtegen,
' b
t#
dat 1)J
,'rcedsmeermalen ie vergeefs beproeftlhad bi
j verrassing in te nemen (5). Uit
de sclaans te 'îGvavetlweel-d,die later den naam van Scllenkeîtscltalls kreeg, vulde lai
j
vi
jf en twinlig scllepen en.platboonlde vaartuigen met soldalen en gcsclzut, en voer
daarmede de '
lz
Yrf7c/af, terwi
jleene afdeeling ruiteri
j den landweg insloeg. svindstilte
en laoog water belemlnerden tle vaart, zoodathi
j nietdes nachts, gel*
i#
ik hi
*
jberekend
had, maar eerst tegen den morgenstond voar Aïi
jlnegettkpam. Niettegenslaande vele
.

.

schepen in de duistel.
nis waren achtergebleven, ging sctlEax terstond aan land, en liet
.

de traliën breken uit een huis, waardoor hi
j terstond op de markt hoople te komen.
Docl
a hier werd #
juistbruiloftgevierd,zootlatde huisgeneoten den aanslag ontdektenen
hetalarna doorde stad versjlreidden. Oogcnblikkeli
jk kwanlde bezetting metde burgeri
j onder de wapenen, en verdreef de ltri
jgslicden uitlzethuis, lletweik zi
j reeds
hadden ingenomen. Deze weken daarop in verwarring naar de rivicr terug, en spron-

(1)II0R,111b1.379.
(2)lliervoor,b1.383.
(3)non,lilbl.380. vxx x>rl'
lrly
;x,f.296 c.
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1589 gen met zooveel overhaasting in hunne sclluiten, dat verscheidene te vol werden geladen en te grontle gingen. Te vergeefs had scllEyK de zi
t
î
n totstaan trachten te
'ne

brengen, en met eigene hantl eenige vlugtelingen neergeveld. Eincleli
jl
t g'
edwongen,
voor de overmagt te wi
jken, begaf hi
j zich insgeli
jks scheep; docl hetoverladene
vaartuig sloeg om ,en de wakkere aanvoertlerwerd door zi
jne zware wapenrusting verhinderd zi
jn leven metzwelllrtlen te redden. Ii
jn li
jk werd opgevischt, gevierendeeld,
en oI) staken ten toon gesteld. Doch tle lleer van vwax:
usow, voor de weerwraak
van scllExlt's verbitterde soldaten betlucht, liet de stukken in eene kist leggen en in

eenen toren bewaren. Eersttweejaren later, na (le inname van Nijmegen.dof
ar xz
tu-

ax'
rs,werden zi
jin tlegrootekerk van St.,$'
/ct,c/lbegraven (1).
De dootl A'an scuzxlt beroofde de Vereenigde Gewesten van een der stoutmoedigste

bevelhebbers, die sedcrt den opstand tegen Spalqje voor llunne vri
jheid de wapcnen
hadden gevoerd. Van zi
jne jeugd af in den l
tri
jg opgevoed, washetwissclvallige en
avontuurli
jkeoorlogsleven hem eene beltoefte gewortlen.Doorecn i
jzersterk gesteltegen
alle vermoei
jenissen en ontberingen gehartl, washi
j bovendien tegen den ontzenuwenden
invloed der onlnatigheid bestand.Nilnmer vervulde hi
j zi
jne krijgsmanspligten metmeer
naauwkeurigheid, en voerde hi
j nletmeer beleid zi
jne stoute aanslagen uit, (lan wanneer de bclter lustig wasrontlgegaan, en zi
jne vi
janden hem buiten staatachtten lten
te verontrusten. Geene inspanning was hem te grootom zi
jne oogmerlten te bereiken.
Vaak bleefhj dagen en nachten in volle wapenrusting op zi
jn paard zitten,waarop hi
j
nietslechtsspi
jze nam ,maar ook slapen kon. Zoo solnber was zi
jne gemoedstemming,
dat men hetn nooit hatl zien lagchen, en zi
jn ligtontvlambare toorn verleidde hem
niet zeltlen tot onmeêdoogende wreedheid.Hoewelhi
j de lkri
jgsttlcht gestrengeli
jltllandhaafde, cn zich niet ontzag zi
jne soldaten metslagen tothunnen pligt te brengen,
werd lli
j niettemin doorllen alseen afgod vereerd, daarhi
j aan hunne roofzuchtden
vri
jen teugelliet,en hun steedseen ruiln aandeelscllonk in den behaaltlen buit. llet
ontbrak llem aan getluld en voorzigtigheid, om een grootveldheerte zi
jn,doch weinigen hebben hem in de kunst geëvenaard om den zoogenaamden kleinen oorlog te

voeren. De beginselloosheid, waarvan zi
jne herhaalde verandering van parti
j de bewi
jzen gaf,werptechter eene onuitwischbare vlel
top zi
jn karaltler. Geen vaderlandsliefde
bestuurde zi
'
jne daden: de kri
*
jg was voor hem een geliefkoosd handwerk, datzijnen
arbeid meteeren buitbeloonde (2).
4

De ongclukkige aqoop van den aanslag op Ni
jmegen bragtde zuitloosteli
jke grenzen
(1)Boll,lllbl.459,460. vAyMETEItE:,f.303. sEye
rlvotlslo,1)1.448 450. cllAppuh'
s,t.a.p.
1 p.604. GaoTltps,Ann.p. 134.

(2)aon,t.a.p. vAN MSTI:nEN,f.303 c. STISAOA,11p.633.
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der Vereenigtle Gewesten in groot gevaar.De bezetting vanScltettkenscltatts, nictlanger 1589

door haren gestrengen aanvoerder binnen tle palen der krjgstuchtgehouden ,sloeg terstond aan hetmuiten,en eischte de onmiddellijke bctaling der achterstalligesoldij. Ook
was men niet zonder bezorgdlleid dat het overige kri
jgsvollt in het overlêwartier dit
besmettell
jke voorbeeld volgen, en den Spanjaarden gelegenheid geven zou oal in
Gelderland door te tlringen (1). De Staten-Generaal namen echter terstond de nootlige
maatregelen, om ditonheilte voorltomen. Zi
j verzochten den Staten van Holland om
het noodige geld voor de muitende troepen terstond naar Scb.enkenscltans te zenden ,

daar zi
j deze sterltte ))als een breitlel:,001
*Lki
jmegen en een sleutelvan hetland''bebeschouwden, en gelastten den Graal'van lllluw >rxAAh zich terstond naar Arnhem te
begeven. Op diens bevel was de Graaf van vwtzcussrElx reeds naar tle schansbi
*
j Bees
verlrokken, om de orde ontler de aldaar liggentle troepen te bewaren. Niettegenstaande
Ilolland reeds door het beleg van lleusdelt en den inval van (len Graaf van slz
kwsvst,o
in den Bommelerwaavd tot inspanning van al zi
jne krachten genooptwerd, bragten

de Staten de gevorderde sonlbi
jeen, zoodatde bezetting van Scltenkenscb,ans tevretlen
gesteld en tloor ander kri
jgsvolk vervangen kon worden (;). lntusschen werd de belegering van Bi
f
l'lèberlêdoor den lleer van vz
kRwàxsoy met i
jver voortgezet. De Gouverncur dier plaats, wien tle doot
l van MXARTEN scllExl
t de hoop op een spoedig ontzet

benomen had, zond twee zi
jner Kapiteinsnaar Ilolland, om ondersteuning te verzoeken (5)- Hoewel men weinig Iaoop koesterde om de stad te behouden, begreep men
echtcr andcrlnaal eene poging te moeten Wagen ol'
nI
aaar van levensmiddelen en jtrI
*
J*O
GSbehoeften te voorzien. De Graaf van >IEI7w ENAAR liet daartoe te Arnltem een aan-

zienli
jk convooi gereed maken, hetwelk hi
j onder bedekking van duizentl ruiters en
tweeduizend voetknechten binnen Bè
jnberk hoopte te brengen. Doch llet werd hem
niet vergund, deze onderneming zelf te besturen. Terwi
jl lli
j in hettuighuis bezig
WaS eene nieuNs'e Soort Van YullrWerlken te bezigtigen, waarvan hi
j tegen den vi
jand
gebruik wilde maken, viel eene vonlt in llet ltruid en veroorzaakte eene ontplomng,
die een gedeelte van het gebouw deed instorten en aan verscheidene Personen het
leven kostte. De Graaf van >I>;Vw '
ENAAR was zoo zwaar gekwet
st, dat lli
j weinige
dagen later overleed. Hoezeer hi
j zich noch a1s veldheer noch als staatsman door

buitengewone bekwaamheden ontlerscheidde, had hi
j door zi
jne getrouwe pligtsbetrachting en zi
jn onberispeli
jk gedrag het vertrouwen der Staten-Generaal en de algemeene achting verworven. Sedert het Stadllouderschap van Gelderland hem in 1585

(1):on,llIbl.460 vv.
(2) soa,l1l b1.463.
(3)stàn.lllb1.475.
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1589 was toevertrouwd, had hi
j zich geheelaan de belangen der Vereenigde Gewesten toegewt
jd,en daaraan nietalleen zi
jne rustmaar ook een grootgedeeltezi
jnerbezittingen
opgeo/erd. Voli
jver voorde Calvinistische leerbegrippen en gemakkeli
jk door schoone
woorden in te nemen, had hi
j den Graaf van xazlczsTEh aanvankeljk een onbepaald
vertrouwen geschonken, doch zich weldra van den Landvoogd afgewend,toen hi
j bespeurde hoezeer diens parti
j zi
jn Stadhouderli
jk gezag ondermi
jnde (1).
De verdrevene Keurvorst van Keulett verloor in den Graaf van >IEI/wE>AAK en in

XAARTEN scHlaK twee zi
jner i
jverigste voorstanders. Daarde ongunstige loop van den
kri
jg in het overkwartiev zi
jne hoop voortdurend verminderde, om door (le ondersteuning der Staten-Generaalhetbezitvan zi
jn Bisdom te herwinnen, verliethi
j onlstreeks
dezen tjd de Vereenigde Gewesten. Nietongaarne zagen de Staten van Iletland hunnen ltostbaren gastvertrekken, wien zj niet alleen op het huis Ilondsltolredjjlc (
.2)
gehuisvest maar ook naetonbekrompenheid ondersteund hadden (5). De gunstige verwachtingen, welke de overgang &'an rRvcnsEs tothetProtestantisme aanvankeli
jk had
opgewekt, waren spoedig in rook verdwenen , daar de Duilsche Vorsten in llunne trage

onverschilliglleid volhard en daardoor den Spanjaarden de gelegenheid verschafthadden
om alle vruchten dier omwenteling te doell verloren gaan. Nog onlangs hadden zi
j
hunne gezindlleid jegens de Vereenigde Gewesten duideii
jk uitgesproken. Toen Bontt
in het vorige jaar belegerd werd,had deonverlnoeidescllsxK,natevergeefsbi
jKoningin
ELIZABETII ondersteuning gezochtte hebben, zich totden desti
jtls vergaderden Ri
jksdag
gewend, en de bescherming'der Protestantsche Yorsten ingeroepen.Docll men had hena
tot antwoorfl gegeven, dat men het niet geraden achtte ziclz tegen den Koning A'an

Spanje te vcrzetten, naaar veeleer er op bedaclltwas dien magtigen nabuurte vriend
te houden. Van deze zi
jde hadtlen t1e Staten del'halve geen bi
jstand te wachten (4).
(1)son,lllb1.479,480. sTnAI
)A,11 p.634.

l)eGraafvanxlEu&vExaàltwasgcluzwdlnetde

wedllwe van del, Graaf van ntlony, dif
? in 1568 op lastvan den llcrtog vall .
&l-vw olltlloolz was,

Aa dtàlldood van llaren eclltgezlootverkot
,lat de wedtzxve de lleerli
khtaid van de Stad j'
volldricltem
*i
en llet land vazl Altctla, dit
a I'
Iaardoor lzltrel'eerste,)echtgcnootwas Jzagelaten,voor J 92.00(?
.

aan dp Statell van Ilbllaltd. B01),b1.55
'3.

(2)llit huis werd i1tlletvolgtzlld
'ejaaraan Prins MALrl
tll'
sten gebruikcgegcvcn. ltetlds in ltet
vorige jaar lkadden deSfaten xan Ilolland hem mctde llecrli
jklleid van Jfonster en nlbnster-Ambacht begiftigd. Resol. w. llolland, 1588 1)1. 184; 1590 b1.515. 0ok schonkcn de Staten-tlene-

raal hem Bergen p, Zooîttbenevensandere den vi
jazid ontweldigdeplaatsen,a1seenevergoeding
voordebezittingen,diezi
jn vaderdoorden opstand verloren had. GRoTlus,Ann.p.126.
(3)Resol.t/.Holland,1588 là1.447,466;1589 bl.477 vv. GaoTlvs,An?z.p.134.
(4)Ilistorie. #'t
Y?v/d deelenz.131.621. Gaol-lus,A????.1).126. Vgl.z.'
Bosscuw,de f)?
z'
J/.
çc#dr#
en de .
A-t?#:r/tz9?#t?z.x vikot' t&??J.
f'
uîêstelsehelt JJ'
?'
t?#c, 7sGl.
av. 1847 ,bl.29.
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Het ongeval 4an den Graaf van FIEUw EXAAR bragt geen verandering in het voorne- 1589
men der Staten, om Rk
jnberk van proviand te voprzien. De Graaf van FALCKESTEIX,(le

Baron van PonELl'
rs en de Engelsche ridder FaAwcls vzaz kregen lastom onverwi
jld de
beraamde onderneming te volvoeren. De Heer van vAaAxBox, tlie den Graaf van

xAssvzso met eenige yendels uitBraband verwachtte,om hem inhetbelegvanB'
l
jnberk
te ondersteunen,trok hen te gemoet.In de nabjheid van de belegerde stad kwam het
tot een treffen, waarin vxaz, die de achterhoede aanvoerde, zich vooralonderscheitlde,

en de Spanjaarden met groot verlies deed wi
jken. De ti
jding van de aankomst van
xAssFzl,o noopte echter (Ie overwinnaars het vervolgen der vlugtenden te staken, en
zich te bepalen het hun toevertrouwde convooi veilig binnen de stad te brengen , het-

welk hun volkomen gelukte. Daarop trokken zi
j langs eenen anderen weg terug, om
eenen vereenigden aanval van x.
&xsFsLo en V.
&RAMBOw te onlgaan, en kAvamen behouden

in Gelderland terug. De schans bi
j Rees werd echter weinig ti
jdslater door de Spanjaarden veroverd, waardoor R'
q
jnbevlv
- geheel van de gemeenschap metde Vereenigde
Gewesten wasafgesneden (1).
W elligt zouden de Staten de stad hebben ktlnnen redden, indien zi
j haar nogmaals
van de noodige levensmidtlelen laadden voorzien. Prins xxvslrrs, tlie zich daarover met

tle voornaamste kri
jgsbevelhebbers beraden llatl,verlklaardedathi
jhetgeenszinsonmogcli
jk
achtte eenige schepen met proviand binnen de stad te brengen; en de Raden van het
Vorslendom Gelder en het Graafschap Zèttpltelt drongen er sterlt op aan, dat men eene

poging zotz wagen, on) de belangri
jl
te vesting, die naar hun oordeeltot beveiliging
der grenzen van het hoogste gewigt was, te behouflen. De Slaten-Generaal hadden zich

echter voor #'
(
,
'
7'45cr/freedszoodiksverfgrooteopofl'
eringengetroost,datzi
jthansinoverweging begonnen te nem en of t1e voort
leelen van lletll
ezitdierstatlweltegendeaanzienli
jl
te
.

kosten ltontlen opwegen,die llaar beholld vereischte. Vele staatsletlen meenden dat men
(1e hoop m oest OPg0Ven zo(
) ver afgf
llegcne plaalsen tegen de vi
#jantleli
jlte legerbenden
beschermen, te
@'
meer daar llaar Azerlics voor de Vereenigtle Geweslen geen ernstige
gevolgen kon hebben; en oolk in tlcn Raad van Stale vond dit OVO010n Ontlersleuning.
I)e weduwe van den Graaf van wlErw Exz
kaka had
ïeli
-jlter ti
.
jd aan (le Staten-

Gencraal voorgestcld, Itjttberk aan haar af te staan, waardoorzijmeentle datI'&RXA
zoude lkunnen bewogen wordcn Z1
*
1
*ne wapenen van den B,
i
).
3î
, terug
*.
e
n
A.

trek-

lten. vooral indien de schans van 's&rc/pczltllccz'
tf insgeli
jksin hare llanflcn gesteltlen
flie gansclle lantlstreek als een onzi
jdig grondgebietl beschouwd werd. Docl:ditplan
vond weinig bi
jval, en werd vooraldoor de Geldersche staatslieden ten sterkste afgera(1)vAx METERE:,f.303 c,304. Ilistovie:d'eerstedeelenz.b1.(164-666,669. sTnzo:
.,11
p. 636, 640. BExllvot
ll
-lo, b1. 450. cuApprxs, p. 60J. cAnxsao, p. 235, 23S 241. ccpl
-oAlz
k,
p.33 51. CAMPANA, 11 p. 113 115.
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1589 den, daar de Spanjaarden meernlalen getoond hadden geen onzi
jdigheid te eerbiedigen.
wanneer die aan hunne ondernemingen in den weg stend. Terwi
jlmen over het1ot
van B'
t
jnhevlc beraadslaagde,ging echter de geschikte ti
jd totontzetvoorbi
j. Nog verscheidene maanden bood de bezetting aan de belegeraars een heldhafligen tegenstand;

dnch eindeli
jk van alle laoop op ondersteuning verstoken, gaf zi
j op 5 Februari
j 1390
de stad op eervolle l'oorwaarden aan den Graafvan Mxxspsxzo over (1).
Het vel'lies van Ri
jltberlê was echter voor de Slaten geenszins onverschillig, daar
I'ARX: thans hetlaatste bolwerlt had bt
lmagtigd, hetwell
t heln van de oosteltjke grenzen der Vereenigde Gewesten scheidtle. Reetls waren Bonn en 5b3i,
s in zl
jne handen.
Ook over Cleef zocht lai
j nu zi
jn gezag uit te breiden, en daar de bejaarde Vorsl
lne troepen de ovevan die landstreek hem geen llintlerpalen in (len weg legde, en zi
rige nabllren
bcdwang hielden, batl 1'
l:
i
l
7
-(len I)'
().
tt l0tin de nabi
jheitl van Arnltetn
.

gehcelin zi
jne magt.Op last van Fll-lps,dJe zich op grond van hetvroegerebeschermheerschal) der H'
ertogen van Bl-aba,
lî
,tl over W/fc??, lot lleer over (lie stad wenschte te

doen benoemen, wentltle Pxltx.
k insgeli
,
'
#
l
-lts gogingen aan, om llaar in zi
jne magtte
kri
*
#
-gen,
l
. docl) de regering wist fle Spaansclle bevelhebllerso,n le ltoollen, zoodatzi
j
zich 'uetstl'ooptogten in dft
n omtrelk vergelloegtlen en Ajï
eltlnetrl,stlieten (2).
In Ih-ieslaltd was intusscl
aen de slrtjtl tltssclaen vEaorgtlen wlt,I->:sx'
IuooxwllK 'net
weflerzi
jtlscl
aen i
jver voortgezet, hoewel geen van beitle over eene genoegzanle legermagt gebootl, oln zi
jne tegenparl*
i
l
#
- grtlote afbrettlk tloen. ln Juni
j llerslelllen de
Spall
jaartlen de oude schans a2a
n
d
e
l
)
o
ps
l
a
g
,
o
l
n
r
.
?
/
'
?
c
/
?
/
f
/
e
n
5ï
i
o
z
,
l
j
.
1
van loeveer te
P
berooven. De Friesclze Stadhouder, die te vergeefs gepeogd llad de volvocring van tlit
voornemen te verhinderen, voel'
de daarentegen eenige trnepen naar de Eellîs, bemagtigde aldaar eellige sterk.ten, en rigtte tegenover de slatl Elkîbdett eene groote en

slcrlte schans te Ileide op. De Overlaeitldier slatl, die de Spanjaarden in laetgelleilll
bcgunstigde,Svasnietwcinigversvtlnderdloenzl
jvanllarelnurentleverscllansingendageli
jks
a1s een zyvarten berg zagen aanpassen, daar nog nienland el'in geslaagd hvas op diell
weeken en lagen grond voldoende walleu op te werpen. Uit vrees voor de Staat-

schen zond zi
j tpee Raadsleden derwaal'
ts, oltl zich bi
j wllzx-El
u LooEv-llx over eenige
parli
jtlige maatregelen te verontsclluldigen. ln Augustus overvielen de Spanjaarden de
kleine schans te Zbvaagslel'
zî
,.1, (loch de Friezen namen op launne beurtin October
j
de belangri
ke sterlkte te Sollcalttp in. De invallentle vorst noedzaalkte daarop beitle
-j
parti
jen tle wintel'
kwartieren te betrekken (5).
(1):0n,lll b1.502-506. vA:REYP.bl.154. Res.t/-Ilollandb1590,bl.176.224.
(2)Gno'
rll;s,xnn.p.135.
(3)

oi, 111 Iii . 483 .

VA

RED,

hi . 154-15 .
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Ook in Gelderland en Braband maakte de wintereen eindeaan devt
jandell
jkheden. 1'J90
Prins xAraxms bereidde ecbter in stilte eenen aanslag op Breda, waartoe hem onlangs

een vernuftig plan wasaan de hand gedaan. Terwi
jlhj zich op de Voornerschansbevond, om den Tielevwaard voor eenen inval van den Graaf van MAwSFEI,B te beveiligen,

hadden zich eenige scbippersvan het dorp Leur bj hem vervoegd, en bem medegedeeld datzj gewoon waren de Spaansche bezetting te Bveda van turfen houtte voorzien, en kans zagen om eenig krjgsvolk in hun schip te verbergen en binnen het
kasteelte brengen.Desti
jds buiten staataan de uitvoering van deze kri
jgslistte denken.
bad xAvhxvs beloofd de zaak in overweging te houden, doch hun intusschen de diepste
geheimhouding aanbevolen. Hi
j deelde hun aanbod aan oLnxxBAlwEvEx,'r mede, diehet
plan goedkeurde en den Sladhouder voorstelde de uitvoering aan den Kapitein cHARxzEs

nz uzRtr(4lêRz toe te vertrouwen, die zich bj onderscheidene gelegenheden alseen
bekwaam en onversaagd kri
jgsman onderscheiden had. XArhl'
rs had aanvankeli
jk Graaf
FxLlps van Nassau, Gouverneur van Gorkum en de omliggende forten, daarvoor be-

stemd; doch de jeugdige leefti
jd van zjnen beminden neef en het groote gewigtvan
den aanslag deden hem met oLozxBAltxEvzLl''s voorstel genoegen nemen. HERArOIèRX
achtte zich door deze keus ten hoogste vereerd , en verklaarde ziclzbereid zi
jn leven

in deze onderneming te wagen. Nog steeds rustte op bem de verdenking,dathi
j niet
onkundig was geweest van LElcEsrEh's poging om zich met geweld van Leiden meester

maken (1),en hi
jdorstte nayreene gelegenheid om zich van dievlek te zuiveren
en zijne trouw aanhethuisvan oranjetebewizen.DeturfschipperAORIAA>AllRxAAwsz.vAx
BERGEN, met wiens vaartuig het plan zou worden uitgevoerd, werddaarop naar'.
çRago

ontbodenj om in overleg metHEItAITGIiIIE,MArhl'
rs en OLII>:wBARF>:VELT alle bi
jzonderbeden vast te stellen. Xen besloot het schip van eene zoldering te voorzien, waaronder

eenzeventigtalsoldaten kon verborgen worden,terwjlde boven bun hoofd opgestapelde
turf hen niet slechts aan aller oog maar ook aan het onderzoek onttrekken zou,
waaraan elk binnenkomend vaartuig te Breda onderworpen was. Intusschen zou Prins

xArRl'
rs in stilte eenige troepen in de nabijheid van die stad bi
jeen brengen,om
op de eerste ti
jding van den goeden uitslag llzltArolsilts te hulp te komen,de stad
te bedwingen en haar van levensmiddelen en kri
jgsbehoeften te voorzien,daar hette
verwychten was dat pAaxx terstond zou trachten de hem ontrukte sterkte weder te
bemagtigen.

Tegen het einde van Februart
j was allesin gereedheid,en wachtte hetturfschip bt
j
Zevenbergen op de stoutmoedige krjgslieden, die den avontuurljken togt zouden wa(1)Hiervoor,bl.315. Aletandereverdachte Kapiteinswashi
j in hetlaatstvan 1588 doorde
Staten van llblland aangewezen,om den kri
jgstogtnaarPortugalten beltoevevan Don AyT()sja
m ede te maken. Besol.v. J/p2/c9?#, 1588 bl.560, 1589 bl. 4,6.
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1590 gen. HERAUOIARE had uit onderscheidene vendels uilgelezene manschappen uitgezocht,

op wiermoed en trouw hi
jzich verlaten kon (1). 'onderopgemerlttte worden,bez6rebr.trokken zi
j op Xaandag 26 Februari
j hun vochtig en duister verbli
jf,doch naauweli
jks
hatlden zi
j den togtaangevangen, ofzi
j werden door tegenwind gedwongen drie dagen
stilte bli
jven liggen,gedurende wellten tijd zi
j door ht
zvige koude en bonger grootongemak leden. Na des nachts het schip verlaten en eenen dag in de scltans teNoorddam

te hebben doorgebragt, gingen zi
j deg Vri
jdagsavonds weder scheep,en kwamen des
Zatllrdags tegen drie llre na den midtlag voor het kasteel van Breda. Terstond werd
de boom der gracht acldter het schip gesloten, en kwam een korporaal van tle wacht
het bezigtigen. De bezetting was ecllter door langdurige rust zorgeloos geworden,
zoodat dit onderzoek slechts voor den vorm plaats greep. Ook was de Gouverneur

rxxoswvEculx, die insgeljks over Geerlruideabel-g gebooc
l, derwaarts vertrokken, tlaar
Prins MAusz'
l's de Spanjaarden opzetteli
jk in den waan bad gebragt,dathi
j legen de
laatste plaats eenen aanslag beraamde. ln de afwezigheid desGouverneursvoerde zi
jn
zoon pArt,
o Axroxlo, een onbetlachtzaam en ollervaren jongeling, lletbevelover fIe
ltaliaansche bezetting, die voor een gedeelte in hetltasteelmaar laooftlzakeli
jk in de
stad gehuisvestwas (2).
Terwijl MAx BEROEa wachtte, of hi
v
j vergldllning zoll ltri
jgen binnen het kasteel te
varen,was het geduld der verborgene kri
jgslieden op de zwaarste proef gesteld. W e1
had geen hunnerzi
ch ti
jdenshet onderzoelt verraden,niettegenstaandevelentengevolge
*

der doorgestane kollde door onweerstaanbaren aanflrangtothoeslen gekweld werden, maay
het was toch onzeker of men hen nietbespeurd had,en het denkbeeld sas hun onver-

drageli
jk vermoord ofgevangen te worden,zonder zich tekunnenverdedigen.Bovendien
waren zi
j aan eene nieuwe kwelling blootgesteld. Hetschip llad een1ekgekregen,zoodatzi
j totaan de knieën in hetwater stonden,en nietzondervrees waren datzi
jallen
verdrinken zouden. Doordeze omstandigheden bi
jna radeloos geworden,werd hethunte
benaauwd in de enge ruimte, waarin zi
j waren opgesloten, en zi
j smeelkten datmen
hen uit het schip zou laten, en ten minste de gelegenheid zou geven met de wapenen
in de hand op het veld van eer te sneuvelen. Docl) UEltAI7OIARE wist hun moed in te

(1) Er waren in hetgeheel 68 soldaten,bellalvedeKagiteillsLAMBERT ci
lAnlzEs,JswxsoGlss,
gzw.
xvEavE'
r,MATTIIIJSIll
rs'
r,deschildknaapGERRITpasvsenuERiv()lkns.lletwarenmeest.jongelieden,
waarvan velen nog geen baard lladden, volgens vAx METEREX, f. 30
'8 c.

(2)GnoTlrs,Hist.p.140,meldtdatdesti
jdsreedsin Engeland een geruchtliep,datBreda
door middel van een turfschip was ingenomen. Dit is des te vreemder, daar behalve osolxnwlt
xEvzl.T en IlollEyso, alleen AoaIAA: vAw o>rR xysE en JOHAN pz
ïusl van den aanslag kennis droegen.
:0R,bl.525.

iE VEASU[
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spreken en tot volharding aan te sporen. Ook werkte het ongeval, waarin zi
jhun
verderf hadden gezien, tot hun behoud mede, daar het 1ek den schipper gelegenheid

gafom onophoudeli
jk te laten pompen, en daarmede zcoveel leven te maken, tlat
hethoesten der verbnrgene kri
jgsliet
len nietkon gehoord worden.
Daar de bezetting gebrek aan turf llad, ltreeg vAx Blyzttky:w spoedig vergunning om

door te varen. De gracllten waren nog voli
js,zoodateenige soldatel)tler bezetting
behulpzaam moesten zi
jn om hetschip binnen hetkasteelte treltken. Terstond werd
metlossen een aanvang gemaakt, en door de verkleumde Spanjaal.
den zooveelturfvan
het schip gehaald, dat de zoldering, waart
lnder de manschappen van IIERAIJOI:RE zich

bevonden, niet lang meer kon &'erborgen bli
jven. lntusschen pasde avontl gevallen,
en de schipper zond de dragers rneteenig drinkgeld weg,voorgevendedatlli
jverlnneid
was en de verdere ontlading liever tot den volgenden dag uitstelde. Xen nam llierlnede
genoege-n, docllverbood dat meer dan één man desnachtsop lletschip zou bli
jven,

daar vAw Bsltosx tweezi
jnerneven bi
jziclëhad (1). De wakkereman,die zicl
aden
gansclzen dag tloor buitengewone tegenwoordigheid van geest had onderscheiden, en
steeds een rustig gelaat llad getoond, voldeed gaarne aan dit bevel, daar het llem de

gelegenheid gaf Prins Mztuhlrs van den aanvankeli
jlken uitslag der onderlletning kennis
te geven. Terstond liet deze den Graaf van uollsllzo lnetde voorhoede naar Breda
oprukken, en maakte zich gereed nletde overige troepen te velgen.

Tegen lniddernacht ontscheepte IIERAtJOIARE zi
jne manschappcn, terwi
jl de achtergeblevene schipper, die den ganschen avond van tjd tot ti
jd gepornpthatl,daarmede
zooveel leven maakte, als hi
j lton. Daar aan deze zi
jde van hetkasteel g'
een schildwacht was geplaatst, kwam de kleine bellde gelukkig aan wal, tnet uitzondet'
ing van
één man , die in bet water viel en verdronlt. Door opkolnend rnaanlichtbegunstigd,

verdeelde U>:RAIJI4IéRE zi
jne soldaten in twee hoopen, en bevalden kapitein I,AMB>II:T
cuAalaEs zich van bet wachthuisaan de haven der statlmeester te maken, terwi
jl hi
*
j
zelf de heofdwacht zou overvallen.
De verraste ltalianen boden heldhaftigen tegenstandj doch werden overweldigden zonder
genade afgemaak-t, daar m en te weinig in getal was om gevangenen te bewaken. Zoodra

(1) ln de Resol.r.Holland,1590 bl.356,worden aan den ))schipper,genaamtAonlAlxAI
)RIAAysz. vAN Blrlkti>rx, en sl
i'n twee Areeven wltlzEx JAcoBsz. vAN I
lrnt
iEy en ADRIAAX Joosl'
Es vAw IIERGEX''

jaargelden toegekend )voordegetrouwigheid en goedediensten by hen beweeseninhetontdekken
en aanvaarden, mitsgaders het uitvoeren van den aanslag op de stad Breda-'' :0R en vAx ypil'lrnxx

gewagen slechtsvan éénen schippermetzijnen knecht. vAwnlvpymeldt,bl.162:).
Den aengever
des aenslachs hadde sellà niet m oets ghenoegh, om 'tsçhip te voerçn , dan stelde daarop drie

W aeg-halsen zi
jne Neeven,die doch plachten methem te varen,ende dieditvroli
jc en onbesçhroomt aennamen-'' De Res. d.é'
/uf. cen. v.20 Xaart 1590, gewagcn ook van drie schippers.
5: +

1590
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1590 de jeugdige LA>nsAvEcHIA door het rumoer vernam water gaande was,deed hi
j aan
het hoofd van zes en dertig man een wanhopigen uitval uit den toren, doch werd
door LAMBERT cHAhxœs met groot verlies terug geslagen. Intusschen had men het

schieten in de stad gehoord, en wasde burgeri
j op de been gekomen; doch de ltaliaansche troepen, die zich binnen Breda bevonden , waren hetoneens ofmen beproeven
zou de stad voor den Hertog van PARXA te behouden. Een hunner onversaagdste hoplieden liet echter metditdoelde brugin brand steken, diehetkasteelmetdestad verbond.

Terwjl zi
j nog beraadslaagden, kwam tegen twee uur in den morgen de Graaf van
llollzwl,o met driehonderd man in de nabjheid, waarop LAlosivEculA, die reeds met
u>xAvolihz in onderhandeling wasgetreden,den toren overgaf,onderbeding van vri
jen
aftogt voor zich en de zi
jnen. Naauweli
jks washetgansche kasteelin IlzaAvoziaz's
magt, toen Prins xArhxl'
s met het overige gedeelte zt
jner legermagtnaderde. Uit
vreugde over de behaalde zege hieven de trompetters terstond een lustig W illtelmus

aan, hetwelk de Staatschen metzooveelgeestdriftvervulde, dat zi
j verlangden onmiddellt
jk tot den storm te worden aangevoerd. Doch de ltaliaansche troepen gaven hun
geen gelegenheid om hunnen moed te toonen. Niettegenstaande de burgerl
j hen drong
om de genoegzaam versterkte stad te verdedigen en krachtigen bi
jstand belooftle,waren
zj zoozeer door vrees overmand, dat zi
j een der poorten openbraken en schandeli
jk

+Maaxt.(
u vlugt namen. De regering zag zich daardoor gedwongen met x-ivztlTs te onderhan-

delen, die haar toestond de plundering afte koopen mettwee maanden soldi
j voor elken kri
jgsman, die tot den aanslag had medegewerkt. Deze bepaling werd echter bj
de uitvoering zoo ver uitgestrekt,dataan de burgeri
j,reedsvroegerdoordeSpanjaarden
op rantsoen gesteld en door het onderhoud van een zwaar garnizoen verarmd, meer

dan honderdduizend guldçn werden afgeperst. Xen beweertdatPARXA, bj het vernemen van deze omstandigheid,zich uitlietdat hetverlies van Breda althans zi
jne goedertierenheid in hetlichtzoustellen,daarhi
jvanhetri
jkeAntwerpettbi
jdeinnameslechts
viertonnen goudsgeëischthad.HoewelBreda eeneHeerli
jkheid van hetHuisvan oranje
was,achtte xAvhx'
rs hetnietraadzaam bi
j deze gelegenheid voor zi
jne ongelukkigeonderdanen in de bres te springen (1). lli
j liethen echterhunne voorregten behouden,en
stond,metgoedkeuring der Staten-Generaal, aan de Roomschen eene kerk ten gebruike

af.Hzlt.
trolihz ontving totbelooning zi
jnerkloekmoedigheid betbeveloverde stad (2).
(1)vu Rlxo,bl.163:))HebbendeGraefMAVRITSdoen terti
t
1
'dt,om dejongejaren,nietaanziens
genoech,d'andere oude oversten tegen tespreecken,en daerom nietanderskonnende,dan zl
jne
schamele onderdanen met zuchten beklagen.''

(2):oR,lllbl.522-527. vAxMETXREX,f.308,309. GROTIrS,Ilist.p.139- 142. Ilistorie:
d'der:/e deel, b1.678- 680. clwpeuvs, l P.607- 613. I.E PETIT, 11 p. 578--582. cAaszao,p.
242. nssTl3
roGLlo, bl. 451- 453. OLIII:SI,AILNEVELT, door wiens Zorg Bred'a terstond van levens-
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Zoodra de Hertog van PARMA de verrassing van Breda vernam , gaf hj GraafKAhSL 1590
vAw XA>SFELp, die juist van hetbeleg van Bjjnberk wasteruggekeerd, bbvelom terstond met de helft zt
jner troepen derwaartste trekken, en alle toegangen totde stad
af te sluiten. Ht
j hoopte datmen nog geen gelegenheid zou hebben gehad om haar
van levensmiddelen en krjgsbehoeften te voorzien, en datzt
jdusweldra genoodzaakt
zou zjn zich anzermaalonder hetSpaansche gezag te begeven. Doch OLO>:>BARF>:VELT
had terstond gezorgd dat tweehonderd lasten rogge,eene goede hoeveelheid kaasen ha-

ring (1)en twintigduizend pond kruidenlontenbinnenBredagebragtwerden(2),terwi
jl
xArhx'
rs de stad van een voldoend garnizoen voorzien en de eilandjes in de rivierde
M erk met soldaten bezet had, oIn Ilare gemeenschap met Ilblland te verzekeren.

XAwsvzLo begreep allereerst dezen voorzorg te moeten veri
jdelen, rigtte bj hetdorp
ter Heide eene schansop, waarmede hi
j de Merk kon afsluiten, plunderde Zevenber#e>, en zocht vervolgens de sterkte te Noorddam te veroveren, alwaar x.
iTTIIlzs IIELT

bevelvoerde.Xetdatoogmerk rigtte hj een hevig kanonvuurtegendezwakkeborstwering, die weldra bezweek. Doch de wakkerebezetting, dieuitD erdrechten deKtundert

versterktwas,wierp metonvermoeiden i
jvertelkensnieuwe Aerschansingen op,en verweerde zich met goeden uitslag tegen de herhaalde stormen der Spanjaarden.Daar het
onmogell
jk was te beletten, dat de schans uit Iloltand en Zeetand voortdurend van
troepen en kri
jgsvoorraad werd voorzien, zag xAxslpELo weldra in dat hi
jzi
jn opzet
moest laten varen, indien hi
j niet al zi
jn volk voor Noorddam wilde laten; doch hi
j
schaamde zich voor zulk eenen molshoop,geli
jk hj zichuitdrukte,hethoofdtestooten,
en besloot nog eene poging te wagen om zi
jn doel te bereiken. Na nogmaals eene
wi
jde bres geschoten te hebben, plaatste hj eenige zjnerbestescherpschuttersin de
mars van een schip, dat van eepe nedervallende brug voorzien was, en gaf toen het

teeken tot den storm. Doch het vaartuig,dat den aanval der zi
jnen dekken en de
middelen en kri
jgsbehoeften voorzien werd,ontving tergedachtenisaan deverrassing van Breda
van de Staten-Generaal een vergulden kop ,waarop die gebeurtenis kunstig was uitgebeeld. W ei-

nigemaanden later gaven deStaten van llbttandllem insgeli
jkseen bewijsvan dankbaarheidvoor
zi
jnegetrouwediensten,dooreeneli
jl/ente van J200 aan zi
jnenjonggeboren zoon toetekezmen,
en tevensop zi
jn verzoek alsgetuigen overdiensdooptestaazz))om seekerereedenen bi
jj%hem de
Staaten voorgehouden-'' sfelligtachttehi
jzulk een opelzll
jkbli
jk van achting wenschell
jk tegen
zi
jne vjanden en beni
jders,dievaak beweerden datzi
jneheerschzuchteneigenzinnigheid ookden
Staten onverdragelijk werden. ltesol.r.Ilolland,1590 bl.543.
(1) Behalve deze eetwaren, bestond de provisie der Staatsche garnizoenen ook uit stokvisch ,
mout of bier, haver, turf, kaarsen, zouten azi
jn. ZieResol.t?.Ilolland,passim. ln hetveld
.

brouwden de soldaten dikwerl'hun eigen bier. vAw vEnvov, cedenkw. Geschied. b1. 37.

(2)ltesot.'
p.Ilblland,1590 b1.324. ltesol. d. Stat. Gen.6 Xaart 1590.
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1590 bezetting verhinderen moest voldïlenden tegenstand te bieden, verviel op eenedraaikolk,

en werd, na geweldig heen en weder te zi
jn geslingerd, op strand gedreven, waar
het terstond door de Staatschen in brand werd gestoken, terwi
jlde Spaansche troepen
door MATTIIXJS IIEI.'
r met groot verlies werden teruggeslagen. lntusschen had Prins

xxvaz'
rs een leger van vierduizend voetknecllten en eenige ruiteri
j btjeengebragt,waarmede hi
j uaar Nijzttegelt oprukte, om den vijand te nopen hetbeleg van Breda op
te breken. lnderdaatl gaf MAXSFELO de lzoop op die stad te herwinnen , A'
olgde den
Prins naar Geldertattd,en legerde ziclz tusschen M aas en W JJ,!. Na eene vruchtelooze

poging om Lyî
jmegen bi
j verrassing in te nemen, trok xauaz'
rs zich in de Betuwe ttlrug,versterkte de boorden der J'
Fcc/met oorlogschepen en troepen,om aan den vi
jantl
den overtogtdier rivier te beletten,en wierp tegenoverNijlnegeu eene schans op, die
den naam van Kltodseltburg ontving (1). Bovendien liet hi
j de di
jkellverhoogen en
een kanaal graven, om de schepen g'
elegenheid te geven van de #JQc,/ in den Aï
J'?Z te

komen,zonderdat zi
j hetvi
jandeli
jke 5%''ncpp??behoefden voorbi
j te varen. Yoorden
koophandel was deze veilige waterweg uiterstvoordeelig, wesllalve de provincie ll
'blland

een kosten spaarde oln tlien totstand te brengen (2).
Voorzeker zou de Hertog van PARMA den kri
jg niet zoo flaauweli
jl
k voortgezetjmaar
krachtigerpogingen totllerwinning van Breda.aangewendhebben, indien de heerschzuclzt

van den Koning van Spalt
jehenaniettoteene nieuwe taak had geroepen,die een groot
gedeelte zi
jner kri
jgsmagteldersbezig hield.Terwi
jlde Onoverwinneli
jke vloottegenEnpc/cgl#werd uitgerust,schi
jntlilLlI'sreeds hetplan gekeesterd te hebben,om zi
jngezag

ook over Franlêrl,
j/
<uittebreiden (5). Zoowelmetdatdoe1,alstotbeteugeling van
de magtige parti
j der llugenooten, wier uitroei
jing llem in het belang van het
Katholicisme als een heilige pligt voorkwam ,had hi
j de Lloux voortdurend metgeld
en troepen ondersteund, en daardoor een grooten invloed in Frankrjjlt weten te

verkri
jgen. Doch zi
jne uitzigten strekten zich nog veel verder uit. IlE>naIK lll was
kinderloos, en de naaste erfgenaam der kroon, de Koning van Navarre,het hool: der
Hugenooten. Het was niet te verwachten dat de Fransche natie ooit een Protestantschen Vorst zou huldigen, en l'zrlps kon derhalve eenige hoop koesteren dat het

hem gelukken zolz zi
jne geliefde dochterISABELLA CLARA >luo>2>IA,de eenige telg van
zi
:#
in huweli
t
jk met zlzzzAssru, zuster .an nyrwpltllt lll, eenmaal op den troon van
(1)s0a,11l bl.527,532. vAN METER>:X,f.309#. asxq
rlvouslo,bl.453. cuxpprys,p.613.
De soldaten gaven dien naam aan descllans,daarzijtotbedwang derknodscndragers,geli
jkde
burgersvan Ni
jmegeltspottenderwi
*
i
Fzegenoemd werden,waeaangelegd.
(2)cnoTlti
s,Ilist.p.144.
(3)GACl
IAItf),correspondence de ##f&>>e 11,11 p.LXXIX.
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jner 1590
Franktgjk te brengen. Eene onverwachte gebeurtenis verbaastte de uitvoeringzi
Plannen. W einige maanden nadat de beide hoofden der x-yovy: OP xlswoazlt's bevel

waren omgebragt, werd hi
j zelfdoor een Dominikaner monnik vermoord. De Hertog van xwvswxs, dienaden dood zi
#
i
.
#ner olldere broetlers door de Katholi
jke parti
j
tot algemeene Stedehouder des ri
jks was benoemd, liel
,den afgeleeftlen kardinaal
van BorRBol, die zich in de magt der Hugenooten bevond en wiens overli
jden
elken dag te gemoet werd gezien, onder den naam van xAazs X tot Koning van

Frankri
jk uilroepen, en den Koning van Navavre van den troon vervallen verklaren.
Nu scheen het oogenblik nabi
j, waarop Fllulps de aanspraken zi
jner dochter zou kunnen doen gelden, en hi
j gaf terstond aan den Hertog van PARMA bevel, den Hertog
van xAvsxxE tegen den Koning van Navarre te ondersteunen, die als de wettige

troonopvolger den naam van llEwoslK IV had aangenomen. ln den aanvang desjaars
1590 voerde de Graaf vAx Eoxowo eene legermagtuitde Zuideli
jke Nedel'landen naar
l''
rankrijk; doch zi
%
jn bi
jstand was onvoldocntle om de Llorz te doen zegevieren.
usxoRllt IV behaalde bi
j Ivry eene schitterende overwinning, en sloeg weldra hetq4Maart
beleg om Pari
js. Inlusschen stierfde Kardinaalvan BorRuox,die zi
jn kortslondig Koningschap gevankelijk had doorgebragt (1). l
ïu scheen niet alleen de zege 4'an het
Katholicisme, maar ook de voldoening van &-lLlp's laeerschzucht op l
aèt spel te staan.
Terslond kreeg PARMA lastom aan het hoofd van alle beschikbare troepen naar Frank-

9.,
2//: te trekken,Pavkjs te onlzetten en de regten van ISABELLA op den troon te handhaven. Het was voorden Hertog,wiens gezondheid door hetverbli
jf te Spa aanmerkeli
jk verbeterd' was, eene grievende teleurslelling,op deze wi
jze in ztjne zegevierende
loopbaan gestuit te worden. Hi
j voorzag welk gebruik de Staatschen van zi
jne afwezigheid zouden maken, en verzocb. t den Koning dringend hem te vergunnen eerst de
Vereenigde Gewesten tot onderwerping te brengen. Het einde van den langtlurigen

kri
jg was thans, naar zi
jne overtuiging,zeer nabi
j. De Mqas behoorde reedstotdes
Koningsgebied,de lljjn was grootendeelsden Staatschen ontweldigd,endeZeedoorde
inname van verscheidene Vlaamsche havens voor de Zuideli
jke Nederlanden geopend.
Gelderland, overjjssel, brentlte, tzrpzlfppc'l en Friesland waren bjna geheel in
handen der Spanjaarden. Alleen Holland en Zeeland boden nog weerslantl;doch de
verovering van Sluis en het bezit van Geertruidenberg hadden den weggebaand om ook

in die provinciën door te dringen. Het scheen niettwjfelachtig,datde Vereenigde
Gewesten weldravoorSpanje's overmagtzouden moelenbukken(2).Dochlqxall,shadzl
jn
hartop de kroon van Frankrqk gezet, en sloeg den raad van zi
jn getrouwen dienaar
(1):0R,lllb1.516 521. vAxMETIIREN,f.310.
(2)s'
rnApw,11p.641. (lRoTlvs,Ilist.p.144.
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1590 in den wind. Ht
j had PARMA'S talenten als veldheeren staatsmannoodig,om zl
jne
oogmerken te bereiken, en koesterde een te hoog denkbeeld van zjne magt,om te
vreezen dat hi
j, door Frankri
jk en de Nedevlanden te geli
jk te willen overmeesteren,
welligtbeide voorzich zou zien verloren gaan. Bovendien washi
jnietontevreden den
Hertog van een tooneelte kunnen verwi
jderen, waarop deze mcer roem had behaald,
dan zi
jn nai
jver verdragen kon, en te veel magthad verkregen,om zi
jnen argwaan
niet op t
e wekken (1).
ln de maand Juli
j toog de Hertog van I'ARMA met het grootste gedeelte van ztjn
27;u11
J.legernaarFrankrqk. Hetopperbewind overdeZuideljke Nederlanden wasgedurende
zi
jne afwezigheid aan den GraafI'IETZR Ehxs'
r vA> xAwsvzx,b,hetbeveloverde achtergeblevene kri
jgsmagt aan diens zoon KAREL toevertrouwd. De laatste had echter last
gekregen om alle troepen terstond in de garnizoenen te verdeelen, en zich uitsluitend
tot de verdediging der steden en sterkten te bepalen. Prins Mxrall's verzuimde niet

van deze gunstige omstandigheden parti
jtetrekken,om den vi
jand afbreuk te doen.
ln het laatst van September trok hj met zjn klein leger andermaalte velde, en
bemagtigde achtereenvolgenshetkasteelte Kemert, de schansen te Elsltouten Crevècoeur,

het huis te Ileelen de schans te F:r Hekde, binnen ltorteren ti
jd,dan men voorde
verovering van eene dezer plaatsen had noodig geacht. De Spaansche bezetting van

Zevenbergen bood geen tegenstand, maar gaf die stad bi
j verdrag over,waarop de
schans te Rozendaal insgelt
jks bezeten de gemeenschap van Breda metIlollaltd volkomen hersteld werd. Bovendien liet xArax'
rs hetplatte land op 'svjands grondgebied
tot aan Duitscltland's grenzen door de Staatsche troepen afloopen, en alle versterkin-

gen sloopen, die de Spanjaarden tot belemmering van de scheepvaart op den ll%
jn en
de Maas hadden aangelegd (2). Naauweljks van dezen veldtogtterug gekeerd,beraamde de Prins eenen aanslag op Duinkevken, en liet drieduizend man en honderd

ruiters inschepen, om de stad bi
j nacllt in te nemen. Docb tegenwind hield hem
zoolang op, dat de Duinkerkers gewaarschuwd en op hunne hoede waren,toen lzi
j
metzi
jne troepen in de nabi
jheid landde, zoodathi
j zi
jn doelnietbereiken kon.Aanzienli
jk was echter de buit, die de Staatschen zoowel bi
j deze gelegenheid alsop
andere strooptogten behaalden. Uit de grensvestingen trokken gedurig afdeelingen

ruiteri
j in Braband en Vlaaltderen,om de Spanjaarden te verontrusten en dedorpen te
brandschatten. Ook op de zee werd menig schip, dat aan Spanje ofaan de Lloux
toebehoorde, eene prooider onversaagde kruisers,die tot bescherming van den handel

(1) vwx oEu vvycT, Hist.des Troubl.lll p.81. GàcuaRp, Cerresp. de Philippe 11, 11 p.
LXXXI- LXXXVIII.

(2)B0R.lll bl.532-534,539.548.
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en ondersteuning van den Koning van Frankrk
jk en Navarre de Nederlandsche vlag 1Jg0

langsde Vlaamscheen Franschekusten deden wapperen (1).
In Friesland bleef de strjd nog steeds onbeslist. Daar de burgerj te Groningen,
%

door de aanslagen des Frieschen Stadhouders meer en meer in toevoer en handel be-

lemmerd, over vEltorco's werkelooslzeitl en schàjnbare onmagtbegon te morren,begreep deze ltrachtiger maatregelen te moeten nemen,indien hi
j die gewigtige stad geen

'

reden wilde geven om hare gelrouwheitl aan den Koning te betreuren. Reetls haddende
Staatschen geheime verstandhouding met ondersche%idene rcgeringsleden; en tIe Koningin van Engeland had op verzoelt der Staten brieven derwaarts gezonden, waarin
zi
l
-de stad van hare gunstverzekerde, indien deze de Spaanschc zi
#
jde wiltle verlaten.

De Hertog van I'ARXX gaf eindeli
jk aan vzanvgo'sdringende voorstellen gehoor,en
zond het regimcnt van Don vRAxclsco oE uovxnllaxax, hetwelk twee en lwintig vendels

sterlt was,naar Groztingelt,om hem in dc bestri
jding derFri
-ezen behulpzaam te zi
jn.
Thans over eene magtvan drieduizentlvi
jfhollderd voetknechten en driehontlertl ruiters
beschilklkende, veroverde vEltbroo fle schans te f 1)zelklil, en legerde zich aan den
opslag. Graaf vrrcyusx Izopsw lllt, wien sxAunlTs tlit Gelderland eene versterking van

vier vendels ruiteri
j had toegezonden, toog den Spaanschen veldlleer le gemoet, en
sloeg zich te Cnllukn ncder, om llem te beletten in Friesland door te dringen. Daar

zi
jn leger slechtstweeduizcnd man sterk was, achtte hi
j lletraatlzaam gecn veldslag te
wagen, maarbinnen zi
jne verschansingen tc bli
jven, alwaar vERorgo hem niet durfde
aanlasten. Intusschen beproefde deze andermaal door verraatl hetfloel le treflèn, waar-

toe zi
jne wapenen onvoltloentle waren. Twee Spaansclle soldaten, (Iie onder verschillende voorwendsels in het Friesche legerkamp doorgedrongen doch als verdacllle lieden

gevat waren, beltentlen door vEapuoo aangezet te zi
jn om (len Stadhoudcr te vermoorden. Beitlen boettcn laun misdadig opzetmetden dood (2).
Terwi
jl de tusschenlkomstvan den Hertog van PARMA in den Franschen burgeroorlog
aan de Staten eenige verademing gaf, sclleen van eene andere zi
jde een tlreigend
onweder op te komen. Sctlert hetverraad van den Graaf van RlrswExs&rlto en de overgang .an den Keurvorst van Keulen t0t het Protest
antisme het tooneelvan den krj
#g
ten deele naar de oosteli
jkegrenzenderVereenigdeGewestcnhaddenverplaatst(5),waren

de naburige staten aan voorldurende kwelling en mishandeling pri
js gegeven. De Staatschen eerbicdigden evenmin a1sde Spanjaarden de onzi
jdigheid van hetDuitsche Rl
jk,
en behandelden nietalleen het Aartsbisdom Keulen maar ook de omliggende landen als

(1)nolt,lllbl.539,548. v.
&w METEIEX,f:312,313. cltoflrs,Ilist.p.145.
(2)vAxREyp,bl.163,164. BoR,l1lb1.531,533. vAy METEREN,f.309#,310.
(3)lliervoor,bl.68. Deel11 Stuk Vl bl.365vv.
lII DEZL. 1 STTJK.
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1590 vi
jandeli
jk grondgebied. Sedert lang over de plundering hunner dorpen en de verwoesting hunner Ianderi
jen verstoord, begrepen de naburige Duitsche Vorsten zich kracht(ladig tegen tIe aanrant
ling van beitle parti
jen moeten Verzetten j en het gerucht
liep dat zi
j eene aanzienli
jke legermagtbijeenbragten, om hunne grenzen te bescllermen cn zich eenevoldoendeschadevergoeding te verschaffen. Doch hunneberaadslagingen

OP eene vergadering te Franktbrt,alwaar naar gewoonte veelgesproken en weinig beslistwerd (1),hadden slechtsten gevolge datnaar den Hertog van pwRx.
ten deStatenGeneraal gezanten werden afgevaardigd, belast de teruggave tler bezette Duitsche

grensplaatsen en de eel-biediging der onzi
jdigl
aeid van het Ri
jl
t te vorderen. PARMA
gaf op lrotschell toon ten antwoord, dat de omstandighetlen, waarover men zich be-

klaagde,hetnatuurli
jkegevolg van eenen oorlog waren,die gevoerd werdtothandhaving
tler Katllolieke godsdienst, voor wier belang de naburige Duitschc Staten zicll eenige

opofleringen moesten getroosten. Ook gafhi
j den gezanten in betlenking,ofhet raadzaam ware llem te belemmeren il
z t1e beteugeling van opstandelingen, wier vool
'spoed

welligt andere volken zou aanzetten om insgeli
jlts de gehoorzaamheitlaafl hunne Yorsten op te zeggen. Overigens verklaarde hi
j zich bereid de Dllilsche plaatsen, die in
zi
jne magt waren, terug te geven, indien de Staatschen daarin insgcli
jksbewilligdcn.
Van tle Staten-Generaal ontvingcn de Duitsche gezanten een breedvoerig antwoord,

hvaarin de oorzaken van flen l
tri
jg naallwlteurig waren uitecn gezet,en tevensog hetgevaargewezen werd,hetwelltooltIlllitscltland van Spatqjebs heerschzuchtteduchten hatl.
De afstand (lerschanste '.
j
.Gral'
eztweel'd,waarop de llerlog vanCleef aanspraak maakte,
werd geweigerd, oI)grond datzi
j op Geltlersch grontlgebied lag,en voorde bescherming der grenzen onmisbaar was. Evenmin kon men (1e Slaatsche oorlogschepen op

flen Rijtt terug ontbieden, daar de veiligheitl van den lkoophantlelhunne tegcnwoortligheid vereischte. goch de ingenomene sterltten op Duitschen bodem zoll rnen in hantlen harcr reglmatige Ileeren stellen. lndertlaad werden tIe schans van Lîtllekttttboven,
4le slad en I
aet ltastcel van #lfrfc/f en'eenige antlere afgelegene plaalsen, wier behoud

#oor de Vereenigde Gewesten weinig voortleelbeloofdc (2), door tle Slttatsclze trocpen
geruimd. Xen hoopte door deze inschiltkeli
jltheid, die tloor pc
kaxzk nietwertl nageîtllgd, de Duitsche Vorsten te bewegen om de Span#
jaartlen metgeweltl van hun grontlgebied te verdri
jven;doch deze verwachting werd geenszins vervuld (5).
Geli
jktijdig met tIe afgezallten van den Ri
jkstlag waren oolt afgevaardigden van de
(1)Gl
torlt'
s,Ilist.p-145.
(2)cnoTlt's,Ilist.p.148.
(3)B()n, Ill b1.544. vAx XETEIyEN, f: 313- 315. Res. p. Illtlland, 1590, b1.86, 89 98 ,
433- 442.
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stal1 Keulen en de staten van Llkik in 's#tw: verschenen, om te verzoeken van de 1590

vi
jandelt
jkheden der Staatsche troepen verschoond bli
jven en als vrienden en
goede naburen metde Vereenigde Gewesten handelte mogen dri
jven. Niettegenstaande
Keuleltden Spaanschgezinden KeurvorstEaxs'
r van Bejjeren totHeer llad aangenomen,
beloofde men die stad volkomene veiligheid, indien zi
j zich onzi
jtlig wilde houden.
Doch de Staten van Luilv ltregen geenszins zulk een gunslig antwoord. Daar het-gewest

yoortdurend tot wapenplaats cn verbli
jf vom'de lroepen der IzlovE verstrekte, en de
beli
jders van hetProtestanlisme er llevig werden vervolgd, vel'
ltlaarde men het nietals
onzi
jdig grondgebied te ltunnen bescllouwen, tcnzi
j dnen eerst
,voldoentle bli
*
#
iken van
veranderde gezindlaeid ontving. Niettemin werden (Ie Luiltsche gevangenen losgelaten,

en ten gevolge van wederzi
jdsche inscllikkeli
jlkheid weltlra een verdrag gesloten,waarbi
j
aan Llgik vri
l
'heid A'an laandel, en aan de Staatsche troepen, nlits een bepaald getalniet
#.
#

overscllri
jdende,vri
jen doortogtoverlaetLuiksche grondgebied werd toegestaan.Terstond
begon L'
uik over Bl'eda ecn levendig laandelsverkeer I'
net Ilbllaltd te openen
Zootlra men in t1e Vereenigde Geweslen uit ondcrscllepte brielr
en llet voornemen

van den Koning van Spalje l1a(1 leeren ltennen oln een grootgetleelte 5an làARr
x.
&'s
11I'
i
jgsmagttotbereilking zi
jner oognaerlten naar lh-allt
l:rj
l'j.le zeritien ?
k2), hsr
ltslli
.
jvelen
de wenscl) opgelkomen dal
, de Slaten van (lie gelegellheid gebruik zoutlcl) maken oln
launne verliezen te herstellen, en de hun door I'ARMA ontweldigde vestingen lerug tc
winnen.Inzonderlleid werd dit verlilngen gel
koesterd dof)r dellwalklkeren Statllltll
zt
lervan
lh-iesland, Graaf w lLtzExt I-oosvrv,l
t van Ljhssau, tlie begreep dat tlyitns llet gesclailkte

oogenb1ik gekornen was orn f1e omlttelatldelt van Spanjaartlen le zuivel'
en en de stad
Grolttblgell.toi ontlerwcrping l,
e llrengen.Reeds in den aanvang tlesjaars1590reistlehi
j
naar 's &?-Jt,
c/?/èlpf
?, om de Stalen. Iot vermeerdering hllllner troepen en lot krachtiger
oorlogvoering aan te sporen. Uitvoerig ontwiltl
tellle lli
J
'de retlenen, wellke llet thans
-

noodzakeli
jk-maakten de rolvan vertledigermettlie van aallvallerte verhlisselen. Door
den ontlergang derOuoverwinneli
jke vlooten de tusschenltolnstder Spanjaartlen in tlen
Franschen kri
jgwaswlxzlps buiten staateen aanzienl#
ijke legermagtindezuitleli
jkeNederlandelt te ontlerllollden. Tusschen den Hertog van PARMA en tIe overige bewindslietlen

waren oneenighetlen ontslaan, tlie de regering verlamden, lerwi
jl de onopl,oudeli
jke
(1)noR,l1l b1.543. vwx xErEnEx,f.315t
/,3l(1tz. Ile.
q.'?.Ilollatîd,1590,1)1.443.

(2)IIoR,l1lbl.516. lsovendien hadden deStaten-Gcnel'
aalin FrankrQ-l
:velzsclleidelleagenten,
als zEAx oE TAFFIS,ileerl)n I-A pnEé,in het leger van den Kozgng vanlYavarre,ANTIIOSIE sz
kll
-tv,

te Calais, en nog mcer op andereplaatsen,diehen allesoverschl.even,watdageli
jksvoorvicl.
son, t. a. p. 1)1. 518 ,536. llun agent in buitscltland was 1)r.stillnEltl'rs Ht
lsynaolus,in Enge/tt'?# Jozkcllx ORTEL, die in 1590 door xoil- I)s cwRox, Heer van Schoonewalle,opgcvolgd werd.
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jgsmagt
1590 muiteri
j der Spaansche troepen de kracht van hetlegerondermjnde.Xeteenekrt
van tienduizend voetknechten en vi
jftienhonderd ruiters achtte deFriesclzeStadhouderhet
gemakkeli
jlk Gl-oningen, Devente'
r,Ztt/z?hen,h'l
,???cpcAl, Grave, Veltlo en Roevm ond te
j
overmeesteren,en de zuideli
jlte grenzen weder overR'
i
j1tenslaasterugtebrengen.Niet
sleclltszou de verdediging der Vereenigde Gewesten dan veel minderinspanningen lkosten

vereischen,daar men den vi
jand nietmeer aan drie zi
jden legeli
jk zou behoeven tegen
te houden; maar men zou ook den Koning van Fraltlîrijlvltracl
atigerbi
jstand kunnen
bieden,daar alléén uit Friesland drieduizend man gemist konden worden,zoodra Gre-

zlfzlpt/',,brenthe en overlj
,'
.
SSt?Jaan de magtder Spanjaarden ontrulktwaren. Op grontl
dezeroverwegingen drong wllzlzEi
u xzooswzzu bi
j deStaten-Generaalaan,datzi
jdegunstige gelegenheid, die zich tllans aanbood, niet verzuimen, maar eene voltloendeleger-

magtbi
jecnbrengen zouden,om den kri
jg op A'i
jandeli
jltgrondgebied overtebrengen (l).
Het wasechter geen geial
kl
keli
jke taak ,de Staten van de gegrondheid dierzienswi
.
jze
te overtuigen. Scdertde Pacificatie van Gettd was de meeningdiep ingeworteld,dattllen
alleen hoop op goeden uitslag van tlen opstand tegen Fllalps kon ltoesteren, wanneermen

zich totvertlediging bepaaltle (2). Hetscheen ongeraden tlen Koning van Spapje door
een aanvallenden kri
jg tot verdubbelde inspanning zi
jnerkracllten te nopen, en 'slantls
geltlrniddelen te verteeren in vergeefsche pogingen om aan zi
jne geduchtelnagtafbreuk
te doen. Zoo de raad des Frieschen Stadhouders wel'd opgevolgtl, kon nlen verwacllten

datPARMX weldra uitFrattlvri
jlczou terugkeéren ()m den verloren grontlin de ijlet
,
letlanden te herwinnen. Hetltwam derhalve velen verltiesli
jker voor,van zi
jneafîveziglleid
garti
j te treltlten totversterlking der grensveslingen en bevordering tlerinwentlige ortle
en veiligheid. llun gevoelen behield in de Stalen tle overhand, zotltlat het voorstel
van w ztxzlx zzooswz-lK

desti
jtlsnog geen ingang vond. l)e rust, die t1e vi
jantlaan de

.

Yereenigde Gewesten schonk , werd eclzter geenszins ongebruil
ttgelaten. De ongeregeltle

betaling van hetleger had setlertgeruimen ti
jflde kri
jgstucllt verslapt. ln alle streken
des lanfls klaagde men over de geweldenar-ijen der sol
daten, die zicl'nietontzagen de
ingezetcnen te mishandclcn en uit te pluntleren. De verlaitterde bewonel'
s van het

platte land,die lletmeestvan hetkri
jgsvolltte li
jtlen hatlden, beschouwden de Staatsche
troepen a1s vi
janden, die zij met geweltl te kcer mogten gaan. Bi
j eenen strooptogt
der Spanjaarden in hetSticllt, trok eenige ruiteri
j uit Utrech,t om hen te vertlri
jven;
doch de boeren luidden de klokken der omliggende dorpen,kwamen gewapend bi
jeen,
en dwongcn haar van de vervolging der vi
jantlen afte zien en terug t(?l
teeren (5).
t
'1)vAxItuàro,bl.160.
(2)vAx I
tsvn,b1.l(11:.
(3)B()lt,l1lb1.496,549. Zic ool,b1.498)f?n deltes.t'.llt
4t
lltltld,passirll.
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&an dien verderfeli
jken toestand trachtte men thans een einde tè maken.Voordemon- j590
stering der troepen,de bewaring van den krjgsvoorraad cn deherstelli
ngderkri
jgstllcht
werden doel
matige reglementen gemaaltten gestrengeli
jlt gehandhaafd. Oolt stelde men
betere orde op de I
litbetaling der soldi
j (1),die aan deKapiteinswastocvertrouwtl,
zoodat deze zicll minder gemakkeli
jk ten l
tosle van hunne onderhoorigen of van den
staat konden bevoordeelen. Ilet gansclle krjgsvolk werd over de Vereenigde Gcwesten
verdeeld (2), zootlat elke provincie. in evenrcdigheid van haaraandeelin de oorlogslasten, voor het onderlloutl van eenige compagniën te zprgcn hatl. Door deze maalregelen kwam weldra een alltlel'
e geest in llct leger. Dc geregelde bctaling weltte niet

slechts tevredenheid, maal'loltte oolt vele kri
jgslieden in de zuideli
jke Nedet'landen
uit, om hllnne vancn te verlaten en bi
#
j de Stalen dienstte nemen. De vcrbelcrtle
kri
l
-gstucht verminderde allengskel
ls den ol'
lyvil van I'el platte lantl ellde stedcn, oln
*#

troepen te laten doorlreltlten of in le nenlen; en hoewel el-van th
t'
-d tottjtl nog lnuiteri
jen ontstr
anden. bcgon het Stpatsche leger zicl, in dat opzigtzeer gullstig &'an de
spaansclie ltl'
i
jgslicden te ontlelscheiflel), die '
fnel de grootste moeile in betlwang gehouden werden el'
l telkens door Iltlllnt
z wef'rspanniglleitlde voornemens htlnner bevelhebbers veri
jflelden (5)Te rnitlqlen dezer pogingen (,11) df
l flnar,liën op een beteren voet tc brengen t!n ht,t
.

kri
J-g'
sp-ezen te orilf-nen, B'erf
l (1(.
)nonf
r
/zal-tlg
lklle.
l
-tl p
oeen.
szixls uithetooo
>'verlorel,, onz
de staatsregeling
e beveqtiCo3'en, de eensgeziptllltvi
-tl t'psscllen de onderscheiflene geweslcn
u t
te bevorderen, cn fneer orfle cI) zanlt-nptarkT
-ng ilk ht
at lleslpllll
-(ler algemeene aangelegenheden le bl
-tngen. lI(-t gezag flep Sialen wcrd zotlTA'
el tc-gen binnenlallflsche aanranding a1s vreenlile aallnlati0
t
:
Aing
kr
ac
l
l
l
i
o
'
t
'
e
l
a
ap
l
t
l
l
?
q
l
l
f
t
l
.
Tc
-vens was naen er ernstie
$-1t1 t3
kt7 op
bedacht oln door nleertlere ccntralisr!tie dc ecnhcifl en de kracht der regcrinçr l.
e
hoogen.
sedert flen dood van Prins wvtL,->'
:M van llrttlq-e had zich tle behoefte aal)een krachtig cenlraal besluur (lrîngend docn gevoelen. Door de bcnoeming van xzsrcss-rsn tot
.

algerneenen Lantlvoogtl hafl men gepoogd in tlatgemiste voorzien;doch zi
jn beshuur
had geenszins de vruchten opgelevcrtl,die men er van verwachtte, en integendeel aan

velen den lust benomcn, om zich andcrmaalaan eene zoo gevaarli
jke proefte onder(1)llctkri
iLn#svolk wcrd betaald bi
i
anden van 48 dagcn;de hoofd-omcieren cchter bi
jmnan*#
%.
F ma
den van 32 dagcn. vAx M:TEREX,f.295c. Gnf
lrlrs, Ilist.p. 106.

(2)Pie verdceling hcettcrepat'
titie. ZievAx SLISGEIZASOT,Staatli.t
le:c/tr.IV bl.2l.
(3)vAx METEREN,f.295c,290c,308c. noa,lllbl.541,713.Res.k?.ffp//c?id,1589,b1.208,
214, 221, 246, 510. Jrpp/ Placaet-boelc, 11 b1. 170. Zie ook ald. 1)1. 102, 218. Xr. x. w.
TAPAXA, Gesehiedelî.
i.
g #t?r slad Zulyhen, 1856 .b1.233.
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1590 werpen. lnzonderheid 'llad zicll in het magtige en invloedrjke Ilolland de meening
gevestigd,dat het behoud van den Republikeinschen staatsvorna voor de vri
jheiden
zelfstandiglleid van de Vereenigde Gewesten onmisbaar was; doch de schrandere staats-

lieden,diealdaarhetroerin llanden hielden,waren niettemin overtuigd,datde stri
jd
tusschen de belangen en inzigten der onderscheidene provincien de bevordering van

llct gemcenschappeli
jke welzi
jn voortdurend zou belemmeren, indien gcen middel
gevonden werd om overeenstemming te brengen in de beraadslagingen, en aan de
genomene besluiten eene snelle en doeltreflknde uitvoering te verzekeren. Xet dat
doel was terstond na de bekendwording van bElcEsrEh's afstand van de Land-

voogdi
j de algemeene regering aan den Raad van State opgedragen, aan welks
leclen, in tegclloverslelling &an die der Staten-Generaal,uitdruklkeli
jk verboden was de
bi
#l
'
#zondere llelangen der gewesten,waaruit zi
j gekozen waren,voor te staan,wanneer
die lnetlietalgerneene belang in slri
jd zoutlen zi
jn. zi
j waren in llun gevoelen alleen
gebonden aan Iletgeen ecr en llligthun roormogten schri
jven,terwi
jldemeerderheid
van slemmen in alle zaken beslisle (1). Ten gevolge dezer heilzame bepalingen kon
de Itaad in zi
jne gewigtige yverlkzaan'
llleden metspoed en geheimllouding te werltgaan,
terwi
jl tlie voorwaarden van een kl'
achtig uitvoerend bewilld uittlen aard derzaak in
t
1e vergatlel.
ingen der algemeelle en gewesteli
jke Staten '
îeelal ontbraken. Doch llet
wantrouwen tler Staten ïn df
z bedoelingeu der Engelschen en de zucllt tt
lt handhaving en uilklreiding van l
aun el
'gen gezag, waary'an LElcEsrzh's bestuur voor een
groot deel de schuld droeg, llatlden reeds van tlen aanvang den wel'
kltring van den

Raad bt
èllerltt en t1e uitoefenillg 4.1
,1)zijn gezag belefnnlerd (2). X
.en streefde ernaar
ziell zot
aveel lnogell
jlk onafllankeli
jl
k te lnalken van een collegie, waarin niet slecllts
twee Ellgelscllen zitting Iaadtlen, lnaar dat bovendien belast was naet #le zel'
g voor de
getl'
ollwe naleving &an lzet vergrag l
'
net ELIZABE'
I'
:I, lletwelk llaar een naaltwkeuriger
toezigt op de regeling der Vel'eenigde Gewesten verzekertle, dan de Staten genegen
waren baar toe te kennen. in tlen Raad van State llad OLDENBARNEVELT zoo weinigin-

xloed,datlaem zell:
sindenaanvallgdesjaars1590devri
jetoegang,dielli
jplagttelaebben,
ontnonlen werd,terwi
jlhi
jin deStaten-Generaal,waarin lli
j gcregeld doordeStatenvan
(1)Art.XX der lnstructie '
pppz.#c?l l'
laad van State, bi
j non,l11b1.239. Zietl
ok Art.
XXXIIl.
' ))cn sal ccllycgcli
jk oi
*
jccdcrtnullticrcn van allepal'ticuliere corrcspondentien, êtzy
m et den provlnlit
an, stcden of jx
ll
-i:ate en particuliere persoxlen ,voor sovecldeselveden gcl
neenen

bestelnochten wesen hinderli
jk,en datsonderaensien tenczncn op deprovintien ol'stcden daer
uyt deselve zi
jn geboren of verkorcn,of 't,particulicr ProG.
jtdersclvcr,van hen-selven,olvnn
hc
bbe
deeereGodcs,en dewttlvaerten ctlnyemand anders,s)-luyden alleenli
jk vooroogen sullen
servatie der voorsz.landen, en de gemeenc sake-''

(2)vk
tySLINGELASDT,Staatk.Gescltl'.lll bl.7 9. llicrvoor,bl.390.
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Ilolland werd afgevaardigd, zoowel als vertegenwoordiger van dat magtige gewest a1s 1.590

door zt
jn persoonli
jltaanzien een groot overwigt begon uitte oefenen (1). Reedsten
ti
jdevanLEICESTERwarendeStaten-Generaalbegonnennleerenlangertevergaderen,danzi
j
vroeger gewoon waren, ten einde een geregeltler toezigt over het ïansclze bestuur le
kunnen houden,en bi
j alle voorkomende aangelegenheden terstond een besluit te kun-

nennemen (2).9einstelling van den Raad van State bragthierin geen verandering.De
Staten-Generaal gingen voort de algemeene belangen der Pereenigde Gewesten te be-

hartigen, alsofde Raad niet reeds metdie zorg was belast,en hunne ti
jdeli
jlte vergaderingen namen daardoor langzamerhand den vorm van een bljvend regeringsligchaam
aan,daartIe menigte der voorltomenrle zaken hen nietlanger toelietvoorgerllimen tjtl
uit een te gaan (5). Dat het oppergezag bi
j hen bertlstte,werd bi
t
jelke geschikte
gelegenheid den Raad herinnerd. Niettegenstaande de bedenl
tingen van dat collegie,

werd hetkri
jgsvolk verpligtaan deStaten-Generaal, en nietaan flenRaafl,getrouwheid
te zweren (4). Bi
jdebegrafenisvan (len Graaf'
vws xlEvwExz
kAltwertlbepaald datt1e
afgevaardigden der Staten-Generaal onnliddelli
jlt op de bloetlverwanten zotlden volgel),
en de Raad was verpligtdaarmede genoegen te nemen (3). Een plakkaatop (le munt
wertl tegen het gevoelen van den Raacl oI) naam tler Staten-Generaal llitgevaardigd, en

tevens verltlaard dat zi
jn gezag genoegzaam geëerbiedigd wertl, wanneer de Staten
omtrcnt een zoo gewigtig onderwerp geen besluitnamen,zonder zi
jn atlvies te hebben
ingewonnen (6). Ool
t ging men met zorg de dikwerf beleedîgende aanmatiging der
Engelsche Raatlsletlen te lteer, tlie in hunne betrekking totElzlzAss'
rlleenen vrjbrief
L, a, ). EllL hi . II .
(1)vAsoERIE)1P,slattt'
it'
%t'
t'
/?lijm
assa'
tt,lbl.295.
(2)ln Utrechthad men toen reedsoverdezestrekkiztg geklaagtl, Zit
?B()It,lll1)1.984:).
Bf
lch
verklaarden de Staten van Utrcclltnietgocd tt!vintlfln,datmexl(lenGezanten(n.degedeputeerden
ter Staten-Generaal) om veelderhande wil,soudesf)generali
jk absolutecolnlnissien gcven,geli
jk
totnu ettcli
jkemalen geschied waer.
llacrbf
anevensvondeu syuietgoed df
,n Gecolnmitteerden socontinueli
%
i
#k bi
t#
idellanderen telatenF
,alslztztretlti
:
jd lang geschitrtlwas-''
(3)HOOFT,b1.1142. (
)Rol'
lrs,A4p.p.99. ln 1593 isdevergadcring der Staten-GcncraalperVAN

SLINGGLANDT

manent geworden. p. pAulul;s, Yerklaring der Unie t,
coz Utrecht, lll bl.28.

(4)Itesolutien der s'
/éz/t
?k7-tzeztt
?rtïc/,1 Jtznij1588.
(5) ))na eenige gemovecrde dimculteytcn-'' Res. d. z
s/t
ff. Gez
t.16 Dec.1589. Benai
jver
der Staten-Generaal op hun gezag strekte zicll ook tot kleizziglleden uit. Toen hun gewone drukker onder een *hunner plakkaten zich brukker ordinaris der ffeprcn lladeltvan s'/c/d genoemd hatl,
en het bleek dat de Raad hem daartoe last had gpgeven,besloot men den Raadsleden afte 3'rag0n
))w at Sy met.de voors.correctie mynen ohe '
verstaen.'' Ites. d.,
% tt/. Gen.11 oct. 1590-

(6)Res.d.Stat.Gen.18 Dec.1589.
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1590 zagen om de Staten-Generaal nietalleen te raden, maar ook te vermanen en teregt te

wi
jzen. Toen Bonxzl!v zich in den aanvang des jaars 1590 (twat sterk geëxpliceerd
had'' over het lange uitstel in het nemen van een besluit omtrent de versterking van

oslende,ontving lai
j eene scherpeteregtwi
jzing. Men herinnelde hem datlli
j in dienst
derStaten-Generaal was, wiergeld hi
j trok. en wien l1j eenen eetl van getrouwheid
had afgelegd;dathj derhalve weten moestdatllun collegie (tlaeteersteen principaalste
lid van den lant
le was$''hetwelk hi
jderhalve tflnetallerespectenconsitleratie''behoorde
te bejegenen; en (lat de afgevaardigden aan niemantlverantwool'tling schulllig waren,
dan aan de gewesteli
jkeStaten,die zi
j vertegenwoerdigden (1).Vetlliel:lzdinderlklem
werd hel gezag der Staten-Generaal tegtxtlover Ilel lluitenlautl gellandllaaftl. In overeenslem t
ning mel
; BoobEv drong flc Engclselle g'ezallt wllaftlss eenlge maanden later op
vernneerdering van de tnagt van tlen Raatl van State aan, opdat(le Slalen ofSladhouders

der lljzondere g'
ewesten de ultvoering llunner bevelen nietzouflen kllllnen btxlert
an'
leren,
en sclaroolntle nietbj tlie gelegenlleid te verlklal'
en,tlat;tltle oneenigllctlen en verwarringen in tlen staatlaaren tltlrsprong gellornetl Ilafltlell uittle A'erantlel'
illg x'an regeringsvornl, tfltoonkende van )
A.
1ol'
lalel
-li
-e tol,in 1)cljyflcralie, of vecleer Ani
tl'
cllie,tlal
lrdooreen
-

ieo'
eli
jk ,5,1
.
lde 1
z)eeste1
- yvt
aesen.'' !
3let Avaarflioli(
>1
-(1 ys'erd 1)ierop gf
lantyvotll.
tl, tlat de
'
Fcreenigde Cxexvesten te1)ti
jt1e 1,unfler 5/t'
ll'sira
-n 1:
11kyllnt-raan ttene abstlltlte tet
>yeril)t
b' onderh'
vorpen gesveest, lnaar stcetls oveteellkol
thstl
-g'1
,ulll
'
)e 1.
)1.1viltxDo'
ifr
anllt
.
asluurdAvaren, toldat
.
-zI
J lot. llesclle1.
11'
1ins
t,
- d1e1
- î'ri
J-hedetl tle ,3/i,1)t-t)t-l.
l 1)atltlen opoellt)dl)en, setlerl,w-ellten ti
J-fl
.
de rege1
-1
-nb
o.op de alo
fyeltlc.ene en 1)1
-1
-zontlet-e >
-'l.1
o
ttt'
,l1 jvas t)veI'
gyegaa1) (2). Oltlsît-et
tks tlen.

.

-

zelfllen ti
jd vel
-schenell o
trezitnte14 (1e1-(7.
'-avt.11h,0.
:
4,
klto en aollz
kx '
b,
an f'
JT
,esl-lhtosktlt(l
,in
(1e vel-gltflel.illg',
. dt
lclt daar 1)tl11 laslllrie1* t
,
'
t
p
s
t
t
l
'
l
l
b '
eïetl $,
&i,s alsof 11i
j !otontlertl
'anen en
niet tol llct lloogste slaajsgezag eeser onafltalll
ttljl
ve ftlogclltllleitlwasgerigt,acllttetnen
dien in stri
jd ttlet((t1eeel-en waat'
diglleitlvallflcn1;,llde,,'e1)weigcrt
lellcnlcl'
iooren(5).
.

-

Iloewel de A'oorldurende pogilàgen Mall qlatzAtslc
rl.
l, om aan flen Raatl Aan Staleenaan
(len bevelhebber harer hulplroepel) llleer gezag en een l'uilneren werkltlt
illg te verzeke-

ren, derhalve juist de legenovergestelde uitwerl
killg llatlden, was llet echter niette
ontl
tennen dat hare voorstellcn in llleer dan één opzigt nlet het ware belang tler Vereenigde Gewesten overcenkwarnen. Vooral was dit Izet geval met betreklting totde

kri
jgszalten, wier bestuuraan den Raad was teevertrouwd. Nietalleen aan de StatenGeneraalhadden de kri
jgslieden eenen eetl af te leggen:'zi
j verbonden zich op dezelfde
pleglige wi
jze totgetrouwlleitlaal)de Staten en Stadhoudersder bi
jzondere gewestenen
(1)Res.d.Stat.Gen.4 Jan.1590.
(2)Res.van #p//Jx#,1590.b1.70,71. Res.derStat.tlea.24 Julj 1590.
(3)Res.der&//.Gen.9 Xcil590. Twce dagcn laterzl
jn zi
jechtertoegelaten.
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zelfsaanderegering dersteden,waarzi
jin garnizoenwerdengelegd. Bovendien wasde 1590
Raad verpligtdeuitvoering zi
jnerbevelenaandeStadhoudersovertelaten,diezich,in
overeenstemming met de staten hunner provincie, dikwerf het regt aanmatigden die te
Bi
jzigen of gelleel na te laten. Iloewel men zich vooral in Ilelland,aan LllcEsrEh's

aanslagen gedachtig,op ditpuntonverzetteli
jk betoonde (1), zagen echterde voornaanaste staatslieden volkomen in, welke hinderpalen het gemis van een krachtig cen-

traal bestuur aan de bevordering van het algemeene welzi
jn en vooral aan eene
doeltreFende kri
jgsvoering in den weg legde. V'
ermeertlering van centralisatie, voor
zoo verre het gezag van den Raad van State daardoor niet vergroot wert
l, scheen hun

het eenig'
e middel om dat euvelweg te nemen. Doch ishet b'reemd,datzi
j daarbi
j
tevens de uitbreiding van Ilbllattd's invloed en de verzekering van zi
jn overwigtop
llet oog hadden? Los was nog tle band, die de Vereenigde Gewesten zamensnoerde.
De onderscheidene provinciën bescllouwden ellkander llog lninder als leden van denzelfden staat dan als bottdgellootett,
. en tIe afgevaartligden ter Staten-Generaal werden

nietalleen a1sgezf
tltleltbeschouwd, lnaarook nogdil
kwerfaldusgenaamtl(2). Sedert
overoude ti
jden hatl ell
k gewest op zich zelf gestaan, zi
jn eigen regeringsvorm en
illstellingen, zi
jne eigene belangen en inzigten gehad. Het gemeenschappeli
-jke gevaar llad we1lletbesef vcrlevendigd,dat zi
j zich alleen door eendragtkonden staande
houden, maar geenszins de uitbarsting van onderlingen natjver en het najagen van
belkrompen eigenbelang kunnen stuitell. Aan (le vollzalt
ling, de hulpmiddelen en den
overwegentlen invloed van Il0llan(l was het te danlken, datde Vereenigde Gewesten na
den dood tles Prinsen van oraol
p'@e lliet voor PARMA'S zegevierende wapenen bezweken
waren. Nog steeds droeg lI
'bltaltd verreweg het grootsle aandeelin de algemeene lasten ,
schoot dikwerf aan de Staten-Gelleraal en de overige gewesten t1e noodige penningen
voor, en zorgde niet alleen voor eigene veiliglleid, maar Aoorzag ook verscheidene
e'

vcstingen in Geldel-land en overijsselop geyaarli
jke ti
jdslippen van treepen,levensmitldelen en kri
jgsbehoeften (5). Svanueer de nood drong, was men reedsgewoon zicll
allereerst tot de Staten van I.
l
'bllattd te wenden, A'an welke men de snelste en krachtigslc

llulp verwacllten kon (1). Gcen wonder datde Hollandsche staatslieden,die,even als
OLDENBAR>EVELTj niet Slechts uitliefde voor hun A'
aderlantlofuitllatuurli
jke zuchtlot
uilbreiding hunner magt, maar ook krachtens eed en pligt, in deeersleplaatsIlbllaltd's

(l) Bes.van Holland,1590,bl.69- 72. Ygl.vAw sslwcEsAsp'
r,Staatk.Geschr.l bl.141.

(2)Zie o.a.biervoor,1,1.39 noot(J). Res.t?.Ilolland,1588,bl.403.
(3)Zie o. a.ltes.t/
c'?Nolland,1588,b1.52591589,bl.589,609,645. eoa,111bl.534#.
(4)Zit!o.a.Bes.t?.Ilolland,1588,bl.402. SoR,lllbl.475.
lll DxsL. 1. S'
rrx.
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1590 belangen ter harte namen, hetniet naeer dan billi
jk achtten,zoo dat gewest van de
gewenschte centralisatie hetnleeste voordeeltrok (1).
Metdit gemengde doel waren op aandrang der Staten van Ilollaltd reeds onderscheitlene maatregelen tot stantl gekomen. Het Supel-intendent-collegie voor tle Admiraliteiten

was na langdurige tegenkanting opgerigt(2),en PrinsxAual'
rstotAdlniraal-Generaal
der Unie benoemd. ln 1589 had Ilblland voorgesteld den Prins insgeli
jl
tstotKapiteinGeneraalder Unie aan te stellen,waardoor de gansche ltri
jgsmagtvan den staataanzi
jn
gezag zou zi
jn onderworpen geworden; doch dit plan werd waarscki
jnli
jk door den
nai
jver der overige gewesten tegengewerkt, en nifnmer verwezenli
jkt. Echter slaagde
men er in heln tot Opperbevelhebber over llet leger te velde te deen benoemen, voor

zoo verre het zich binnen de provinciën, waarover hi
j Stadhouder was, of buiten de
gde Gewesten bevond (5).De dood van den GraafvanxlEt7wElAwh
grenzen der Vereeni
opende daarenboven voor Ilollaîtd eene g'unstige gelegenheitl, om t1e centralisatie van

het kri
%
F
igsbestuur te bevortleren, en tevenszi
jnen invloed uitte breiden. Be Stadhouderschappen van I'
ïtrecltl, Geldel'
laltd en ovevl
j'sselpraren tlaardooropengevallen, en
niemand scheen daarop zooveel aanspraak te ltunnen maken als de zoon van AvlLlz
xM 1,
die reeds door menig bli
jl
t van nloetl en beleid zi
jne geschiktheid voor tlie aanzienli
jke

en gewigtige betrek-king bewezen hatl (4).
Reeds vroeger hatlden de Staten van Llbllalld besvi
jzen gegeven dat zi
j grooten pri
js
stelden op de voortduring tler nlttujve betreltking van Hblland en Zeelaltd metUtt'ecltt,
welke It.
&REt,V had doen onislaan, door die drie gewesten in 1551 onder thénStadllouderschal) te brengen. ln tle instructie vftn Mz
ktlxl'
rs a1s Stadholltler van I'
lbllaltd was

(1)jî
vaaraclttige /.
fb.
$
'
//
?3.
f/
?'
van OLDEyBARSEVEI-T, bl. 180,196. k'
erhoot.
e3'
tvan OLOEyII&RyEVELT,
bl.226 vv.Argl.Alr.o. w.'
vnEEoE,Inleiding /f
?1 eene &c.
$
.
c#ff
?#f?nf,
$
.der Nederlandscbve .
l)'
ïp/p??ttz/f:,
1856. l b1.32. o. vAx REES, Yerltaltdelinfl fkpc?'t)s tA cotTRT. b1- 1 12.

(2)lèes. t
,
/tao- Stat. tlczà- 16 Febr.1590: )
'tot weelingc T'altalle conlhsicn in 'tstuk vau de
Admiraliteyten ez1 de diversiteytcn van de conlmandcnltlntcn te watci-''

(3)Ites. 11p///
,
t??#,1589,bl.173.Tegeli
jk nactdebeuoel
ning van Mwtinlz'stotKapitcill-Gezlel'
aal had llolland voorgestcld den Graal
-van uoilsyt,o tot
,Luitenaut-Generaal, derl Graaf van 5IEtTAvl
:
,xw,
&l
k tot Generaal over de Cavallerie, en Graaf wll-l-Ek
u Iuoonwllx vau sz
kssz
kc tot Generaal over
de InEantcrie te benoelnen. Vgl. v..
s'
wlzs op '
MVAIESAAI, Vll1 b1. 82. vz
ïx sl
alstiElzal
Noe
l', Staatk.
Geschr. lV b1- 14, 15 ,116. xlz
rll., Ilist. det. 11()11. ,
s'
/tzc/.
$
r. ll1 b1. 86 -92. llet is cchter OPmerkeli
jk dat IuuI'ETIT,Cltt'l
tl.
tique de fl/
.
)//t1,
/lt/c,11 p.767,op het.
)
-aar1600 verm eldt: ))l'ue très
illustre Prince Alaul.
itle de Xassau
cstoit ceste annpe de la Ilart et pav cpmonfçvft??z desdits z
scfpopctfr,
s Estatsaeneratt'
r General de l'arrnée desdites Provinces unies par nzer et pat'ffl
rrd-';

('
4)vAx wlz: op wAf
lzxwwa,Vl11 bl.8.
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uitdrukkelt
jk vermeld, dathj geen middel mogt verzuimen om hetzelfdegezag over 1590
Utrecltt te verkrl
jgen,en de Staten van Ilolland hadden erlater zoowelbj IaElcEsr
l'Eh
a1s bj de Staten-Genevaal herhaaldeli
jk op aangedrongen, dat zi
j totbevordering van
eensgezintlheid en zamenwerking den vorigen toestand herstellen zouden (1). Doch de
onlusten onder LElcEsTEh's bestuur hadden tusschen Hotland en Utrecltt eene tweedragt
doen ontstaan , die veeleer alle banden dreigde los te scheuren dan naauwer toe te

halen. lntusschen was deze verdeeldheid niet alleen gevaarlt
jk voor het algemeene
welzl
jn, maar vooral ook noodlottig voor llet openliggende gewest, hetwelk
zich door eigene sclluld van Ilolland's bjstand beroofde. De gansche Vel
uwe
wasdoorde Spanjaarden op brandschatting gesteld, en de bezettingen van Zutplten en
beventer schroomden niet hunne strooptogten in het Sticht voort te zelten, en zelfs

de voorsteden van Utrecltt te verontrusten. Vialtelt en Vreeswî
jk waren gedurig in

gevaar geplunderd te worden (2). Deze noodlottige toestand had de Staten van
Utrecltt reeds in 1588, toen PRorllxclt nog Burgemeester was, bewogen, om de
medewerking der Staten van Ilbllaltd tot verdediging van hun gewest in te roepen.

Hoezeer deze zich terstond daartoe bereid verklaarden,lladden zi
j echterdegelegenheid
niet verzuimd oln op de nadeelig'
e gevolgen van onderlingc vertleeldheid te wi
jzen,en
qhet onwi
js en kwaatl voornemen''derzullten ten toon te stellcn,die getrachthadden
door de afzonderli
jke opdragt der Souvereiniteit aan de Koningin van Ellgeland eene
seheuring tusschen de Yereenigtle Gewesten te tloen ontstaan (5).Dc spoedig daarot)
totstantlgebragte omwenteling,waarbi
j de Engelschgezintle parli
j hetonderspitdolfen
deregeringvan UtrechtinHollandscllenzinge3vi
jzigdwerd (4),hersteltledeeensgezindheitl
tussclaen de Staten der beitle gewesten,en gaf Ilollattd na hetoverli
jtlen van denGraaf
van xlsuw Ewk
t..
h gegronde hoop, dat xxval'rs insgeli-jl
kstotStadhouder van Utreclttzou
verkozen worden. OxznsxsxRwsvEt,r,tlie in hetSticltt,en vooralin zi
jnegeboorteplaats
Ametnstbot'
t,veelinvloed had,lietniets onbeproefd om die wenscfleli
jlte zaak tot stand
.

te brengen , en werd daarin door Flzosls TIITX, vAx HEERMALE, vAa zuvxzEx en andel'
e

zi
jner vrienden ondersleund,die vroeger door PaouxxxcK'saanhang uit Utl'echtverbandoch thans weder de voornaamste staatsambten bekleedden. Wiet zonder
tegenlkanting werd hun doel bereikt, daar velen voor Ilbllattd's overwigt s'reesden, en
het bovendien wenscheli
jltachtten datde Stadhouder als hoofd tler kri
jgsmagtzi
jn vernen Waren j

bli
jf binnen de stad Utrecb.t zou houden. Ook was de talri
jlte parti
j der Calvinisten
(1)lliervoor,1)1.164. B0n,lllb1.510.
(2)nopl,ll1bl.496,497,549(3) Resol . v . fbi/and , 1388 . bi . 402 vv .

(4)lliti
ry'oor,bl 379.
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1590 geenszinsmetde voorgesteldebenoemingvandenPrinsingenomen(1)enbovendiennogonlangsdoorde afzetling harerpredikanten verbitterd. De herinnering aan deJacobsgezintle

gemeente,diein 15
.86 voorde Consistorialenhadmoetenbukken (2),wasnogsteedsdierbaargebleven aan verscheideneregcringsleden,dieti
jdensdeheerschappi
jderLeicestersche
factievan hetkussen waren gezet;en naauweli
jkswasde GraafvanXIEI/wEX<AR,flieaan
de Calvinistische prediltanten de band boven hel hoofd hield, overletlen, of de regering verbood hun binnen de stad en haar regtsgebied te prediken, en beriep andere

leeraars in hunne plaats. Het was welligt met de nevenbedoeling, om zich bi
j t1e
Utreclltsche Hervormden in een gunstig daglicht te stellen ,dat Prins xxvsl'
rs zich het
lotaantrok van twee der afgezette predilkantcn , IIYTENBOGAERT en llyzLMlclllrs, die zich

boven hunne ambtsbroedersdoorverdraagzaamheidenondergeschilttheidaanhetwereldli
jk
gezag onderscheitlen hadden,en in de woelingen tler Leicestelsgezinden het minst waren

betrokken geweest. Door zt
jne tusschenkomstbood men hun een voorloopig verbljf le
'sGravenltage met vri
jheid van prediken en behoutlhunnerjaarwedde aan, en rvrExsooAsx'
r werd aldaar weldra tot vast predikant aangesteld (52. Inttlsschen wist tle
parti
j, die eene naauwere verecniging tusschen llolland en Utrecbt wenschte, l
aare
bedoelingen te bereiken. Op den zesden Febrtlartj 1590 werd het Statllaoutlerschap
door de staten aan xxvsf'
rs aangeboden, en op den tweeden Aprillegfle lli
j in tlie
betreltking'den eed op zi
jne insiructie af (1).
Op laatstgenoemd ti
jdstip wasMxuhlrs reeds lolStadhoufler van overjsselbenoerntl.
Spoedig na het overli
jden van den Graal'van XZEI7AVEXAAh had de Raad van State aan
de drie gewesten, waarover hi
j Ilet Statlhotlderli
jk bewintlhad gevoerd, eenen bl'ief
gerigt met vermaning om twee of drie geschikte personen voor die betrekl
king voor te
dragen, opdat de Raad .overeenl
komshig het verdrag met Ettgelaltd (5)tlaaruiteene
keuze zou kunnen doen. ln Utrecltt llad lnen zich om het beweerde regt van den
Raad weinig bekommerd, en de Staten-Generaal hadden geen bezwaar gevont
len om

xxvall'
s' benoeming te bekrachtigen, niettegenstaande zi
j geenszins strooltte met laet
gezag, dat in de ovel'
eenkomst met ELlzxlllsTll aan tlen Raad Tvas toegekentl. Ook in

(1)Waarachtige Ilistorie t/fz?losoEwllAltxEvzlz'
r,b1.J50;)alledckerkclijke-

hatendezi
ja

Excellentie Xauritius,omdat zy gcloolden dathy niet zuiver in dc lcer was, en omdatzyn '
vader
ltooit hare party llad gckozen-''

(2)lliervoor,bl.198.
(3)IJVTEXBOGAERT,Ket'
keli
jke &z
'
,
j'
/prg
'
e,b1,27l 274. Kerkeli
jekeWd#ft?nfn,
f/
'e e??de Yerantwoordinge,b1.8- 11. BoR, 11 b1.846 848.

(4)s0I
t,11lb1.510 J14.
(5)Art.24. lliel.voor,b1.160.

KLLTIT ,

list, d. ho/I. Staatsr . I11 bI . 106

114
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overljsset weigerde men dat gezag te erkennen, op grond dat die provincie zich bui- 1590
ten elke naauwere betrekking met E :3gcJJzl# gehouden had. Hoewel deze bewering

bezwaarli
jlk metdevoorwaardenwasovereentebrengen,waaronderovertjssetin 1586 den
Graaf van xzExczsTza a1salgemeenen Landvoogd had erkend (1),werd het verzoek van
de Staten dier provincie om eenen Gouverneur te mogen verkiezen, die vervolgensdoor
de Slaten-Generaal zou worden aangesteld, door de laatsten ingewilligd, en het Stad-

houderschap op tlie wi
jze reedsin Februari
j aan xAvztx'
rs opgedragen (2).
In Gelderland was men het minder eens over den persoon, wien men in t
le plaats
van den Graaf van xlEuw ElAAtt tot Stadheuder zou verkiezen. De Graaf van KrlLsx-

svzto werd door velen tegen AlAralrs overgesteld, daar zi
j hetonvoegzaam achtten tlat
hun gewest, waarover steeds een bi
jzontlere Gouverneur was aangesteld geweest, thans
door den Statlhouder eener andere provincie zou bestuurtlworden. Doch oxuosxsAawsvslz'
r

wist deze bezwaren op dezelfde wi
jze uitden weg te ruimen, waarop hi
j diergeli
jke
bedenkingen in overjjssel had weerlegd. Hi
j maakte de Staten dier gewesten 01)mcrkzaam datzi
j onmogeli
jk- door eigene magt de Spanjaarden zoutlen kunnen verdri
jven. Daartoe werden in de eerste plaats tle rjke hulpbronnen A'an llolland en
W est-Frieslattd gevorderd, en wanneer zouden deze milder ook voor de overige pro-

vinciën vloei
jen, dan wanneer Mz
kual'
rs oolk daar de Stadhouderli
jl
te waardigheid bekleedde? Bovendien beloofde OLOEXBARNEVIILT dat lli
j in datgevalal zi
jnen invloed
bi
j de Staten van I.lblland en de Staten-Generaalzou aanwenden,onlhen totltrachtigen bi
jstand te bewegen, en wistdaardoor de meerderheid vot)r zi
jn oogmerk te winnen (5). 0p den Landdag, dieden lodenJuli
j te Tielgehouden werd, verl
kozen de
Staten van Gelderlaltd Mz
tual'
rs tot hunnen Gouverneur cn Kallitein-Generaal; docl
a tle
Prins maalkte ditmaal zwarigheid t?111 zich die benoeming te laten welgevallen, en verzocht de Staten om het verdrag met Ellpc/c?l# na te leven, en een tweetal op te maken, waaruit de Raad van State zou ltunnen ltiezen, Na langdurige onderhandelingen

besloten de Staten aan zi
jn verlangen te voldoen, en droegen in hctlaatstvan April
1391 nevens heln zouAx, Graaf van oosl-Ft-ieslattd, tot Stadlaouder voor. De Raad verkoos daarop Mu
tuhlTs, wiens aanstelling door tle Staten-Generaal werd goedgekeurtl. Het

duurde echter totAugustus, eer hi
j, na de verovering van Ztklphetten bevettter, te
Arnltem in zi
jne nieuwe betreltking bevestigd werd (1).
(1)Hiervoor,b1.256.xlzulT,t.a.p.11 h1.114.Ziein denOverii.
q,
qelsthenAlmanak'
voor1A48,
een ogstel getiteld: Betrekkint
l
' van tkrcrï./',$'dc/ /f?/ de t.zeA?drtz/fa Staten en t'
/c lsîie ,,c7? Utreeht,
bl.92, 98 108.

(2)vAy osltxExp,Maut-itsrttnNassau,lb1.10l,aant.277 280.XIZ
UIT,t.a.p.11lbl.116- 120.
(3)Yerht
loî'
en 1
7/07ol
uoEyszayEvss'
r,bl.11 No.5.
(4)s0n, 11l b1.515. vAx DEIL xExp, t. a. p. 1 b1.102,aallt.282-289. llbtrl'
r,t.a.p.
114- 116 ,418.
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Hoewel de stelselmatige beperking der magt van den Raad van State, waarin de
Prins als Stadhouder zitting had, ook diens invloed op het algemeene staatsbestuur

scheen te verminderen,kan het echtergeen bevreernding welkken,dathi
jgeen krachtiger pogingen had aangewend, om dit streven tegen te gaan. Door dankbaarheid

verbonden aan Ilbtlaltd'sStaten,die hem op jeugdigen leefti
jd totde gewigtigsteambten
verheven, steeds met de meeste onderscheiding behandeld en zjn gezag over de Vereenigde Gewesten voortdurend uitgebreid hadden,vond hi
j in zi
jne nieuwe betrekkingen en in zi
jn onbetwist opperbevel over het legereene ruime vergoeding voor de
Aerminderde magtA'an den Raad,waarin hi
j toch nietde eerste plaats bekleedtle. Ook
stemde hj volkonaen met den wensch der Staten in,om doorde vermindering van
Engela3td's invloed de onafhankeli
jkheid der Vereenigde Gewesten te verhoogen.Doch
zi
jne vri
jwillige onderwerping aan de leiding en voorlichting van Ilollattd's staatslieden
sprootbovendien uiteene andere bron voort. Door lkarakter en neiging washi
j minder
staatsman dan soldaat. Zi
jn rondborstige, btjkans ruwe aard, zi
jn driftig gestelen
Aoortvarende gecst stroekten geenszins met (le vereischten eener omzigtige en behoed-

zame behandeling van staatszaken. Hi
j miste den l
aelderen blik en l
aetjuiste oordeel
ovel'tle binnen-en buitenlandschestaatsbelangell,waartloorzi
jn vatlerlaaduitgemunt(1).
veel naeer tlan in de raadzaal gevoelde hi
j zich in de veldheerstentop zi
jne plaats.
Daar kon hi
*
j aan zi
jne neiging voor het kri
jgsmansleven den j'ri
jen teugelvieren, en
de beste toepassing vinden voor zi
jne geliefk'oostle wis- en bouwkundige studiën. Daarl.
leen 'trok hem hetjeugtlige A'uur b'
an een onverscllroklten geuloed,tlatgeen gevaren
telde,en het zelfbewustzi
jn 4'an de kri
-jgskundige talenten,die zich weldra schitterend
zouden ontplooi
jen. Gaarne liet hi
j aan de Staten, met name aan OLIIEwB&IAwEV>:LT,
het bestel van de staatk
undige aangelegenhetlen der Unie over, wanneer het hem ver.-

gund wertl aar, het hoofd der Staatsclle legernaagtde Spaansche kri
jgsbenden van den
vaderlandschen grond te weren (27
'. Ook gaf hi
j desti
jds geen bli
jken van eene eerzucht, die heln naar een hooger gezag zeu hebben doen haken, dan de Staten van
Ilolland voor henl hadden afgebakend. lntegendeel keurde hi
j stilzwi
jgend goed,dat
s

*

zi
J ilunne afzonderli
jke Souvereiniteit,waarlnede zi
j ontlerLElcEsl'sh hunnewillekeurige
l
aandelingen laadden pogen te verontschuldigen , meer en meer handhaafden en stelselm atig op de onderscheidene deelen van het staatsbestuur toepasten, niel
.tegenstaande

hi
j daardoor meer en meer t1e laoop moest verliezen,eenmaalde Grafeli
jke kroon op
(1)l.n 1598 schilderde de i'ransche gPzant st-zwkN&-AI-den Prins af, als zeer afkeen-pt;-xan staatszaken elt ongeschikt vt
lol'h
.arfl bt
'handelinj
Ut. tli
*
jvoegdeerbi
j: ))11estbien tard dlapprendre
cette science, en laquelle son pêre a tant excellé!7' Lî
lémtiires de oupl-Essls-xoaxwy, :'111 p.503.

(:))Ir. u. w.vllEEos,Inletdtllg totde Gescltiedenis#crNederlandscltebiplomatie,1b1.134.
vAs oSlt KilAlp, 1I
'aut'
its '
?
Jtz?l ATassatt lV bl. k71--176.
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zi
jn hoofd te zien.De plakkaten,die te voren op naam van denalgemeenenLandvoogd 1590
of den gewesteli
jken Stadhouder waren uitgevaardigd, wertlen sedert 1588 op naam
der Staten gesteld, en de vroeger in vele gevallen onmisbare goedkeuring van lzet
Hof van Rolland niet langer noodig geacht. De commissiën der ambtenaren werden

insgeli
jks op naam der Staten uitgegeven, en de gevorderde eetl aan hen afgelegd.
De regterli
jke oordeelvelling overbuitengewone misdri
jven werflaan hetllof ontnomen
en op Gecommitteerden der Staten overgebragt. Ook werd in 1590 het collegie der
Gecommitteerde Raflen nader bevestigd, hetwelk bestemd was om de loopende zalten te
behandelen, wanneer de Staten niet vergaderd waren, en als ware het den afwezigen

Souverein te vertegenwoordigen (1). Boor deze onderscheidene maatregelen werd het
Souvereine gezag tler Staten van Holland bevestigd; poch tevens wist de stedeli
jlte
aristocratie hare magtaanmerlteli
jk uitte breiden. Nietalleen werd het voorde burgersbijna onmogeli
k
jk gemaakt,om zich flooreen beltlag bi
j hetHof vanIlblland tegen
hunne stedeli
jlte regeringen regt te verschaffen,maar ook leden alle pogingen schipbreuk, om eene afdoende wi
jze voorde beslechting der menigvuldige gescllillen tusschen de steden te bepalen, niettegenstaande de Staten herhaaldeli
jk de klagtdeden
booren,datdie onderlingetwistenvoortdurend toenamen en hetalgemeene welzi
jnopde
ernstigste wi
jze bedreigden.'
BFel ontlerwierp men zicllin enltele gevallen vri
jwillig aan
het oordeel van den Stadhouder; maardeze was onbevoegd om steeds door zi
jn gezag
de parti
jen totovereenkomstte brengen (2). llad Holland ontler I'ElcEsTsa tegenover
de Unie het voorbeeld gegeven eener zelfstandigbeid, die de onmisbare eenheid in

hetstaatsbestuurverstoorde: ook de Vroedschappen wenschten zich onafllankeli
jl
t te
m aken van elk gezag, hetwelk aan haren willelkeur perk'en kon stellen.Daar de Stalen
grootendeels uit hare afgevaardigtlen .waren zalnengesteld,lton dit streven naarvermeerdering van de magt der aristocratie (1001- t1e weinige staatslieden, tlie eene groolere
)
centralisatie voorstontlell, niet worflen gestult. Ook in tle overige gewesten flrong

langzamerhand dezelfde geestdoor,zoedatnietalleen elke Ilrovincie maal-bi
jlkansellte
stemhebbende stad zich a1s een zelfstantlige staat beschol
zwtle, die slechts in enkele
opzigten aan de beslissing eener hoogere magt gebonden was. Uitsluitend op tle ver-

meerdering van eigen gezag en de bevordering A'
an plaatseli
jl
ke belangen bedacht, &erloor men te dikwel'
f uithetoog datt1e g'
emeenschappeli
jlke band, die de onderscheidene leden tler Unie van Ulvecltt vereenigde, in plaats van een lastige hinderpaal voor

(1)xl
utTl'
r, Ilist.d. &f
?//. Staatsr. 1ll b1.22-62, 160 1'
,
-3. ln 1590 werd behalvehet
gewone collegie van Gccomm itteerde Raden ook nog een collegie van vier Gecommitteerde Raden
nevelts zl
t?Eœcellentie ingesteld,hetwelk echter sedert 1593 methet andere zamensllzolt.
x#l

(2)xtl:lT,t.a.p.1ll bl.52,186 189.
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1590 vri
je ontwikkeling te zi
jn, het eenige en toch reeds zwakke bolwerk was der duur
geltochte onafhankeli
jkbeid.
Het verdient opmerking, als een bli
jk der onzekerheid en verscheidenheid van het
toenmalige staatsregt, dat de bi
jna geli
jkti
jdige benoeming van Mxralrs totStadhouder
in drie gewesten lelkensop eene andere wi
jze plaatsgreep. HetStadhouderschap over
ovel.ljssel werd den Prinsdoorde Staten-Generaalopgedragen,aan wien hi
jook tlen
eed op zi
jne commissie aqegde, zonder datmen eenig spoor aantreft,dathi
j insgeli
jks
aan de Staten dier provincie eenen eed gedaan heeft. Als Stadllouder van Utrecltt

zwoer xAvazrs aan Gecommitteerden uit de Staten van datgewest, dathi
j de voor
hem opgemaakte Instructie getrouweli
jk zou naleven. Alleen in G,elderland had zl
jne
benoeming plaats overeenkomstig de voorsclariften van het verdrag met EI-IZABETII, ter-

wi
il bovendien de aldaar bestaande gewoonte geëerbiedigd werd, dat de Stadhouder en
t#

de Staten ellkander wederkeerig bi
j eede getrouwheitlbeloofden (1). lntusschen hadden Ilolland's staatslieden (2), al ware hetdan ool
t langs verschillende wegen, hun
oogmerk bereikt, en met llet gezag van llunnen Stadhouder tevens den invloed hun-

ner provincie aanmerkeli
jk-uitgebreid. Niet wcinig droeg daartoe bi
jdatOLOEIBARXSvst.r, ten gevolge zjner i
jverige bemoei
jingen voor xAval'
rs'verhefllng, met verscheidene l'
egeringsleden in de overige gewesten vriendsclaapsbetrekkingen had aangeknoopt,
en tevens meer erkent
l was geworden a1s de voornalzae spil, waarom Ilollalld'.
b
'rege-

ring draaitle. Vooral van zi
jne veelvermogende tusschenkomstverwaclatte men thansin
Gelderlattd en overi
jsselde middelen totverlossing van de Spaanschebezettingen; en
toen in (1e twee volgende jaren de voornaamste steden,waarin zi
jzichgenesteldhadden,
door Mxuxlrs'kri
jgsbeleid aan den vi
jand ontrukt waren, werd hetbi
jkanstoteenevaste
gepoonte, dat Ilbllattdïs Atlvokaat door de Staten en Gedepuleerden dier gewesten,

en zelfs door vele stedeli
jke regeringen,over gewiglige aangelegenhetlen geraadpleegd
werd. Ook in laetSticltt, waar hi
j geboren was en aanzienli
jke goederen bezat,nam
zi
jn aanzien na de fnuil
ting der Engelscllgezinde parli
j aanmerlteli
jk- toe (5). De
invloed, dien hi
j allengskcns door zi
jn vastk-arakter, zi
jne uitgebreitle kundigheden,
(1)xtlill',t.a.p.11bl.138.
(2)A1s de voornaanlste vrienden en medewerkers van OLOEwBAIIyEVELT behooren vermeld te
worden, de flekwame Ppnsionaris van Gouda, FaAxjols FaAwcxEx, die in 1593 tot 1id van den.

Hoogen Raad werd benoemd.en den i
jverigen Grilnerder Staten-Gcneraal, couxEluls vww AllassEx,
die vroeger Pellsitlnaris van Itrussei was geweest, en zi
t
in gtlwigtig en inxloedrijk ambtvan 1584
tot lt
123 onalgebl'okcl, bekleedde.

(3) JV
'aarachtige//J.
.
:/t
??'
k'
eî'
an t
.
)l-nEsstllhEvEI
w
.a.
'. b1.158. jlerhoot.en valt ol-oEynànyEvEs'r, bl. 13
NO.5, 131-88 (
Ne.131.
.
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zi
jne welsprekendheid eù zi
jne rustelooze bedri
jvigheid eerst op Ilolland's Staten en 1590
vervolgens ook op de Staten-Generaal verkregen had, begon zieh langzamerhand ook
over de overige provinciën uit te breiden , en bragt daardoor in het bestuur vaà'de
algemeene belangen der Vereenigde Gewesten eene eenheid, die een heilzaam tegenwigt o rmde voor de belenamerende en ontbindende aard der hoogst gebrekkige

staatsregeling (1).
.

*

Het was insgeli
lks minder door zi
l.ne Stadhouderli
l.ke regten dan door zi
jnen zedeli
jken

invloed, dat xArhx'
rs sedert zjne l'erllefllng tothet hoogste ezag in vi
jfder zesdesti
jds vereenigde provinciën tot bevordering der wenscheli
jke centralisatie kon medewerken. W anthoewelhi
j zi
jneaanstellingen alsStadhoudersteedsvan deStaten-Generaal
ontsrangen, cn ook aan deze den eed van getrouwheid afgelegd had, was l
li
j overal
verpligt de bi
jzondere privilegiën en voorregten te handhaven, en de gewesteli
jke belangen tebelzartigen.Nietde wetgevende (:),maarslechtseen gedeeltederuitvoerende
magt was l
aem opgetlragen. ln de vergaderingen der Staten llad hi
j zitting noch
stem (5). Groot was echterde inyloed, dien llj op hetslaatsbestuurkon uitoefenen.

W elwaslli
jeen onderdaan derStaten,naaardeeerbied,dien zi
jhem bewezen(1),de
luister zi
jner hofl
aouding, welke zi
juiteigene beweging telkensverhoogden (5)en de
glans van zi
jnen naam gaven llem lletuitwendige aanzien van eenen Vorst. Van zi
jne
hand verwachtte de eergierige het gewenschte eereambt, van zi
jne genade hoopte de
schuldige de kwi
jtsclzelding zi
jner straf. Bi
j het volk,datnog steedsmetdankbareliefde
aan zi
jnen onvergeteli
jken vader dacht,genoot lai
j eene groote mate van achting engenegenheid, die door zi
jne schitterende heldenfeiten voortdurend werden aangewakkerd
en vaak totonbegrensde geestdriftklommen. ln hetregt om demeestehoogeambtenaren,

hetzj uit eene benoeming,hetzi
j onmiddelli
jk,te kiezen,en bi
jna alle stedeli
jkeregeringen op de daarvoor bepaalde ttjdstippen te veranderen, bezathij een krachtig mid(1)Vgl.be staatkundige79crfl
)':p,in Abpz.
#-N:#:?'/cz?#, bl.117- 121.J.o.MEIJER,overJOA>
vA5 OLI,
ES:ARNEVSI,D, als den zrtco) aalt wien de ,
9/lc//t
'
tfok#ïpe vovming van pzl.
ç land dpf een

Gemeenebestis/p:teyc/lrlboz,in ztine Yerhandelingen,lleBundel,1846,b1.299 332.
(2)Zie over het aandeel in de wetgevende magt,datlai
j in Utrechthad,XLVIT,t.a.p.lll
bl. 108, 109.

(3) Op dewaardigheid van eersteîlEdele,waal.aan hetregtvan vertegenwoordigingin deStaten
van Zeeland verbondetl was, lnaakte MAunlzs eerst in 1596 aanspraak,na den dood van pzsl'
ult
ps Rlzlll, die in de Staten de plaats van den oudsten zoon van wILLEM 1, den Graaf van Buren,
had bekleed. Br
AGEAAAII, Yad. Ilist. V1ll b1. 453 vv.

(4)Zie o.a.ltesol.r.Ilolland, 1587,1)1.931;1589,1:1.45,684,778. Vgl.xl-lil'
r+,t.a.p.
1ll b1.172. GROTIrS,hnn.p.108.

(5)Zie o.a.hiervoor,bl.406 noot(2).
IIl DEEL. 1 STUK.
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1590 delom den invloed zi
jneraanbangers te vermeerderen. Bi
j gewigtige aangelegenheden
werd steedszi
jn gevoelen ingewonnen. Hoewelde Republiek tegenoverhet buitenland
door de Staten-Generaal vertegenwoordigd werd , verzuimtle geen vreemd Gezant ook

bi
j den Prins gehoor te verzoeken (1). Het wasechter vooralin hetkri
jgswezen, dat
zi
jne benoeming tot Stadhouder over vtjf gewesten krachtdadig tot bevordering der
eenheid medewerltte. lmmersverkreeg hi
j alsKapitein-GeneraalIaetgewigtigeregtom de
patenten ofmarscllorderste geven,zontlerwelke hetkri
jgsvoll
t nietvan de eene naarde
andere plaats verlegtlkon worden.en wasdaardoor bevri
jd vandehinderpalen,waardoor
deuitvoering zi
jnerbevelen alsOpperbevelhebberoverhetlegerte veltle ligteli
#
jltzouzi
jn
vertraagd geworden. Devriendschap, wellteFrieslattdtsStadhouderaan hem verbond , ver-

zekertlehcm bovendienvandiezi
jdevaneenei
jverigemedewerking,daarwxlzsExIzoosNvllx.,
verrevan doorltleingeestigen nai
jvergetlreven te worden,volgaarne aanAxxralrs'talenten
huldedeed, en hem nietalleen het opperbevelnietbetwistte, zelfswanneer het tooneel

van den kri
jg in de noordeli
jkestreken tlesvaderlandswasverplaatst,maarzi
jnepogingt
an,
om den vaderlandschen grond van de vi
jantleli
-jlke legerbentlen tezuiveren,steedskrachtdadig onderstetlnde (2).Aan deze edele gezindheid van Friesland'sStadlzoutler,inverband metdevereeniging van vi
jfprovinciën onderxxvRlrs' gezag,ishettoeteschri
jven
datde Prins, hoezeer nimmer totKapitein-Generaal tler Unie benoemd, niettemin met

de daad gedurende zi
jn gansche leven het opperbevel over tIe legers van den staat
heeft uitgeoefend, hetzi
j de kri
k
i
#g binnen ofbuiten de grenzen tler Vereenigde'Gewesten wertlgevoerd (5).
Naauweli
jks was de eenheid in hetstaatsbestuur verlloogtlen t1e mogeli
jkheid eener
onbelemmerde kri
jgsvoering bevortlerd, toen MAualTs de gelegenhcid werd gesteld
zi
amheden aIs.veldheer op grootcre schaal en met ruimere middelen ten toon
@i
#'ne bekwa
.

te spreiden. ln den loop desjaars 1590 hadden onderscheitlene omstandigheden er toe
bi
jgedragen, om de Staten van hun li
jdeliik verdedigingstelsel af te brengen en voor
de voorstellen van w lLLzx LooEw xzlt te winnen. De dood van uxxoltlK l1Ilzad nielalleen
den Koning van Spaïq'e maar ook HEXORIK van kYcrcrl-c, die terstonda1susxoltlK IV den

titelvan Koning van Fraltkvi
jk en Nararrehadaangenomen, totverdubbeldeinspanning
genoopt. Niettegenstaande de Hertog van I'Altxx Parijs bad ontzet, was het hem door
de verdeeldheid en ijverzucht van de hoofden derIzlouE, die meerde bevordering van
.

llun eigen belang dan de onderstetlning van pTI-IPs' aanspraken bedoelden, geenszins

(1)Xr.().nr.vnEEpE,btleiding/t
)/eene&e,
s
'
cAft?#e??
,
ïçderk5%t/c?
-#f??,
#çc/?dDiplomatie,lb1.135,137.
(2)xLlTlT,t.a.p.lllbl.86,89. J.A.c.vAxIlEt-son,dialt.
ibe ï??
,Gîtilietmi.
tktt/fltl
/cfl
hkéssanii
t'ï//t/3?,ingenium ,merita. Tra,)
-. 1835 , p.182 , 199.

(,
3)1
(I-t7IT,t.a.p.l1lb1-90.
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gelukt om Ily:wphlx lV eene beslissende nederlaag toe te brengen; en daar de Fransche 1590

steden,afkeerig A'
an de Spaansche dwingelandi
j, weigerden zi
jne troepen in te nemen,
was lzj genoodzaaktgeweest tegen lzet einde desjaars terug te keeren,om zjn leger
in de zuikeli
jke Nederlanden de winterkwartieren te laten betrekk-en.ln de Vereenigde
Gewesten,alwaardezeaanvankeli
jke uitslag van PARxA'stusschenkomstin denFranschen
burgerkri
jg de hoop aanmerlkeli
jk verlevendigde,datde Koning#anNavalweeenmaalzou
zegevieren, begon uaen naeer en raeer in te zien welk een onberekenbaarvoordeellletzou
geven, wanneer een bevriend en door krachtige ondersteuning aan de Staten verpligt

Vorst zich op Fraltkl'
ijk's troon zou kunnen handhaven. Nietalleen lieten de StatenGeneraalIlsxlAlllltIV dooreen plegtiggezantscllapmetzi
jneverheKnggelukwenschen(1),
l'
naar zi
j vermeerderden hunnen geldeli
jken bjstand tothonderdduizend gulden,en zonden bovendien eenige oorlogsclaepen onder l'lxarlàs van NassaltnaarFrattlivi
#jlc, om de
.

kusten &'
an Nornîqîldiè'en Bretagne t
egen eenenovervalderSpanjaardentebeschermen (;).
Niet minder scheen de toestand der zuideli
jke Nedevlattden te nopen, om nietlanger

1>ARMA'S aanvallen af te wachten, maar uit eigene beweging de Spanjaarden aan te
tasten. De bezettingen &-an onderseheidene steden waren aan llet muiten geslagen, hadden zicll van lleel-elttltals en eenige antlel'e piaatsen meester gemaakt, en het land van
lk-eîllpelt onder brandschatting gebragt, ontler voorwendsel van zich zelvell betaling der

verschultligde solfli
j te verschaflbn. Terwi
jl de opbrengst der belastingen door hllnne
rooveri
jen aanmerkeli
jl
k verminderde, nam llun aantal door llet lokaas van een ongebontlen leven gedul'ig toe; tle geringe geldeli
jke ontlersteuning, die I>ARAIA uit
Spalq,-e ontving,vergunde llenl niet llet kwaad op eene afdoende wi
jze te stuiten. De
burgers van îkttlo, beducht voor hetzelfde lot, dat reeds verscheidene Belgische steden
getroffen lzad, verdreven llun garnipoen en weigerden Spaansche troepen in te nemen.

Boventlie'
n zond I'ARAI.
&,die een gedeelte zi
jnertroepen in hetlegervan tlen Hertog
van xauvl
swxs gelaten llad, spoedig na zi
jne terugkomstnog eene aanzienli
jke legerDe
St
at
e
n
l
a
a
dden
dtls alle
nzagt onder den Prins van Ascot,r naar lh-anlêl-,
j
,
l'l
k? (5).
reden om
vermoeden dat t1e ltaliaansclle veldheer buiten staat zou zi
jn hun
afbreuk te doen; en lloewel versclleidene regeringsleden in ernstige overweging gaven,

(1) llotlwel El,lzlnsTll zelvta uEyonlx 1y- kl'achtdadig ondcrsteulzde, cn hcm eell lluljlcorps van
4000 naan ondel'no()EnAvll,lalxxstoezond, k-oy)ltarci
jverzuchtdegoedeverstandhguding tusschext
Frankî-i
jk el1dc srereenigdeGewcstt
?n lliefverdragen, en lietzijaan de Statcn-Generaalvragen,
of de Xeel' A'
all sT. ALDEGONDE: een onzcr gezanten , ook in last llad geltad om Hnyonlk IY het

beschermheerschap over deze lalldelloJ)te dragcn,hctgcen uitdruk-kelijk wcrd ontkend. Bes.d.
Stat.&c??,
.14 Juni
j 1590.
(2)I
l0l
t,1llbl.544. Ikes.v./7pJ/ïà??#,1590,b1.84. Flémt
biresdestfttv,11p.42.
(3)IIEyTIVOGLIO,la1.454 472. cwllssuo,p.248 255.
55 +
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1591 om eene kraclztigere oorlogvoering totden volgenden zomer uit te stellen, wanneer hi
j
waarschi
jnli
jk andermaal naar Frankri
jlc zou zi
jn vertroklten, behield hetgevoelen
ooge
nbl
i
l
t
de overhand dat men thans geen
mogtverzuimen.om de Spani
.aarden aan
te tasten. Ook wanneer rARXA zich krachtig te weer mogt stellen, zou de hernieuwde

stri
jd in de Nederlanden ten minste eene weldatlige verademing geven aan den Koning van Navarre, met wiens vdorspoed het welzi
jn der Vereenigde Gewesten ten
naauwste verbonden was. Bovendien had de schitterende veldtogt van Axz
kcalrs,

waarin hi
j binnen weinige welten met eene geringe legermagt een aantalgesvigtige
sterkten aan den vi
jand hatlontrukt, de gunstigste verwachtingen voor de toekomst
opgewekt, en het vertrouwen in den jeugdigen veldheer verhoogd, wien de leitling
der Staatsche kri
jgsbenden was toevertrouwcl. Gedurende den winter hield men zich
i
jverig bezig methetmaken dernootlige toerustingen. Dc compagniën werden overal
voltallig gemaaltt, en tegen het voorjaar nog drieduizend voetknechten en driehondert
l
ruiters voor den ti
jd van zes maanden aangeworven. ln den aanvang van X
,ei kon
.

MAVRITS over eene legermagt van negenduizend voetknechten en zestienhonderd rtziters

beschikken,waarmede hj zich voorstelde de vestingen aan den Ilsselmetltrachtaante
tasten,en tIe Veluwe en hetSticltttegen brandschatting en plundering te beveiligen (t).
De Staten-Generaal benoemden naar gewoonte eenige Gedeputeerden om den Prins met

raad en daad ter zi
jde te staan, en bepaaldeljlt voorfIe geregelde betaling dersoldj
en den behoorltjken toevoer van levensmiddelen en kri
jgsbehoeften te zorgen (2).
Ten einde den vàjand omtrent het doelvan den veldtogt in hetonzekere te laten,
liet MArRITS de bezettingen van eenige kasteelen in kraband versterken, en het ge-

scllutlangs Rheîten en kvageltingen den Rjptopvoeren,terwi
jlhijzelfmethetgrootste
gedeelte zi
jns legers dçn schi
%l
'
#n aannam van de a
vaas te willen overtrekken. Doch
eensklapswendde hj den teugelnaar den Bi.
jlten van daarnaarZlttpltelt. Inlusschén
had hi
j den Engelschen Kolonel vRwxcls VERE, die door de Koningin van Engelalld
in de plaats van wxyuyuocollgv tot Opperbevelhebber harer hulptroepen benoelnd was,

met eenig kri
jgsvolk naar Boesbttrfl gezonden, en deze was erin geslaagd (Ie schans
aan de overzi
jde van Zut
plten, vierjaren te voren door vonK's verraad in Spaansche
handen gespeeld, aan den vi
jand te ontrukken. Eenige zi
k
jner soldaten, a1sboeren en
boerinnen verkleed, kwamen aldaar boter, kaasen ei
jeren te koop aanbieden, terwi
jl
het overige kri
jgsvolk zich in den omtrek verscholen hield. Zonderargwaan lietmen
(1)son,lIlbl.548,556. vAxMETEREN,f.308,316 c. GRoTlus,Ilist.p.148,149. Resol.
t. Holland, 1590 bl. 119, 120.

(2)Batwasdeeigenli
jketaak derGedeputeerden tevelde,die velewerkzaamheden verrigtten,
thans aan de olcieren van den Generalen staf of aan de intendance opgedragen. Slechts in bui-

tengewonegevallen namen zijbeslaiten,a1svertegenwoordigersderStaten-Generaal.
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tle gewaande landlieden binnen; doch terwi
jl de zorgelooze bezetting zich nietmeer 1591
om hen bekommerde, haalden zi
j eensklaps llunne wapenen te voorschi
jn, versloegen 24 Mei.
de wacht en openden de poort voor hunne makkers, die zich weldra van de schans
meester maakten. Den volgenden dag vertbonde Prins AlArall'
s zich voor de stad met
zi
jne gansche kri
jgsmagt, welke Graaf wILLEX LooEwlzx.nog m et veertienhonderd
X onizlpczz te trekFriezen kwam versterken, terwi
jl tle Prins heln beloofd had naar Gr
ken, zoodra hi
j zi
jn oogmerk in Gelderland en ooeri
jsselzou bereiltt hebben. Om

zich tegen eenen vi
jandeli
jken aanval te dekken, besteedde MAVRITS,die eene poging
totontzetvan Zutplteltverwachtte,de eerste twee dagenom zi
jnlegerkampdoorbehoorlijke verschansingen te omringen.Daarop werden de loopgraven totaan de buitengracht
der stad voortgezet, eene breede brug over den Ilssel geslagen, en twee en dertig

stukken geschut des nachts in batteri
j gesteld (1). Hoewelde bezetting, waaroverde
Friesche Edelman I,I&tTCKAAIA bevelvoerde,weinig meer dan vi
jfhonderd manschappen
telde, en op zulk een geduéhten aanvalgeenszins was voorbereid, versterkte zj echter de wallen en poorten, en maakte alle aanstalten om krachtigen wederstand te bieden. Op den dertigsten Xei liet AxtuRv'
rs driemaal uit alle stukken losbranden en

daarna de stad opeischen (2). LIAUCKAMA vorderde drie dagen,om zich te bedenken.
XAuaxrs schonk hem één uur beraad. Yan de onmogeli
jkheid overtuigd,om langtlurigen wederstand te bieden,gafde bezetting de stad bi
j verdrag over,en trok metwa-30 Mei.
penen en bagaadje uit (5). Niettegenstaande sxz
tvcKAx.
i uitdrukkeljk beloofd had de
burgeri
j in hetverdrag op te nemen,had llt
j alleen bedongen datde burgers drie dagen ti
ouden hebben om te bedenken.
i
erkozen in de statl te bli
i
en of met
*i
9d z
* of z
*i
.F v
t.
'v
hunne goederen elders heen te gaan. De Raadsheer oEltxuAcll vAx oER c.
&.
I'E1,Ls>,door

het Hof van Geldertand in het leger gecommitteerd, nam echter de belangen zi
jner
vaderstad ter harte, en wist sxAuhlrs te bewegen om al hare privilegiën te bevestigen,

waardoor de stedeli
jke raad zelfs llet gewigtige regt behield, om de opengevallene
plaatsen zelfaan te vullen (4).
(1)Voor het trekken van hetgcsclaatwerden gewoonli
jkbootslieden gebruikt,daardc ondervindinggeleerdhaddatzi
jditwerkveelbeteren snellerdanpaarden verrigtten.vANRIYO,b1.167.
(2)xwuRl'
l'swasgewoonydedoorhem belegerdevesting naeen drievoudigsalvouithetgeschut
o%
p teeischen Gafzi
t
i
#
'zich over*
,dan kon '
de bezettinV
g#metkri
A
#
igseeruittrekken,en deburgeri
j
gunstige voorwaarden verkri
jgen.Xoestdeopeisching herhaald worden,dan waren devoorwaarden
m inder gunstig; en werd ook deze afgeslagen , dan m oest m en zich later op genade overgeven.

(3) B0R, ll1 bl.562. vAx METEAES,f.316#. vAx REyo, b1.167. GRoTlus, Hist. p. 149.*
llistorie. #'eerste deel, b1. 714. cllApptrvs, Ilist. d.1. guerre d. F/c'
?
i#rc l p. 626. CARNERO,p.
256. coLoxA,p.122. :SNTIVOI;I,IO, bl.47.
3. CAMPAS'
A, 11 p. 132.

(4)Alr.:.Av.TAPAM:,Gesnhiedenisdev,
:/t'
t# Zîttplten,1856jb1.232.
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Volgens het plan van den veldtogt, door MAratr
l's in overleg met de Staten gemaakt,
moest het leger thans naar Coevol-den trekken, en hetsterke bevetttev, betwelk een

garnizoen van twaalfhonderd man inhield,op zi
jde laten liggen. Doch de buitengewoon
snelle verovering van Zutpltelt,llad aller gemoederen met stoute verwachtingen vervuld,

en daar hetgeschutgemakkeli
jltte water naar bek'
eîltet.vervoerd kon worden, besloot
men terstond derwaarts te gaan, om de kansen van een beleg op de plaats zelve te

berek-enen, en althans aan de overzi
jde tlerllsseleenesclaanstebouwen,waardoor
de toevoer belemmerd en fle Veluwe voor vi
jandeli%
i
'ke stroop
A.toa
.
*
.'ten a
t.
2evri
*i
.
Rwaardkon
worden. Reeds in den avond van denzelfden flag, waarop Zutpllen in zi
jne handen
was gevallen, liet xAualr
l-s de voorhoede naar beveltlet'oprultken, werwaartslli
j den
&'olgentlen tlag metzi
jn ganscbe leger en alzi
jn geschutvolgde.
Gedurentle eenige dagen bleef de Prins l'
net zi
jne troepell voor de stad, zonder
eene eigenlijke bel
egering aan te vangen. De voortreffeli
k
i
'ke vestingwerken en het
.
talri
t
i
elke garnizoen,waarover GraafIIERMAN v.
*
&w osx BEI:O (1),een bekwaam en stout-

moedig legerhoofd, bevel A'oerde,schenen t1e kansen eener beslorming 4'()01
-de belege-

raars hoogst twi
jfelachtig te maken. Oolk vreesde men datde Hertog A'
an I'
ARMA op
het berigt tler overga&'e van Zulpltell' zich laaasten zou om bevettter te ltomen ontzet-

ten, en achtte zicla niet sterlk ïenoeg om z.
ijnen aanval te weerstaan. Verscheidene
bul'gel's van b cpt
??
'?,
/t?9', die onlangs naar nabul'
ige Illaatsen Nvaren uitgewek-en, gaven

echter zullke belangri
jke berigten omtrent 4le &'erdeeldlaeid tusschen de Duitsclle en
W aalsclze troepen der bezetting en hetgebl'
elkaan leeftog'
ten lkrijgsbehoeften binnen
de stad, dat nlen besloot eene poging'te 5yagel), onl llaar tc benaagligen. OIZOENBAR>EVELT, die zich in llet leger bevontl, vertrolk terstontl naar tJ/31:c/?,
/ en llblland, om
de Staten diergewesten. tot vertlubbelden spoed in llet afzenden der benoodigde gelden

en l
krtjgsbelloeftetl aan te sporen. lntusscllen liet '
t
qArltl'
rs beveltlet-aan alle zi
jden
9zuut
j.insluiten. lletgeschutwerd ontsclleepten in batteri
j gesteld. Op den negentlen Juni
j
openden vi
#'
#
ifduizend lkanonslko*
z7els eene wi
de bres in tlen l'
nuur. Terstond werd een
#j
.

scllip lnet eelle ncdervallentle brug daarvool' gebragt, waarin zich eenige Engelsche
troellen bevonden, wie xxvalrs de eer vergund llad het eerst storm te loopen, om
daardoor de smet uit te wisschell,die sedel'thet verraad van srAxxasv op hunne natie

kleefde (2). Doch de vurige k'ri
jgslieden,wier ongeduld het gesclzikte oogenblik niet
af kon wachten, drongen met zooveel onstuimigheid uit lzet scllip , datde brug niet

(1) Gl'
aaf llER3l&y was eell vollt-Ilt'ei- vall Mtw
tTal'
!s. (laal- zi
lle lnoeder cene zuster valz
*j
nrllbnAl
1'
was.
*î

(2
f) Jicosrs IrEvltr
s, Qvevt
jsselsclte z
'
sff/zpcifcttDïcà/ck/, teyd.1634 bl-255,
'aangehaald ilz den
overi
jsselsç
?lten Aîonc?dét/fvoor 1840 bl.75-
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behoorli
jk kon worden nedergelaten. Verschcidenc soldaten verdronken en de weinige 1591
dapperen , die gelukkig aan land kwamen en tle bres beklommen, zagen ziclz genood-

zaaktterug te wtjken,daar zi
j nietbehoorliilt ondersteund ltonden worden. Des nachts
#.#

deed de bezetting eenen uitval om de schipbrug te verbranden of te A'ernielen, tloch
werd met verlies teruggeslagen. lntusschen had het onafgebrokene I
tanonvllur groote
schade aan t1e statl toegebragt, en toen de belegertlen den volgenden morgen Mxrhl'
rs'
voornemen bespeurden om antlermaal,en thans voorzelter met beterenuitslag, tlenstorm

te wagen,zonden zij eenen trommelslagerin hetleger,o:noverdeovergaveteontlerllandelen. Voorzeker zou Graaf IIERMA.
X, die betlucht was tlat men hem van geheime ver-

standhouding met zi
jnen neef, Prins xAultl'
rs, zou beschuldigen, zi
jne toestemlning
tlaarloe nietgegeven hebben, indien hi
j nietbuiten staatware geweesthetopperbevel
te behouden. Xet groote onversaagdheitl llad hij zicl
) steetlsop de gevaarli
jltste plaatsen opgehouden, om de zi
jnen metwoord en daad tot keldl
aaftigen tegenstantlaan te
sporen, en zell:
s vaten wi
jn en bier op t1e waIlen doen plaalsen, om hllnnen naoetlte
verhoogen. Doch de rondvliegende l
tallt en puin Iladden heln &-an het gezigt

rooftl en ter aarde geworpen, zoodatbi
j gelkwetstnaar lluis was gebragt (1). XxrxlTs
stond aan de bezetting toe met wapenen en bagaadje uitte trekl
ten. Aan tIe btlrgerij1:zuntj
was in de overeenkolnstnietgetlacht;doch t1e Prinsverbootlgestrengeli
jk alle plllndering,en liet(Ie stad lzare voorl'
egten bel
aoutlen (2).
Voorzeker zou het bijkans onlnenscheli
jlkzi
jn geweest, zoowelZtttplteztals llevettlei.
aan de roofzucht van het verhitte kri
jgsvoll
t pri
#
js te geven. Beide steden llatlden getlurende verscheîtlene jaren in (len ellendigsten toeslantl verlkeerd, en waren geheeluitgeput.
.

Daar de soldi
g'niet werd betaald, hatltlen (1e burgers t1e bezettingen moeten onderllouden, hetgeen totgevolg hatltlatallen, die daartoe in (1e gelegenheitl waren , ziclzeltlers
gingen vestigen. Voor de overgeblevenen werd de lastdaardoor nog ondragelj
@ker. De

woesteen zedeloozetroepen,aan behoorli
jl
te kri
jgstuchtontwend,leefden naarwillekeur,
mishandçlden en beroofden de ingezetenen, braken de ledig staande lluizen af. om
zich brandstoFen te verschaflbn, en pleegden straflbloos allerlei moetlwil. goor de
onveiligheid der stroomen en wegen van allen hantlel te water en te lande verstoken,

waren de burgers buiten staatdoorde uitoefening hunner bedri
jven in hun eigen onderhoud te voorzien, terwi
jl de Staatsche stroopers bovendien hunne buiten (Ie stad
(1) Prins xAtTal'
rsleende na de overgave den Graaf zi
4
jne eigene koets o'n naar Oldenzaal te
xertrekken, en zond hem bovcndien aldaar cen bekwaam geneeslzeer toe, dic hel'
tt ht
rt gebruik

van tlén zi
1
jneroogen teruggal.
(2)B0n,.1ll b1.563-565. v.
&NMETEREN, #.317. VAN Its!1
),bl.168- lkaoTlt?s,Hist.p.157.
llistorie: (l'eel'
sle deel, b1.716. cllApprys, t.a.p. l p. 628. I
-E PETIT,11 p.590. 6Anyn!$t), p.
257. (;(1I-osiA,p. 123. IIEyI-IVPGI
-IO, b1. 474. cAMp.ty.
&, p. 132 #.
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1591 grazende kudden wegvoerden. De ri
jkste lieden waren arm geworden en worstelden
methonger en gebrek. Gansche straten waren ontvolkten gedeelteli
jk afgebroken, en
te beveltter woontlen nog sleclzts bonderd lauisgezinnen, in plaats van achttienhon-

derd,die tevoren debevolking derstad hadden uitgemaakt(1).
Onbeschri
jfeljk was de vreugde derStaatsclaen over de snelle verovering van Zutplten
en bevettter. Xen was in die tt
jden gewoon dateen gansche veldtogtmeteen oftwee
belegeringen werd doorgebragt. Thans waren binnen veertien dagen door xxrhzvs'

kri
jgsbeleitl twee gewigtige vestingen aan de Spanjaarden ontrukt (2). Nietlanger
zouden de Veluwe en het Sticht aan de roofzucht der vi
jandeli
jke legerbenden zi
jn
blootgesteld; en de brandschatting, tlie uit verscheitlene dorpen en uitgestrekte land-

strek-en aan de Spanjaarden werd opgebragt, zou voortaan in den vorm der gewone
belastingen de uitgeputte scllatkist der Staten van Gelderland en Overijsselsti
jven.
'
W ant de kleine Spaansche bezettingen, die zich in de kasteelen van Becltteren, Seltnilenburg, Buinen en op andere plaatsen genesteld hadden, om Zwol en Kampen te
benaauwen en van het platte land zware opbrengsten af te persen, hadden zich na de

overgave van oevekttev nietlanger veilig geacht, en hare standplaatsen vri
jwillig verlaten(5). De Staten-Generaalschreven eenen algemeenenbiddaguit,om deVoorzienigheid
voor zoo grooten en onverwachten zegen den schuldigen danlt te betoonen. lntusschen

was men in het leger bedacht om van de behaalde zege de beste parti
j te trekken.
Het was reeds gebleken dat de Hertog van laxhxA niet gereed was om den voortgang

van het Staatsche leger terstond te stuiten. Bi
j het verlaten van Develttev had Graaf
H>:ltxA.
x vAx bEx Bzao aan Graaf AVILLEX Iaoozw lzlc gezegd, dat zoowelhi
svzhovtko
*i
# al
op de onmagt der Staten gerekend hadden om de belegering van groote steden te ondernemen en grof gesch.
ut in lzetveld te brengen. De Friesche Stadhouder llad daarop

geantwoord: ))Lieve neef, aan aluwe handelingen heb ik welbespeurd , datgi
j ons
(1)Alr. a.w. TADAMA. (ieschiedenis ?Jtt?? Zut
ph.
en, bl. 228-230. OvertjsselsebeAlmcxl/
c.
1840.bl.81,1848 bl.136 144. s(,l
t,lll bl.562. vAx aEl'o,bl.169.

(2)ln hetLon-liedeken,overdieAcer.
dî
l'c/cc'
victlwievan Ztf/yl/tt?3àende bevelttet'(bi
jBosscuA,
Neêrlands&e!#ev?#tt#e'?te!c03#,l b1.294)werd gezongen:
W ie heeftoock van zi
jn leven
Ghehoort ol'
te sien gcscllreven

ln korter tijd,secr subi
jt
Soo menig mensclaverbli
jt.
olndatiu wei
jnich daghen
Veel wonder is geschiet.

(3)non,IlIbI.566.
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Geuzen minachtet, en daardoor eenste kortzoudtschieten (1).:: Ooklde Hertog van 1k
591
PARXA had in den waan verkeerd,dateene diergeli
jlke magtsbetooning de krachten der
Staten verre te boven ging, en zich dien ten gevolge nietop onverwjlden tegenweer
voorbereid. Xen scheen .derbalve vooreerst zonder gevaar op den ingeslagen' weg te
kunnen voortgaan. Doch de gevoelens waren verdeeld, of men eerst Coevorden zou
aantasten ,of terstond eenen aanval op Groningen wagen. W ILLEM xaonzw xzx.achtle bet

raadzaam zulk eene belangri
jlke vesting, als Coevorden was,nietin den rug te laten
liggen. '
W el had vzhnroo z1h terstond na de overgave van Deventer met vi
jftienhonderd man daarin geworpen; doch het ontbrak hem aan proviand, om een beleg

uitte houden, en hetscheen nietmoei
jeli
jk hem metgrofgeschut, waarvan xAvhlq'
s'
leger ruimschoots voorzien was, tot den aftogt te dwingen. W as Coevorden eenmaal

in der Staten magt, dan was voor Groningen bi
jkansalle hoop op ontzetafgesnetlen.
Tegen deze gronden om eerst Coevorden te belegeren, stonden echter niet minder

gewigtige bedenkingen over. Men had ti
jding gekregen dat de Hertog van I'ARAIA in
aller i
jleene legermagt verzamelde, om vzaproo te hulp te komen, en wilde den
bek-wamen veldheer liever in de provincie Groniltgen afwachten, waar uitmuntende

gelegenheid was om zicla te verschansen, dan in brentlte, waar men moei
jeli
jk eencn
veldslag zou hebben kunnen ontwi
jlten,welks uitslag twi
jfelachtig was,en welksverlies
aan de Vereenigde Gewesten onberekenbare nadeelen zou berokkend llebben (:). Bovendien zagen de Staten tegen.de zware ltosten op , om laet gescllut over land naar

Coevoln
den te laten slepen,terwi
jl llet genlakkeli
jk te waternaarGroltingenvervoerdlton
worden. Het laatste gevoelen behield de overhand. Al het geschut en legergereedschap werd in honderdvi
jftig schepen en schuiten geladen,om over deZkliderzee en de

Lallwel's naar de schans te Sollcamp en van daar langs hetRjje-diep naar Groniltgot
gebragt te worden. Het leger trok door Drenthe derwaarts, doch verviel op dezen
togt weder in toomelooze losbandigheid en brooddronkenheid. De soldaten maakten

alllet vee af, t
latzi
j grj
ipen en vangen konden, sneden er de beste stultken uit, en
lieten het overige aan de honden en roofvogels ten buil. Deze strafbare verkwisting
bragt lzet gansche leger in gevaar van hongersnood, niettegenstaande MAURITS niels

onbeproefd lietom de orde te handhaven. Eerstlangzamerhand slaagde hi
j er in door
gestrenge strafoefeningen de lkrtjgstuclltte herstellen en te bewaren (5).
VEhnrG.
o, dic intusschen tïoe'
îtol-dl
tll en Sleetlk.
l:'
q
,
)'
k versierltt had, was l
sl.
'
xvRlTs reeds

(1)vky nEyp,1)I.169.
(2)PeHelqog van I
'ARMA lzad meercavalerie.ldetgeen lleln in eepxen veldslag veel voordeel zou
gegeven hebben. cnof.
lrs, ff?
'.
v/. p. 154.

(3)vAy REvI),141.170.
IlI DEst-. 1
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1591 'oorgekomen, en had zich in de voorsteden van Grottittgettgelegertl, daartle burgerij
hardnekkig op haar voorregt bleefstaan,nietgenoodzaaktte zi
jn bezettingintenemen.
Berigten omtrentden aantogtvan pAaxA's leger, gepaard met de vrees dat eene naauwe

insluiting derstad deSpanjaarden zou nopen ditregtteverkrachten,waart
loordehoopom
Gt'
ottingezteennaaaltotdeStaatsche zi
jde overtehalen,aanmerlteli
jk zouverlninderd zi
jn,
deden xxrhl1,s van de belegering afzien , en ziclz tot de bemagtiging der sterl
tten in

de ommelqltdeîtbepalen,waaruitde viiand sintsgeruilnenti
jd gewoon washetplatte
land af te loopen en te brantlschatten. Reeds had vEamlq.
o de meeste garnizoenen uit
die plaatsen teruggetroltlten. Op den zesden dag, nadat hetStaatsclle leger voor /.
zrp-

niltgen geltomen was, trok xArRlrs naar I)el(bj)'l, hetwelk door hooge wallen, vier
bastions en eene diepe en breede gracllt versterltt, en door twee vendels soldaten in

dienstdel'regering van /J?'pw,
?'
??f?e;tbezetwas,daar (leze de bewaking harerbelangri
jk-e
baven niet aan vlhoroo l'ad willen toevertrouwen. W aal-schi
-nli
g-k zotl eckter tIe
#j
Spaansche veldlleer daal-vflor betere zorg hebben gedragen; want (le bezetting wachlte

2 Juli
j.het vuurtler Staatschen niet af,maar gafde vesting reedsbi
jverdragover,voordathet
geschut Tvas ontscheept. Daar hel bezil
, van Dellii
jl tOt benaauwing van Groll
.l
,
llgelè
van het grootste gewigt svas, besloot l'
nen de vestingwerlten aanmerkeli
e verbe*i
#k l
teren en uit te brciden , wellt plan door Graaf w ILIZEM IzoolrN'
v-llK terstond ten llitvoer

werd gebragt. Van I)ttllz
'i
#
).l toog i
uz
kllavrs naar (len o).
lsla:
J,well
ts bezetting ziéh overgaf, voordat er brcs was geschoten. De schansen Ijhnelttt
-l en Letlebel'l wertlen Inet

even weinig naoeite bemagtigd. De stad /.
3rollitlgeîl
,
,wasnu bi
jna gehceldoor de Staatschen ingesloten, en daardoor van alle m itldelen van bestaan verstoken, wesltalve 'zlen

hoopte dat zi
j weltlra (
1001-gebrelk gedwongen zou worden t1e Spaansche zi
jde te verlaten. Doclz t1e burgerjj was meer Spaanschgezind, dan men verwachthad; cn tli
tar
vsaorGo, na het vertrelk van Mz
kcltlrs' legermagt, door het vertlri
jven der Staatsche
bezetting uit Sloclttet-ett voor de Groningers den weg naar îvestpltalen,11eropentle

bleeftleze hoop vooreerstonvervuld (2).
Van Lettebet'i trok het leger langs Niettot
lvd, hetwelk (1001-de Span,j
aarden verlaten

was, doorde Zevenwolden en Izrentb,e naar Sleelttvi
jk. Juist wasxzkvRlr
t,s met zi
jne
troepen voor de stad gekomen, en had hen in slagorde geschaard, om eene algenleene

insgectie houden, toen de ti
jding aankwam dat de Hertog van PARMA de VJQ</J
overtrolt, om Knedsenburg tegenover Nijmegelt te belegeren. Uitkarigheid ofgeldgebrek wasdeze schans hetvorige jaar niet genoegzaam versterkt geworden. Hoewel
(1)vAxI'EYO,bI.174. GnoTltls,llist.p. l54.
(2):on, lll b1. 566 569. vAN METEREN, l-. 317. tiftoTlrs, llist. p. 153. cuAppr:s, t.a. p.
1 p. 628. cAnysnt
l, p.257. cosollA,p. 124. B>ryTlvogI-lf
), b1.474.
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zi
j aan levensmidtlelen en lkri
jgsbehoeften geen gebrek had,kon men voorzien dal 1591
zi
j hoogstens eene lllaalld aan des vi
jantls geweld zou ltunnen weerstand bieden. Er
was te veel aan haar bezitgelegen, om l
aaaraan den Spaanschen Landvoogd pri
js te
geven. Xen beslootderhalve terstond, vooreerstvan de belegering van Steenlvljk afte
zien, en naar Geldel-land te trekken. GraafAvlt,luEàxI-oozwlzlt zou ecl
ater mel,zi
jne

'riezen achterbli
F
jven, om vEztnvoo in hetoog te houden. Ionder verwi
jlsverden de
noodige orders gegeven en uitgevoerd; weshalve hetkrtjgsvolk irlden waan verkeerde,
dat de Opperbevell
aebbers get
.
m ander tloel hadden gehatl t
ll
tn het leger in slagorde te

stellen,olzlvan elltanderafscheid te nenaen,en (laarop elk zi
jnen n'eg te gaan (1).
In eenen halven tlag voertle AIAURI'
I,
S zi
jne gansche legerlnagt,metruiterij, bagaadje
en wagens over ljetl;o1t@'ct?3?.
sc/?t:nloeras, hetgeen te voren onl
alogeli
jk was geacht(2),
trok zonderopontlloud totz1.
0'??/?,
p9??(loor,en legerde ziclz in t1e .
J/elkttve, terwi
jlhi
j de
bezetting van .
/t-??t)#,
sc??l??f?-g van zi
jne aankonastkennisgaf. lleze I'
latlinlusscllen onder
haren flapperen bevelhebber OERRIT olrJowoz metuitstekentlen moed en standvastigheid
de aanvallen tler beleec
raat-s afgeslagen, Pn in naenigen uitval aan la-kltAl-&'s troepen
t-l
o'roote vel-liezen doen li
e
J-den. Terwi
k)
-l '
l
r
xxtrztlc
f,s naet zi
.
jne voornaëtlllste legerhoofden beraadslaagtlc, of lnel) t1e Spanjaal'
den naet geweld zotlaa1)taslen, Of l1u13 tlen toevoe1.

afsni
*
l
'tlen,door zicl)aan tle overzi
jde tler rivier te iegeren,bclll'
oeffle lltjtlenLandvoogd
door eene lkri
%
l
#
'gslistafllreuk te doelz, cn wisteen greotgetleelte (ler Spaansche l'uiteri
j
in eene binderlaag te loltlken, waarzi
t
i
#grootendeels vernietigd ST'el-d. Vanlzet!'
tl
,ll
veltb,
ej'
teiTb.
1
jzîîegoilaanscllollwde I>a:
l
t31A.de netlerlaag zi
jner eigelle l.
ijfwacllt'en t1e bernagliging
van zi
jnen prachligellstalltlaard. Reeds.had flc lzeltlhaftige vertletliging van Ikhtodsettbttvg
zi
jne lloop teletlrgesteld, om die sterkte spoedig te benlagiigen;en daar hi
j bovendien
vernam , dat een aantal gewapende.schepen in Ilbtlatld werden uitgerust, om tle JVtïft/

op te varel) en llem oolk van tlie zi
jtle aan te tasten, begreep hij datzi
jne ontlerneming de gewenscllte vruchten niet zou lkunnen dragen. Oolk aelatte hi
j zich niet
langer veilig aan dc overzi
jde eener rivier, waarover hi
j verzuimd had eene brug te
leggen, om zich den terugtogtte verzelkeren (5),daarlai
j geenszins4'ermoed llad dat
Prins xAral'
rs uit hetafgelegene Groltiltgeîthem zoo snelte gemoetzou komen. Hi
j
gaf derhalve bevel, ona hetbeleg van Ik-nodseïtlltlrg op te brcken. Bij zi
jnen gevaar-26zulj.
(1) vAx nEhf
'r),bl.i73.
(2)vwx ItEyI),b1.175.

(3)De geschiedscllri
t
ivel'
s zi
jn llt
'tonatrentditpuzttnit.tcens. vaxMETERENgewaagtvan eene
brttg overderivier. 1
30a,vàx ftsyo,cxusslto,diedoorcllApptil'
slai
jna woordeli
*e
ik wordtllageschre.

v('ll, llEyr
I'
lvoul
-lo en czkhlpwxA sprcken echtel'van ovet-scltepelt,en het
.uitvoerige berigt val' ct
lt,oxx
beslist de zaak in llunnen zin. Vgl.nosscllzk, sreérlands heldendaden te lf
zndj l bl.298.
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1591 vollen aftogtwisthi
j metzooveelbeleid aan deStaatschen de gelegenheid tc benemen,
om hem afbreuk te doen, dat deze beweging door de Spaansche bevelhebbers a1s een
zi
ezen werd (1).
.1ner meesterstukken gepr
Niet zonder groote teleurstelling, waarover zi
j hun misnoegen geenszins bedwongen,

zagen de burgers van Njjmegen den Landvoogd met zi
jne legermagtuithunne nabi
jheid vertrekken. Xeer door zamenspanning van eenige Spaanschgezinde ingezetenen ,

dan met algemeene goedkeuring, hadden zi
j zich zes jaren geleden onder rAax-t's
bewind begek-en,toen dezena Prins wxsrzx's dood binnen korten ti
jd eeneindeaanden
oorlog scheen te zullen maken (2).Thanswaren de omstandigheden geheelomgekeerd.
De Vereenigde Gewesten waren geenszins voor den aandrang derSpaanschekri
jgsbenden
bezweken, maar hadden integendeel hunne grenzen bevestigd en uitgebreid. Xeer en

meer van het verlkeer met de naburige plaatsen uitgeslotenj ondervond Ni
jmegettop
jnen afvalvan de zaalt der vri
jheid,enhad het
eene gevoelige wi
jze de gevolgen van zi

jn hangedeelteli
jk-aan de oogluikende :3'elwillendlleid der Staatschen te tlanken,datzi
4e
n
s
c
he
en
zi
ch
de
r
hal
v
e
m
e
t
dehoop
delnietgrootendeels te gronde werd gerigt /
y5).
te mogen vl
ei
jen dat de Spaanschgezinde partl
j zich uit eigenbelang nietmeer tegen
eene omwenteling verzetten zou, die de stad onder het gebied der Staten van Gelder-

la1l(l zotl terugvoeren. Uit dien hoofde aclztten velen hetthansden gescbikten ti
jd,
om Njjmegettte belegeren,
'doch dit gevoelen werd deol'anderen op overwegendegrondell weerlegd. Hoewel de burgeri
j niet weinig o1) dell Ilertog vallPARMA verbitterd
was, die haaraan hetgeweld des vi
jantls scheen pri
jste geven,had de regering niet-

temil)den Landvoogd pleglig beloofd, den ltoning van Spapl
,'
e getrouw te bljven. De
bezetting wasop hare hand,vsaovoo meteene kri
jgsmagtvan vieren twintighonderd
man in de nabi
jheid,en.l>xlt:
3l,
t's leger nog niet verre van de kjhtalverwi
.
jtlerd.Bovenf
lien lieten (le gezwollene wateren dier rivier niettoe hare oevers door eene brl.
lg'te
Ioowel
verbinden, hetgeen voor den goetlen uilslag der onderneming.onmisbaar was.

àltrhlr
l.s als IILOEIB.
&RXEVEL'
r, tlie dool' den '
Prins in hetleger was ontboden, oltlbi
j
de beraadslagingen over ditgewigtige plznttegenwoordig te zi
jn,bcgreep derhalvetlat
hetraadzaantwasde belegering &an iqïqjmegelttoteen gescllikter ti
jdstip uitte stellen,
en den vi
jand door eene geveinsfle ontbinding van hetleger in (len waan te brengen,
jor,
hI
((11))Il
olt:1111
ll b
1.. 5569-571
69 571.. v.
&y ME'
raftl
sy,f1'..3317
17 cc,,#d..
VAN METEREN,

J155
55.. IIlistoite
listt
atie.: t
/'/
,'
cz'
!
.
-/c ddcci,
eel, 1
)1.. 7718
18.. CtIAPIUVS, p .
d'cerste
bi
t
lp/.. 2258.
58. fl
ost
àk
vck, p.
133.. EENT!VOteLIO, bV . 47 .
COLOMA,
p .125
125-133

i(2)
2)1Hiervoor,
11
-tt
l-vf
.
lor, bbL
1.114L
41:'?
'(kfkqp
l-it:s, lIii,
list.)p.
((3)
à
). 1155
55.
GRUTI1S ,

.

VAN REYIJ,

629f31 .
CAMPANA ,

h1 . 173 .

LE IEi1f

IWTIUS,

II p . 51)1 .

II p. 133--135 .

p . 1o4,
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datde veldtogtvoorditjaar geeindigd was. De Staatsche troepen verlieten Gelderlattd, 1591

en betrokken de winterkwartieren (1).
Mwvsxrs bad echter reeds een nieuwen aanslag beraamd, waarvoor de toebereidselen

in Zeeland gemaaktwerden. Onverwachts versclleen hi
j aan hethoofd van vierduizentl
man, die in driehontlerd vaartuigen over de Scltelde waren gevoerd, in het land van

W ce:, bemagtigde verscheidene schansen en sloeg het beleg oln #z
lf/,
s/, terwi
jlzi
jne
ruiteri
j tot voor de poorten van Gent stroopte. De &'erraste bezetting, die zich door
llet doorsteken van den dijk bi
j ('
x
allo(
)van spoedigen bi
jstand verstoken zag, trolt bi
#
l
#
vertlrag uit, zoodra het gescllut ontscheept en tegen de stad in batteri
j gesteld was.24sept.
De veroverde vesting, waarover de Graaf vAx soruAxs het bevel kreeg, werd terstond

behoorlt
jk versterkt en van garnizoen voorzien, zootlttt MoxoaAoox, die weltlra met
eenige troepen uit Anlwetpelt opdaagde, wel de omliggende schansen innam , maaroverigens onverrigter zttke moest terugkeeren. Niettegenstattnde de Zeeuwsche Gedeptlteer-

den te velde ersterk op aandrongen, datMz
trazrs oolkSas t,éf/l Geltdtofllzettdi
jclêe
zotl belegeren, en men in Holland gaarne gezien hatl, dat hi
j zi
jne wapenen tegen
'.$
-Het'
togeîtbosl'lt

of Geel-tt-uideltbetg had gerigt, l'
latl de Prins zicl
a na de innalne van

11161st sneluithetlantl van 1'
I'
ft'
/p,
$'teruggetrokken, oIn niet(loor de Spanjaarden overvallen en omsingeld te worden (2). Ook had hi
j v-ernonpen datl'u
kl'
txA in Ilellegotttb'elt
eene krijgsmao
trt bijeenbragt, waarmede t1e Spaallsche Landyoogtl voor de tweetle fnaal
1n /'
3'ffl'
tli:
la'
i)-I(
- dacl
,
lt te treltken, t)n datde ingezetenen van 2Y?
)
,sm,
egelt, tloo
4r hetge-

schut van ILhtodsetthttt'f
j g'
el
tweld en voor het lot van Zttlpltelt en llelbetttet'betltlchl,

meel. en meer naarde Staatscl
ae zi
jde overheldelt- Thans scl
leen het gcschikte oogenblik daar te zi
jn om -$
M!j'
,
??'
lpgc??
,aan te tasten)en Axwtrltfrs begl'eep datalle verdere aanslagen voor dit groote doel moestetlwi
jken. Alle beschikbare troepen sverden bjeengebragt, en reeds op den veerlienden Oclober verscheen de Prins met zi
jne kri
jgs- :1oct.
.

magt voor de stad, werwaarts al het geschulspoetlig A'olgtle. Graaf AVIIaL'
SM LooExvfzlc
kwam het leger met twaalf vendelen Fl-iezen versterken. Binnen kol'ten ltij
-tl was

Niimegelt van alle zjden ingesloten, en eene schipbrug over de j'
V(tal geslagen.
Aanvankeli
jk scheell(1e burgeri
j,op het voarbeeltl kler Spaanschgezinde regering,walkkeren tegenweer te ztlllen bieden; doch naallwtxl'
jks wal
-ell'
veerlig lkanonnen i,
1 (Il'
ie
batteri
jen tegen de muren gerigt, of de vrees s'oor lleI
) vi
j
-andeli
jke vllu1
-ltTvanahet
gevoelen dergenen versterl
ten , die het Avenschelijl
t achtten llet knellentle Spaansche
jult ynet llell
'
pofltlgenfltltscl
al'p tler Jfereenigtle fieh.estfàn te 3,f
-rsx-isselen. 1)e l
'
lotkj,f)I'
)
#.#'

,

((1)
'1)
'1
,
.
ol
t- 1
.il
DOR, 111 bI .

572

(2) Box, III hi . 573, 574 .

321 . bI . 329 .
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p . 260 .

COLOMA,
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1591 pxaxlx's bi
jstand was vervlogen, en oolk vEhnrGo scheen buiten staat der benarde
veste hulp te bieden. De bezetting, tlie zich te zwak g'evoelde om een beleg te

weerstaan, verzette zicla niet langertegen den wensch der burgeri
j, om zich bi
j verg1-oct.drag aan slAvlklTs over te geven. leven dagen, nadat de Prins voor Ni
jmegen was
w.

-

%

gekolnell, trolk zi
jne li
jfwaclat lnet vliegend
'e vaandels daar binnen. De stad bleef in
l
l
ar
er
laet #enot
regten en privilegiën; tlocl
lMxval'
l-s beltieltlzich dejaarli
jksclae vernieuwing der Alagistraat voor, zoolang de oorlog dul'
en zou. Op aandrang van Graaf

'
urllzl-Ex IzooEwtax.wel'
d de gewigtige invloed dergildellbesnoeitl(1),en aan de regering, overeenkolnslig hare inrigting'in de lneeste overige Geldersclde steden, een lneer
g
aristocratiscllen vorna gegeven. Oolt wertl de uitoefening tler Katholi
g'ke godsdienst ver*

boden,tloclluittll-uklkeltjlk verlklaard,tlat nielnand in zi
jn geweten zou worden gedwonen ofontlerzocht(:).
Iloewel de winter op llanden was, nain l
'
nen echter in el'
nstige ovcrweging, of men

tlit jaar nog nleer vestingen

tleq A'tjand zou trachten te ontruklten. ln eene

vergadel'ing, Avaarin de Raad van Stale, tlie dikNver
f het leger vergezelde,de afgevaarî
=

digden van t4eldel-laad, 110lla1l(1, Lïtvecltt,kb-ieslaltd en ot
vel-i
jssel, tle voornaalnste
kri
igslloofden en alle kolonellen daarover beraadslaagden, waren de gevoelens zeer ver*.'
deeld. Solulnige Staatsledeu drongcn er 01'
.
)aan, dat nlen llel-iogellbosclt, oldettzaal
v,
of Gtt
?f
1 zou aan(uy(:jjo 1)e lneesten g.aven aan eene belegering van Sleettwi
.
jlv de
'

voorkeur. Ten gevolge der ongewone vermoei
jenissen, waren echter zooveelsoldaten
zielkgewordel),datlzetleger aanmerlkeli
jk was verzwakt,weslzalve ten slottede Svensclz
der nieeste lles'elllel'
)l.
lers, ()rn launne troellen in garnizoen te leggen, tle overhand be-

hieid (3).
ln liollaîtd teruggekeerd,werd MAURITS metuitbundige bli
jkcn van vrcugde en eerbied ontvangen. Het was zouder voorbeeld, dat eenig veldheer zoo snel met geschut
en legel'
tl'ein van het eene naal-het andere gewest gevlogen was, en binnen weinige

t
'1)
'vwy ftl
::o, 1,1.17ï
.
;- G-raal'B,II-LE:
q Ipo1).
E:vlJK liad llalzleli
jk besjl
cul'
tt
'))datdtlst
?lbrlllvaltdes
gl'
l/
alnt,elttlz naans l'ti
t
o
jicringhe altoos o
tkrfp
tp
t stot-vazlnluyt
y, vcrwf?rringhe t
andt'tllaordellingll bin. cr
nei'
tA
#A-lnt.:
x
-velz''had.
,
jllcll g
.ex
urt
.

(2)BtlR,l1.
1 b1.574 577. vAsMI
S'
l'
EnE:,l'
.318 c. vA5nElo;b1.174. tin4ll-lt?
s,p.156 158.
Historie. d'eerste deel, 131. 719. cuxpl't:l's. 1 p. 633. LE PETIT, 11 p.595. cwnsEnt
l, p,261.
c0l
-oMw, p. 137. IlEs.
flvofil-lo, 1:1. 478. CAMPAKA, 11 p. 132.

(3)s()lt, l1l b1.578 nzeldtdatdeomstandiglleid, datOIZOEySARXEVZI,
T desti
jdsziek was,niet
weiniginvloedojldezebeslissinglteeftuitgeoelènd,))alsoin deseti
jdnietbestl
ndersterha,zdwert
2,
enonltl
n sonderzi
*
in advi
js:
'''el
ab1.580:))alle 'slands saken werden Inetsi
jn advi
jst.lzdirectie
beleyt.'' Ygl.ecllter vAx pER xEAlp. t.a.p. 1 aant. 324, bl.330.
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maanden zoo .vele sterke vestingen hatl bemagtigd. Voorzeker had tle dubbelelaak, die 1591
thans door vlLlps' heerschzuchtaan den Spaanschen Landvoogd wasopgelegd,nietweinig

tot dezen uitslag bi
jgedragen, door zi
jne ltrachten te verdeelen, en hem le beletten al
zi
jne aandachtaan debewegingen van hetStaatsche leger te wi
jden. Hetwasechlerniet
te ontkennen dat de bellaalde zegepralen grootendeels aan tle buitengewone talenten van
Prins Ax,
tvalrs te danken waren. Eenstemmig was tlaaromtrent het gevoelen van allen,

die den vcldtogt hatlflen bi
%
l
J
-gewoond, en zi
jne beltwaamheid en onvermoeiden i
jver van
nabi
jhadden lkunnen gadeslaan, Geen zaak van eenig gewigtwastloorhem aan anderen
toevertrouwd, wanneer hij zelf daarover hetoog lton hontlen.De zorg voor zi
jn gemak
en zi
jne veiligheid versmatlende, had bi
j steeds metwoord en tlaad lzetvoorbeeltlgegeven van onvermoeifle pligtsbetrachting en warcn heldenmoed. In de moci
jeli
jksleomstandiglleden had hi
j eene tegenwoorfligheid van geest, een beleiflen eeneonverschrol
tkenheid betoond. welke hena het vertrollwen zijner troepen en den eerbied dermeest
ervarene bevelhcbbers verworven hatltlen. De roem zi
jner glorieri
#
ilke daden begon zicl)
#
.

reeds buiten (le A7c#,
e1-l
.qlt(Ie1t te verspreitlen- In /?'
?/?
-?$'
c/?lalld en .
14
n?J??,
(!
r!,
j/i
:Aveigerdemen
niet langer ltenlden titel :/
411 P1-l
1ls r
G05
5 'Pn, flien tle Staten
Il(
)llqn(l hen) reeds
.

vi
*
.
i
#f*
#
iaren te voren bi
.
l
'
?
-zi
.
l
p
-ne bentlctninq
z
.rtotSladlaouiler llatltlen loex
aelkend (1). '
$'
&'
knneer
-,i

x

het buitenland llem reeds zllllt eene p'elverl
.iende llultlfl bewees, naet welke gevoelens
moesten de bul-gers tler Verecnigde se
we
s
t
e
n
dan niet*i
.1
*
dlleer bezielflgi
p
-n,
eese
A..
' ns den Vel
A.
#
.

-

.-

die OP
' drieëntwintie
o'
,
jario
p'
en lee
-fti
.
jfl hllnne t
o
.
:
'renzen bevestigd en llitgebreill9 (leveiliooheitl
.

der scheepvaart op de V.
er
oote rivieren aannlerkeli
ilt bevortlerd*, t)è,el-îf,
)-qse1
,, G'>el
.l'
l
vet-lazl,
d
:
bJ'

en Iltreclll voor 'svi
jands strooptogten beveiligtl, en le mitlden zijner overAvinningen
eene edelmoetligheid en onbaatzuchtigheitl hatl bel
.
oontl

well
te in die dagcn onder

de zeldzame deugden der kri
jgshoofflen B'l
al'den geteld! Onder PrinsN'
vlIuvEAx 1 was dc
kri
jg met wisselvalligen uitslag gevoertl. Onfler I-ElcssrrEpvwaren belangri
jlte vestingen
verloren gegaan, terwi
jl de #
i
Fammerli
:
l
#l
tste tweetlra&eJt den uite
pl
tten slaat totin zi
ne
V.
Te
K l
(l
r.

.,

grondvesten had geschokt. Thans waren eensgezindlleid en vertrouwen tcruggekeerd,
en had een enltele veldtogt den Hertog van 1>&Rx.
& van de vruchten eener veeljarige
inspanning beroofd. Het gansche land weergalmde van den 1of des Prinsen , die, op
.

het voetspoor van zi
jnen (loorluchtigen vader, zi
jn jeugdig leven voor het vadcrlantl
waagde, en de Spanjaarden, naar men zich vleide, weldra tot+over de grenzen lerug
zou dri
@jven (5).
(1)lliervoor,bl.164. vAx nsh'b,b1.175.
(2)ln delofliederen terzi
jnereerewerden dezedeugden metopllel-vermeld.Zif
ao.a.lklsscllk,
Neêrlands heldendaden te land, l b1. 295.

(3)(;nflTll's.Hisl.p.158. va
xx qsyo,b1.175. vAyMETERBX,f.318 (1.
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ALGEX EENE G ESCHIEDENIS

Verre van naar de vermaningen van den Duitschen Keizer te luisteren , die op het
%
einde des Jaars 1591 dc beide kri
jgvoerende parti
jen door een plegtig gezantschap

totstaking tlervi
jandeli
jkheden en hervatting dermecrmalen afgebrokeneonderhandelingen poogde te bewegen
begrepen de Staten-Generaal dan ook dat het raadzaam
was op den ingeslagen'weg voort te gaan, en sx.
&tpttx'
rs tot nieuwe veroveringen in staat

te stellen.Intusschen maakte de Hertog van PARMA zicb gereed andermaalin Frankrijk
te trelklten.HENDRIK IV , wien de Staten-Generaal tweeduizend man onder Graaf vlxaxl's
van Nassau hadden toegezonden, en wiens leger bovendien door Engelsche en Duitsclle

hulptroepen aanmerkeljk versterktwas,had hetbeleg om Rouaan geslagen;en hoewel
de I-lovl insgelijkseene belangri
jke versterking van den Paus ontvangen had, werd de
tegenwoordigheid van den erval'en' Spaanschen Landvoogd niettemin met dringend ver-

langen te gemoetgezien.ln April1592 toog deze metzi
jne kri
jgsmagtin Nol-mandië,
en noodzaakte den Koning van Fraslkrijk hetbeleg van Wpt/ccw,op te breken (;).
Prinsxw
tvslTs,die in Decemberdesvorigen jaarstevergeefsbeproefdbad Geerlvuiden??c?-# intenemen(5) hadintusschen geen moeite ontzien,om zich t
otkrachtige voortj ontlervonden had, hoezeer de ongezetting van den ltri
jg in staatte stellen. Daar lli
regelde opbrengstvan de aandeelen der verschillendeprovinciën in deoorlogslasten (4)
zi
jne bcwegingen dikwerf door geldgebrek- belemmerde, besloot hi
j de Staten der
gewesten,waaroverhi
j Stadhouder was, in persoon tot ruimen en vaardigen onderstand le bewegen. In Februaril
'bezocllt hij achtereenvolgens Utrecb,t, beventer en
Nlj'??cf?c?l, alwaar de Staten van Utrechl, o'
t,erbj'
ssel en Gelderland op zi
jne aanschri
jving vergaderd waren,en verltreeg van I
aen de verlangde toezegging. Van Nijmegen begaf hi
j zich naar Breda, alwaar hi
j van onderscheidene zi
jden troepen had doen
te zamen ltomen , onder den schi
l
-n*. alsof ziuj daar in bezettina
ouden bli
l
-ven. W el
:.
#
t.
#' z
#.
#
giste naen, dat lli
j een heinaeli
jken aanslag in den zin laad, doch niemand wistop
14Alaart welke Plaals het gem unt was. Op den veertiehtlen Xaart trolk c1e Prinsonverwachtsmet
eene m agl,van viertluizend man door Bvaband naar Maaslrichl, in t1e lloop die vesting

lussing in te nenlen. De bezelting wasechterbi
*jti
#
jds gewaarschuwd,terwi
jltIe
bi
t
j veluitvoering der beraamde nlaatregelen bovendien door zware slagregens en de buitengewone tlonlterlleid A'
an tlen nacllt verllinderd werd. Xwral'
rs zag zich tlerhalve genood-

(1) Bt
nn, 1l1 bl.589 -593. vAx Mtrqr
unl:s,1'
.322 c, #. Besol.t,. Ilolland, 1592.b1.810.
t,11l 1)1.616 f120.
(2)nal
.

VAN METERE?,

F. 320 . Besot . v . lb/land , 1592, hl . 809 .

(3)lli
j vasdaartoe met1600 man in stiltevoordemul'
en gekomen. Reedswart'
n destormaddersgeplant,toen de aanslag ontdekten vel.
i
jdeld Mrtal'
d. vAxME'
I'
>:aEy,f.318 d.'
( 4) Dcze aaiIetkn werden

quiiia's genoeind .

Vgl.ltierNoor,bl.295 noot(1).
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j Bergheilvin de Kempen in, 1592
zaakt zi
jn opzette laten varen. Op den terugtogtnam lal
en liet die pl
aatsverslerken (1).
De gewone bereidwilligheid der Staten van Ilelland, om hun aandeel in de oorlogsIasten op te brengen, en zelfs aan de overige gewesten daartoe gelden voor teschieten,

had het xArslrs waarschtjnlt
jk overbodig doen achten hen totnaauwgezette vervulling
van dien belangri
jken pligtaan te sporen (2).Gewoonll
jk waren de Staten van Zeeland
niet minder bereid om de noodige penningen in de algemeene kas te storten; doch
thans zag de Prins zich verpligtook naar Middelburg te gaan om hunnen onwil, die uit

eigenbaatontsprooh,door zi
jnen persoonli
jken invloed teoverwinnen.DeStaten-Generaal
en de Raad van State lladden nameli
jk, na langdurige beraadslagingen, waarin onderscheidene plannen voor den aanstaanden veldtogt aan een naauwkeurig onderzoek waren

onderworpen,besloten methet beleg van Sleenwi
jlêaan te vangen. Nietalleen scheen
hetgeratlen, op den ingeslagen'weg voorlte gaan, en de oosteli
jke provinciën gelleel
van de Spaansche bezettingen te bevri
jden,opdatmen daarna zi
jne krachten uitsluitentl
aan de bevestiging der zuitleli
jke grenzen zou kunnen wi
jden; maar men kon o0k in
dat geval op de medewerking van drieduizend Friesche soldatcn rekenen, die de noor-

deli
jke gewesten nietkonden verlaten,zoolang vERnrgo llunne provincie uitGroningett
en brenthe lton bestoken. ln Zeeland, en in eenige stcden van Zuid-llollalld (5)
*

had men liever gezien dat de Staatsche wapenen eerst tegen Geertruidenberg waren
gerigt, door welks bezetting de sclleepvaart tusschen beide gewesten zeer belemmerd

werd; en de Staten van Zeeland,ontevreden over een besluit,datde Staatsche kri
jgsmagt naar het tegenovergestelde einde der Vereenigde Gewesten riep, schenen zelfs

weinig genegen de kosten van den veldtogtte helpen bestri
jden. Door tusschenltomst
van Prins AlArRlTs werden zi
j tot.betere gedachten gebragt; doch eerstin de maand
Xei waren alle bezwaren opgeheven, en de toebereidselen voor den veldtogt vol-

tooid (4.
).Niettegenstaande de naarFrattkvi
jk gezondene hulptroepen hetleger aanmer(1)lloR, lll bl.615. vAN METERE:,f.323 b. IzzPETIT,p.609.
(2)B0R,11lbl.630:))dievan Ilolland mocsten dcmeestepenningen,soweltothctordinaris
a1sextraordinarisbehoelien en onkosten versorgen,en zi
jne Excellentieging nietgeernetevcldc,
't en ware hy van die van llolland versekert ware, datse llare ordinarise en extraordinarisegecohsenteerde quota sonder faute souden opbrengen, daer op hy hem dan verliet en gerlzst stclde-''

(3)vAx ItEVD,b1.176 a:))eenigevan Zuyd.llollant.''Vgl.vANDERxEhlp,Mauritst?c?lNassau,
1 bl.123,dieverkeerdeli
jk van deStaten '
t
/c';Ilolland spreekt.- ln 5!oord.l1ollandkeurdemen
uit handelsbelang het beleg van Steenwl
j'k gocd,daarde vaartop de Zuiderzee uitdie vesting
dikwerf onveilig werd gemaakt.

(4)B0a,lllb1.615,626. vAx mEvo,bl.176 b.
Ill DszL. 1 STrK.
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1592 keli
jk hadden verzwakt,had men eene magtvan achtduizend voetknechten en vjftien28 Mki.honderd ruiters,benevensvi
jftig stukken geschut, bi
jeengebragt. In hetlaatst van Xei
kwamen Prins xxrRl'
rs en GraafwlluxzzAx LonswlzK methunne troepen voorSteenwijk.
De aanblik der geduchte vestingwerken scheen veler vrees te wettigen, dat men
vruchteloos geld en bloed tot de verovering dier plaats verspillen zou. Xen herinnerde

zich datde GraafvAw RzxlxwsEho aan hethoofdeeneraanzienli
jkekrtjgsmagthaartevergeefs drie maanden lang had ingesloten; en sedert dien ti
jd hadden de Spanjaarden
#

geen moeite gespaard, om hare verdedigingsmiddelen te verbeteren en te vermeerderen. Het garnizoen bestond uit duizend voetknechten en zestig ruiters, die van levens-

middelen en kri
jgsvoorraad genoegzaam voorzien, en onder hunnen beproefden bevelhebber AlToxxs oE coorEL vast besloten waren, de vesting tot het uiterste te verdedigen. W ie echter door deze omstantligheden mogt ontnloedigd worden, gecnszins de

beide Stat
lhouders. Xette naeer i
jver zetteden zi
j hunne onderneming voort, naarnaate
een gunstige uitslag te grooter eer voor de Staatsche wapenen scheen tebeloyen. Binnen
drie dagen werd de legerplaats zoowel tegen de uitvallen der belegerden alstegen eenen

aanval van buiten aan alle zi
jden versclzansd (1/
5. De negen volgende werden besteed
om het geschut in batteri
j te brengen. Doch nu deed zich de vraag voor, ofmen
terstond bres zou schielen , dan wel of men eerst de loopgraven over den bedekten
weg tot aan de gracht zou voortzetten , ten einde tleze vöör den storm te kunnen vul-

len. Graaf w'ILLEX Lonswzzlt achtte het laatste, zoo niet noodzakeli
jl
k, althans ten
hoogste raadzaam ,daarhetonmogeli
jk was storm te loopen,indien dediepe en breede
gracht ongedempt bleef. Prins xa.
ultlr
las, die reeds meermalen ondervonden had, dat

den vl
nd reeds lli
etgezigt van hetzware geschutllethartin de schoenen wasge*i
#a
#jh
zonken, deelde echter. in hetgevoelen van den Artillerie-meesterclTxRLEsOE IuEvlx, Heer

van Famars, die de uitwerking van vi
jftig vuurmonden voldoende achtte, om de be13Juni
lzetting tot reden te brengen. Op den dertienden Juni
j werd hetvuur geopend. Binnen weinige uren waren zevenduizend kanonskogels legen de vesting afgeschoten ; doch

nadathiermede eene ton gouds was verspild, ontdekte men dathetdoelop deze wi
jze
niet te bereiken was, daar de wallen gedeelteli
jk door den bedekten weg beveiligtl
waren,en de kogels bovendien in de klei drongen, zonder schatle te doen. Alleen de

bovenste borstwering had door hetgeweldige vuur geleden. Reeds stond hetkri
jgsvolk
in de loopgraven gereed om storm te loopen; doch het zou dolzinnige roel
teloosheid

zi
jn geweest, daartoe het sein te geven, en PrinsxAral'
rs begreep zi
jne troepen niet
ter slagtbank te mogen voeren , om cen misplaatst eergevoel te bevredigen. In plaats

(1)vAxRE4'o,b1.176,meldtdatin hetkamp zulk een overvloedvànlevensmiddelen was,dat
de soldaten zich voor zesstuiversbi
jdezoctelaarsin deltostbesteec
lden,metbeding van drie
maalti
jden en Delftsch bier.
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van het bevel tot den aanval, werd het teeken tot den aftogt gehoord. Xismoedig 159:

keerden de krt
jgslieden in de legerplaats lerug. Algemeen verwonderde men zich over
dezen uitslag,en allen,die hetbeleg van Steenwi
jlc hadden afgekeurd,meenden reeds
overvloedige reden te llebben om den Prins en de Staten te verwi
jten, datzi
j zonder
hunne krachten te raadplegen , zulk eene onneembare vesting hadden aangetast. Y'xRnuoo en de overige Spaansche Oversten, die zich verheugd hadden dat MAITRITS oldett%

zaal, Gr01cn andere plaatsen had laten liggen,om hetuitmuntendversterkleSteenwjjk
te belegeren, achtten het reeds zeker, dat de Prins metschade en schande van zi
jn
opzet zou moeten afzien. Zelfs in het buitenland werd over dit beleg gesproken, alsof

xArltxrs'geluksster even snel zou dalen, a1s zi
j in hetvorige jaar was opgegaan; en
HIIwIIRTK V'beklaagde zich tegen GraafFlLlps van Nassau, dat de Prins geen wi
jzer
raadslieden llad gehad, en zi
jne kraclaten te vergeefs voor diepe grachten en steile
muren verspilde(1).Verre van zich door den ongunstigen uitslag zi
jnereerste pogingen
te laten ontmoedigen, sloeg àvA.
t7ltlrs echter terstond de handen aan hel,werk, om op

eene andere wi
jze zi
t
'
ln doel te bereilken. Door de er&-aring geleerd, s-olgde lai
j thans
den raatl van Graaf N'
VILLEAI LooEw lllt OPj en besloot vooreerst de 55?apenen te laten
rusten, en door schop en kruiwagen te vervangen. Door buitengewone belooningen in
geld en leeftogt werden de soltlaten overgehaald, om hetvooroordeel af te leggen, dat

llet graven en arbeidel) aan schanswerken voorden kri
jgsman l'ernederend was. Xet
onvermoeiden i
jver werd dag en nacht aan de loopgraven gewerkt, de vertlekle weg
bemagtigd, en onder bescllerming van het geschut de gracht gevuld en de voet van

het voornaamste bolwerlt bereil
tt. Terstond werd daarin eene mjn aangelegd, geli
jk
nog op eene andere plaats bi
j eene der poorten, welke reeds veel&'an laetgeschutgeleden had. Bovendien was onder toezigt van Hopman coaxpur
p een l
.
aouten toren ver-

vaardigd, wellte bestemd was om bi
j de bestorming den vi
jand metklein geweer van
de wallen te houtlen. Vroeg in den morgen van (len derden Juli
j werd betvuur in
de mi
jnen gestolten. De eene maakte eene bresvan voldoende breedte;de andere,l)i
,
j
de poort, sloeg buitenwaarls uit, en bedolf vele Hollandsche soldaten onder de neder-

vallende aarde.9e belegerden hadden intusschen llet bolwerk,waartegenzi
jzagendatt1e
aanval gerigt was, van den hoofdwalafgesneden en aan de stadszi
jde een nieuwen wa1
aangelegd,diein geduchtenstaatvantegenwecrwasgebragt.ZootlraxAral'
rsdaarvankennis

kreeg, en de onmogeljkheitlinzagom terstonddoordebresindestadtetlringen,besloothtj
den storm andermaaluitte stellen,om zi
jnedapperetroepcnaangeenwisverderfblootte
stellen. Niettemin werden de beide bressen na een hevig kanon- en geweervuur bezel,
en der Staten vlag daarop geplant. De Prins zelf kreeg een schot door de link-erwang,

(1)vANRnvp,b1.178.
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159: dat hem echter niet belette het opperbevel te bellouden. Groot was de teleurstelling
der soldaten, die reeds op het teeken gewacht hadden,dat hen uitde loopgraven naar
de wallen zou doen snellen, en hun brandend ongeduld, om devestingstormenderhandte

veroveren,andermaalonbevredigd zagen. Luide beklaagden zt
j zich overdezescht
jnbare
kleinmoedigheid hunner veldheeren, en zelfs vele kapiteins wrokten enmorden,datmen
zich reedstweemalen degunstigegelegenlleid hatllaten ontglippen ,om destad binnen testormen. De Prins en Graaf w IIZLEX Loozw xzK begrepenechter,datoveri
jlingdenoodlottigste
gevolgen konhebben,endatdebereilkingvan hetgewenschtedoelnietmlndervoorzigtigheid
dan moed vereischte. Eenmaal m eester van het bolwerk, waarin bres geschoten was,

kon men binnen weinige dagen de aanvalswerken en xni
jnen totaan den nieuwen wal
brengen, en daardoor den tegenweer der belegerden veri
jdelen. De laatsten zagen
zelven in, dat zi
j de verdediging nietlang meerzouden kunnen volhouden, en verzochten in onderlzandeling te komen. Reeds vroeger hadtlen zt
j dit beproefd, doch
toen geweigerd de llun gestelde voorwaarden aan te nemen-' XAVRITS was weinig gezind andermaal over de overgave te onderhandelen. Na al de aangewende moeite,
scheen de eer der Nederlandsclze wapenen eene gewelddadige verovering te eischen.

Oûk wasbi
,'/fvertrolkken,zoodatmen uitmedeli
*
jden
jna de gansche burgeri
j uitSteettwlj
met de ingezetenen de bestorming niet behoefde na te laten. De Raad van State en
de Gedeputeerden te velde drongen echter op lletsluiten van een verdrag aan, opdat
@
*
..
men in deze onderneming nietlanger ti
gd en geld zou verspillen. Voor eenen wi
jlken-

den vi
jand behoorde men,naar hun gevoelen,eene gulden brug te leggen.Doorhunne
redenen totinschikkcljkheid overgehaald, stemde xxrltl'
rs in de onderhandelingen toe,
en vergunde der bezetting zonder wapenen en vaandels, doch metbagaadje uit tetrekken, onder belofte van gedurende een llalf#
jaar aan de oostzi
jde van den Iti
jktniette
dienen. De afgevaardigden uit de vesting, zich kloeker houdende dan hun toestantl

gedoogde, riepen uit dat zi
j liever op de wallen in de verdediging van hunnen post
den laatsten druppel bloed wilden slorten, dan zulke voorwaartlen aan te nemen. D e
Getleputeerden te velde, bevreesd dat de ondcrhandeling zou afspringen, zochten daarin
eenige verzachting te brengen; doch MtrazTs en w ILLEM x-opsw lzx verklaarden nimmer

een verdrag te zullen ontlerteel
kenen, waarin Steettwlj
,'
/f even gunstig als Zulphetten

Deventer behandeld werd. Hunne standvastiglleid deed den vi
jand zwichten,en op den
vierden Juli
j werd een verdrag gesloten, waarbi
j de Spanjaarden rappier en POD.Jaard
'

behout
len, doch hunne geweren en vaandels achterlaten zouden. Den volgenden dag
: zuli
j.trok de bezetting uit. XAURITS plaatste zich zelf aan de poort, om haar tegen hoon of

mishandeling te vri
jwaren,gafaan den bevelhebber coouElzen aandeoverigekapiteinen
de hantl, en prees hunne dapperheid. De uittrekkenden waren niet minder getroFen
door den aanblilk der geduchte aanvalswerken en verschansingen, die de belegeraars

binnen zoo korten ti
jd hadden opgerigt, alsdoor hetcrnsthaftige uiterli
jk en de vor-
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steli
jke manieren van den jeugdigen veldheer. cooryrL verklaarde dathi
jnimmervoor 1592
het geschut zou zi
jn gewek-en, maardatmen hem metde spadealseen vosuitden
grond had gegraven, en schroomde niet de.voor den Hertog van PAKXA weinig eervolle

meening te uiten, dat de Koning van Spanje de Turken weluit EtfrpAc zou kunnen
verjagen, wanneer hi
j door zi
jne kriîgsoversten met es'enveel naarstigheid en beleid
werd gediend, als Mz
tval'
rs bi
j de belegering had ten toon gespreid. Zoodra de Staatsche troepen de gelegenheid hadden bekomen, om de vesting van binnen te bezigti-

gen, werd llet ieder duideli
jk, dat de storm geenszins uit gebrek aan moed maar
uit wi
jze beweegredenen tweemalen was tegengehouden, terwi
jlook de Gedeputeerden
te velde, die de meening gekoesterd hadden datde vesting sneller zou veroverd zi
jn,
wanneer men haarvan eene andere zi
jde had aangetast, volmondig moesten erk-ennen,
datde Prins de meestdoeltreFende maatregelen genomen had (1).
Gedurende drie weken bleef het Staatsche leger nog voor Steeltwî
jlêliggen,zoowel
om de beschadigde vestingwerken te herstellen, als om te beraadslagen wat thans te
doeu stond. Ten opzigte van het laatste punt openbaarde zich groote verscheidenheid

van gevoelen. De Gedepltteerden van Ilblland meenden datmen zich bi
jdeverovering
van Steenwjjk bepalen moest. Niet allcen was hetlegeraanmerkeli
jk gedund en zou
een nielzw beleg groote kosten met zich brengen; maar van verscheidene zi
jden waren
ook berigtcn gekomen, dat de Hertog van I'Aa:1x zich toerustte om Prins Mwral'
rs te
gemoet te trelkken. Bovenflien schenen de Engelsche hulptroepen het leger te zullen
verlaten. De Koningin van Engeland, die welligt niet zonder eene gewaarwording van

nai
jver &-ernomen had, dat de Staten zich sterk genoeg gevoelden om den Koning van
Frankri
jk een llulpcorpsvan tweeduizend man toe te zenden,had reeds vöôr de belegering van Steenwi
jlç gevorderd, d.
at een grootgetleelte harertroepen, die de Staten

nietmeerschenen noodig te llebben,insgeljksin den Franscllen oorlog zouden gebruikt
worden, en drong thans met ongeduld op de vervulling van haar verlangen aan. Het
scheen derhalve raatlzaam met een verzwakt en uitgeput leger geen ondernemingell te

beginnen, waarvan men hoogst waarschi
jnli
jltnietdan schade en sclande oogsten zou.
De roem van ixAral'
rs liep gevaar door de voortzetting van den veldtogt verduisterd te

worden. Vernleende aanslagen van den vijand op ondersclaeidene plaatsen in Braband
e
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eernde Hollandsche Gedeputeerden het raadzaam , het krjgsvo1k in tie garnizoenen to ver-

deelen, en van verdere veroveringen af te zien. Geheelanders dachten de Gedeputeerden van Friesl
.and. Hetkwam hun onvergeeii
jk voor, zoo men de gunstige gèle-

(1)soR,1l1 bl.626-629. vA5 METEMEN,f.323,324. vAx ns4'p,bl.176-184. Gnorlus,
p. 162- 165. cuwppuys,l p.640- 645. 1-= PETIT, 11 p. 610. cu ssito, p. 276- 278. cosoxA,
p.177.
- 179. :sxl'lvtlt
lslo,bl. 498. CAMPASA,11 p.149- 152.
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1592 genheid verzuimde om ook (kevovden aan den vi
#
.
jand te ontrukken, dewi
jldaardoor
nietslechtshun gewestmaar ook Drentlte en de ommelandot geheelvan vi
janden bevri
jd, en de stad Gveltiltgen van alle zi
jtlen door de Staatschen ingesloten zou zi
jn.
Prins xAralrs en Graaf wlLLEsx LonEwxlx. l
zelden tot het laatste gevoelen over. Zi
j
waren niet geneigd nu reeds voor eenen vi
jand te wi
jken, die nog door twee breede
rivieren, t
1e Maas en den Bi
jtt,van hen gescheiden was.Ook meenden zi
j Coevel-den,
althans binnen denzelfden ti
jd te kunnen veroveren, waarin zi
j Steettwi
jk bemagtigd
hadden. Een derde gevoelen werd door de Gedeputeerden van Geldei-lalld en over'

i
jssel vcrdedigd, tlie beweerden tlat men eerst Grol, oldeîtzaal en andere plaatsen
moestinnealen, ten einde tlaartloor allen toevoeraan Coerol-den afte sni
jden, en den
overtogt over den Itil'n voor tlen Hertog van pAxx.
x te bemoei
-j
eli
jken. Deze zienswi
jze,
die aanvankeli
jk doorde meeste leden van den k-ri
jgsraad gedeeld werd,konzichecbter
ç

.

niet staantle houden tegen de bepaalde wcigering der Friezen ,om ziclz van t1e grenzen

van hun gewest te verwi
jderen, zoolang llunne dorpen uit(kevol-dellgebrandschaten
geplunderd ltontlen wol'
den. Van (le zi
jde der Staten van.libllaltd werd nietsnagelaten, om den Prins tot llct gevoelen llunner Getleputeerden over te laalen. Zelfs wei-

gel'
den zi
t
i
F de '
.
benoetligde penningen en lkri
jgsbehoeften, oI) Avier spoetlige afzending
(
uAvztl'
rs had aangetlrongen, naal- iaet leger te laten vertrekken, en bewerktel) door
hunnen invloed in de Staten-Geueraal, dat deze aan tlen Prins eenen brief schreven ,
waarin ten ernstigste op hetstaken del
'vi
jandeli
jklleden werd aangedrongen, en onder
andere redenen oolt wel'
t'
l aangevoerd, tlat de aanstaantle hondsdagen, getlurende welke

alle wonden hetgevaal'li
jkste waren,vool.de11 gekwetsten Veldheer eenigerustschenen
te vorderen. De Staten van lh-ieslaîtd waren over deze tegenwerl
king ten uiterste ver-

stoortl,en schreven haaropenli
jl
t aan den eigenbaatcn den nai
jver der Hollanderstoe,
die tevretlen waren, nu de Z'
uidet'zee doorde '
verovering van Stee,
ll,
tvijlv
'
.veilig pas geworden, en uit vrecs voor vermintlering van llun overwigtaan de noorfleli
'ke gewesten
l
t#

de volkomene bevri
%
.
i
#ding van lletSpaansclte juk schenen te misgunnen (1). Na langdurige beraadslagingen gavcn de Staten van llollattd eindeli
g'k toe, dat Graaf V-ILLEX
LonEwlzu met omstreelts tweeduizend mau en zes stultken gesclaut, behalve hetgeen de

Friezen tiaarbi
j zouden willen voegen, tz
'
l
oe,
vllrdeslzou belegeren, terwi
jlPrinsMxrhl'
rs
(i)lezebeschuldigingen zi
ju breedvoerig ontwikkeld doorvAyItlsA'
o:1)1.13
'4,i>
,5,diet?rnog
bi
*jvoegt,datde llollanders,volgensdcyneening derFriezcn,bevreesd schelëclztczi
jlldatlh'
iesland zi
jn aandeelin de oorlogslasten nietlangerzou willen betalen,wanneeralleSpaallsche garnizoenen Vordrpven W2r0I1. B0R,11l bl. 630, tracht die beschuldigingtt
n tc wederleggen , elt te

bewijzen datde zienswi
jze derStaten van Ilolland geenszins uit eigenbaat,tnaar allecn uiteen
meer llelder inzigt in de eischen van het oogenblik voortsproot. Ygl.A'.
&S Ilul ltEllI', 2Vtf?/?'t
'
/,
$''
va't
Akg:,
sctf, l bl. 129. BtlsscHA,Ntkrlands heldendaden te land ,l b1. ,
307.
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met het overige gedeelte van lzet leger zich naar eene meer nabi
j Ilolland gelegene 1592
Plaats zou begeven, oln (le zuideli
jke grenzen tegen de aanslagen desvi
jandste beschermen. ln dien zin namen de Staten-Generaal eene resolutie, welke in het leger

aan den Raad van State werd medegedeeld (1). Doch de Prins, die zich reeds had
uitgelaten, dat htj met Gods hulp dacht voort te gaan, oolt wanneer llolland zjne
troepen terugtrok en hem nietsdan de Friesche regimenten metde ruiteri
j overbleef,
was niet geneigd zich in t
len kri
jg de wetzoo naauw te laten voorschri
jven (;). Hi
j
liet aan de Staten van Ilolland weten, datde kri
jgsraad, na een naauwkeurig onder$
zoek van alle omstandighetlen, totde overtuiging was gekornen dat het beleg van Coe-

t,pr#d'è boogst waarschi
jnli
jk tot de gewenschte uitkomst zou leiden; dat hetgeschut
zonder groote moeite ofkosten derwaartskon worden gevoerd;en dathi
j derhalve besloten was zi
t
l
e
'n voornemen ten uitvoerte brengen, terwi
jlhi
j zich eclzter bereid verklaarde terstondl met eenige troepen ter hulpe te snellen, waar zi
jne tegenwoordigheid
totweerstand van den vi
jand mogtvereischtwortlen. Zi
jn vaste wiloverwon ten laatste
alle l
ainderpalen (5). Uit llolland zond men hem geld, leeftogten kri
jgsbehoeften
toe. Op den zzsten Juli
j bralt hetleger voor Steenïî?ijl: op, en sloeg zich s'ier tlagen:2Juli
j.
later voorCoevordeltnetler(1).
Terwi
jlGraafAvlxzlaExxLtln>:'
sn
vlzK metzi
jne Friezen en hetUtrechtsche regiment zich
.

voor de vesting verschanste, trok Prins t
uxrltl-rs met het overige gedeelte des legers naar
Ootlèèat-sllîît, welke stad zich na weinige sclleten uitde drie nledegevoerde stuklten geschut overgaf.Deze verovering was voor den onbelemmerden toevoervan levensmiddelen

uitZtt'p/ van hethoogste belang. Zi
j kostte slechts lst
hn 011:1
-, dat echter door den
Prins en het gansche leger diep werd betreurtl. 1)e beltwatne en voli
jverige Artilleriemeester, de Heer van Fanlars, die het smeelkscl
aril'
t der Etlelen aan de Landvoogdes

mede onderteekentl en de Staten gedurenfle eene reeksvan jaren getrouweli
jk lzatl gediend,werd door een kogelgetrofl/n,die laem levenloos nedervelde (3).
Nadat de Prins voor Coevordelt was teruggelkeerd, werden de verschansingen en werken tegen de stad met verdubbelden i
jver voortgezet. Be Spanjaarden hadden geen

moeite gespaard, om haar tot een tler geduchtste vestingen te maken,welke zi
j in de
(1)stln,1l1 bl.632.
(2)ln deResolutiën van den Raad van Statevazl16 Juli
j 1592 leestmcn, '
volgens vANOER
xsxp, t. a.p. 1 1:1. 363, aalzt. 374, dat zoowel MAURITS a1s WILLEAIIUODEWIJK genoeg botoonden ,
dat het hun niet zeer wel beviel,dathun de orde van den Oorlog zOO naauw werd voorgescllreven.

(3)vAx nsvo,bl.185.
(4):0R,lllbl.629-634. vAx REA'o,bl.184 186.
(5)Bon,11lb1.633. v&N Dzn xsxp,t.a.p.laant.377,bl.364.
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1592 Nederlanden bezaten. Hare krachtbestond hoofdzakelt
jk in een vi
jfhoekig kasteelmet

sterke wallen en eene diepe gracllt van honderd voeten breedte,terwi
jleen raveli
jn
voor de brug den ingang beschermde. Het garnizoen bestond uit duizend wakkere

kri
lieden, waarover Graaf I'REOERIK vAx oEw BEao, een neef van Prins MAval'
rs,
*i
#gs

bevelvoerde,en vERot7oo hield zich zoozeer van de onmogeli
jkheid eenergewelddadige
verovering overtuigd,dathi
j verklaard had:qindien Coevorden hetniethoudt,weetik
nietwatvoortaan houdenzal(1).,, Hetvlek zelf wasdoorwallen olnringd,waarvan de
Staatschen,niettegenstaantle den wakkeren tegenweer en de herhaalde uitvallen der bezetting, zich echter spoedig meester maakten. De belegerden trokltcn zich daarop in

hetkasteel terug,verbrandden de brug en lielen hetraveli
jn in handen hunnertegenparti
j. Terwi
jl deze de loopgraven totaan de grachtvoortzette,en totgrootongerief
der bezetting het water daaruitl'erwi
jderde,kwam de ti
jding,datvEapuoo met eene
aanzienli
jke krjgsmagttotontzetvan Ceevnrden uitBraband in aantogtwas. Terston;
verzoclaten de Staten-Generaal den Prins, eenige ruiteri
j naar den Itijn te zenden,
om den vi
jand te beletten zj'n leger overdie rivierte brengen. Doch MAcalTsantwoordde zi
jne ruitersniette kunnen missen,en den vi
jand achterzi
jne verschansingen
gerustafte wachten. lnderdaad was hetlegerkamp aan allezi
jtlen door vestingwerken
ingesloten en tegen eenen aanval,zelfsvan eenen sterkel'en vi
jand, voldoentlebeveiligd.
Ook begreep de Prins, in overeenstemming met deGedeputeerden tevelde,dateenepoging om vshnvoo tegen te houtlen weinig zou baten,en dat het leger te veel ver-

zwaktzou worden,indien een gedeelte der ruiteri
j eldersgebruik-t,en welligtdoorde
overniagt verslagell werd. i
)Iet i
jver werden mit
ldelerwi
jl de aanvalswerken tegen de
vesting voortgezet, heewel de lage gronden en aanhoudende regens den arbeid zeer
vertraagden, en de bezetting elken voet gronds met groote hardnekltigheid betwistte.

Reeds was de grachtvoor een deel gedempten de hnofdwal bereikt en ondermi
jnd,
toen vEhovoo meteene magtvan meer dan vi
jfduizend naan zi
jn leger in de nabi
jlleid
van (Nevorden nedersloeg. Illmiddels was de Staatsche kri
jgsmagtdoortweeduizend
nieuw aangeworvene soldaten versterkl
,geworden. Ook was Graaf >'lxzlps van Nassau ,

die met de Nederlandsche hulptroepen uit Fraltkrl
j'k was teruggekomen,meteenige
compagniën in aantogt,even a1s het Engelscbe regiment onder den Ridder VERE, dat

op bevel der Koningin rceds uit het leger vertrokken was,doch op dithagcheli
jk
ti
jdstip derwaarts wederkeertle (2). De beide laatste versterkingen hadden echterhet
leger nog niet bereikt, toen vzRnvGo, die véör hare aankomstzi
jn opzetwenschtete
7 sept.volvoeren, in den nachtvan den zevenden September onverhoeds op de verschansingen

(1)vAxRsvo,b1.192.
(2)BOR,lllbl.633 b. vANaxî'
o,bl.185,186,188.
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aanviel. Reeds was een twintigtal zi
jner manschappen over de gracht en den walnaar 1592
binnen gedrongen en had de schildwachten nedergeveld, toen Graaf w lLI-Ex LooE-

wzaK in aller i
j1 eenige ruiters verzamelde,en bevel gaf, de aanstormentle troepen
aan beide zi
jden in de llank aan te tasten. Door deze gelulkkige aieiding kwam de
vi
jand tot staan, en werd weldra tot over den walteruggedreven. lntusschen brak
de dag aan, en daar de Spanjaarden witte hemden over hunne wapenrusting hadden
aangetrokken,om elkander in de duisternisvan tlen naclltte onderkennen,strekten zi
j
totbi
jna onmisbaardoelvoor de scherpschutters,wier moordcnd lood hen van allezi
jden
betlreigde. Nog tweenaalen beproefde vERouoo de Staatsclle verscllansingcn stormender-

hand te overweldigen; doch zi
jne troepen'werden tellkens metgrootvcrlies teruggedreven, en hi
j zag zicl
a eindell'l
k verpligtzi
jn opzette laten s'aren. Prins AIAURITSen
Graaf AVILLEAI xaopEwzzu hadden zich sleeds op de gevaarli
jlkste plaatsen opgehouden,
en hunne manschappen met woord en daatl aangemoetligtl. De laatste, die ongellarnast

ten stri
jde was gevlogen, was reeds bi
J
.
- den eersten aanval in de linkerzi
jt
le gel
a
t
e
n
v
er
bi
nde
n
,
t
ot
dat
kwetst, doch lzad geweigertl af te sti
jgen, om zich
de vi
jand den aftogt had geblazen. De Staatsche troepen waren zeer begeerig, den
aftrekkenden vi
jand na te zetten, tloch slzkuRl'rs weigerde dit verlangen in te willigen,
daar hi
i
j wist hoe ligt de overwinning door onvoorzigtige vervolging van den vi
jand
kan verloren aan. ge behaalde zege verwelkte te grooter vreugtle,daar laet de eerste

'naal sedert vi
:Fl
-ftien F.-Fiaren ur
asA,dathetStaatscbe lkri
eJ
i1.z
.7s
volke.verre van di
kj
lken en wateren, den vi
jand met gocd gevolg wecl.
staan had. De Spaansche kri
jgslieden in vERovoo's leger aclll
.ten zicll zoo zelter van de overwinning, wanneer zi
j (leNederlandersin hctvlaklte veltlltonden aantreFen,tlatzi
j op hunnen togtnaar('(4tt'
ol-tleltgedurig gevraagd hadden,ofc
uAvBlTs zi
jne legerplaats nog nietvcrlaten had. Oçertuigd dat
reeds hun aallblik scl
arik en ontzetling in tle gelederen llunnertegenparti
j zou brengen,
de
n
s
t
o
r
l
n
doo
r
o
ns
t
l
l
i
mi
gen
mo
ed
on
der
s
c
l
l
e
i
de
n
,
en waren het
hadden zi
j zich bi
j
eerst in de legerplaats gedrongen. Het waren vooral hunne li
jken, die den grolld
.

aan den voetderverscbansingen bedelkten (1).
33 MAURITS anllermaalaan
Na dezen tegenspoed llad vERorgo den moed verloren, 01

Op den tienden September beproefde lai
j t1e Staatschen uithunnelegerDoch de Prins had wi
jsscli
jltbesloten binnen
zi
jne verschansingen te bli
jven,totdatCoevordeltverovel'
d zou zil
-n,daar lai
j de bi
jkans
zekere uitslag zi
jner onderneming nietbuilen noodzaak op hetspelwilde zetten.Reeds
%-as de ondermijnde hoofdwal van lletltasteelingestorten hadden zi
jne I,
roepen op de
te tasten.

plaats naar het vlakke veld te lokken.

bres post gevat. Graaf I?IA>:IAEIAIK vAx nEN BERII had terstond eene nieuwe verschansing

(1)vwx Ilsyo,bl.190.
lll Dszs. 1. 8'
rt7x.
.

k
*t
jl
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1592 achter de vorige doen opweypen,welke insgeli
jks ondermi
jnd moestworden, eer men
storm kon loopen; doch de bezetting kon de dagen bereltenen ,binnen welke hetlaatste

bolwerk, dat haar van de Staatsche troepen scheidde,vernield zou zl
jn. Alleen de
hoop op ontzet kon haar in den ongeli
jken stri
jtldoen volharden. Toen echter Graaf
I'REOEIAIIC bespeurde dat vxaort;o, die gedurentle verscheidene uren zi
jne legernlagt te
vergeefs in slagorde had geschaard, om XAITRITS tot eenen veldslag te bewegen, eindeli
jk onverrigter zake was teruggetrokken,zond hi
j eenen trommelslager in deStaatsche
legerplaats, om verlof te vragen met dcn Spaanschen bevelhebber over de overgave te
raadplegen. Iag deze geen kans,de vesting te ontzetten. tlan verl
klaarde Graaf Fas-

OSRIK zicllbereitlhaar te verlaten,mitshi
j metvliegende vaandels, brandentle lonten,
paarderl, bagaadje, geschut, ammunitie en leeftogt zou kunnen aftreltken. De '
Prins
weigerde eene ontlerhandeling met vEhouoo toe te laten, doch toontle zicll omtrent de

overige voorwaarden gunstiger gestemd, daar hi
j overwoog eene sterlte bezetting vööt'
zich,en een vi
jandell
jk leger in de nabijheid te hebben,terwi
jlde toevoeruit Z'
trol
di
e
de
door de aanhoudende regens,
wegen bi
jna onbruikbaarmaakten,gedurig meer
12Sept.belemmertl wertl. Op den twaalfden September werd een verdrag gesloten, waarbi
j
aan het garnizoen werd toegestaan metalle kri
1
z
l
'gseer,docl) zonflel'geschut en lkri
jgsbehoeften de heldhaftig vertledigde vesting te verlaten
Hare bewaking werd aan de Friezen toevertrouwtl, tot

*

*

G01.lt)s
>
Ge 01.t
GP
n rnIS tj0t.

Overi
jsselschen, die beweerden tlat brentlte met f'
pcpprt/cyl vererl een deel
hun gewest had uitgemaaltt (2). Doch de Friezen, die deze meening op goede
gronden weerlegden, vonden bovendien de krachtigste steun voor het bellolzd fler
hun gesclaonkene eer in hunne bereidwilligheid om tle ltosten van het l'
terslel der

vestingwerlten te dragep,waartoe overijsselnietin slaat,en 11
'p//tï?tt
/ wegenstle afge.

legenheid der plaats niet gezind was. De beslissing vatl dit geschil wertl aaa t1e
staten-Generaal overgelalen , die de Friezen vergunden bezetling in t7pc/?pk-f/c'l le leg-

gen, doch llun tlaarentegen bewogen om laun kri
jgsvolk uit Ilàssellte ligten. Later
nalnen de Friezen deze omstandigheid te baat, om de Hollantlers over l
,
e llalen hunne

(1)ZoowelvAx 01:R xExl
à,

p.lbl.132,a1snosscslz
ks

p.lbl.3t0,schri
jven t
1e t
?ei?-

volle voorwaarden , die der bezetting gcgund werden , aan nlwcnlrs' bloedverwanpschap utet Graaf

Fnzosltll
kvz
txpExSERGtoe,zich steunende op debi
j losscuxin d(?nllot'aangcllaaldewoorden van
hetverdrag,wier beteekenisechtex.zooweldoor hetverhaalvan vAw I
lEyo.bl.1.91b,a1s door l
uz
kcRlTs'

eigenewoorden bi
j vxxoEl
txExp,aant.384,bl.372,aanmerkeli
jk verzwaktwordt, Zievoorts
over deze belegering :oR, l1l bl.633 64l. vAN BIETEREX, f. 325. tiuoTlus,p. 165 168. cI
1AppvA's, p.646 648. Iz: PETIT,11 p.612. coLoxA, p.181 186. ckAlpwxA, 11 p. 152, 153.

(2)Res.d.Stat.Gen.1 September1592.
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bezetting uit Stavoren terug te nemen (1). lletdenkbeel
d datde Vereenigde Gewes- 1592
ten sleehts één staat uitmaakten, welks kri
jgsmagtdoor geen verschilvan afkomstin

onderscheidene op elkantler nai
jverige deelen mogtwortlen gesplitst,werd telkensdoor
de gewesteli
jlke zucllt naar zelfstandigheid op den achtergrond gedrongen,totgroot
nadeel der noodwendige eensgezindheid en zamenwerking. Ook droeg t1e omstandiglleid, tlat de troepen niet meer uit de algemeene kas maar door de ontlerscheidene

provinciën betaald werden (:), in hetvervolg niet weinig totversterking van ditbetreurenswaardige doch nattlurli
%
'
ilte pl'ovincialisme bi
j.
5'
a het verlies van (kevol'
de3t trok vERbugo zich in l
aetGraafsclaap Beîtllbeim terug.
Hoewel het Staatsclle leger zeer afgem at was, en ten gevolge van nat en ltoud wetler
door zielkten geksveld werd, bleef Mxrxl'
rs op verzoek van tlen Franschen gezant

bz Bvsxwvxlz nog eenigen ti
jd llet yeld,om den Spaanschen veltllaeer te beletten
over den làijîl naal
'Brtl
,btlt
îld terug te treklten cn zi
j'ne troepen metl
'a
kltxz
t's hoofdmagt
te vereenigen. Dit opzet gelukte hem slechts ten deele, daar de voorzigtige vzaort;o
terstond eenige regimellten den terugtog'
t had tloen aannemen. llet overige gedeelte
van (liens legel'wertl in G1-ol, 6'
-pt
?r, Eîlschede en Lillgen in garllizoen gelegd,met
'

41ltzonderino
r,'van eel'
l corlls van zesllondertl vi
jftig lnan onder bevelvan G'raafIlEytxA.
x
vxx osx SEU.
O . lletwell
.k 1
-14 o'e nabuurselaap van Grollht*.qo
ît llleef, om voor het behoud
F
.

dier stad 5%7l
1ken. ()j)('
letlIi
J
.de''lk
lcto'
oer uif)s
c,hetStaalsell
.
e ieo-erinss
tveli
.
jltsuiteenj'
19 oct.
en AAelt
11
-11 de n'interkvvari,
1
-eren vel'
f
-leeltl (5,
h.
Tel-yvi
jl Prins M.
&1J1l.
ITs clotar tle ve.roverint
o
n.der l
,yvee belanr
tx
,rtjltste vestino'
en,d1
-e de
Spanjaardelliyz tsl'etllh(
? /
.),
?'
/??'?
p
'$,
.
$
't
?/,llezaten,(len x'J
ilf
tnd'aldaarlli
.
jkanstotdeJluitsche
g'
renzellteruggedreven en de statl Cwl-olliltflen aan alle zi
-jf.
len (1001-Staatsche bezeltino
cren
' -

ingesloten llatlj was de11
-ertog vftn I'z
kl'
txl: lnetroel'
n l-p
eladen, tloch zielk en gewond, tlit

lh'alli.
'l'
,
,
?
A
,
'
y
#
'
/i
:terue
t>t
tz
;e
keerd. '
A
-7i
i
.
tflal,ht
-jHENDRIK 1V geflAvtlngen hatll'
)eI,beleg vpn Pioîlaan
.P .-

o1) le brelken, hati liij
'z1
'
:ne troepen lan(4s de 5
'
.'et
-ne 1
-n k-warlier so'
eleo
d, zonder zich op
.j
o.
eenen onverlocdscllen aanval voorte bereiden, daar (1e Hertog van 31
,tdyc???lc hem ver-

zelkertle,dathtjin die stelling geen gevaar te duchten had.DeKoning vanlh-altkril'
lç,
dI
-e aan grooten flersoonii
jken moed eene ontlernemingsgeestpaartle,die vaak tot roekeloosheid oversloeg, was terstond bedacllt van I'xxçAxx's zorgeloosheid parti
j te trel
tken.
Onbernerkt nadertle hi
#l
'
F n
aet een groot g'
edeelte zi
jner troepen,en bragtdoor zi
jne
..

onverwachte verschi
ne
tste verwarrine
n de vi
li
egerbenden. De
*i
'ni
ki de tr
1.? oo
t.
l i
:i
>ande
*i
7ke l
.
..

(1)aol
t,1llb1.641,782. vAsltEvra,bl.191-192.
(2)lliervoor,b1.421.
(3)nt
pR,lllbl.643. vAsAIETERE'
S,f.325 b. vAw REVP, bl. 192. VAN DER IIEMP, t. a.p.1,
aant.386 en 387.
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1s9a spaansche veldheer vloog terstond naar de plaats des gevaars, en redde door groote

tegenwoortligheid van geest en uitstekend beleid zi
jn leger voor volkomene vernietiging (1). In den drang van hetoogenblik washi
j echter pcrsoonli
jk handgemeen geworden, en.had eene wonde in den arm gekregen ,die niet zonder gevaar scheen te

zi
t
l
'n. Daar zi
jne oude kwaalhem bovendien op nieuw kwelde,en zi
jne troepen afgemat en aanmerlteli
t
l
'
#k geduntl waren, besloot hi
j reeds in Xeiuit/$-c??ir?p
,'
'
J'
.terug te
keeren, en begaf zich terstond naar Spa, welks wateren hem vroege: zeer weldadig

waren geweest. Zi
jne uitgeputte legermagt keertle in den nazomer in de zuideli
jke
Nederlandettweder,.en werd terstond in de voornaamstesteden in garnizoen gelegd (2y
h.
Naauweli
jkseenigermate hersteld, kreeg I'ARMX uit Spanje bevelten derden male in

'

Franlêri
ê te trcl
klten. Terstond bex
f lli
j
ich van Sp
ar Bl-'
tts.
îel, nam daar de
ti
#l
*..
#a
*.
#' z
* a na
.

noodige maatregelen,en verlietdie stad op den 29ste'tOctober,om den lastvan zi
jnen
Vorst uit te '
voeren. Bi
j zi
jnen plegtigen uittogt uit de hoofdstad zi
jner Landvoogdi
j
bleek het echtcr, hoezeer zjne gezondheid door zieltte en verdriet was ondermi
jntl.
Xet moeite lzield l1i
1
- zicl
a te pa
ard, en zou meermalen cev
allen zi
-n. indien hi
l
l
-niet
t,F
*
l...
7
%! '
t'
.

twee bedientlen aan zi
jne zi
jde had gehad om hem te ondersteunen. Nietlemin spande
hi
:#
i alle krachten in,
' om een cK
p%a..zcruilnd a
laat te vertoonen,
na
oetle met zi
ne
<2.e
< e
%.Jr
1j
.

gewone beleeftlheid f1e zaamgeloopene volksnlcnigte, dic lzena ni3zamer terug zou zien.

Terwh
4'
i
-ne letz..#erma1z
ich te Alrecltiverzameltle'. nam hi
-z:i.#inen inlrelkin de abdi
:l z
tl
'
..#t z
uq
:j
Sl. J'
Qc.
s/, en steeg nog tlageltjlks te paard, niettegenstaande zi
jnc ligchaanlszwalkte
voortdurentltoenam. Op den :der
'December ltreeg hi
j ecl)ler eene '
flaalzwle,(lie hem
apcc.noodzaalkte het bcd f.
e houtlen, en op tlen volgenden tlag nam ztjn werltzaam leven
een einde. Zi
jn li
#
l
#l
k werd met u.ar
/o
ote Kp.racht in de hofl
ka*pel te Bl-llssel bi
4j
gezct.
tloch later naar het llertogdom Parlîèa. gevoerd en naast zi
jne vroeger overletlene
gemalin M&.
RI&.van Pol-luflalbegraven (5).
..

.

.

Hetalgemeene geruchtschreefde oorzaalk van zi
jn verscheiden aan eene lanjzame
vergiftiging toe;doch hetis geenszins noodig de toevlugttot eene tlesti
jdsbi
*
l
'
#den dootl
van hooggeplaatste personen zeer gewone beschultliging te nem en ,om de uitputting te

verklaren, die een einde aan zi
jn leven maakte. Reedsgeruimen ti
jd had de waterzucht zi
jn gestelondermi
,jnd. Zorg en ltommer, vertlriet en teleurstelling hadden hun
(1)Althnoiresdesul-Lv,11p.53- 93.
(2)BOR,l1lbl.660.
(3) Gz
kcuwno,corî.
espondelîce dc Pltilippe.
11,11p.LXXXI LXXXVIII. Zieover pàltxz
t'skarakter en verdiensten , sOR,lll bl.661. vAN METEIIEX,f: 326. vAx REvo, bl. 190, 195. Gno'
rlus,
p. 169. cllAppt
Tvs, t. a.p. l p. 651- cAlkxlllto, p. 281. ctll,oMA, p. 189. zEsrlvo(
;tlo, bl. 500.
CAMPAXA, 11 p. 154.
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veni
jn in zi
*
jne aderen uitgeshort. De gevaarli
jke wond,die hijin den aanvang dezes 159:
2aars in Frattkrijk ontvangen had,verldaastte de uitwerlking van kwalen,die doorzi
jne
emoedsgesteldheid gevoed waren (1). In zi
jne eerzucht gefnuikt, door zi
jnen Koning
gewantrouwd,in zj'n besttlur tegengewerltt,hatlhi
,
jde vruclzten zi
.
jner vroegere zege-

pralen één voor één zien verloren gaan, en niet eens de voldoening mogen smaken ,
7

-

in de zuideli
jke sederlattden rust en welvaart hersteld te hebben. A'
iettefnin volgde
de achting van de inwoners derdoorllem bestuurde gewesten hem in llet graf. zi
jne
li
jkstaalsie werd niet slechtsmetuiterli
jk rouwbetoon, maar mettranen geviertl, daar
hi
jin regtvaat-digheitlen zaclatmoediglleid t1e vorigeLandvoogdenverreovertro/enhad(2).
Niet zonder grond lzad tle llertog van P&RAIA in den laatsten ti
jd aan de opregtheid
der betuigingen van genegenlzeitl en vertrouwen getwi
jfeld, wellke rllzlps nietophieltl
hem nletde grootste dubbelhartigheitlte (loen toekomen.Ztjn onverwachtedood spaal'
de
hem het leed, zi
jne getrouwe diensten tloor den snootlstcn ondanlk vergolden te zien.
De geruchten onalrent zijn sroornemen om ziclt Souverein der zuidelt
ijl
kc L
hkderlauden.te verhefl'
en, waren tlool.zi
jne vtjanden niette vergeclr
s aan den Koning overgebragt. Fxlztps wantrouwde den veltllleer, wiens llitstekentle talenten hena onlnisbaar

waren , docl
a hem tevens nai
'
iver

eruerlèis inbotazcrntlen. lloezeer lzil
- nimmer de

trouw aan zi
jnen Vorstverloocllend l
aeeft, was IA,
N.
ztnl.
,
t nietgescllilkteen 1)100@ werlktuig
te zi
jn. lli
.
j vo1o
b-de 1)1
.et altijd b1i!1(1e11
-no
>'s de bevelen, die henl 111t J.
,
'ar/r/7
J
do'
elt'
tcl1
br
a
gt
.
Oo
k
was
h
i
overge
..
J
- als ltaliaan niet r
t
'
r
,eneit
oxa'.aa1) de Span.
jaal'
den lzetoverwigt
1
n de reue
e rinu
o te geven. Een '
.
r
'
E
t
,ouro'
olad
.
ll
ie
'
-r, JEAN B.rclTAl
4l
àor: Pl-esident vikrl den Staatsraaf1,deelde llet meest in zi
-n vertrouwen- 11
-)
-1) .sxelleifue Secrelarl
-s, cosuo Mossr, was
.J
.
een Il
.
aliaan. Fll-tps vond in l'
leln niet s'
heeds den ondertlanio
'
etln en uitsltlitentl Spaanscl
a-

ge'lnden e
o'eest,dien htj 1
-n z.
i
jt)e dienaarsxerlanw
g.
'tle. 0.()lk weetde Konl
-no
c.den trae
o'tln
voorlgang zi
jner plannen in F?zt70?
,
?
'.
!?-?
t
j/
$; aan tlen tegenzin van 1:.
xa.x,
&., orn flie lkrachtdadig te orldersteunen, en besellousvde tliens llerl
aaald bezoek van Splt naecr a1s een

voorhventlsel tot werlkeloosheitl dan a1s een noodwelldig'geneesmitltleltotllerstelztjner
geschokte gezondl
rpeid. Ten gevolge tlezer ont
lerscheidene onastatlfligheden 3vas Fzt-lr-s'l)e-

sluitreedsgenomen,om l'AUM&.nietlegenslaantle zî
*
jne langtlurige en getrouwedienstenaf
tezetten. Aletdatdoelzond hi
j Don PEoao y:l
vztlt
?uy:s l)E AZEBEDO,Graafvan rcExlass,
naarde Nederlaîtden, om den Hertog te gelasten naar M adrid te gaan, alwaar de Koning hem over gewigtige aangelegenheden wenschte te raadplegel
a. FuExrEs bereiltte
Brussel in het laatst van November, toen PAXMA reeds naar Atlecht vertrol
tken was,

en werd doordiensspoedig daarop gevolgd overli
jden van de verpligting ontslagen,orn
(1)Mémoiresde susl
uv,11p.77,108.
(2)GROTICS,Ilist.p.170.
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1592 zi
jne onaangename taak ten uitvoer te leggen (1). Graaf I'IETER ERws'
r vAx AIAXSFELB,
desti
jds zes en zeventig jaar oud, werd door den Staatsraad voorloopig totLandvoogd
benoemd, totdat de Koning eenen opvolger van PARMA zou hebben aangewezen. Het

waren echter twee Spanjaarden,de Graaf van FvEwl'ss en Don Es'
rEvAx os IBAKRX,die
door hunnen invloed metde daad hetl'
loogste gezag in de zuideli
jke Nederlandettuitoefenden (;).
Het bleelk spoetlig, dat een nieuwe geest in het bestuur wasgelkolnen, ofliever,dat
de Spaanscl
ae heeren geneigd waren de voetslappen van den Hertog vanAI,vvtedrukken,

en tlooronverbiddeli
jke gestrengheid mecnden te kunnen herwinnen,watdeHertogvan
I>AII.
:IA naar hunne nleening doorlaakzbare zachtheid vel'
loren had.lndelaatstejarenhad
de ltrijg een vninder wrccd ltaraltter aangenomen,dan bi
j den aanvang van den opstand
mogeljk was. De wet
l
'erzi
tjtlsche gevangenen werden nietmeer afgelv
naalkt, maar tegen
ell
tander uitgcwisseld ofvoor losgeltlin vri
jheid gesteltl.Ioowelop Staatsch alsSpaansch
grondgebied waren de sauvegartlen of vl'
tjwaringen in zwang gekomen, waarbi
j de bewoners van llet platte land ziclt door (1e betaiing eener geregeltle belasting, die vaak

aan beide parli
jen

txelk
o
i
s
)lk wel'
d lzito'ek'eerd, tegen plunderino
a en brandschatting be-

veiliM
o'
den. Ook nlaalktcn vele kool
ieclen van deze gelt?uttenhe.
id *o5'
ebl.
uilk, oi
'
n t1e ver4ll
gunnlna
o' te verqverven tllli
l
n'
elll
-rlt1ektl h
'een en weder te rtloo
o'
cn reizen. Deze wederkeew
o *#j ') *N
4
'
)
a
l
t
'
i
I
)
i
?
n
v
a
n
de
n
l
k
r
'
f
:
<
.
'
e
enl
-gel
naate o
elenigd werden,
1a
l8
f
5
'0 tO('
!geial4l
.
.ll
kil0ld, 55r/
ï11*Pz.
)
t.
lor
vj
s
,'
r,'

kwana aan dcn f
Qr
'aaf van l?vEx'
rE.
'
g als eene ongeoorlooikte t!n schacleltjke begunstigine
b
der Staalscllen voor; en

xvas $
,
'
tltli'
al ()ot z'
L.ano
J1
1en aantll'
b'dat de Graaf vA
.w

5 Ja11.
..oj y
s
FELD (j,f'
!1) $7l
(
.1,.1
y
- j.o
,
sq
.
,v
l593 '
vj1(z01l .;afltl1
,j
.-o

.

plttkkaatuitvaardio
c'
de, qvaarbi
j op l(
ij
-fstrafl'
e'
verbo-

dcn wert'
l den vv
ijantl eenl
-Mpe beitstj
-llg
.

MAws-

'

betalen en (1e gcvano
oenen op losgeld te stel-

len. Alieen gewapenderhantl zou n-iell tle Staatscllen nlogen te keel.g'
aan, cn icder

hllnner, die den Span#
jaal.
tlen

'lanclen viel, naoest zonder s
o,
enatle ter df
lod worden

gel.
lrao
oa
t. 9ez'e hcrniettwii)e
o.(lc-r vorl
-o
tre Spaansclle wreetilzeid dwono'(1e Staten-Generaal
te vprlklal-en (lat ilunne tl
'oe(l
'el)c
rr
xc-en ltwartier tneer zoutlen o
r,.
even , intiien het:o,'enoelnde
Plalkkaat niet 5-001
-tlen eerstell .
f
'
apl
-il v/as il'
igetrolkken. lnlussclzen leden t1e ingezetcnen
van '
i
'
.
/l
.tlal'
zt
,tlerett en 121-(
1/?tt.
??t/, î'
at;fle uq'
elegenl
'
leid verstolten onz hunne bezittl
-no
en door
b'
vlt
1
j!5,
'
al
-1
-!)g-l
.e lleverilio
e'
en, g-rooten overlast van de o
e'
edurio'
e stl-oolltogten tler stoutrnoed-1
-ge

Staatsche ruiterbenden, weshalve de Etlelen en gcesteii
jlken dlergewesten, die hunne
dorpen en lantleri
jen verwoest en geplunderd zagen, zonder de lniddelen te bezitten,
oln tlen vi
jantl kraclltdadig te keer te gaan, ten ernstigste op de schorsing van het
plaklkaat aanhieltlen. Oolk de Spaanscile troepen morden luide cver eenen maatregel,

(1)GAclAa:
),t.a.p.
(2)c,
ltle
rlcs,Hist.p,172. A.BOILIIS'
I
;T,#cjjr
ederla3tden p/àt
ddr Fiii
ps11,b1.212,aant.(1).

die hen aan de bloetlige weerwraak der Staatschen pri
js gaf. De Graaf vAx xAxsFslzn 1593
zag zicb derhalve genoodzaaktzi
jne gestrenge bevelen in te trekken (1).
Terstond na de benoeming van den nieuwen Lantlvoogd llad zi
jn zoon,Graaf KAREIZ
vAx àlxxsFEx.o, het opperbevel over de door den llertog van IyAltxz
t bi
jeengebl
-agte
troepen ontvangen, oln daarmede onverwi
jld tot hlzlp der IzlouE in Frallkvi
jlt'te trekken. Ten einde zi
jnen togt te belemmeren en te vertragen, kreeg Graaf Fzlulps vztx
wAssAc beveleenen invalin Luœembttrg te doen,waartoe hi
j in hetlttatstvan Januari
j
metdrieduizerld man uit Ni
jmegettvertrok. Een aanvalop St. l'
T'
?
p'/mislukte;doch dc
Staatschen pluntlerden en verbrandden versclleidene dorpen in Liîkll
burg en Ltkœembtlrg ,

en namen hetKasteelJavtlncb,
y bi
j Sl.#èfbertin. Van daar schreefGraaf Fllulps aan
olzpswsAaxEvElzr, datde Slaten, wanneer zi
j hunne gansclae magt derwaartszonden,
ligteli
jlk die gansche landstreelt totAkelttoe zouden kunnen bemagtigen, waardoor zi
j
over land metden Koning van Fraltkrq
jlêgemecnscltap zeuden ltunnen houden. Doch
de Hollandsche Regenten waren niet gezind het leger zo0 verre van de handte zenden;
en daar de graaf van Al/
txslëEl,o uitde bezel
z
tingen van .
t/
'cr, L
veclteleît en andere plaat-

sen eenige troepen bi
*
l
'
#eenbraz
k.
#t,
e om de Staatschen uit 1u
'?/.
:
tlt
?)?ilt/0't
r
'
/te vertlr*
ji'en, zag
Graaf rxLlps zich tot den terugtogt genoodzaakt en kwam , metri
jken buitbelltden,
behouden in Geldel-land weder (2).
ln de Staten-Generaal hieltl men zich midtlelerwi
jlmetde Araag bezig, aan welke
zi
jde men in het volgende vooljaar den vi
jand zou aantasten. Sederttwee t
i
@aren was
de lkri
jg gelleelvan aard verantlerd. Xetuitzondering van del)kortstondigen en onbcteekenenden veldtogtvan xzxvcllsryzlt (5) hadden de Staten zicl)te voren totde vcrdediging hunner grensplaalsen bepaald. Hun voornaamste zorg bestond in hetbespieden van
de voornemens der spaanscl
ze veldheeren, en zootlra deze eene vesting berend hadden

of in eenig gewest gevallen waren, zonden zi
j al llun ltri
jgsvollt naar het bedreigde
punt,en achttcn zich gelul
tkig wanneer zi
j tIe plannen desvijaudskontlenveri
jdelen (1).
Tlaans waren de rollen verwisseltl, en zagen de Spanjaarden zicllop hunne beurtgedwongen hunne wapenen uitsluitent
l totbescherming en vertlediging van latln grondgebied
te gebruiken. Deze gunstige verandering, die deels aan de tusschenkomst van den Ko-

ning van Spahje in den Franschen burgeroorlog, deels aan de tegenwerking, die de
Hertog van PARMX zoowelvan de nai
jverige Spaniaarden a1s van de Zuid-Nederlandsche

(1)soR,1l1b1.676-678.
(2):oa,l11b1.678.
(3)Hiervoor,b1.214-218.
(4)vAx Rsvp,bl.191.
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1593 Edelenondervontlenhad (1),enniethetminstaantlekri
jgsl
kundigebekwaamhedenvanPrins
xxvaz'
rs was toe te schri
jven, had echter reedsdltdeli
jk nieuwe botsingen tusschen de
gewesteli
jke belangen len gevolge gehad,en bragt ook thans groole verdeeldheid in de
beraadslagingen.Nadatde ganscheveldtogttlesvorigen jaarsaan de bevri
jtlingderoosteli
jke provinciënwasgewi
jd geweest,meendeHblla3td regtte llebben om te vorderen dat
zi
jnewenschen thans op den voorgrond zouden staan,en datGeertrètidenberg,waaruitde
scheepvaart op de B'
iesbosch,en de Hollandsche stroomen voortdurend onveilig werd gemaaltt, in de eerste plaats zou worden aangetast. De Friezen begrepen daarentegen ,

datmen den ingeslagen weg vervolgen en zonder verwi
jlhetbeleg om Gl-ottiltgenslaan
moest, welks vermeestering thans gemakkeli
jk scheen en voor de veiligheid van hun
gewest van het grootste belang was. Beducht dat de afgevaardigden der overige provinciën (le begeerte derFriezen ondersteunen gouden, beslolen de Staten van Ilolland eene
resolutie der Siaten-Generaal te voorlkomen, die welligt tegen hunne bedoelingen zou
intlruischen. Gedllrende den winter llad Prins xxgltl'
rs reeds op hunnen last de noodige

toebereidselen voor het beleg

Geertrttidenberg gemaalkt (2). Doorden invalvan

Graaf l'ILlps in L'
ub
rem bktrg, welligt reed: met llet doel ondernomen, om de aandacht

des xi
%ï
#l
tnds af te leiden (5), en andere in Februar'
i
j en llaartondernomene togten,
waarbi
j de Staatsche troepen totin hetSticht van Trier doordrongen, geltll
tte het.den
Pl'ins (1e bezettingen der naburige Brabandsclze steden aanmerkel-ijk te vel
'
zwalkken, en
Gl.aaf xxxsvlllzo in den waan tebrengen, datdeStaalschen veeleerplanhadden 'sllerlogenbosclt of Gk.ave dan Geerit'tlidenbelg aan te lasten. Ook slaagde men er in te beletten

dat een convooi naet anltnunitie en leven.
sntitltlelen daa.
r bînnen werd gebragt. Terwi
jl
de Got
zverneur der vesting afwezig was, onl zelf voor tlen aanvoer dier benoedigdheden
zorg te dragen, sclaeen
I
aet gesclail
tle oogenlllik gekomen. om Ilel lang gekoesterde
.

nlt'1)gt
aet
f*
tjz*
lel,va?
.
t a.twt
:c znerkAvaardige bewl
-izell. lliiverlneldt(bl.190)datvERx

- pzsnqfx of'J
qwss5
,
.
ELT gelaool'
samen sa1, ende dat
D1)(
)0 af
tn 3105D1tAuox klaagtlc )niet te wcten of lli
*)
e
nd
e
3
1
A5
s
v
E
L
'
r
o
l
n
I
>
.
&n3IA:s '
wille-'' over
1z.i5
i
j panlll onwecl'
t zy, on'
1 AlixsvEl
-Ts '
wi11c,
1a.y,
.t b

As lx
'onizlgs onwil oyn pwnl
qw gcld toe te zendezl.is reeds hiervoor. b1.401,gcsproken. Poevee
xan hct ovttrgt:
zondene in I'z
tltAlz
tis kaskwaln,b11
1ktLieruit,dat vepscheidene Spaansehe Kapiteins
%r

))in 'tparlellleuteren of naed'opgevingeder plaetsen, somwi
jlen mettle Statischegoed zicrmakendc, ende vry sprekende, bekenden , dat van thicn Ducaten uit Spanien komende, die seven

optcn onraet valt :'
Vissel,lnterest,ten deel onder de koopluyden bli
jven,tcn deelonderde
Gouverneurs,Commissarien, Pagadork(lletaalmeestel'
s)ende andere,so daerafghenieten. Ende
datomtrentdiedrie totbetalingtlvan hetkri
jgsvolk t-omen-',BI.191.
(2)1,0,
),lllbl.689,690- v&xRux'o,bl.197,
(3)Ditisdelneeningvan sosscl
!k.Neêrlan.
dslteldettdadeltte.
iand,i bl.313.
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voornemen ten uitvoer te leggen (1). Op den zesen twintigsten Maartverscheen Prins 1593
AxArsxvs in den raad van State, alwaar zich ook de Gedeputeerden te velde bevonden,

en openbaardezijn plan om eenen aanslag op Geertrltidenberg te beproeven. Daarhet
ecbter onzeker was,of hi
j daarin slagen zou,verzochthl
j van de Raadsleden enGedePuteerden te vernemen,of zi
j hetmethem niet geraden vonden,om bi
jeenen ongunsligen uitslag de vesting met gewel
d aan te tasten,daar zi
j tbans slecbtvan ltri
jgsvoorraad voorzien was en slechts zeshonderd man in garnizoen had. zi
jn voorslag werd
goetlgekeurd, en een bededag uitgeschreven,om Gods zegen over zjne wapenen afte
smeeken (;). De medegedeelde aanslag wasecbter nietmeerdan eenvoorwendsel,om
het eigenli
jke doel der onderneming te bewimpelen. Reeds den volgenden dag werd
Geertruidenbevg doorde ruitert
j van Breda en Ileusden berend,en de toevoeraan alle
zijden afgesloten. Op den achten twintigsten Xaartdaagde de Prinszelfmetzevenen :8Maart
zeslig vendels voetknechten en negentien kornelten ruilerj op. Xethetgroolste gedeelte zi
jnertroepen legerde hi
j zich op eene verbevenbeid ten westen derstad,terwi
jl
de Graafvan IlollEwx,o met het overige gedeelte zi
jn hoofdkwartieraan de andere ztjde
der rivier de Donge in hetdorp lèaamsdonk vestigtle (5).
Geertruidenberg werd voor eene der slerkstevestingen vangansch Nederlandgehouden.
Aan twee kanten door de Biesbosclt bespoeld, was de stad zoowel &an de water- als
5Tan de landzi
jke buitenwerken beschermd.
jde door hooge wallen , diepe grachlen en talri
an OMANJE geen moeite gespaard om hare
Na de Pacifcatie van Gelîd llad de Prins A'

verdetligingswerken uit te breiden en le xerslerken,ten eindeeengemakkeli
jkentoegang
uit Ilbllahd in Braband, en levens een vasten voet in llet laatste gewest te behouden.
Niet minder hoog had de Hertog van pAs5xA het bezit eener plaats gewaardeerd, waarllit de sclleepvaart tusschen Ilollavd en Zeeland voortdurend kon belemmerd worden ,
daar geen schip uit de havens van Gorincbem of bovdrecht kon zeilen, zonder te
Geertrklidenberg gezien te worden.De bezetting was uit de meest vertrouwde W aalsche
en Duitsche troepen zamengesteld,wier bekwame beyelhebber,de HeervAxw Ar
rzRnlzcK,

echterbàjden aanvang des belegs afwezig was. Aan levensmiddelen en krjgsbehoeften
was geen gebrek , zoodat de vesting een largdurig beleg kon uitbouden. Ook scheen

het bi
jkans onmogeli
jk,haar op de gewone wi
jze metloopgraven lenaderen.Deeenige
toegang was langs den djk van Steelltoven, waarop de belegerden, ongeveer een geweerschot afstands van de vesting, eene slerke scbans hadden opgeworpen. Aan beide
'

zjden van dien djk was het land deelseen moeras, deelste vochtig om hetmaken
(1)vAx METERES,f.327 #,328 a.
(2)vàw pER xsMp,t.a.p.laant.398,bl.381.
(3):oR,l1lbl.690.
Ill DzxL. 1 STrK.
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1593 van verschansingen toe te laten. Bovendien scheen de bezetting binnen korten ti
jd op
ontzet te kunnen rekenen, daarde Spanjaartlen daarvoor niet, geli
jk in de beide vorige jaren,verscheidene rivieren behoef
den over te trekken,maar zelfs denaarFrattlv
-ri
jk gezondene troepen in weinige dagen totharen bi
jstantlkonden optlagen (l).
Prins àxAral'
rs zag spoedig in, dat hi
j te vergeefs zi
jne ltracllten tegen de vesting
verspillen zou,zoolang de schans op den di
jlt van Sleelltoren zi
jne bewegingen belemmerde, de gemeenscllap tusschen de beide aftleelingen van ztjn leger bemoei
jeli
#
jkte,
,

en aan den Graaf vxx xxwsFst.o , die zich terstond toerustte om Geertt-uideîtberg te

ontzetten,eene gunstige gelegenheid gaf om de benart
le vesting te naderen. Xetztjne
gewone voortvarentlheid besloothi
j dezen hinderpaalallereerstop te heffen. Onder bedekking van sehanskorven baanden de Staatschen ziclt tusschen de scllans en de stad

4 Apri).aan beide zi
jden eenen weg tot den di
jl
t, en bezettetlen dien op den viefden April.
Hetwas eene onvergeefli
jke feiltler belegerden,datzi
j ditgewigtige puntniettotelken
pri
js trachtten te behouden.en slechts eene zwaklte poging aanwendden, om de Staatschen te beletten zich op den di
jk te verscllansen. Een uitval wertl door den onversaagden Graaf van uouEwlzo teruggeslagen, en nietherhaaltl. Zoodra de bezetting der
schans zich van de stad zag afgesneden, gafzt
j de haar toevertrouwlle sterkte zonder
slag ofstoot over (2).
Thans stond Prins xAual'
rs niets meer in den weg, om tle belegering van Geerlrui-

denberg metltrachtdeorte zetten,en hi
j spreidde daarbi
j eene bekwaamlleid,volharding en wakkerheid ten toon, welke dit beleg tot de merkwaardigste gebeurtenissen

van den tachtigjarigen oorlog verheven ltebben. Xen noemde hetbi
juitnemendheidhet
Atlmcfzl,
sc/,c (5) beleg, wegensde verbazende werken, die zooweltegen de A'esting als
totbescherming van llqt Staatsche leger waren aangelegtl. Een storm , met een hoogen
watervloed gepaard, die in den aanvang cen reetls voltooitl gedeelte vernieltle, kon

evenmin àxArhlrs' geduld uitputten, als de onophoudeli
jke regens, waardoor hi
'
jbi
%
j al
zi
jne voorname belegeringen gekweld werd, den i
jver der doorhem bezielde troepen
deden verflaauwen. W antde schansgravers, waarover hi
j beschikken kon, waren niet
voldoende om de uitgestrekte werken te volvoeren,die hi
j nootlig achtte om zich tegen
eenen aanval van den Graaf vkx xxws>'>lLo te dekken, zoodat de soldaten tegen een

(1)vAw ItEA'p,b1.202. GnoTlrs,Ilist.p.175.

(2)IIOR,lll bl.691. vAx ME
.TEREN,E 328c. BExe
rlvonlzlt
l, b1.511. cf
lApprys, t.a.p. lp.
657. BosscuA,Neêrlands ?del#ezl#tz#tv?,te /tz9z# ,l bl. 314.

(3)Xen was in die dagen,en nog later,gewoon om alles,watvan buitengewone krachten
bekwaamheid getuigde,met de daden derRomeinen tevergeli
jken. Zoo werd eeneheldendaad
vaak een Romeinstuk genaamd.
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bt1itC11geWOOD dRg1OOn insgeljks de spade in t1e hand moesten nemen. Overde Donge 1593
werden twee bruggen geslagen, om de gemeenscllap tussclaen de beide hoofdkwartieren

getnaltkeli
jker te maken. De gansche legerplaats, waarin hetdorp l'
taamsdoltlcbegrepen was, werd langs eelzen omtrek van twee uren gaans in llopge wallen en diepe

grachlen besloten,die door bolwerken bestrelten, en dtlor raveli
jnen en aarden bedekkingen vertledigd werden. Door sluizen kon laet water in de grachien toteene bepaalde
lloogte gellouden worden. Alie toegangen waren door schansen ,wolfskuilen, voetangels

en floddermi
jnen beveiligd, en zoowelin de gracllten a1sop sommige plaatsen in laet
veld llad mcn bovendien eene ri
j palen metscherpe i
jzeren punten (1)aangebragt,om
eene bestorming le bemoei
jeli
jken en de aanvallen der ruiteri
j afte weren. Boszendien
waren honderd stukkcn geschut op tIe wallen tegen den vi
jand gerigt, die totontzet
mogt opdagen. Geen moeite was gespaartl, om deze werken totde grootste volmaakt-

laeid te brengcn. Slootcn en Avaterachlige streken waren op de eerie plaats doorri
jswerken gedempt,op dc andere door watermolensuitgelnalen,terwi
jleldersf
ll
.tloge velden onder waterwaren gezetom de bewegingen desvi
jandste belemmeren, zoodatde
landstreek een gelaeel antler aanzien had gekregen (2). Voor de haven van Geev/)-'tf#t???/?crg 1ag eene halve maan van oorlogscl
aepen, die allen voor anker lagen en

me@ ltabels aan elltander verbonden waren, zoodat de belegel'
den oolt van die zi
jde
van alle getpeenscllap verstolken waren. Xiet zonder dapperen tegenweerhadden zi
j
zicll op deze wi
jze dnor de Staalschen laten insluiten, doch hunne pogingen, om
de uitvoering van svwvRllns'plannen te verllinderen, waren door zi
jne dappere troepen
veri
jdeld. Binnen de legerplaats heerschte zulk eenc g'oetle kri
jgstucht,datde boeren
niet slecllts hun &ee zonder vreesiusscllen de tenlen liel.
en grazen, maar ook ongestoord
llunne altkers bebouwden. Gebruik. makende van den vri
jdom van belasting,waarmede

eene legerplaatsgewoonli
jk werd bevoorregt (5),kwamen de landliedcn uitdcn omtrek
dageliiks hunne waren ter koop aanbieden, zoodat een overvloed van levensmiddelen

totgeringe pri
jzen voorhanden was(4).
De veiligheid cn orde, welke in de legerplaats heerschlen, lokten eene m enigte van

nieuwsgierigen uit, om dat wonder van ltri
jgsbouwkunde in oogenschouw te nemen.
Zelfs nam de Gravin Izorlsz JVLIAwA van xAssAu (3), welke zich desti
jdsnaarharen
k1)Zi
J
jdroegen dellzlaaln van Turkschecr??f?p.
ç,
çét#t?7k.
(2)vAx I'EI'O,b1.2025.
(3) Zie 0 . a . Resol. d. Stat .
18 Juni
j 1591.
(4)vAxMETEREy,f,328. vAx Iksvo, b1.202, 203. cno'rlvs, p. 175 178. cllAppvvs, l p. 658.
sExTlvoctlo,b1.510.

(5)Zijwaseenedochtervan wILI
-EM 1ttzlCIIARIZOTTI I)EB0tTnB0y.
59 +
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1593 verloofde, Fasozklx.IlI, Keurvorst van de Palts,begaf, haren weg over Geet-truidenberg, om van haren broeder afscheid te nemen. Ook kwam de Prinses van ohAwzE,

W eduwe van Prins wILLEM l, met vele aanzienli
jke vrouwen, hetkamp bezigtigen.
JouAw vAy osnsxsihxzvss'
r, d1
*e l
*n persoon een convooi met geld had begeleid,'vertoefde er eenige dagen, om met xAualq,
s over onderscheidene.staatszaken te beraadsla-

gen,en hem uitnaam der Staten te vermanen,dathi
j toch zi
jn leven sparen-ten zicli
niet nutteloos in gevaar begeven zou (1).
Intusschen had Graaf PIETER Ehws'
r vkx xAxs:-Eso eene legermagttotonzetderbenarde
vesting bi
jeengebragt, en zi
jnen zoon KXREIU uit Frdltlêritl'lê terug ontboden. Deze nam

terstond metzi
jnetroepen den terugtogtaan,doch kwam op de grenzen van Artois in
grootlevensgevaar, toen hi
j een Spaanscll Kapitein wilde strafen, die zich aan verregaande mislaandeling van een meiyje had schuldig gelnaakt. De losbandige kri
jgslietlen,
die geen kri
gstuchtmeer wilden dulden en bovendien over de sleclltebetalingdersoldi
j
-j
verstoord waren, verzetteden zich gewapenderht
tnd tegen hunnen Yeldl
zeer, plunderden

zi
jne bagaadje en dwongen hcm de vlugtte nemen, zoodathi
j sleclzts meteenige der
getrouwste regimenten llet leger zi
jns vaders kwam versterk-en. Ditbestond niettemin
uit twaalfduizend voetknechten en bi
jna drieduizentl ruiters, zoodat men gegronde
lloop koesterde om Prins xz
kual'
rs,tlie nietveelmeerflan vi
jfdtzizentl man ontler zi
jne
bevelen had,binnen korten ti
jd uithetveld te slaan (2).Hetwasvoornarneli
jkaan de
Friezen te wi
jten,dathetStaatsche leger uiteen betrekl
keli
jk zoo gering getaltroepen
#

waszamengesteld. Ontevreden dat de Staten van llollattd het beleg van Geertruidettberg

hadden doorgedreven, in plaats van den veldtogtdes vorigen jaars voortte zetten en
denoordeli
jke gewestengeheelvanSpaanschebezettingen te bevri
jden,weigerden zi
j alle
ondersteuning. Te vergeçfs drong Graaf w llzzzEx IaooEwxzl
t er op aan, datmen alle beschikbare troepen naar het leger zou zentlen, daar rnen in dat geval in Ilolland te

eerder gezind zou zi
jn om na de verovering van Geertruideltberg destatlGroni
'ngenaan
te tasten. Bi
j vele Friesclle regenten waszulk een wantrouwen in de bedoelingen van
Ilelland's Staten ontstaan,datzi
j aan die toekomstige hulp nietgelooven konden.Ook
had de regering van Groniltgea zich ernstig bi
j hetHofte Brusseibeklaagd,datmea
haar volkomen verwaarloosde en eerlang tot een verdrag met de Staten-Generaal zou

nopen, tenzi
j spoedige en krachtige hlzlp uit het zuitlen kwam opdagen. Xen ha4
vsltovoo llierop eenige troepen en geld toegezonden, zoadat het grootste gedeelte van

Friesland'skri
jgsmagtinderdaatltotbewalting der grenzen onmisbaar was. PrinsxAuax'
rs hield ecllter nietop wrsxzzx IzoozwxlK door bode op bode om bi
jstand te vragen,
(1)soR,lIlb1.693,694. vAx MSTZREX,f.328c.
(2)GE0TIrs,p.175.

daar zi
jne troepen door de bewaking van het uitgestrekte kamp afgemat waren, en de 1593
overmagt van den Graaf vAx MAxspyrlzo de versterking van het staatsche leger drin-

gind scheen te vorderen. De Friesche stadhouder kreeg eindell
jk in Juni
j vergunning
om vier compagniën naar Geertruidenberg te doen trekken (1). Bovendien werden
xAral'
l.
s o0k uit Ihlland nog eenige troepen toegezonden, terwi
jl de burgers van
bordrecltt en ltettevdam beurtelings Bergen p, Zoom bewaakten, opdatde bezetting
dier vesting in hetleger zou kunnen dienen. Ook in verscheidene andere steden greep

hetzelfde plaats,en betrokken tle bllrgers dewacht,terwjlde garnizoenen grootentleels
naar Geertruidenberg werden overgebragt(2).
Terwiil de Graaf vAx sxAwsFzLo zi
jne troepen bi
j Turttltetttbi
jeentrok, was de staatsche legerplaats getuige van eenen twist tusschen Prins xAulklrs en den Graaf vaa

uollzxxao,dieeene gevaarli
jke tweespaltonderde troepen had kunnenverwekken,indien
het gezag van den Stadhouder en de eerbied, dien de soldaten voor hem koesterden,

nietreeds vaste wortelen geschoten hadden.Sedert geruimen ti
jd was er ttlsschen beide
legerhoofden verwi
jdering ontstaan. Xet Mxvhdl's'klimmentle grootheitl moest natuurli
jlt
uouzxxuo's aanzien dalen; en de trotsche Duitscher, die na Prins w xlzxaEx's dood als de
voornaamstekrt
jgsbevelhebberbeschouwd (5),entloorde staten, ook Wegens hetvertrouwen, dat het leger in hem stelde, met ondersclleiding behandeld was, kon niet

verkroppen dat de jeugdige Prins niet sleclzts zt
jnen roem overschaduwde maar hem
ook veronachtzaamde en dikwerf metkoele minachting bejegende. Hoxlzax,o was een
stoutmoedig ltrtjgsman, doch geheel ontbloot van dehoogereeigenschappen, die den
veldheer vormen. Het ontbrak- hem aan voorzigtigheid en beleitl. Uitnemend geschikt
om op het slagveld het voorbeeld te geven eener dapperheid, die aan vermetelheid

grensde, was hi
j niettemin buiten.staat een leger aan te voeren en eene belangri
jke
onderneming naar behooren te besturen.Ligtzinnig en zorgeloos, aan wi
jn en vrouwen
verslaafd,liethi
jdikwerfde beste gelegenheid,om den vi
jandafbreuk te doen,voorbi
jgaan,of veri
jdelde zelfdoor onachtzaamheid en gebrek aan overleg de gevormde aanslagen.Gewigtige brieven stak hi
jvaalkhalfgelezen in den zak, zonder er zich verder
om te bekommeren. Somti
jds gaf hi
j onverwachts bevelom op te sti
jgen,doclla1s hi
'
i
#
middelerwi
jldronken en slaperiggewordenwas,moestmenwederafzadelen. Steedsgereed
om op den vi
jand loste gaan,washi
j ongezindom voorafoverdewi
jzevanaanvalteraatl(1)vAyRsvo,bl.197,204.
(2)soa,llIbl.695. vAN nsvp,bl.203.
(3) Bj deopdragtderSouvereiniteitaan xLlzàsETI
1, in 1585,en ook nog gedurendehetverbli
jfvan szlcEsl'
sltin Nederland,werd in Engeland steedsvaa uellssl.oalshetvoornaamstehoofd
van derlStaatgesproken. ZiesQa,11bl.644. Cœvespœtdencep/Leicester,p.373.
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1593 plegen (1). Voorzeker kan hetnietbevrecmden,datde voorzigtige cn bekwame MAvl was zich f
loor de raadgevingen van den Graaf van llonExxzo te
RlTs weinig geneigt
laten besturen,en datde laatste zicl
l spoedig door de zelfstandigheid van zi
jnen jeugdigen opperbevelhebber geltwetst begon te gevoelen. Door wvllzLlx l had lli
- zich
-J

gewillig laten leiden (:); maftr hi
j was te hooghartig,om zich gedwee aan Ay&.
ultxr
l's'
inzigten te onderwerpen. Reeds lneermalen had tleze wcderzi
jdsche gezindheid tot
hooge woorden aanleiding gegeven;en f1
'e Prins,die des te naindertotinschiltkeli
jkheid
gestcmd werd, naal'l
uate zi
jn veldheersroeln iklom , hipld llouExt.
o diltwerfmetopzet
buiten den kri
jgsraad, en vertrouwde de uitvoering zi
jner bevelen bi
k
j voorkeur aan
Graaf y'lsvl:s van Lhktsst
lèl.toe, wien lii
- lli
j
l-zonder genegen was. Te s-ergeefs beriep uo*

wExt,o zicl)oI) zijne bell'
ekking 4'
7
411 I'
uuitenant Generaal. 1
$IAVRITS weigertle llem a1szoodarlig te erkenni)n , en had daarin
zooverre geen ongcltjk,a1sde Graaf slechts in
diellst van Ilbllaltd, en Zéq
c/
,t'
f3d# was, en tlus t
xtacnszi
-ns op de tweede p.laats kon aanspraalk maken, wanneer de Prins de gansclae krt
'z
lk
ysmao.ttier Vet'
eenixde Gewesten aanvoerde. Xet gecn gunstigcr uitslag Tvcllddc IlouExloo zich tot (1e Stalen van Ilolland,,

die niet gezind Avarell zich n'
let dezen twisl.in te laten, tlaar zt
ij(len Graafwegens
zi
eelvuldiKae
betrekkinaen
in Dtlit
fsclllqlltl
vniet gaal-ne voor hel n
'oofd wiltlen stoo*i
#'ne v
-.*
U-

ten,en henltocll bezwaarl@
i
jk tegen l
'lunnen Sl
.adl
aouder in bescherming kolltlen nemen.
lnttisschen was de Graaf van ilolfEat,o veriooftl aan M.
&1
tI.
&.vAN xAssAr, t1e eenige volle
zuster van k'
llxll,s vrlluxuzx vAx ORAIJE, outisien zoon van 1àrins wzlalzxlu 1, die slloedig
na de kornst van den Hertog v..
x Ax-v,
k uit t1e lloogeschool le L(
.
'
ll.
ven weggevoerd
was en nog steeds in Spall
je gevangen wcrd gcllouden. ln plaats t
lat het voorgenomene lluweli
jk tle verwi
jdering tussclaen de beide legerhoofden, die daardoor in
zulk cene naauwe verwantschap lkwamen, zou hebben weggenomen? werd hetvuur der
tweedragt er integendeel te meer door aangeblazen. lmmers waren xxrxl'rs en XARIA
in twist geraalit over laet llelaeel-der gsetlel.
en van llunnen afwezigen broeder; en hoe-

wel f1e Staten-Generalll in 1391 bepaalt'
lllatitlen, datde Prins liet deelzi
jns broeders
in de vaderli
jlte nalatenschap,zi
jne zuster daarentegen alle bezittingen uit lletlluisvan
Bkll-elt besluren zou, achtte de laatste zicll door dit besluit verongeli
J
jkt, en zocht haar
verm eentl regt op het beheer van al die goederen voor den HoogenRaad van llolland en

Zeeland te handllaven (5). Het was natuurltjk datde Graaf van uollzwx,
o verklaarde
(1)vAxIt
lsyo, b1.26,80j104,390,393.

6n0E5 vAw PRI:STERè
zR, Archives V11 p.370.

vAN 1)ER XEMP, Maurits t?J0?,Nassau, l b1.117.

(2)vAxItsho,1:1.391. ))Demeesteeerhad hijbehaelt,doen dePrinsvan orangienstuyrman
was van zi
:
i
Fne grootlnoedicheyd ende si
jn onvertsaechde herte-l'
(3)Zi
jslaagdedaarin niet,daaz'MAcnlzsmetgoed gevolg eeneexceptie van onbevoegdheid op-
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de aanspraken zjner aanstaande gemalin met al zi
jn vermogen te zullen ondersteu- 1593
nen, en dat deze omstandiglleid de toekomstige schoonbroeders geenszins totgrootere
inschikkeli
qj
kbeid stemde (1). Het was welligt om de nadeelige gevolgen hunner twee-

spaltte voorkomen,datde Staten van Ilollaltd bi
j den veldtogtvan het vorigejaar(len
Graaf in Ilotland hadden teruggehoutlen, ontler voorwendsel dat zi
jne tegenwoordigheid tot bescherming van dat gewest nootlzakeli
jk scheen, terwi
jl de Stadhouder de
Spanjaarden uit het oosteli
jke gedeelte der Vereenigde Gewesten verdreef (2). ln de
legerplaats voor Geerlrètideîl#prp liad aanrranlteli
jlk eene schi
jnbareovereenstemming geheerscht; doch toen de Graaf van MA>SFELD metzi
jn talri
jk leger in aantogtwas,deed
eene geringe aanleiding het voordurend smeulende vuur op nieuw uitbarsten. De

Graaf :an Hf.
lllExLo had in zi
jn kwartier eene schansopgeworpen, om de naderentle
troepen le weren. De Prins wasec'
hter van oortleel,datde sterkte te digtbijde statl

'

#

gelegen was, en verlangde dat deGraaf op eenigen afstand eene andere zou aanleggen,

ten einde den vijand zoo ver mogelijlt van de ingeslotene vesting te houden.De hooghartige nollExLo weigerde aan dit bevel te gehoorzamen , voorwendende dat men de
nieuwe schans, aIs te verafgelegen, niet zou ltunnen verdedigen. &anvanl
telijk liet
.

XArRITS de zaak rusten, t
loch gafeintleli
jk zelfde noodige bevelen totvervulling zi
jner begeerte. Nu liel Ilollsxy
uo l
aet nietbi
j openbare weerspannigheid bli
t#
iven. ))Gi
j
Kapiteins,'' zeide hi
j in àxkrslrs' tegenwoortligheid tegen t1e bevelhebbers,aan wier
beleid de vervaardiging en bewak-ing der nieuwe sterkte was toevertrouwd, ))gi
j zi
jt
hier aan een wisverderfblootgesteltl. Loo gij uw leven liefhebt,moogtgi
j het werk
wel staken en mijvolgen naar tleoude schans-'' Het antwoord tles Prinsen lietzich
niet wachten. (
(lk verzekeru,''spralthij, (fdatik den eersten,die aftrekt,terstond
laat ophangen-'' Hetbehoeft naauweljjks vermelding, dat de schans voltooid en tot
heteinde des belegs metmoed verdedigd werd (5).
ln het laatst van Xei sloeg de GraafvAx MAwsFEx,o zi
jn leger in de nabi
jheid van 29M.
eiGeertruidenberg neder. Niettegenstaande bi
j, in vergeli
jking zi
jner wederparti
j, over
wierp , bewerende dat het geschil Leengoederezl in Braband,Breda en Steenbergelt betrol', en
dus de llooge Raad daaroler geen kennis mogt nemen. Zie over deze geschillen vooral vwx oER
xsxp, Maurits '
l
ptzo, Nassau, l bl. 120- 122, 333- 359.

(1)BoR,lllb1.599-601. vAx OERIIEMP,t.a.p.b1.118,gist dat bi%ideze omstandigheden
ook nog verschilvan inzigtomtrcntdekri
jgsverrigtingen isgekomen,))in dien zin nameli
jk,dat
F

MAVRITS meer het belang en de bescherming van alle de Yereenigde Nederlandett op het oog had

dan IlollENto,diezich slechtsbi
jzondertotdeverdedigin.
g van Ilolland en Zeeland,zijnebetaalsheeren, bepaalde.''

(2)Boa,l1lb1.626.
(3)vAxnEyp,b1.203.
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1593 eene aanzienltjke overmagt beschikte,begroefhi
j zich insgeli
jksin schanswerken.Eerst
had bi
j zi
jne stelling nabi
j xAralTs'hoofdkwartier gekozen;doch daardeStaatsche ruiterj uit Bveda en Bergelt p, Zpppz zi
jnen toevoer belemmerde,verplaatste hi
j zich
naar de zi
jde van den Graaf van Ilollsxxzo,om de benoodigdheden voor zi
jnp troepen
ongehinderd uit 'sLletntogenbosclt te bekomen. Te vergeelktrachtte hi
j echterderbenarde vesting bulp toe te brengen. Van welke zi
jtle bi
j tIe Staatsche verschansingen
aantastte, overal stiet hi
j het hoofd. De belegeraarsin te sluiten,wasnietmogeli
jk,
tlaar hun de gemeenschap met Ilolland over water niet kon belet worden.Spoedig zag

MAxslpl:xao in, dat ht
l'zontlervruchtzi
jnen tt
jd en ztjne krachten voor Geel-tvuidenberg
verspilde. Hetwashem nietgelukt den Prins uitzi
jne verlchansingen te lokken,daar
deze zorgvuldig eenen veldslag vermeed , welks verlics de Vereenigde Gewesten aan de
grootste gevaren zou hebben blootgesteld. Voorzeker zou xAwsvEx,o de belegerden groo-

ter dienst bewezen hebben, wanneer hj zi
*
i
.
'n leger elders heengevoerd en den Prins
door eenen invalin Gelderlaltd totden aftogtgedwongenbad.Doch hj hield zich teregt
overtuigd dat de bezetting, wier eenige hoop op zt
jnen bi
jstantlgevestigd was, allen
verderen tegenstand zou opgeven, zoodra zi
'
i den aftogt zi
jnertroepen bespeurde. De
belegeraars toch, wier aantal door de nieuw aangekomene soldalen aanmerkeli
jk was
.r

toegenomen , hadden met kracht de aanvalswerken tegen de vesting voortgezet, niette-

genstaande een overmagtige vi
jand hen van buiten bestookte. Hoogstvermoei
jend en
gevaarli
jlk washun arbeid,daar zj naauweli
jlts cenen voetin de aarde konden graven,
zonder water te vinden, en zich dus bi
jna uitsluitend metschanskorvcn tegen hetgeweldige vuur der belegerden konden dekken. Niettemin hadden zi
j weldra op drie
44zunjjplaatsen in den bedekten weg post gevat, en drongen van daar onder bedekking van

galeri
jen tot aan den voçtvanden hoofdwaldoor. Binnen weinigedagen boopteMwraxTs
nu de vesting in zi
*
i
#ne magtte kri
jgen; doch zi
jne begeerte werd door een stoutmoedigen aanslag tler kapiteins uAxx,s>rvyrltv en XAIZFP spoediger vervuld,dan hi
j gerekend
had. Op den Cksten Junj hadden deze omcieren de wachtin de loopgraven tegenover
betnoorder-raveli
jn (1),lletwelk door eene grachtvandenhoofdwalwasafgescheiden,
en met weinig zorg bewaaktwerd,daar de belegerden geen aanvalvan die zi
jde verwachtten. De gelegenheid gunstig achtende, om het bj verrassing te vermeesteren,
werpen zl
j des avondste vi
jf ure op eigen gezag eene biezen brug overdegracht,beklimmen met weinige dapperen den wal, en overvallen de acbtelooze schildwachten.

W eldra door meer manscbappen gevolgd, maken zj zich xan hetravelt
jn meester,en
(1)Tegen dit raveli
jn had MAraITseenebatterl
j van zeshouten kanonnen doen rigten,waarop
deverschalktevtjand vruchteloosveelkruid en lood verspilde. vA> REvp,t.a.p. Vgl.vAxMzTzkzx,f.328 b, die m eldt dat m en nu en dan met hetzelfde oogmerk des nachts ledige schepen
op de stad afzond.
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drjven de vt
jandeli
jkebenden terug,die te vergeefsaansnellen om ditgewigtigepunt 1593
teherwinnen.Hoeweluit dezen tegenspoed geen onmiddelljk gevaar voorde belegerden
voortvloeide, ontzonk hun de moed tot verderen tegenstand. Hunne hoofdbevelhebbers

waren gevallen, en de overige oëcieren door onderlingen nai
jverbuiten staat,de bezetting tot onwankelbare volharding te ontvonken. De HeervAx MAsliszs,die bi
j afwezigheid van den Heer vA> w A'
rzabzzcK hetopperbevelbinnen Geertvuidenberg voerde,
was reeds vroeger het oFer eener list van den Graaf van uollxwx,o geworden. Bespeurd
hebbende, dat de hoogste kerktoren door de hoofden der bezetting gebruikt werd,om
van daar het Staatsche legerkamp te bespieden, had deze eenige kanonnen naar den
top laten rigten, en vervolgens een valsch alarm doen slaan. Terstond was de Heer
vAw xAsliaxs naar den toren gesneld, om de oorzaak der ongewone beweging te lee-

ren kennen,doch meteenige zi
jner oKcieren door dekogelsneergeveld,dieonmiddellli
jlt op hen werden afgescboten. De Heer vAx ozsAx, die hem opvolgde, was bi
j de
poging der belegerden,om het raveli
jn teherwinnen,gesneuveld.Xen beslootderhalve
allen verderen tegenstand op te geven. Des avonds van denzelfden dag werd een ver-24Jnnll

drag getrogen, waarbi
j de vesting aan Alarhl'
rswerd overgeleverd,lerwi
jlaan debezetting met geweer en bagaadje,doch metachterlating van vaandels en geschut,vrt
jen
aftogt werd vergund. Alleen de Bergverltoopers, waarvan zich nog drie in de stad be-

vonden,werden buiten hetverdrag gesloten en zondergenade opgeknoopt (1).
Het bevelover Geertruidenberg werd door Prins xArall'
s eershalve aan zi
jnen negenjarigen broeder I'lt>ro>rltllt uzwoltlK opgedragen,wien Jonkheer ARENT vA> nrvlwvoohnz
als Vice-Gouverneur ter zi
jde zou staan. ln den aanvang desjaars hadden de Staten
van Ilolland den jeugdigen Prins tot Kolonel over een regimentvan twintig vendels
benoemd, ten einde zi
jne moeder,.de edelç rovlsz DE cox-loxv, in staatte stellen de
kosten zi
jneropvoeding te bestri
jden (2).
De Graaf vA> xxwsFzxzn vernam de overgave van Geentruidenberg het eerst door de

vreugdeschoten, welke hj in het Slaalsche legerkamp hoorde lossen. Beduchtdatde
Prins thans '.
sIlertogenbosclt zou gaan belegeren,lietbj de omstreken dierstad onder
water zetten, en trok terstond met zi
jne gansche kri
jgsmagtin drie dagmarschen naar
hetfort Crévecoeur,betwelk bi
j zonder moeite dachtte vermeesteren. Naauweli
jkshad
xAcax'
rs datoogmerk geraden, of hi
j lietinsgeli
jksalzjne troepen derwaartsrukken,
(1):0R,lllbl.690- 698. vAxMETEREN,f.328,329. vAwRslll,bl.202- 205. GR0TIrs,p.
174- 178. cllAppuvs,l p.656- 663. 1,E PETIT,11 p.617- 620.cAnsEl
lo,p.295- 298.cotoxA,
p. 211- 217. :ENTIVOCLIO, b1. 509- 515. CAMPASA, l1l p. 4- 7. zosscllA,Neêvlands heldendaden
te /an#, l b1. 313- 319.

(2)Resol.'
p.Ilolland,1593,bl.23. 50n,lllbl.679,698.
lll DEEL. 1 STUK.
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1593 hetgeschuten de bagaadje achterlatende,om grooteren spoed te kunnen maken. Door
deze snelle beweging, waarop MAwspzx,n niet gerekend had, werd diens voornemen ver-

jdeld, en moest hj zich tevreden stellen met'sser/pgeslp.
scA, welksburgert
j geen
bezetting verkoos in te nemen, van leeftogt en kri
jgsbehoeften te voorzien. Na een
gedeelte zi
jner troepen naar Fvkesland gezonden, en de overige onderhetopperbevel
van den Xarkies vAx vAltAàlBow in de Kempen gelaten te hebben,keerde hi
j in Brussel terug, waar men weinig tevreden wasj dathi
j meteen zoo talrtjk en voortreFeli
jk
uitgerust leger zoo weinig had verrigt (1).
Het waren echter niet alleen de bekwaamheid en wakkerheid van Prins MAURITS ,

welke den gri
jzen Veldheer verhinderd hadden eenig voordeel te behalen. Hi
j wist
wi
e
r
mui
t
z
ucht
ni
et
t
e
be
t
oomen
hoe weinig hi
j op zi
jne kri
jgsbenden rekenen kon,
was, en door hetoproerige gedrag der uitFrankvijk teruggekeertle troepen op nieuw
werd aangevuurd. De laatsten hadden het stadje St.Paulin Artois ingenomen, en
hieven brandschattingen in den ganschen omtrek. W eldra volgden de ltaliaansche en
W aalsche benden in Ilenegouwelt dit besmetteli
l'ke voorbeeld, maakten zich van Pent
aan de Sambre meester, en noodzaakten de bewoners van het omliggende land hun

groote sommen op te brengen. De Spaanscl
ae bezetting van Rjjttbel-k verjoeg hare oëcieren, verltoos nieuwe bevelhebbers, en nam de Bisschoppeli
-j
ke regten en tollen,in
beslag totvoldoening der acl
zterstallige soldi
j. Daarentegen werd de bezetting van N14îw
's
door de burgeri
j verdreven, die reeds lang naar eene gunstige gelegenheid had uitgezien om zich van hare lastige gasten te ontslaan. Door deze telkens wederkeerende

ongeregeldheden, wier bron niet gestopt kon worden bj gebrek aan de noodige geldmiddelen, zonder welke aan het herstelder kri
jgstuchtniette denken was, werd de
kracht van het Spaansche l
eger ondermi
jntl en de Graaf vA> XA>SFELB buiten staatge.

steld om eene onderneming van eenig gewigt tegen de Staatschen aan te vangen.

Naauweli
jkswasheteene oproer gedempt, ofeen ander verwekte nieuwe zorgen. De
gansche kri
jgsmagtder zuideli
jke Nederlanden was door een kwaden geestbezield; en
de ongelukkige inwoners, die niet minder door hunne beschermers dan door hunne

vi
janden uitgeplunderd en mishandeld werden,zagen te vergeefsmethartstogteli
jk verlangen uit naar het einde van eenen kri
jg, welke alhunne hulpbronnen uitputte en
hunne vorige welvaartmet een volslagen ondergang bedreigde (:).
Van de zjde der Staten werden ditjaar geen nieuwe belegeringen aangevangen. Op
den dag der overgave van Geevtruidenberg vielde Graaf vAw soLxs in het land van

W cc.
s, bemagtigdeverscheideneschansen,doch keerde,metaanzienli
jken buitbeladen,
(l)cllzppuA's,lp.664. SoR,ll1bl.699.
(2)B:STIMoGI-IO,bl.508,516. :OICI;N>)T,#e A'
ederlanden flntfer FilipsII,b1.216.
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.
naar Zeeland terug, toen xolnhAooy uit Alttwerpen tegen hem optrok. ln November 1D 3
beproefde Prins xAvall's te vergeefs de stad Brugge bi
j verrassing in te nemen. Door
ho
of
Graaf wzxzrzx Lonxwlzx vergezeld stak hi
j aan het d van vierduizend man in eenen
duisteren nacht naar Vlaandeven over, in de boop vôlr hetaanbreken van den dag de24Nov.
stad te bereiken. Een onverwachte springvloed had echter het land op verscheidene
Plaatsen overstroomd, zoodatmen meermalen ten halven ljve doorlletwatermoestwaden

en hetspoor geheelbi
jsterwerd. Toen de morgenstond aanbrak, wasmennogtweeuren
van Brugge verwjderd, alwaar de nadering der Staatsche troepen ti
jdig ontdektwerd,
zoodat de Prins genoodzaakt was onverrigler zake terug te keeren (1).Een aanslag van
Graaf FlLxps van Nassalt op de stad Limburg,in dezelfde maand ondernomen, werd

evenmin door een gunstigen uitslag bekroond (:).
De Friesche Stadhouder had intusschen den ganschen zomer een harden kamp tegen
vEanvgo gevoerd. ln den aanvang desfj
aarshad lli
j eeneschansop de Bourtangev heide
opgeworpen , om den weg naar Dktitscltlattd voor Grottingen af te sluiten, in de hoop

dathi
j die stad daardoor tot de overgave zou dwingen. VEhnrco zag geen kans Graaf
wTIZLEM sooEwlzx uit die sterkte te verdrijven,doch beproefde hem dooreenen strooptogt in Friesland tot den aftogtte nopen. Hi
j bereikteslechts gedeelteli
jk zjn doel.
W elkwam de Stadhoutler terstond meteen gedeelte zi
jnertroepen totbescherming der
grenzen van zi
jn: provincie terug; doch de schans, die de laatste opening dreigde te
versperren,waardoorhet van alle zi
jden door Staatsche bezettingen ingeslotene Gvonittgeltzi
jne benoodigdheden ontving, bleefdoor Friesche kri
jgslieden bezet. Erwasechter voor de benaauwde stad eene verademing op handen. Op de herhaalde klagten barer regering zond de GraafvAw xA>sl?ELI) de Graven HERMAw en FREPERIK vA> l)EN BERO
met tweeduizend man naar de noordpli
jke gewesten. Deze namen OP hunnen weg 0otwktdrstfzn in en vereenigden zich metvsaovoo,die inmiddelsalzi
jne troepen bad bi
jeen
getrokken en nu overeen leger van vi
jfduizend voetknechten en veertienllonderd ruiters
beschikken kon. Aan hethoofd dezerkrjgsnaagt bemagt
igde hi
j de schansen Aduwal've
r
geefs de schans op de
Sl
o
c
ht
e
r
e
n
,
#
Fc
##c
e
n
W
i
ns
c
l
t
o
t
e
n
,
do
ch
t
as
t
t
e
derzijl#
Bourtanger heide aan, wier verovering hem zoowel door den moerassigen grond als

(1) De koude en natheid,diehi
j even alsdegeringstesoldaathad moeten doorstaan,berokkenden hem koortsen,waarvan hi
jin l'
ebruari
j desvolgendenjaarsnogniethersteldwas,zoodat
de Staten-Generaal op xerzoek van de Prinses W cduwe van Ovanje en eenige regeringsleden
besloten hem eenen li
jlmedicustoe tevoegcn,diehem overalvergezellen zou. 9r.:uzEylvs van
belft wexd daartoe benoemd. Res. d. Stat. Gen. 2 en 11 Jan.1594. vAN DER KEMP, Mauvits
tc'
?z Nassau , l bl. 139.

(2)Bon,l1lbl.757. vàs REvo,bl.215.
60+
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1593 de wakkere verdediging der bezetting verhinderd werd. Van daar trok hi
j naar Coepprtfep, dat kort te voren door het beleid van Graaf w ILLEM LoozwxzK van levensmid-

delen en kri
jgsbehoeften was voorzien geworden, zonder dat de Spaansche Veldheer
hethad kunnen beletten. Ook hier stootte deze het hoofd, daar de bev-elhebber cAsPAR vAx xrssrAx besloten was de vesting tot het uiterste te vertledigen. Niettemin bleef

vxhouoo den ganschen winter voor Ceevorden liggen, hoewelzjn leger te zwak was
om eene belegering aan te vangen, daar de soldaten, door gebrek aan leeftogtgekweld,

bi
j gansche compagniën verliepen. Graaf wlLyuzx LooEwlzK, die na de overgave van
Geertruidenberg op zt
jne beurt door Prins xxvhl'
rs met eenige troepen ondersteund
was, en de oosteli
jke grenzen van Friesland door het opwerpen van vier nieuwe
schansen tegen eenen herhaalden invalvan den vjand gedekthad, hernam in hetnajaareenigederhem ontweldigd'e sterkten (1).
Inmiddels had in Frankri
jlt eene verandering plaatsgegrepen, welkevoor de Vereenigde Gewesten het blt
jde vooruitzigtopende, dathun bondgenoot, de Koning van
Frankrkjlê en Navarre, binnen korten ti
jd den tegenstand der Ialovz bedwingen, en

llen op zi
jne beurttegen Spanje's legerbenden beschermen zou. In den aanvang des
jaars waren de Algemeene Staten van Franlçrjjk te Part
js bi
jeen gekomen, om totde
benoeming van eenen niellwenVorstoverte gaan (2). Yan dezi
jdevan tlen Spaanschen Koning, wien de Paus krachtig ondersteunde, werd niets verzuimd om de Salische wet, die verbood dat eene vrouw tlen schepter zou voeren, te doen afschaFen,

en de keuze der Staten op zi
jne dochterISABELLA te bepalen. Zi
jne pogingen bleven
echtervruchteloos, daarde eerzuchtige en nai
jverige hoofden derLlouz veeleer hunne
eigene verheëng dan de bevordering van vlsrps' oogmerken bedoelden, en de vaderlantlsliefde van het betere. deel des volks de gedachte niet verdragen kon, dat de kroon

van Frankrtjk in vreemde handen zou overgaan. Zooweldoor zjne Katholieke aanu
llangers als verscheidene zi
jner Protestantsche raadslieden, inzonderheid door MAxIMIUAAX vAx BEvlxvxz, Markies van Bosny, die zich later als Hertog van Sully een on-

sterfeli
jken naam verworven heeft, toteene geloofsverantlering bewogen (5), diehem
alleen in de handhaving van zt
jn erfregtop den troon van Franlçrl
jlêlton doen slagen,
besloot uzxohlw IV eindeli
jk de godsdienst van de meerderheid zi
jner onderdanen te
(1)ux nEvp,b1.198,199,205-215. vAw METEREN,1.336.
(2)Hetwasnietgunstigvoordeplannen van Flcfps,datde Staten te Parù'
svergaderden. Be
Xertog van PARMA had hetplan gevormd,die teRheimsbjeen tedoen komen,en onderden druk
van eene Spaansche legermagt in de nabi
jheid dierstad de beraadslagingen naarden zin zi
jns
Konings te leiden. Mémoires de slrsl-y,11 p. 155.

(3)Mémniresde srlalzv,11 p.130.
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omhelzen,zwoer in Julj openljk de Hervormde leer af,en zond een gezantschap naar 1593
Apmc, om van c'
Lzxzxs VIlI de absolutie af te smeeken. De Paus verklaarde echter
niet aan de opregthei
d van xxzxnarK's bekeering te kunnen gelooven, tenzi
j een engel
uit den hemelhem daarvan de verzekering kwam geven (1),en de Koning van Spat
q'e

ontbood zi
jne troepen geenszins uitFrankrljk terug,maar ging voortde thans inderdaad oproerige xaxouz tegen 'haren wettigen Vorst te ondersteunen. Niettemin drocg des

Konings handelwjze spoedig de verwachte vruchten. De Spaansche aanhang nam af,
verscheidene steden en gansche provinciën legden de wapens neder en begaven zich
onder uzynhlK's gezag. In den aanvang des jaars 1594 liethi
j zich te Chartreskroonen, daar Rlteim s nOg in handen der Llovz was,en weldra opende ook Par,
qjs hare

poorten voor den Vorst,die het geluk zi
jns volks opregteli
jk bedoelde,en zi
jnetegenstantlersslechts door weldaden aan zich zochtte verbinden (2).
Hoe gunstig deze omkeer van zaken ook voor de Republiek der Vereenigde Neder-

landen mogtwezen, zi
j was verkregen totden pri
js eener geloofsverandering,die door
een grootdeelharer burgers ten hoogste afgekeurd,doorde l
jverigste Hervormden zelfs
alseene gruweli
jlte afgoderi
j gebrandalerlttwerd. 0ok de Staten van flblland betreurden eene gebeurtenis, die hun wel niet van eenen krachtigen bondgenoot te en Span,'e
beroofde, maar voor den voortgang der Hervorming een zware slag scheen te zi
jn1 en
daardoor ook in het vervolg op de Vereenigde Gewesten een nadeeligen invloed kon
)*
uitoefenen. Zoodra zi
*
jberigtvan des Konings voornemen ontvangen hadden,namen ZJ
in ernstige overweging om eenen gezantvan buitengewoon aanzien benevens eenenl1oOG-

leeraar in de godgeleerdheid naarFrankrl
jlc te zenden,ten einde hem den overgang tot
de Roomsche godsdienstten ernstigste te ontraden. Zt
j zagen echterin,datde omstandigheden aan II>:NIIItIK IV geen andsre keus scheen over te laten, dan zi
jn regt op de
kroon op te geven, of Katholiek te worden, en besloten derhalve deze zaak Gotle aan
te bevelen, voor eene goede uitkomst in het belang der Hervormde godsdienst te bidden , en zorg te dragen dat(
Ie predikanten, in hunnen welligtoverdreven ijver, het
gedrag des Konings niet op den kansel in het openbaar zouden beoordeelen en be-

rispen (5).
Ook in de zui
deljke Nederlattden was de regering in andere hantlen overgegaan.

Overeenkomstig zi
jn reeds vroegergeopenbaard voornemen,had de Koning van Spanje
zi
jnen neef, den Aartshertog zhws'
r van otlstenrijk, tot Landvoogd benoemd, die
reeds verscheidene jaren vroegermettwee zi
jnerbroeders,ALBERT en wzlcEslaArs,naar
(1)B0n,1llbl.709.
(2)vAx MXTEREN,f.329#--334. M4moires de sulzl.v, 11 Livre 5:, V1.
(3)soa,l1lb1.705.
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1593 Spanje geroepen was, welligtuitzucht om hen aan het gezag eensvaderste onttrekken,bj wien lplLlpseenigeoverhellingtotHervormdegevoelensmeendetebespeuren(1).
W sxczsxuAvs wasspoedig na zi
jne komstte Madrid gestorven. ERws'
r, de oudste,was
door zjnen broeder, Keizer Rvnorl,ll11, totdiens Stedehouder in I.
lbngarije en aangrenzende landen benoemd (;),enwerd doorFILIPStotgemaalzt
jnerdocbterISASZLLA
bestemd; ALBERT was daarentegen in dienst der Kerk geplaatst, en allengskerls totKar-

dinaal en Aattsbisschop van Toledo bevorderd. De Koning had echter bi
j deze keuze
de neigingen en talenten zi
jner jeugdige bloedverwanten geenszins geraadpleegd. De
zachte en vreedzame Eaws'
r was veelminderdan zi
jn bekwame en ltri
jgshaftige broeder
in staat het beheer van eenen geschokten staat te voeren. Doch hi
j wasbetel
'dan
de Hertog van PARAX.
& geschikt, een blind werktuig in banden derleidslieden te zi
jn,
die FxLlps niet verzuimde hem op zi
jde te stellen. Xet kinderli
jke bli
jdschap mogt
zltxsr aan zi
jnen broetler, den Keizer, schri
jven, datgeen zi
jner voorgangersruimer
lastbrief en uitgebreider magt gekregen had (5): terzelfder ti
jd gafDon ESTEBA. n.
IBARRA hem namens vllzlps te kennen, dat hi
j zich uitsluitend van Spaansche ministers
betlienen, en zich geheelnaar den wildes Konings voegen moest, zoo hi
j nietwilde
dat zi
jn bewind,geli
jk datvan den Hertog van PAhx&,in kleinacllting zou komen (:).
FvzlTzs en IBARRA bleven dan ook een overwegenden invloed uitoefenen,doch verlamden daardoor een bestuur, dat nimmer krachtig en doortastend kon handelen, zoolang
.

debeslissing omtrentalle gewigtige punten uitSpanje moestworden afgewacht(5).
In de Vereenigde Gewesten had het gerucht geloopen, dat de Aartshertog aan het

hoofd eener talrl
jke legermagtherwaarts zou komen, weshalve (Ie Staten van Holland,
Zeeland, Utrecltt en Friesland,op voordragtvan Prins xAral'
rs en den Raad van State,
besloten hunne gezamenl
.t
jke maandeli
jksche opbrengstvan J :00,000 voorde oorlogs-

lasten in het volgende jaarmetde helft te verhoogen. Ook wendden de Staten-Genew
raal zich tot Koningin VLTZASETn met de bede om vermeerdering barer hulptroepen ,

(l)SIIRII:ET, de Nederlanden p4#c?'F'
iiips 11,bl.213. gezeschri
jvernaaaktin t'
cnenootde
volgende opmerking:((Flslps,diedezusterdier prinsen totvrouw llad, wastezelfderti
jd hun
volle neef,oom en zwager; hetoostenri
jksche huis meende,in zi
jn hoogmoed en onverdraagzaamheid,buiten zich geene voegzame parti
j tekunnen vinden;een voortreflLli
jkstelsel,dat,
na twee of drie geslachten ,slechts onnoozelen voortbracht!''

(2)GaoTlus,p.182.
(3)Dr.COREMASS,l'Arcltiduc A'
rzleé'f,sa cptfretses#c>eAl,
ye:,in deBulletinsdela ct
lmmï,
s:fpn
voyale f/'/tfdfpfrc de Belgique,T.Xlll,p.137.

(4)GACHARD,Correspondencede'Aï/l# e IIn11 p.X6.
(5)Dr.c0REMA5s,t.a.p.Xlllp.123.
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doch kregen slechts vergllnning om , voor eigene kosten, tweeduizend man in Engeland 1594
te werven. Het bleek echter dat men zich zonder noodzaak had verontrust. ln den

aanvang des jaars 1591 kwam de nieuwe Landvoogd in de Nedet.landett, door eenen
talri
jken hofstoetdoch geenszinsdooreen legervergezeld,en hield op den 50stenJanuari
j
zjnen plegtigen intogt binnen Brussel. Grooten algemeen waren de vreugdebljken,
waarmede zi
jne komst,nietalleen in de hoofdstad maardoor hetgansche land,gevierd
werd. Xen achtte zich gelukkig en vereerd nietlanger door vreemde Landvoogden,maar
door eenen broeder des Keizers geregeerd te worden, wien bovendien,metde lzand van

mLrps' dochter, de Fransclle kroon bestemd scheen te zi
jn. Xen verwachtte van den
Duitschen Vorst een billj
iker en zachter bestuur, meer in overeenstemming met de
zeden en voormalig'
e vrijheden des volks, dan men sedertjaren gewoon was geweest.
Xen hoopte tlat hi
j de wonden, die de langdtlrige kri
jg geslagen had, weldra tloor
eenen vrede metde noordeli
jke geweslen zou lzeelen,en twi
jfelde niet,datde Koning
van Spatt
je hem krachtdadig metgeld en troepen ondersteunen zou,zoodra hetbli
jken
mogt dat de Vereenigde Gcwesten niet naar zi
jne vl-edesvoorslagen wilden luisteren.
Doch men vleide zich te vergeefs met een betere toekomst. Het ontbrak Ehwsr niet
aan goeden wil, maar aan magt en ondersteuning. Het Spaansche regeringsstelsel,

hetwelk hi
j gedwongen was te volgen,verbood hem op de beste en tevenstloor de ingezetenen meestgewenschte wi
jze den toestand des lands,de gebreken desbestuursen
de 'middelen totverbetering te leeren kennen. Hi
j mogtde gewesteli
jke en algemeene
Staten nietbi
jeen roepen, om over de belangen des landste raadplegen (1). Hetwas
hem echter niet verboden met de noordeli
jke provinciën in onderbandeling te treden;
en hi
j verzuimde niet dien weg in te slaan. T'
wee Belgische regtsgeleerden, o'
r'
ro
xAhvslvs en zEltowlxvs cooxAxs,die zich tlesti
jdsnaarllelland begaven (;),kregen
van den Aartshertog in last, om de gemoederen der voornaamste Regenten te polsen en

uitzjnen naam aan de Staten-Generaalvredesvoorslagen te doen,waarbi
j de Pacihcatie
van Gend tot grondslag zou strekken, terwjl aan de Katholieken in die gewesten,
waarde Hervorming heerschte,volkomene godsdienstvri
jheid zou vergund worden. Xen
was echter in de Vereenigde Gewesten geenszins geneigd, zich weder onder dc heer-

scbappi
jvan Spanje te begeven. Een billi
jk wantrouwen in de beloften van den Landvoogd, waaraan de Koning van Spanje zich nietgebonden zou achten, vervulde aller
gemoederen.Xen had de reedsgewonnen vri
jheid,metalhare onkosten en bezwaren,
te lief, om haar voor eenen vrede te verruilen ,die FxLxps in staatzou stellen andermaal

(1)lol
tt
iwl'
r,t.a.p.bl.217.
(2)Zi
jwaren herwaartsontboden door.de Prinsesvan chimay,om degeschillen tusschen haar
en haren echtgenoot te veréfrenen.
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1594 naar een staatkupdig en godsdienstig despotisme te streven. Hoe zou men zich ook
aan eenen Vorst hebben kunnen onderwerpen, die niet slechts gezegd maar meermalen
bewezen had, dat het aan ketters gegeven woord hem niet heilig was? Ook liepen
onderscheidene gebeurtenissen zamen, om juist op hetti
jdstip van de aankomstderBelgische Heeren de emoederen op nieuw tegen vxLxps te verbitteren. Een priester uit

Namen, MlcuzxuRzxxcllow,wasonlangs,a1skri
jgsman vermomd,in hechtenisgenomen,
daar men hem van eenen aanslag op Breda verdachthield. Op de pi
jnbank gebragt.
bekende hi
j door den Graaf van BAKL&VXOwT afgezonden te zi
jn om PrinsMArhlTste
vermoorden, terwi
jl andere zentlelingen, insgeli
jks door eenige leden der Brusselsche
regering opgezet, het leven van FREOERIK HEwIIRIK , OLIIXNBAR>EVELT, sT. ALoEGo>nE
en andere voornanle personen belaagden. De herhaalde moordaanslagen , waaraan de

Spanjaarden zich sederthetbegin van den opstand hadden schuldig gemaakt,lieten niet
toe aan de bekentenis van RExlcllox te twi
jfelen, die bovendien door onderscheidene
bi
jkomende omstandigheden bevestigd werd (1).Hoewelde Aartsbertog zelfbuiten verdenking bleef, aan dit misdadig opzet deel te hebben genomen, nam de afkeer van

elken vredellandel door deze ontdekking aanmerkelt
jk toe; en zi
j steeg nog hooger,
toen men vernam dat de Koning van SpaAje den krjg tegen Frankrt
jlv
.voortzette,
niettegenstaande degeloofsverandering van HEXORIK IV hem daartoe elk voorwentlselscheen

benomen te hebben (2). Het voorstel betreFende de vredesonderhandelingen, hetwelk
de gemagtigden des Aartshertogs op den 16d*n Xei in de vergadering der Staten-Gene-

raaluitbragten, werd dan ook weinige dagen later door de laatsten op eene wi
jze beantwoord,die omtrent hunnen afkeer van hetSpaansche bewind en hunne onwankelbare

volharding in den stri
jd voor vri
jheid en godsdienst geen twi
jfeloverliet. In een uitvoerig vertoog, hetwelk door OLBEXBARXEVELT wasopgesteld (5), herinnerden zi
j aan
de bloedplakkaten en de moedwillige verkrachting van 's lands privilegiën ,die tot den

opstand tegen Spanje hadden geleid,aan de trouweloosheid der Spanjaarden in hetnakomen der plegtig geslotene overeenkomsten, en aan het nadeel, dat de Vereenigde

Gewesten reeds dikwerfdoor geveinsde onderhandelingen gelcden hadden. z1
j bewezen
uit treFende feiten en onderschepte brieven , hoe weinig op rzxulps' beloften te vertrou-

wen was,en toonden,ook met hetoog op hetgeen desti
jds in Frankrijlvplaats greep.
op overtuigende wi
jze aan. datde Spanjaarden niet slechtsin de godstlienstmaar ook
in de regering naar eene onbeperkte heerschappi
j trachtten,welke zj metverkrachting
van wet en regt over de gansche christenheid poogden uit te breiden. Ten slotte ver-

(1)soR,lllbl.784,815.
(2)Briefvan cooAiAxsbj BORI;SST,t.a.p.bl.219 noot(3)en (4).
(3)Remonstralttievan OLDENBARyEVELTaan H.H.Xogenden,in de Waarachtigesf.
s/prïeb1.189.
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klaarden zi
j lI1 geen onderhandelingen te kunnen treden,maarde kansen van den stri
jd 1594
Gode aan te bevel
en, van wien zj zoowelvoorde Vereenigde Gewesten als voor tIe
overige Nederlandsche provinciën, eene goede uitkomst ))totvorderinge van sjne Eere
en heilig W oord,en derNederlanden welvaaren''verwachtten (1).
Terwi
jlPrins MAVRITS,door de buitengewone opbrengst der voornaamstegewesten
tot krachtige kri
jgvoering in staat gesteld, de Duitsche en Engelsche regimenten verwachtte, die door Graaf svshAho vAx soLxs en den Ridder vzltz waren aangewor-

ven (;),en waarmede hi
j zich voorsteldehetbelegerde (kevnt-deltteontzetten,hadhj
zicll reeds in den aanvang desjaarsmetaanslagen op 'é.llerlogettboselten Maastricltt
bezig gehouden. Op den 28.t*n Februari
j was hi
j desnachts metzi
jne troepen reeds
totvoor de poortder eerstgenoemde vesting gekomen, toen een dersoldaten bi
j toeval
een losliggenden steen van de brug in het water liet vallen. Het geraas wekte de aandacht der schildwachten, die terstond het alal-m in de statl verspreidden, zoodat de

Prins bevelgafom af te trekken. Veertien dagen later poogde hij Maastrichtbi
j verrassing in te nemen. Onder bevel van zes kapiteins werden zes lzonderd soldaten bjbet dorp Peterslteim in twee vaartuigen ingescheept, om het stadje Jv'
#
('Ivtegenover
X aastricltt onverhoeds te overvallen. Een kanonschot zou het sein van den goeden uit-

slag hunner poging geven, en PrinsMAvall'
s, die zich metzi
jne troepen op eenigen
afstand bevond, onverwijld doen aanrukken, waarop men hoopte datde geringe bezetting van Maastricltt geen weêrstand zou durven bieden , of althans door het grof geschut, hetwelk te W ï
'J;lag, spoedig tot de overgave der stad gedwongen zou worden.
.7
De bevelhebbers,aan wier beleid de aanslag was toevertrouwt
l, lieten zich echterin den

waan brengen dathun opzet te Maastriclttontdektwas; en hoewel zi
j t1e verzekering
ontvingen, dat het gapsche garnizoen slechts honderd man bedroeg, durfden zi
j niet
voortvaren en lkeerden onverrigter zake tot den Prins terug, die zich daardoor genood-

zaakt zag den aanslag op te geven (5).
Vshovoo had intusschen den ganschen winter voor Coevordeit gelegen, niettegen-

staande een grootgedeelte zi
jnertroepen in de moerassige lantlstreek door ziekte en gebrek bezweken was,ofuit ontevredenlzeid over hun schralen leeftogt en tle voortdurende

wanbetaling'der soldi
j zi
:
i
#ne vanen verlaten had. Ook had hi
j een aanslag op Delfzjil
betroefd, en was er bi
n geslaagt
l deze gewigtige sterkte aan deStaatschen teont*i
#kans i

rukken. In den nachtvan den lzdenFebruari
j slopen eenige zi
jnermanschappen naar
(1)IIoR,111.bl.728,810. sllwl'
lvotllulo,bl.518. CARNERO,p.305. Resol.1
?.Hollal'd, 1594
bI. 373- 385. SORGN:T, t.a.p. bl. 217.

(2)vAx Rsvo,bl.227,228.
(3)soa,l1lbl.783. vAw Rsvo,bl.227.
Ill DEzL. 1 STvK.
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1594 eene plaats onder den wal, alwaar geen gracht maar slechts eene borstwering van paalwerk was, zaagden deze door en beklommen de hoogte, voordat de schildwachten hen
G merkt badden.Nu ontstond een vinnig gevecht, hetwelk twee uren duurde, en waar-

van de uitslag zeer wisselvallig bleef, totdateen Staatsch oorlogschlp, hetwelk in de
nabi
jheid vooranker 1ag,zich met zi
jne zestien stukken geschut in den stri
jd mengde.
en de Spanjaarden tot den aftogtdwong (1). ln Xaartkreeg vsaovoo eenige versterking uitBraband,waarop hj Coevorden andermaal liet opeischen; doclz de StaatKhe bevelhebber cAspAh vAx zrssrx,die spoedigen bl
jstand verwachtte, gafhem spottende ten antwoord: tlat men in Holland en Friesland niet gewoon was vôJr Xei te

verhuizen. Inderdaad daagde hetStaatsche legerweldra op totontzetderbelangri
jke
vesting,wier verovering twee jaren vroeger zooveelinspanning had gekost.In den aanvang van Xeihad PrinsMAVRITS in de nabi
jheid van Ztwpf, werwaartshi
j zi
jne onderscheidene troepen ontbien had,tienduizend voet
knechten en tweeduizendruitersbi
jeen.
GraafwxxaxuEx IaooswlzK had zich terstond metdertien vendels Friezenonderzi
jnevanen
geschaard. De Graaf van HoHExxao was m et twintig vendels in den Bom tnelerwaard
ebleven, om de zui
deli
jkegrenzen tedekken (;). DaardePrinsverwachtte datvEhpvoo , wiens leger inmiddelsdoor onderscheidene versterkingen totbi
jkanszevenduizend
man geklommen was, hem den weg naar Coeverden met geweld zou betwisten, trok

hi
A
i
# in slagorde derwaarts. De Spaansche veldheer wachtte ecbterzi
jne komstnietaf,
7Mei.maar brak in den nacht van den zevenden Xei zi
jne legerplaatsop, zond een klein
gedeelte zjner troepen naar Groningen,en begaf zich Inetde overige naar oldenzaal,
en vervolgens over de Eems naar Lingen, hetwelk reeds vroeger door de Spanjaarden
bezetNvas (5).
Terstond vaardigde .
xAvRl'
rs twee leden van den Raad van State naar 'stzrtltlezl/lcpc

af, om hetgevoelen der Staten-Generaalte vernemen omtrentde beste wi
jze, om van
deze gemakkeljke doch onverwachte zegepraal partj te trekken. De Staten lieten de
keuze aan de beide veldheeren en den Raad van State over.Twee wegen stontlenopen.

Xen kon terstond tot de belegering van Groningen overgaan, ofeerstde Spanjaarden
geheeluithetGraafschap Zutpb,
en en Twente verdri
jven. De Gedeputeerde Staten van
Friesland,die zeer begeerig waren om bun gezag ook overde ommelanden uittestrek-

ken, en de voordeelen te behouden, die ztj gedurende verscheidene jaren uitde ter
*

hunner beschikking gestelde brandschattingen dier landstreek getrokken hadden, ver-

(1)sol
t,1llb1.782. vANltEh'
o,b1.226.
qsau,, 1 bl. 385 noot 409, meent dat H(
)IIEyLO zellkmetopzet
t
'2)vAx PERxEàlp,Mauritstl
tzzlNa.
buiten de gansclze raadpleging nopens den veldtogt was gelaten .

(3)vzxa:1'D.b1.223-232-
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klaarden zich thansvoor hetlaatstgenoemdeplan. Hetkwam hun nietmoet
jeljk voor 1594
om de stad Groningen meteigene hulplniddelen totde Staatsche zjde te brengen,terwi
jl de Prinsmetzi
jn magtig leger de Spanjaarden in toom hield, en zi
j begrepen in
dat geval de handen ruim te hebben, om den staatkundigen toestand der ommelanden

naar hunnen wensch te regelen (1). Graafwxxuxzzx LonzwlzK deelde echtergeenszins
in dit baatzuchtig verlangen. Hj wasin 1585 doorde uitgewekene Ommelander Regenten, die zich te E mbden, te Bremen of in W est-Friesland hadden nedergezet, en
aldaar voortdurend de belangen van bun vaderland bleven behartigen, tot Stadhouder

verkozen (;),en achtte zich derhalve verpligtde zelfstandigheid en deregtendierlandstreek te handhaven.Ook hield hi
j zich overtuigd,datde ommelanden lievereenanderen Stadhouder zouden verkiezen, dan zich door Friesland de wetlaten stellen, en
wenschte vurig eene verdeeldheid te voorkomen, die voor beide gewesten de verderfe-

li
jkste gevolgen na zich moest slepen. Vereenigd konden zi
j zoowelden vjand weêrstaan,a1s een belangrt
jken invloed in de Staten-Generaaluitoefenen. Door wantrouwen
en nai
jver gescheiden, zouden zi
j ligtelt
jk ten prooi vallen aan uitwendig geweld of
innerli
jke onlusten. Zi
jne zienswiize vond ecbter bi
j sommige Gedeputeerden hevige
tegenkanting,en ontlokte hun zelfsde lasterli
jke beschuldiging,dathi
j,totuitbreiding
van zi
jn eigen gezag,in hetgeheim metHolland's Staten heulde,en Friesland'swelzi
jn aan zt
jne heerschzucbtopoFerde (3). Niettemin werd zi
jn verlangen, hetwelk in
alle opzigten met de belangen der Vereenigde Gewesten strookte, door Prins xhuhz'rs

opgevolgd,en tothetbeleg van Grettingen besloten (é).
(1)vAxlyEA'o,b1.232,239.
(2)Mr.II.I-.wlclsas,Yerklaring rtt4'Itettractaatvan det'
eductie derstad Grlbni'lge't aan de
Unie van Utrecht,Gron.1794,lbl.247 253.9itvoortrell
kltikc,uitgorspronkeli
jke besclleiden
bewerkte geschrift, hetwelk zziet naar verdienste gewaardeerd is, (al
thansnoch door91.z.p.AIIESII
voor zi
jn overzigt van Groningen'stoestand aan hetslotvan hetvorigestuk gebruikt, lttlch in
de vri
j volledige lijstvöördeNedcduitscltellegf.
sptf#/te#e4 van Dr.M.z.soeltoxwll
:ltopgenomen,)
iseeneri
jkebron voordc kennis van hetstaatsregten degeschiedenis, nietalleen van (kroningc'l en Ommelanden, maar ook varz de gansche ltepubliek.

(3)vA: REyo,bl.230: )a1sofhy 't.landtsi
jn vryheydtbenemen, endeonderdchecrschappie der Staten van Hollandt wilde stellen.- Xen sal nu de llollantse Xonarchy oprichten.Ygl.bl.220: ))dat Yriesland den Tyran in den boesem voede,ende in slavernie van de naebuyren soude ghebragt worden-''

(4)boa, ll1 bl. 800. vAw MSTEIIZ:, 337. vAx Rlrvp,bl.232. t
laoTllJs,p.186. vAsIIA
;R
XEàlP, t. a. p. 1bl.389-393,noot412.- ln hetvorigejaarhadmen tevergeefsdoortusschenkomst van eenige burgersvan Groningen beproeld deregering bi
jminneli
jke schikking tot
de Staatschezi
jdeovertehalen. vwx vEuvov,Gedevtckweerdyge Gescltiedenissen,bl.51.
6 l+
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Terstond werd bet geschut te Ztl,p/ ingescheept, en over (le Zktiderzeeende W adden

door betRjje-diep voor Groninflen gebragt.Hetlegerzelfbrakden 19denxeiop,enkwam
gz Mei.drie dagen later voor de stad, wierregering nietteminstandvaslig geweigerd bad spaansche
*

bezetting in te nemen. Zi
j vertrouwde op hare sterlte verschansingen en buitenwerken,
op baren ruimen voorraad van levensmiddelen en kri
jgsbehoeften, op de talri
jlte,inden
wapenhandelgeoefende,burgeri
j en op de waardgelders,Hel
,
'
kl
()gels bi
jgenaamd,die zi
j
in dienst had genomen. Ook hadda vi
jf vent
lels van vERnvoo, onder bevelvan den
.

Overste x,lxccK.
xxA. zich in eene der voorsteden aan het Schuitendiep verschanst, ler-

wjlde Spaansche veldheer,hoezeer door gebrek aan troepen engeldbuitenstaatkrachtigen bi
jstand te bieden,nietsonbeproefd lietom den vjand afbreuk te doen.
Prins MAVRITS sloeg zi
jn leger ten zuiden van Groningen op eene verhevene vlaltte
op. Niettegenstaande de stad juistaan de zuidzi
jde hetmeestverslerktwas,hatl men
besloten llaar van deze zi
jde aan le tasten, daar men op die wi
jze tevens de troeotontzetmogten aanrukken. Zootlra de legerplaats behoorli
jlt
pen kon afweren, die t
beveiligd was, liet de Prins onderscheidene vaarten graven, om zi
jn geschutnaar de
schansen te kunnen voeren, die in de omstreken verspreid en nog door deSpanjaarden
bezetwaren,ten einde te voorkomen (Iatde toevoerderbenoodigdhedenuitFrieslandbelemmerd werd. Verscheidene dier sterkten werden zonder slag of stootdoor het garni-

zoen verlaten; doch de schans te Adllwarderzjl'lwerd hardneltltig verfledigd en moest
.
31 Mki.stormenderhand veroverd worden. De dappere bezetting werd zonder genade over de

kling w
gejaagd,uit weerwraak over hetlot,datweinige maanden te voren derStaatsche
bezetting ten tleel was gevallen. Nu werden de loopgraven tegen de stad geopend,
aanvankeli
jlt op verren afstand,wegens de tegenbatteri-jen,die door de Groningerswerden opgeworpen. HerhAalde uitvallen der belegerden en geweldigestortregensbelemmer-

flen den arbeid,die niettemin meti
jver werd voortgezet. ln den aanvang vanJuni
jwas
men zoo ver gevorderd, dat men tegenover twee der poorten het geschut in batteri
j
lton stellen. saauweli
jks waren echter vierhonderd schoten gedaan, toen men ti
jfleli
jk
.

daarmede moest ophouden, daar de Friezen, die de onkosten van dezen veldtogt grootendeels ten laste der Ommelanders wilden brengen, niettegenstaande hunne beloften

VOOrgeen genoegzamen voorraad van amunitie gezorgd hadden(1).Spoedig kwam echter toevoer van kri
jgsbehoeften,en nu rigtte men eenonafgebrokenvuur,ookmetbommen(;),tegen de stad,hetwelk poorten,torensen lzuizen deedinstorlen,engeweldige
schade berokkende. De belegerden,die bi
j xwvRll'
s'eerste opeisching geantwoord hadden, dat zi
j de stad tot het lliterste zouden verdedigen, boden inderdaaflkrachtigen
(1)vAN nBA'p,b1.232 a. VoR,ll1b1.808 a,
. Vgl.b1.830 b.
(2):oRspreektvan gloet
jende/Jtw:&.Vgl.vossclw,Neêrlandsheldendaden leland,1bl.321.

tegenstand ,doch verspilden door hun geweldig en dikwerfdoelloos schieten hun kruid en 1594
lood, hetwelk de voorzigtigheid gebood tegen den storm te bewaren. Intusschen wasde

burgerj onderlingverdeeld.Dehulptroepen,diederegeringvanvzaouooenvandenlartshertog zhws'
r verwachtte, bleven uit, en hetverzoek om zich aan den Hertog van Bvutts-

wijk te mogen onderwerpen,ten einde spoedigen en krachtdadigenbi
jstand teerlangen,
werfldoor den Landvoogd afgeslagen. Een grootdeelderburgersdrong opdeovergaveaan,

ten einde bi
j ti
*jds gunstige A'oorwaarden te kllnnen bedingen; doçh de Burgemeester
zxhoss, die door eenige Jezuiten werd opgezet en het graauw op zi
jne hand had,
wilde van geen onderwerping hooren, en dacht
veeleer aan om de troepen van
x-lAvcxixA, waarvan reeds elken nacht tweehonderd man binnen depoortwertlen gelaten

om de afgematte ingezetenen in hetbetrekken der wachten bi
j te staan,totversterking
van zi
jnen aanhang in de stad te brengen. lnt
lerdaad wisthi
j ditplan lleimeli
jk ten
uitvoerteleggen;en verscheideneburgers,diedezeschennisderprivilegiën gewapenderhand

poogden te keerte gaan,boetten hunne vretlelievendheid ofllunnen i
jvervoortlereglen
hunner vaderstad met den dood oftleglunderinghunnereigentlommen.lntusschen maakte
de gemeenschappelt
jke nood spoedig een einde aan dezen bloedigen burgertwist, en
werd tusschen de verschillende parti
jen eene verzoening getroffen,waarbi
*#
ibepaald werd

datde Spaansche vendels in tle stad zoutlen bli
jven, en dateen nieuwe eed van trouw
pan den Koning doorde gansche burgeri
j zou worden afgelegd.
lnmiddels hadden tIe belegeraars onafgebroken aan tle loopgraven voortgewerk't, enop

vier plaatsen de gracht bereikt, waarin zi
j ontler bedekking van galeri
jen afdaalden,
niettegenstaantle het geweldige vuur fler belegerden hunnen arbeid uiterstmoei
jeli
jk en
gevaarli
.
jk maakte. De eene galeri
j liep naar een grootraveli
jn s'oorde oosterpl
lort,
hetwelk l
xAl7ltlTs thans in stilte liet orldermi
jnen. De wakkerheid en stoutmoediglleid
van den Prins, die de gevaarli
jkste plaatsen stecdsin persoon bezocht, onldoor zi
jne
tegenwoordiglleid en toespraak den i
jverder zi
jnen aan te oakkeren,had hem bi
j deze
gelegenheid bi
jna hetleven gekost. Terwi
jlhi
#
jhetwerk uitde loopgraven bezigtigtle,
stuitte een kogelmetzooveelkrachtop hetrondas (1) af, waarachter hi
j zich gedekt
had, dat hi
j bi
jna ter aartle geworpen werd, tloch gelukkig geen anderletselkreeg.
Op den 15den Juli
j was de mi
jn geladen. Ten einde de belegertlen naar ditpuntte15Ju1i
J..
lokken, liet xA.
ral'
rs een geveinsden aanval doen. Naauweli
jks lladden de Staatsche
soldaten, als voor de overmagtterugdeinzende, zicllvan hetgevaarli
jke puntteruggetrokken, toen de mi
jn ontstoken werd en allen, die ziclz op tlen walbevonden, in de
lucltt deed vliegen. Van het eerste oogenblik van verwarring gebruik makende, drong

(1)Hetrondaswaseen grootschild,van een beweegelijk viziervoorzien,waaracllter twee personen zich konden verschuilen. sosscllA, t.a. p.bl.322.
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1594 Graaf Fzups van Acddlv terstond aan het hoofd van drie vendelen Y hotten de bre:

hnnen, en maakte zich meester van het ravelj'n, waarin hi
j zich met behulp van
zandzakken verschanste.
Thansontzonk den belegerdendemoed.Dehoopop ontzetwasin rook vervlogen,dewal

reeds op verscheidene andere plaatsen ondermi
jnd,de amunitiegrootendeelsvertèerd en
een algemeene storm binnen korten ti
jd te wachten. Vier dagen na de uitbarsting
der
der mi
jn, verscheuen gemagtigden
burgerj in de legerplaats, om onderhantlelingen aan te knoopen. Hoewel het krt
jgsvolk reeds op de bestorming en plundering der
rt
jke stad vlamde, die door haren hardnekkigen tegenstand en de belemmeringen, die
zt
j gedurende verscheidene jaren aan den voortgang derStaatsche wapenen in den weg
had geleg'
d,een diergelt
jk lot scheen te verdienen,begrepen de Prinsen de Raad van
State, dat het belang der Vereqnigde Gewesten veeleer eene vreedzame schikking vor-

derde.EenigeGedeputeerdenvanFrieslattd,dieaan hunneprovincietotelken pri
jseenen
overwegenden invloed op de Ommelanden wenschten te verschaFen, lieten niets onbe-

proefd om de burgeri
j van Groningen voor hunne bedoelingen te stemmen. zp
''waarschuwden dat men Graaf w xlzxzxx Lopzwxzx nimmer tot Stadhouder zou aannemen zon-

der de magt om zi
jne instructie vast te stellen, opdathi
j niet, geli
jk in Friesland,
door een beroep op de commissie der Staten-Generaal de bevelen der gewesteli
-j
ke Stabel
oo
f
de
n
de
uni
ve
r
s
i
t
e
i
t
,
di
e
i
n
1585
t
e Fran
ten in den wind zou kunnen slaan. Zi
j
Ale/fer was opgerigt (1),naar Groningen te verplaatsen,hetgarnizoen te onderhouden,
en der stad nog meer voordeelen te verschaFen, indien zi
j bedingen wilde alleen door
Friesche compagniën bezet te worden, en het regt te behouden om zelve lzare geschillen met de ommelanden te beslechtep, zonder dat de Staten-Generaal zich daarmede
&

zouden bemoet
jen (2). De Friesche Gedeputeerden bereikten echterhunne bedoelingen
niet, daar de eischen der regering van Grettingen door Prins xxrhxrs grootendeels ter

zi
jde gelegd,en haarandere voorwaarden aangeboden werden, welke zi
j zich eindeli
jk
verpligt zag aan te nemen. Na langdurige onderhandelingen kwam eel) verdrag tot
stand, hetwelk niettemin voor Groltiltgelt zeer gunstig mogt heeten. De stad zou hare
poorten voor de Staatsche troepen openen, tot de Unie van Utrecltt toetreden , en aan

de Staten-Generaal trouw zweren. zi
j zou nimmer meteen kasteelmogen bezwaard
worden,en hare voorregten en vri
jheden behouden,doch verpligtzi
jn Staatsche bezetting in te pemen. Graaf w txzxuzx Lobsw lzK zou tot Stadhouder benoemd worden, en

zi
jne commissie van de Staten-Generaalontvangen, aan welke tevens de regeling van
de geschillen tusschen de stad en de ommelanden, benevens de bepaling van beider

(1)soR,11bl.6V2. wlyssxlrs,Chrl
mt
jck tl
étn Vt.
ieslandtjbl.758--765.
(2)vztyREvoyb1.240.
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aandeel in de algemeene regering der Vereenigde Gewesten, werd overgelaten. De 1594

Vroedschap (1)zou voordeze keerdoorxAuhl'
rsen wxLLsx LonzwlzK,metadviesvan
den Raad van State, doch in het vervolg overeenkomstig de oude gewoonte gekozen

worden; terwi
jlde Stadbouder echter, zoolang de oorlog metSpanje duurde, eenigen
invloed op die keuze zou bljven uitoefenen (;). Aan LI&rCKAXA metzt
jne troepen
wertlvri
jen aftogtmetwapenenen en bagaadje vergund (5).
Op den iésten Juli
j deed xArhl'
rs zi
jnen zegepralenden intogtbinnen de stad, ver-24Ju11
J
stelde de weten regelde de bezetting.Ongezind om den ti
jd ongebruiktte laten voorbi
jgaan,nu hi
j over een talri
jk legerbeschikken kon,washi
jreedsbedachtzi
jne overwinningen voort te zetten en de stad Lingen aan te tasten,waar de Spanjaarden hun
hoofdkwartier hielden, sedertzi
j uitde meeste vestingen der noordeli
jke gewesten verdreven waren; doch de Staten-Generaal, wier gevoelen hi
erstond had ingewonnen,
*jt
*

achtten hetraadzamer dat het leger gestheiden en het volk in de garnizoenen gelegd
zou worden. Het geld, dat de provinciën voor dezen veldtogt hadden bi
jeengebragt,
was grootendeels verteerd , en de verovering van andere plaatsen scheen meer uitgaven
te vereischen, dat men thans zou kunnen goedmaken. Hoezeer XAVRITS en wlxzxazx
xzooEw lzK zoowel als de leden van den Raad van State hoogst ongaarne reeds met de
maand Juli
j eenen veldtogtbesloten,waarin zi
j de Spanjaarden nog veelafbreuk hoopten te.doen, waren zi
j verpligt de redenen derStaten-Generaalte billl
jken. Ook hun

was het bekend, hoezeer de kri
jgskas reeds was uitgeput, en hoe weinig hoop men
kon koesteren, om de Vereenigde Gewesten ditjaar totverhooging hunner reeds aanzienll
jke opbrengsten te bewegen. Behalve tien Duitsche en acht Engelsclle vendels,
elk van honderdvi
jftig man, werden de nieuw aangeworvene manschappen afgedankt,
en de overige troepen in de garnizqenen verdeeltl. Negenhonderd ruiters onder Graaf
mLxps van Nassau togen naar het zuiden, om vEltnvoo in hetoog le houden en strooptogten in Limburg en Luœemburg te ondernemen. Prins xAval'
rs vertrok over Fries-

(1)Zj werd in hetverdrag Magistraate1
tgezworenegemeen/:genoettd. Ygl.Algemeene &eschiedenis des Yaderlands, D. 11 St. V1, b1.495.

(2)lli
jzou nameli
jk devijfKeurheeren benoemen,dieandersdoorhetlotuitdc Gczworenen
werden aangewezen,om jaarli
jksde Xagistraten teverkiezen. Naden dood van wllztlx Iuoozwlzx
zi
jn echtergeen Stadhoudersbenoemd, dan ondervoorwaardedatzi
jafstand van ditregtzouden
doen. Xr. II.s.wlclslts, t.a.p. 11 b1.425 verv.

(3)solt, lll b
.1. 807-310, 830-835. vAx METSREN,f.336-339. VA: nEvo,bl.233-240.
(lRtpl.
lus,p. 186- 191. cuwppuys, 11 p.8- 17. I,E PSTIT, 11 p.641-* 45. CAR:EItO, p. 306- 340.
cnl-oxw, p. 235- 239. BEsTlveGl,lo, 1,1. 520.-525. czMpwxA, 1ll p.17- 20. sesscllA. t. a.p.
bl. 519- 523.
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1594 land naar 'stzrctlezll'
l#e. zi
jne terugreiswas een luistervollen zegetogtgeli
jk. ln alle
Plaatsen , welke hl
j doortrok,werd hi
j met gejuich envreugdebetoon ontvangen en met
eerebljken en geschenlten overladen (1). Ook in de overige steden vierde men de behaaltle zegepraal met openbare vreugdebedri
jven, terwi
jlhet opschriftvan den desti
jds
eslagen gedenkpenning: in.r?
'c/pr?'
t'grali(2), zoowela1sde uitschri
jving van een aljslevenle datmen.le midden der opgetogenheid over den
gemeenen dankdag, hetbewi
gunstigen loop, dien de stri
jd tegen Spanje in de laalste vierjaren genomen had, de
hoogere leiding eenerbescbermende Voorzienigbeid geenszins voorbi
jzag (5).
De staten-Generaal llielden zich terstond onledig met de regeling der verhouding
tusschen Grt
lniltgen en om melanden en de Generaliteit, welke volgens het verdrag van
overgave aan hunne beslissing was overgelaten. Hoewel zi
j aanvankeli
jk nietbedoeld

hadden eenige wi
jziging in den regeringsvorm van het landschap tebrengen,bleek
weldra de onmogeli
kheid om het eene puntbehoorli
jk vastte stellen, zonderin het
-j
andere in te gri
jpen. Reedsvöör1580 waren deStaten-Generaalmeermalen getuigen geweest van de twisten tusscllen de Gedeputeerden der stad Groningen en die der omme-

landen overhet beweertleregtder laatsten om afzonderli
jk te stemmen,en hadtlen zich
zelfs verpligt gezien aan beiden uitsluitend eene raadgevende stem toe l
.e kennen, totdat

hun geschil behoorlijk zou zi
jn uitgemaakt(4). Hetverraad van den GraafvAw RE>sEws>rtto had de beslissing dezer zaak gedurende verscheidenejaren verschoveni doch
naauweli
jk's had de belegering van Groningetlaan de staatsgezindeingezetenen der 0mmelanden de boop gegeven, dathun gewestweldra aan de magtder Spanjaarden ontrukt zou worden, of zi
j drongen er reedsin de legerplaats bi
j MAVRITS en den Raad
van State op aan,dat de ommelandeln a1s eene op zich zelve staande en van Groningen

geheel onafhankeli
jke provincie onder de Vereenigde Gewesten zoude worden opgenomen. Tusschen de beide deelen van het landschap beslond geen andere band; dan

door den gemeenschappeli
jlken Stadholztlcr werd daargesteld, wienslnagten verhouding
tot de regering van Gl-ottitlgen en vallde ommelaltdeltnog geheelonbepaaltlwaren ge-

bleven. llet wasderhalve onvermi
jdeli
jk, in (Ien regeringsvorm eenige wi
jzigingen te
brengen, zoo lnen aan de langdurige geschillen tusschen stad en lande een einde wilde
maken. De beide staatsleden verltlaarden zich dan ook bereid om zich aan de uitspraak

(1)Van de Staten-Generaalontving xAuall's,even alshetvorigejaar,een geschenkvan/28000
en bovendien eene nieuwe tent met toebehooren. W I
tLXM toogwux ontving J8000. Res.d.St.
Gen.2 Sept. 1594.

(2)D.i.dankbaarin deoverwinning.
(3)vAsoER xExp,lbl.141,142,395-398 (aant.418--420).
(4)Res.d.St.Gen.10 Oct.1578,22 Xei,27 Aug.,28 Nov.,2 Dee.1579.
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van drie Commissarissen te onderwerpen, die tot beslissing der geschillen door de Sta- 1594
ten-Generaal aan den Stadhouder waren toegevoegd. Op den 17den Februarj 1595

vaardigden deze een regeringsreglementuit,waarbi
j de eeuwige vereeniging van Groningot en ommelanden uitgesproken, een collegie van Gedeputeerde Staten ingesteld, en
zoowel in de Staten-Generaal als in den Raatl van State aan ééù afgevaardigde uit elk
der beide deelen van het landschap zitting geschonken werd. De ommetanden achtten

zich echter door eenige punten dezer uitspraak verongelt
jkt en beweerden bovendien
dataan hunnen afgevaardigde hetregttoekwam om op zt
jne beurtin (le Staten-Generaal voor te zitten, hetgeen door de stad Groningen werd ontkend. Deze nieuwe ge-

schillen vorderden eenenaderebeslissing,diein 1597 (t)doortusschenkomstderStatenGeneraalgegeven werd,en sedertdien tt
jd totop laeteindevandeRepubliekheeftstand
gehouden. Alle regten,die de Landsheer te vorenbezeten had,werdcndaarbi
jverklaard
op de Staten der stad Groningen en omtnelaltden (2) over tegaan.Destadzoudevoorzitting en voorstemming in de Staten-Generaal behouden. De Staten zouden zoowelop

llunne eigene bepaling,als op aanschri
jving van den Stadhouderofandere,daartoedoor
de Staten gemagtigde personen,bjeen komen. Als de stemmenopdenLanddagstaakten,
en geen ander middel overblcef om lot eene beslissing te komen, zou de Stadhouder

uitspraak doen,meteenige,aan beide zjden in geli
jk-en getale benoemde personen (5).
Het laatste middelbleek echter weldra onvoldoende te zjn, om aan de verdeeldheid
tusschen de beide staatsleden een einde te lzlaken. ln zi
jne magt,werkkring,bezoldiging en voorregten geheel afhankeli
jk van de Staten, die hem benoemden, wasde
Stadhouder verpligt zicb meer naar hunne inzigten en begeerten te voegen, dan met

eene zelfstandige houding boven beide parti
jen bestaanbaar was. Nai
jver, wantrouwen , twist en tweedragt hebben yoortdurend de eensgezindheid en daardoor ook de

krachtderprovincie Groniltgen geschokt, en zi
jn slechtstijdeli
jk, meerdoorden persoonli
jken invloed dan door hetgezag van bekwame engeachteStadllouders,bedwongen.
Voorzeker ware het verkiesli
jk geweest, zoo men doorde bi
jvoeging van een derde
(1)ln 1599 werden nog enkeleonbeslistgeblevene punten uitgemaakt; 0.a.datde stad Gro
ningen haarstapelregtalleen voorlloter,kaas,koorn,ossen,paarden en dcrgeli
jkc,in deommelanden zi
jnde ofvallende,zou behouden datin de Ommetallden alleen vooreigen gebrpik gebrouwen , en geen ander dan in de stad gebrouwen bier verkocht mogt worden ; dat het aan d#,

Ommelanden vri
jstond overhuisseli4
jkezaken afzonderli
jk tevergaderen.
(2)Dezewoorden werden metopzetzoogeschikt, ten genoegevan de ommelanden,diein de
vroeger gebruikeli
jke benaming: destad :4 Ommelanden t?c,
3?Grolèingen een schi
jn van afhankeli
jkheid xan destad meenden tezien. Xr.H.s.wlcnnRs,t.a.p..
l1b1.100 noot(
.b).
(3)411'
.II.1z.w-lcllEns,t.a.p.llb1.85- 200.
lIl Dxzx,. 1 STUK.
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1594 staatslid deze onuitputtell
jke bron van verdleeldheid bad kunnen dempen, waartoe zich
reeds in 1591 eene gunstige gelegenheid scheen aan te bieden. Door de verovering van

Groningen was bventhe geheelaan de magtder Spanjaarden onttrokken. Reetls in de
volgende maand vaardigtlen de Staatsgezinde landzaten eenige personen naar 'sGraven-

kage af, om van de Staten-Generaal te verkri
jgen dathun gewest, overeenkomstig de
bepalingen derUnie van Utreckt, die zi
j in 1580 onderteekend lladden, weder in het
bondgenootschap opgenomen, en zoowel in de vergadering van hunne Hoogmogenden
als in den Raad van State vertegenwoordigd zou worden. Dit verlangen vond echter

bi
*
i
#
'de overige gewesten even weinig weerklank-, alsde pogingen, reeds tien jaren
vroegerdoorden i
jverigen Staatschen DrostIIENryRIK nz vos vAw s'
rEzxwxzK meteenige
voorname Drenthenaren tot hetzelfde doel in het werk gesteld. Hoezeer brentlte in de

laatste jaren onophoudeli
jk door de beide oorlogvoerentle parti
jen beroofd en verwoest
was en in den meest deerniswaartligen loestand verkeerde, hatlden zi
ngezetenen
#i
#ne i

door hunne onverholene Spaanscbgezindheid meerde verontwaardiging dan hetmedeli
jden der Vereenigde Gewesten opgewekt. Niettegenstaande de dringendste aanmaningen

hadden zi
jreedsvôörden afvalvanden Graafvxw ltyrwx>rxszlto geweigerdgemagtigden ter
Staten-Generaaltezenden.Terwi
jlzijnietalleen geregeld aan deSpanjaarden brandschatting betaalden,maar hen boventlien heimeli
jk metaanzienli
jke geldsommen ondersteunden (1),bleven zi
j steedsweigerachtig ofachterll
jk de hun ten behoeve der Generaliteit
opgelegde lasten te voldoen. Een herhaald verbod van Graaf w llax-sx LooEw xzK en zelfs
de opzetteli
-j
ke verwoesting hunner bezaaide gronden en de verbrantling hunner koornmolenswaren nietvoldoende, om hen in 1595 le bewegen den toevoervanlevensmidtlelen

naarhetSpaansche legerte staken. Deze onverschoonbare handelwi
jze had bi
jde StatenGeneraal zooveelmisnoegen en wantrouwen verwekt, dat zclfs de weinige Staatsgezinde
Drenthenaren door hen met argwaan beschouwd werden. Toen hunne afgevaardigden

in 1581 zich bi
j de Staten-t7eneraal beklaagden, dat hun landschap ))voer geconquesteerd lantlt werdt geholden ,'' vonden hunne vertoogen niet den geringsten ingang.

Deze gezindheid was tien jaren Iater door het gedrag van Dretltlte's ingezetenen
zoozeer versterkt, dat de Staten-Generaal in 1591 hun verzoek geheel van de
hand wezen, en weigerden hun de regten terug te geven, waarop zj krachtens
de Unie van Utrecht aanspraak meenden le mogen maken. Intusschen waren de

(l)Op 4 Februari
j 1593 sloten de DrenthenarelleencovereenkomstmetGraafFRcoEnlxvxx
OENsEnti,om J 1600 'smaandsaan dcSpanjaarden uittekeeren. Zi
jhielden daarmedetotden
laatsten october1596 vol,en bleven laternog geruimen ti
jd J1400 7:maandsdoorbepaaldeljk
daarvoor aangestelde personen, geltdraegers aen den A,
k'
,
t
zA?/ geheeten , voor den Graal naar Lingen
brengen. z. s. slAGxlx, Geschiedkundig pt/erzfg/ k.
'
:z?? de :e.
ç/?
z?'
:n in brenthe, 1l1 Stuk, lle Ged.
b1.73 78.
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welgezinde Drenthenaren, die reeds in 1584 ondervonden hadden dat xAvaz'
rs ins- 1594

geljks ten hoogste op hen verbitterd was, daardoor afgeschrikt, om den Prins tot
Stadhouder te kiezen, niettegenstaande deze reeds door tusschenkomst van xAAa1,x>
scuEwx beproefd had zich tot die waardigheid te doen verheFen.Xeer en meer hadden
.

zi
j zich aan Graafw'
ILLEX LobEwlzK aangesloten, die nietalleen metu>:woztlk oz vos
VA> STIE>wIJK persoonli
jk bevriend was, maar ook meermalen getoond had voor brentlte's rampen levendi
ge deelneming te gevoelen, en wegensden moei
jeli
jken toestand,
w aarin de inwonersalstusschen twee vuren geplaatstwaren,zachterjegensben gestemd
te zjn. Ten einde den Graaf ten naauwste aan hun gewestte verbinden,droegen zj,
onder den zeer betwistbaren titel van Volmagtigen van het landschapbrenthe,hem reeds

den sdenJanuari
j1595 voorloopig en in betgeheim hetStadhouderschap op. Sedertdien
ti
jd bield de Graaf zich voortdurend bezig metde regeling der verwarde regering van
het zwaar geteisterde gewest,hetwelk gedurende eene reeks van jaren van eengeregeld
bestuur en zelfs van behoorljke regtspraak wasverstoken geweest. Op den sdenseptember 159* werd voor de eerste maal na veertien jaren wedereen Landdag op den
Bisscltopsberg nabj Havelte gehouden. De Staten-Generaal hadden aanvankeljk het
voornemen, om brentlte geheel of gedeelteli
jk bi
j andere gewesten in te lt
jven;doch
Graaf w lxuLzx LooEw xzx en II>:wnRlK oE vos vAw s'
rzEww lzx wisten de uitvoering van
dit plan te verhinderen , en de zelfstandigheid der provincie te handhaven, hoewel
haar de eigenmagtige regeling harer eigene aangelegenlleden voorloopig ontzegd werd.
De toenemende orde en de vermindering van den Spaanschen aanhang bewogen de

Staten-Generaalechter langzamerhand totgrootere inschikkeli
jkheid. Den zlstenAugustus 1:96 werd Graaf wlyuxaEx xzooswlzx door hen in zjne Stadhouderli
jke waardiglleid bevestigd;en nadatlai
j tweejaren later de hervorming in bretttkehad ingevoerd,
werd op hun aandrang een collegie van Gedeputeerde Staten ingesteld, waaraan aan-

vankelt
jk slechts hetbeheer der geldmiddelen, doch sedert1605 krachtenshunne beslissing ook het uitvoerend bewind in zake van religie en politie in overleg met den
Stadhouder werd toevertrouwd. Ook hebben de Staten van brentlte in het vervolg ongestoord het regt uitgeoefend, om zelve hunne Stadhouders te benoemen; doch van de
vertegenwoordiging in de beide hoogste regerings-collegiën, de Staten-Generaal en den

Raad van State,zi
jn zi
j voortdlzrend verstol
ten gebleven (1).
Door deze gevolgen van den veldtogt van 1591, die Greltingen dwong de Spaansclle

zi
jde te verlaten en Dretttlte weder tot de overige gewesten in geregelde betrekking
bragt, had de Republiek der Vereenigde Nederlanden de uitwendige gedaante aangeno-

men,die zi
j sedertdien tjd bjna onveranderd behouden heeft.Hare oosteljke grenzen
(1)^ . s

M*Nm ` t, a

y 111 Stnk ' 11 bL l-177 .
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1594 hebben geen belangri
jke wi
jzigingen ondergaan;en hare latereveroveringen in Vlaanderen, Bvaband en Limburg strekten veeleer om de overige provinciën aan die zi
jde a1s
door eenen muurvan vestingen te beveiligen, dan haar nieuwe landstreeken toe te voe-

gen, die met de overige in rang, invloed en ontwikkeling geli
jk zouden hebben geslaan. Ook tle staatsregeling had in de dertien jaren, die sedertde afzwering van vILlps verloopen waren, een vasten vorm bekomen. Zeven Noortl-Nederlandsche gewesten
vormden eenen Bondstaat, wiens grondslagen, door de Unie van Utrecht gelegd, op

volkomene zelfstandigheid en gelt
jltheid van regten berustten. Aan de Generaliteitwas
niet mecr magt afgestaan, dan de verdediging tegen den gemeenschappeli
jken vi
jand
dringend vcreischte; en de vergadering der Staten-Generaal, hoezeer in naam deoppermagt der Republiek vertegenwoordigende, was door hare inrigting veel minder de ge-

biedster dan dedienaresdergewesteli
jke Staten, dielangzamerlland deplaatsvan den
voorlnaligen Souverein hadden ingenomen. Ten gevolge van de opzetteli
jke magtsvermindering van den Raad van State was er volstrekt geen gezag, dat zich boven de

gewesteli
jke eenzi
jdigheid verheFen, en de strjdige belangen vereenigen oftotonderwerping aan hetalgemeene welzjn dwingen kon.Doch de eenheid,die in de staatsregeling ontbrak ,werd vergoed door de innige gemeensclaap vantaal, godsdiensten zeden;

door het onwankelbare besluit om de duur gekochte vri
jheid totelken pri
jste handhaven;doorhet overwigtvan hetri
jke en magtigeIlblland en hetbeleidzi
jneruitmuntende staatslieden; door de vereeniging van alle gewesten onder het gezag van twee bevriende Stadhouders, wier magt slechts eene qaauwe afschaduwing was der monarchale

regering,waaraan zi
j hunnen thans van beteekenisontblooten titeldankten,doch wier
invloed des te grooter werd, naar mate hunne verdiensten de dankbaarheid der natie
deden klimmen. Zoo .had dan de jeugdige staat, te mi
dden van de bange worsteling

metSpanje's magtige legers en geduchte oorlogsvloten, te midden van inwendige woelingen en verdeeldheden, door eigene krachten een standpunt bereikt, waarop ht
j met
vertrouwen de toekomst kon tegengaan. Trellbnd was reeds het verschil tusschen de
Republiek der Vereenigde Nederlanden, die het hoofd met ferheid onder de Staten van

Eurepa begon op te steken,en de zuideli
jke gewesten,die aan hunnen Landsheer getrouw gebleven waren ofs'oorhetkri
jgsgeweld hadtlen gezwicht. In hetnoorden had de
langdurige stri
jd voor burgerli
jke en godsdienstige vrl
jheid alle levenskrachtenopgewekt,
en eeneveelzi
jdige ontwikkeling doen ontstaan,die zich nietslechtsin toenemende magt
en welvaart maar ook op het gebied van letteren en wetenschappen begon te openbaren.

Terwi
jlxAralTs de Spanjaarden tot over de grenzen der Vereenigde Gewesten terugdreef, kregen handel en njverheid een vroeger nooitgekenden bloei, en vestigde de
hoogeschool te Leiden haren welverdienden roem. ln het zuiden daarentegen waren
weinig sporen meer te vinden van de tot weelde geklommene welvaart en hetopgewekte
geestesleven, waardoor Vlaandet-en en Brabattd eene balve eeuw te voren door gansch
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Europa beroemd waren geweest(1). De steden waren ontvolkt, de velden verwoest, 1594
de fabrieken naar Ilelland verplaatst, de Antwerpsche kooplieden met hunne handels-

kennis en hunne kapitalen naar Amsterdam uitgeweken (2).Uit Madrid volgensSpaansche regeringsbeginselen bestuurd, en door het met geweld opgedrongene Katholicisme

in hunne ontwikkeling belemmerd,gingen de zuidelt
jke Nedevlanden een langdurig
tjdvak van stilstand en verdooving te gemoet, terwjlde noordeli
jke provinciën weldra
door staatkundigen invloed en zedeljke ontwikkeling een voornamen rang onder de
Staten van Europa zouden innemen.

(1)z. z,. MoTszy,Ilistovy :J therg:V theXtlfc/lRepublio(Am:t.1857)l p.69-79,geel'
t
daarvan eenevoortreFeli
jke schildering.
(2)BOAGS>:T,deNederlanden pn#erFilt
sn11,bl.211.

AAAFTEEKENINOE: ZN BIJVOEOSELEX.

Blz.139. Vergeli
jk,bi
jdevooruitzigtenvazlMAIJRITSophetStadllouderschap,detweedenootopb1.163.
15:, noot 1. IIAAKS, Fiirsten und Yölker t?:4 Siid-Europa '
im 16en und 17en Jahrhundert

(1827)1lls.108 1F,schri
jftgrootendeelsaan PARMA'Sbegunstigingvan deJezuiten en
anderegeesteli
jke orden toe,dat BelgiE,hetwelk reedshalfProtestantsch geweestwas,
een der m eest Katholieke landen werd. Vgl.bl.330.
184. De Staten van Friestand stt
nnden de administl
-atie der dom einen niet af, als hebbende

*
j
tot betaling zi
jner schuldtln minder domeinen vcrkocht dan deoverige gewesten. Zi
verklaarden echter tevreden tt
Exc
e
l
l
e
n.
d
i
e
Jus
t
i
t
i
e
tzi
jn ))si
jn
costen uytdeDomeynen
telaten volghen,mitsdatd'selveDomeynen bli
jven bi
j die LantschappevanYrieslant,
om daeruytdetegenwoordigeen behoorli
jckelasten, waermetdieselvighebeswaert
si
jn, te vergoeden-'' Deandere gewesten hadden zoo weinigdomeinen overgehouden,
dat daaruit naauweli
jks dejustitie-kosten gedragen konden worden. wlsssàllns, cltvopf-/c/
kvan .
l?,.
f:.
s/tzn#/,bl.775.
188. Yoor de waardering derwoelingen ondersElcss'
rsR'sbestuur, gedeelteli
jkuitl'
ninachting van eeneregering, uitburgerlieden bestaande, ontsproten (vgl.bl.231vv.),is
voora merkwaardig de volgende m ededeeling van vAw METEnEN, f. 293 #,294 a:

))men verstondtdatsommigeEngelschenselve henluyden (n.denteicesterschenaanhang
Utvecltt) beschuldichden, datsy deGravevan Leycester ghesti
jfthadden metalle
tluaden raedt ende instructie, hem versoeckerlde dat m en in de Gheunieerde Landen
niem and en behoorde tot eenich bewindt ofte Gouvernement toe te latezt,ten svare 1zy
van de Gherefoimcerde Religie professie dedc. Yorder oock, datmen in hooghe Ampten, noch inde vroetschappcn der Steden ende andere principale oi
liciën ,nieten soude
toelaten eenighe Kooplieden olte Am bachtslieden , die sulcke Prolkssie noch pleechden,
ende desellBe nietverlaten en hadden, t
lewi
jlemen indesellBe Landen qualicken so
vele bequam e Edelen, ofte andere op haer rente ievende, gescllickte Persoonen soude
vinden, geen Koopmanschappe olte neeringe doende,ofte gheen portie in Knophande

Scheep-vaertofte Visscheri
jen hebbende,om deLazlden teregieren,die bijkansallcenlick op Koophandel,Schipvaertende Visscheri
jen bestaen,met'tghenedatdien aazlkleeft, çnde waer van gem eynlick dt!Edelen ende Geleerden geen verstant en llebben.''

189. IUEICIISTERverstond ook deFranschetaal,waarin,voornameli
jk in hetbegin,demeeste
zaken met hem behandeld werden. vAN wlzw op wAGENAAR, Vlll bl. 67.

190. Tot @i
ste beoordeeling van hetplakkaatop den handelverdientvermeld te worden,
#ui

dat de Engelsche staatsdienaren herhaaldelijk bi
j LEICESTERhadden aangedrongen, dat
hi
j aan den verboden Izitvoereen eindezou maken. ZelikschreefdeAdmiraalIlowAap
hem den 27sten pecember 1585 (oude sti
jl):))believe me,my Lord,dowhatyou
chuse, the States wyll deceive you iu that, if'your Iuordschip meet witlt them on the

A A N TE E K E N IN G E N EN B IJV O E G SE LE W.

495

sees-': ;ie wItItIHT, Queen Elisabeth f
z??# her times, 11 p.276, 281. Covrespondence

PJLElcEsTsR,p.56,67,276,317.
Blz.230. Volgens :ou, 1ll b1.153 heeft LEICESTER de beschrevene m edaille eerst in 1587 laten

ronddeelen,toen hlj voorgoed hetland verliet. Deafbceldingbi
j slzo'
r,Hist.méd.
de la Re'
publique de ffplléznt
f:, Amst. 1688, l p.63*+*+,heeftgeen jaartal. Vgl.
xl-ul'
r,Ilist. d. #pll. Staatsr.11 b1. 437.

233. ln Gelderland, alwaaraan de GedeputeerdeStaten (zesin elk derdriekwartieren,te
zamen hetGecombilteerd collegieuitmakende)uitsluitend dezorg voor degeldmiddelcn
werd opgedragen,behield hetlloftot1795 zi
jnen staatkandigen werkkring. ))A1spolitiek ligchaam vertegenwoordigde het Hof de Souvereiniteit der provincie. lletbeschreef
de leden der ridderschap en de steden tcn landdage en opende de landschapsvergaderingen. W anneer de landschap niet vergaderd was, ontving en opende het alle daaraan gerigte brieven. l'
Iet beschikte in zaken van minder belang, of ook in hoogere,

na daartoc doorde landschap gemagtigd te zi
jn. llethield briefwisseling metde gedeputeerden ter generaliteit en bragt de stukken , door deze ingezonden , op den landdag
ter behandeling voor;ook zond het, zulks noodig oordeelende,afschrift van die stukken
aan de kwartiercn , om daarover te beraadslagen , maakte dan uit de ingekomene advie-

zen hetbesluitop en gaf,in naam derlandschap,daaraan gevolg.Op dejaarli
jksche
provincialesynofle,beurtelingsteëi
jmegen,te Zutphen,teArnhem en te Harderwi
jk
gehouden,werd hethofdoortweezi
jncrradenvertegenwoordigd.Eindeli
jk:ingemeenschap met de provinciale rekenk-amer, behandelde het alle zaken op de munt en de

grensscheiding betrekking hebbende-''p.XIJlloFF,Bi
jdragen /p/de ptuc/tfetldzlf: van het
rppryncffg /fp/ van &e/#erîc??#,in dc Bt
jdragelvan 311..1.A.xlzHoFF,X bl.103.
266. BcRxAx,Syllogeepistolarum ,l p.45,meldtLer actis academicis)datzeven studenten
een verzockschrift om gratie voor powxsluus indienden, doch in eene vergadering van

Curatoren en Professoren daarpverhevig berisptwerden,terwi
jlhetrekwestvoorhunne
oogen werd verscheurd.

394. ln 1593 isechtcrdoordcStaten-Generaal/56000aan STI;AI
tTuitbetaald.1)0a, lll bl.538.
432. Ilet kon onnoodig worden geacht,datdeStadhouderseenen bi
jzonderen eed aan de
alkonderli
jke gewesten allegden, daar zi
jvolgens heteedslbrmulier, door dt
a StatenGeneraal op den eersten Junij1588 vastgesteld, getrouwheid moesten zweeren aan de
.

Staten-Generaal en de Staten hunner respective proviltcii
bn , en gehoorzaam heid aan de
bevelen van de Staten-Generaal, van den Raad van State en van dc Statcn hunner
respective provincipn. vAx DER xExp, t. a. p.1 b1. 71.
433. ln 1589 was de titel van Ilbog en JJWlgdôt
preA? Graai, dien de Statell, aan xAral'
rs

schri
ende,gebruikten,in dien van IlboggeborenJ'
Wr,
v/veranderd. vAx pEq xsAfp,Mauei
.#'v
rits van Sct
çv
çtttf, l b1. 93 , 295 aant.262.

)) 486. Het was hoofdzakeli
jk aan de oneenigheden tusschen de Gedeputeerde Staten van
Friesland en de stad Leeuwarden tewi
jten, datdeFriescheUniversiteitin 1585 niet
op laatstgenoem de plaats maar te Franeker werd opgerigt. vAN alvp bl. 65. Vgl.
hiervoor 1)1. 168.
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Blz.168 regel 12 van boven: staat:Raadslieden; lees:Raadsleden.
178
11 )ï )'
) te Batenburg,.!t?c.î.
- van Knodsenburg.
Gelderland ,Ylaanderen en Braband,
. lees:Gelderland,ot/er184
5
i
j.
ç,
:e!,brenthe,de olnmelanden, Ylaanderen en Braband.
)1
vier eerstgenoemde; lees. drie eerstgenoemde.
184 n 6
van Lord sucxl
lons'
r; lees. van Lord arcxllons'
r en w lscxzs.
319 )) 11 ), 11
hooldstuk; lees: stuk.
)) 355 noot(2)regel20nbovendien; lees: ook.
)) 367 noot(1)regel2
n0n, lll b1.2I8 ; lees: bl. 238.
391 noot(1)
,1 414 regel 11 van hoven:
en wierp tegenover Ntjmegelteene schansop,diedennaam
van Knodsenburg ontving; lees. liet de schansKnodsenburg

tegenover Ntjmegen herstellen en aanmerkeli
jkversterken,
en voorzag haar van eene voldoende bezetting,om diestad
in toom te houtlen.

