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Bij de voltooiïng van deze studie gaat in het bijzonder
onze dankbaarheid uit naar de R. K. Universiteit te
Nijmegen, waar wij onze wetenschappelijke vorming
ontvingen.
Een bijzonder woord van erkentelijkheid geldt, naast
mijn promotor, Mgr. Prof. Dr. Th. Goossens, die als bij
uitstek deskundige het manuscript heeft willen doorlezen, H. B. M. Essink, chartermeester aan het Bossche
Stadsarchief, die mij met raad en daad terzijde stond,
mejuffrouw C. M. E. Ingen-Housz, bibliothecaresse van
het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant, benevens haar assistenten.
De uitgave van deze studie werd mogelijk gemaakt
door de bijzondere steun van het gemeentebestuur van
's-Hertogenbosch, de « Bijdragen tot de geschiedenis
inzonderheid van het oud-hertogdom Brabant » te
Antwerpen, het Nuyensfonds en het Dr. van Gilsfonds.
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INLEIDING

Wanneer men de geschiedenis van een bepaalde gemeenschap aan een
meer dan oppervlakkige beschouwing onderwerpt valt het op hoezeer er bij
voortduring een wisselwerking is geweest tussen gebeurtenissen binnen
die gemeenschap en daarbuiten. Dit geldt in het bijzonder voor steden en
dit te sterker, naarmate een stad belangrijker was als geestelijk en wereldlijk centrum.
Het verleden van 's-Hertogenbosch is op dit gebied niet minder leerzaam
dan de geschiedenis van andere grote of grotere steden.
De sociale onrust in het prille begin van de 14e eeuw manifesteerde zich
ook hier. Reeds in 1302, het jaar van de Gulden Sporenslag, zag de hertog
van Brabant zich gedwongen de Bossche smeden een corporatief statuut te
verlenen. Twee jaar later werd het schoenmakersambacht op dezelfde wijze
erkend. Strijd tussen patriciërs en ambachten kwam in 's-Hertogenbosch
meermalen voor evenals pogingen van verenigd verzet tegen de landsheer.
De conservatieve revolutie, die in steden en gewesten uitbrak na de dood
van Karel de Stoute in 1477, leidde in 's-Hertogenbosch eveneens tot openlijke ongehoorzaamheid aan het hertogelijk gezag. Heftige tonelen speelden
zich af bij een broodopstand in 1525, terwijl de iconoclasten en plunderaars
van het jaar 1566 bijna nergens zo radicaal te werk gingen als in deze
vierde hoofdstad van het Brabantse land. De belegering van 1629 is een
fase apart in de vaderlandse geschiedenis. Zij leent zich om die reden minder voor vergelijking. Aan het einde van de achttiende eeuw laaiden de
politieke hartstochten zo hoog op, dat 's-Hertogenbosch doorging voor een
«kweekschool der patriotten in de Generaliteijd ».
Aan de politieke en sociale beroeringen vóór de Beeldenstorm werd op
ruime wijze aandacht besteed door Dr. N. H. L. van den Heuvel in zijn
3

studie « De ambachtsgilden van 's-Hertogenbosch vóór 1629 » 1 ) . Over de
Beeldenstorm zelf en de periode van calvinistisch bewind in de daarop
volgende maanden bestaan belangrijke publicaties, al ontbreekt vooralsnog
een samenvattende studie 2).
De literatuurlijst over het beleg van 1629 telt honderden nummers, al
is deze belangrijke gebeurtenis tot nu toe nooit onderwerp geweest van een
systematisch onderzoek, dat voldoet aan de eisen van de hedendaagse
wetenschappelijke geschiedschrijving.
Op dat gebied komt de Patriottentijd en de periode tot 1798 er beter af,
dank zij het pionierswerk van J. Hezenmans, die een overzicht geeft van
de gebeurtenissen in 's-Hertogenbosch gedurende die jaren 3) .
Er is evenwel een andere bewogen fase uit de Bossche geschiedenis, die
in de literatuur van de 19e en 20e eeuw onvoldoende belicht wordt, namelijk
de jaren 1576-1580, waarin de opstand tegen Spanje in de lage landen een
dramatisch hoogtepunt bereikte en die voor de toekomst van 's-Hertogenbosch op godsdienstig gebied beslissend zou zijn.
Niet dat deze periode aan de aandacht van de onderzoekers ontsnapt is.
De geboren Bosschenaar en historicus Trosée heeft zich in de twintiger jaren
aan een behandeling van dit thema willen wagen. Veel materiaal had hij
voor dat doel reeds verzameld 4). Het is ons niet gelukt dit op het spoor te
komen. De geprononceerde opinies, die Trosée over bepaalde gebeurtenissen
kon hebben, en zijn eenzijdige visie op de Tachtigjarige Oorlog geven reeds
aan, hoe hij dit thema zou behandeld hebben. De man, die Rennenberg's
handelwijze van 1581 verraad is blijven noemen 5), zou voor de verzoening
van 's-Hertogenbosch met de Koning geen goed woord over hebben gehad.
Maar zelfs al zou Trosée de partijdigheid gebannen hebben, dan nog zou
1) a. w., blz. 22 e. v., 282-321 passim.
2) L. van de Laar, CssR., schreef over de Beeldenstorm in 's-Hertogenbosch een voortreffelijke studie, die als candidaatsscriptie dienst heeft gedaan en zich leent voor een
meer uitgebreide behandeling als dissertatie (handschrift).
3) 's- Hertogenbosch van 1629-1798, blz. 416-600; zie ook A. MOMMERS, Brabant van
Generaliteitsland tot gewest, Utrecht-Nijmegen 1953.
4) J. A. G. C. TRosEE, Henricus Agylaeus en de Bossche beeldstormerijen, blz. 3
en 4; Bergen op Zoom 1930.
5) vgl. L. J. Rocias, Rennenbergs afval in Annalen van het Thijmgenootschap, dl. 45.
(1957), blz. 131.
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hij tot een ander resultaat zijn gekomen dan eventuele andere onderzoekers
op dit terrein. De aanwezigheid van persoonlijke subjectiviteit in het historisch onderzoek werd zelfs door een mathematisch-denkend mens als Robert
Fruin niet ontkend, al mag zij niet als norm gehanteerd worden 6).
Een andere specialist op het gebied van de Tachtigjarige Oorlog, H. van
Alfen, is voornemens geweest een studie te schrijven over dit onderwerp.
Zijn artikel over « 's-Hertogenbosch en de prins van Oranje » 7) was daartoe een voorbereiding. Hij heeft zijn plannen niet ten uitvoer kunnen brengen. Voorzover ik gebruik heb gemaakt van de aantekeningen, die hij mij
kort voor zijn dood toezond, heb ik deze geheel opnieuw bewerkt.
Dat ik mij in hoofdzaken beperkt heb tot de politieke geschiedenis vindt
niet zijn oorzaak in vrees, dat de staatkundige geschiedenis naast de sociaal.
economische niet aan haar trekken zou komen 8). De structuur van onze
oude archieven zal degenen, die geïnteresseerd zijn in staatkundige geschiedenis, altijd in het voordeel doen zijn naast de wetenschapsbeoefenaars in
de andere sectoren van geschiedschrijving. De mij ter beschikking staande
gegevens over kerkelijke, economische en sociale toestanden in 's-Hertogenbosch van 1576-1580 lieten het echter niet toe deze facetten van de Bossche
historie te behandelen op een wijze, die gelijkwaardig was aan mijn uiteenzettingen over het politieke leven. Waar nodig en waar mogelijk heb ik
getracht de godsdienstige en economische motieven mee te laten spreken.
Om deze en andere redenen heb ik aan een chronologische behandeling
van de stof de voorkeur gegeven boven een systematische. Het patroon van
het leven uit die tijd is in al zijn schakeringen zo nauw in elkaar verweven,
dat bij splitsing slechts rafels van het historisch beeld zouden overblijven.

6) E. E. G. VERMEULEN, Fruin over de wetenschap der geschiedenis, blz. 24-25;
Arnhem 1956.
7) Zie literatuurlijst.

8) Vgl. COLENBRANDER, Eerherstel der Staatkundige Geschiedenis; 's- Gravenhage 1925.
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Met betrekking tot de werken van Dr. Floris Prims wil ik bij voorbaat
mijn standpunt bepalen tegenover eventuele verwijten, dat deze auteur
slechts sporadisch bronnen en literatuur vermeldt. De vroegere Antwerpse
archivaris is op dit gebied ongetwijfeld nalatig geweest, maar hij heeft zijn
studies toch voornamelijk gebaseerd op gegevens uit het Stadsarchief, met
name de in het « Antwerpsch Archievenblad » gepubliceerde « Collegiale
Actenboeken » en op een bekende kroniek als de « Mémoires Anonymes »,
die voor wat de feiten betreft betrouwbaar te achten is.

In een drietal bijlagen heb ik getracht een inzicht te geven in de structuur
van de stedelijke regering en in de onderlinge verwantschap van een aantal
Bosschenaren, die in de jaren 1576-1579 op de voorgrond zijn getreden.
Zij werden met veel zorg samengesteld door mijn bekwame medewerker
H. B. M. Essink, jur. drs., chartermeester aan het Bossche Stadsarchief, die
voor wat bijlage II betreft de meeste gegevens ontleende aan het werk van
Mr. Dr. N. H. L. van den Heuvel.

In de inleiding op zijn boek « Gelegentheyt van 's-Hertogen-Bosch » verontschuldigt Pieter Bor zich bij voorbaat voor eventuele fouten in zijn werk.
Hij keert zich daarbij in scherpe bewoordingen tegen het tekort aan waarheidsliefde bij sommige geschiedschrijvers. « Men vint beschreven, dat
seeckere Italiaensche Histori- schrijver, aenghewesen zijnde eenighe laute
in zijn Beschrijvinghe, hij die niet en wilde verbeteren, maer gaf daer op in
effecte dese antwoorde : « over vijftigh Jaer sal het waer wesen, dan salder
niemandt leven die my hier in sal konnen controlleren ». Maar dit was niet
recht ghedaen... » 9).

9) a. w., passage in de opdracht aan de hoogschout en schepenen van 's-Hertogenbosch.
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Al heeft de historische critiek de angst van Pieter Bor voor het in elkaar
overgaan van Wahrheit und Dichtung achterhaald, niettemin beken ik mij
niet tot het species van deze « Italiaensche Histori-schrijver ». Moge dit de
lezer voldoende zijn.

LIQUIDATIE VAN HET SPAANS GEZAG

Requesens' dood;
algemeen onbehagen.
De 5e maart 1576 stierf 's Konings gouverneur don Luis de Requesens,
« duquel trespas plusieurs se resjouyssoient espérant d'avoir milleur
gouvernement que d'icelluy feu gouverneur » 1) . Hij liet een failliete
boedel achter. Reeds jaren lang waren gewesten en steden gedwongen
geweest zelf de kosten te betalen voor het onderhoud van de plaatselijke
garnizoenen « naedenmaal sij ne Excellencie egheenen raedt en weete » 2) .
Niet dan met een uiterste krachtsinspanning had Gilles de Senselles,
gouverneur van de stad 's-Hertogenbosch, in februari 1575 een openlijke
opstand van het garnizoen in die stad kunnen voorkomen 3). In de nacht
van 27 op 28 juli van dat jaar trokken groepen soldaten al schietend door
de straten, sloegen ruiten in en drongen kelders binnen 4).
De afkeer van dit regiem van terreur en uitbuiting, waaraan de koning
en zijn dienaren mede schuldig waren door het uitblijven van de soldij gelden, had bij de ingezetenen van stad en land het kookpunt bereikt.
Getuigenissen van de meest onverdachte zijde, zoals van Granveile's
vriend, de Mechelse vicaris-generaal Morillon, en de bemiddelingspoging
bij het Brusselse hof van de Bossche bisschop Metsius en van het kathedrale
kapittel van Sint Jan waren evenzovele aanwijzingen, dat er, reeds jaren
lang, op dit gebied een noodtoestand heerste 5).
Toch droeg het verzet tegen deze garnizoenen aanvankelijk een volkomen
legaal karakter. Toen de Bossche stedelijke regering 18 oktober 1574
beraadslaagde over een bijdrage in een nieuwe bede en de dekenen van
de ambachten de inwilliging daarvan afhankelijk stelden van het vertrek
van het garnizoen, bleken zij toch volledig bereid om, zoals de dekenen
1) Mémoires Anonymes, I, blz. 183.
2) Vgl. G. A., Notulen 12 dec. 1575.

3) A. R. A., Audience 1738/1, brief van 25 febr. 1575.
4) A. R. A., Audience 1710/1, brief van de magistraat dd. 3 aug. 1575.
5) C. J. GcmDE, Vier eeuwen geschiedenis van het garnizoen 's-Hertogenbosch,
blz. 22 e. v.
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van de louwers opmerkten, zich te gedragen « in aller goetwillicheyt om
te consenteeren nae hair armoede ». De gewantsnijders « wilden syne
maj. bystant doen meer dan hen mogelick sal wesen » en de bontwerkers
verklaarden in dit verband, dat « die goede mannen oft borgers worden
gestelt in staet om dese stadt te bewaeren ende dat zij alsdan S. M. willen
met lijff ende goet bijstaen » 6). Toen de dekenen van het smedenambacht,
wier stem bijzonder zwaar woog, omdat het hier het oudste en belangrijkste
ambacht betrof, 25 november 1575 opkwamen voor de arme ingezetenen
van de stad, die men diende te ontzien bij de zware lasten, die op de
stad drukten, voegden zij er direct aan toe, dat in dat geval « sij alsdan
zullen doen alle tgene dat men van goede ondersaeten zoude moghen
verwachten » 7).
Het is de tragiek geweest van de Spaanse politiek, dat de « tercios »,
waarmee de Koning het rebellerende Holland en Zeeland opnieuw onder
zijn gezag trachtte te krijgen, juist de trouwe gewesten tegen hem in het
harnas joegen.
Het is aan de hand van allerlei gedrukte gegevens duidelijk, dat na de
dood van Requesens in de niet opstandige gewesten de regeling van het
vraagstuk van de garnizoenen als een levenskwestie werd gezien.
Voorshands toonde de Koning op dit gebied niet de minste tegemoetkomendheid, zeker niet met betrekking tot de steden, die op belangrijke
strategische punten gelegen waren. In een brief van 25 maart 1576 aan
de Raad van State stelde Filips II nog eens uitdrukkelijk vast, dat hij
grote waarde hechtte aan de verdediging van de grenzen en om die reden
een groot garnizoen gehandhaafd wilde zien in Antwerpen, Maastricht
en Den Bosch, al gaf de Koning duidelijk uiting aan zijn vrees, dat de
bevolking van die steden daardoor in grote beroering zou kunnen worden
gebracht. Daarom beval hij deze in de goede zorgen van de Raad van
State aan 8), opdat zij niet in haar belangen zou worden geschaad. In zijn
brief van 22 april berichtte de Raad van State, dat ten aanzien van de
drie bedoelde steden de toestand aan de wens van de vorst beantwoordde
en dat zij door de aanwezigheid van de grote garnizoenen wel niet de
zijde van de rebellen zouden kiezen, al waren de klachten, die de Raad
van uit het gehele land bereikten, van dien aard, dat een openlijke opstand
niet tot de onmogelijkheden behoorde 9).

6) G. A., Notulen 18 okt. 1574.
7) G. A., Notulen 25 nov. 1575.
8) GACHARD, Correspondance

9) a. w., blz. 103-104.
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de Philippe II, IV, blz. 6.

Het motief van de
Blijde Inkomste;
Brabants' eigengereidheid.
De Raad van State moet daarbij in eerste instantie hebben gedacht aan
de recalcitrante houding, die de Staten van Brabant sinds de dood van
Requesens aannamen. Het verzet tegen de spaanse centralisatiepolitiek
en het intrekken of beknotten van vele privileges was nergens feller geweest
dan in Brabant. Inzet van deze strijd om de oude privileges, de zogenaamde conservatieve revolutie 10), was de Blijde inkomste van Filips
als hertog van Brabant. Reeds vanaf het begin van de moeilijkheden met
de landsheer was de Blijde Inkomste terecht en ten onrechte in het geding
gebracht. In een pamflet werd de Brabanders de raad gegeven : « Ja laet
de Staten van Brabant lang aen hem aenhouden, dat de blijde inkomste,
by sijne Majesteit beswooren, onderhouden worde » 11).
De Brabantse Staten namen in de ontstane interregnumperiode onmiddellijk de kans waar teneinde hun eisen kracht bij te zetten. Op grond van
artikel X werden alle ambtenaren, « die justicie ende recht doen oft
vueren », 16 maart 1576 verplicht de eed op de Blijde Inkomste af te
leggen voorzover zij dat niet reeds vroeger gedaan hadden. De meier van
Leuven, de amman van Brussel, de schouten van Antwerpen en 's-Hertogenbosch behoorden tot de voornaamste personen in deze categorie 12).
De hoogschout van 's-Hertogenbosch, jonker Jacob van Brecht, kon aantonen, dat hij de Blijde Inkomste van Filips eertijds reeds bezworen had.
De 29e mei 1576 nam de hoogschout de eed af van zijn naaste medewerker,
stadhouder Goeswijn Pijnappel, op 1 juni van dat jaar van Wouter Scellens,
griffier, Gielis Borremans, groenroede, en de schepenen Jan van der Steghen,
Mr. Zeger Adriaensz., Mr. Goyart Loeff, Mr. Dirk van Vechel, Marten Moens
en Pauwel Wijnants 13).
In de strijd om de privileges had de stad 's-Hertogenbosch voortdurend

10)Vgl. L. J. RoCIEe, Het karakter van de opstand tegen Philips II, in Bijdr.
Gesch. Ned., X (1956), blz. 241 e. v.
11) P. GEURTS, Het beroep op de Blijde Inkomste in de pamfletten uit de Tachtig.
jarige Oorlog, in Standen en Landen, XVI, blz. 8.
12) Boa, Oorspronck der Nederlandtsche Oorlogen, I, 9e boek, fol. 141vo. Bor noemt
als datum voor dit plakkaat 26 maart 1576. In dorso van een exemplaar van de in
1564 bij G. Hirtzhorn te Keulen gedrukte tekst van de Blijde Inkomste van Filips II
komt een aantekening voor uit 1576, waarin 16 maart als datum genoemd wordt. De

gedrukte tekst van dit exemplaar werd door C. Weellemans, griffier van de Staten
Generaal en van de Staten van Brabant, met het origineel vergeleken en in de vorm
van een authentiek afschrift ondertekend : G. A., oorkondenverzameling, no. 821.
13) G. A., oorkondenverzameling no. 821, aantekening in dorso. Zie voorafgaande noot.
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een uiterst behoudensgezind standpunt ingenomen. Door de ligging van de
stad ver van de residenties van de hertogen, werd het de stedelijke regering
gemakkelijker gemaakt het been stijf te houden. De 17e augustus 1575
had zij aan de stadssecretarissen 14) opgedragen alle stedelijke privileges
te registreren. Mr. Zeger en Goyart Loeff waren hun voor dat doel als
kenners van het Bossche recht toegevoegd 15).
Een en ander hield echter niet in, dat de stad Den Bosch zich in het
algemeen niet loyaal tegenover de landsheer zou gedragen, integendeel
zelfs 16). Dit bleek opnieuw toen in de Staten van Brabant het voorstel
aanhangig werd gemaakt zelf troepen in dienst te nemen. In eerste instantie
werd gedacht aan 500 à 600 man ruiterij en aan 1000 à 1200 man voetvolk.
Het voorstel kreeg de steun van Prelaten en Edelen, waarna de gedeputeerden van de stad Den Bosch de magistraat om nadere instructies
vroegen 17 ). Het eerste en tweede lid 18) maakten geen bezwaar, maar
de dekenen van de ambachten bleken niet bereid hen voetstoots te volgen.
De vleeshouwers, hoewel voor het aannemen van troepen, vonden « dattet
een duijster zaecke is ». De kramers gaven op niet mis te verstane wijze
uiting aan het heersende gevoel van onbehagen door te verklaren « dattet
een saeke is van importancie knechten aen te nemen buyten weete zynder
majesteit ». Andere ambachtsdekenen stelden als voorwaarde, dat men
eerst diende te weten hoe in de andere drie hoofdsteden van het Brabantse
land over deze aangelegenheid gedacht werd. In eerste instantie werd het
voorstel dan ook verworpen met zeven ambachten voor en negen tegen 19).
Een tweede stemming leverde geen beter resultaat op, zeven voor, acht
14) Deze waren meestal drie à vier in getal en belast met het registreren van
transportakten, enz. (de zgn. volontaire jurisdictie). Zie bijlage I.
15) G. A., Notulen 17 aug. 1575. Voor de betekenis van Zeger Adriaensz. en
Goyart Loeff zie blz. 71-72.
16) Vgl. G. A., L. PIRENNE, 's-Hertogenbosch en de Blijde Inkomste (handschrift).
17) G. A., Notulen 7 april 1576.
18) Zie bijlage I. Voor de wijze, waarop het schepencollege werd samengesteld zie
blz. 70, noot 10. Het tweede lid werd gevormd door de Raden. Hun aantal varieerde
van 22 tot 32. Van hen wordt in deze jaren dikwijls opgemerkt, dat zij oud waren,
doof of onbekwaam en dat velen door ziekten of gebreken werden gekweld en dus
niet voor een functie van schepen in aanmerking kwamen. In 1568 tekende de hoogschout bij een van de Raden aan « inden kintsche werlt gheen verstant meer en heeft n,
bij een ander « licht van conditien int bordeel » : A. R. A., Audience, 809/30.
19) G. A., Notulen 8 april 1576. Vgl. VAN ALFEN, 's-Hertogenbosch en de Prins van
Oranje, in 's-Hertogenbosch 1185-1935, blz. 118. Officieel waren er zeventien stemgerechtigde ambachtsgilden. In de door mij besproken periode kwamen de plattijnmakers (klompenmakers) echter niet meer voor. De 48 dekenen van deze zestien
ambachten maakten samen het derde lid uit van de stedelijke regering : zie bijlagen I
en II. Daarnaast bestonden er in deze jaren nog zes ambachtsgilden zonder politieke
bevoegdheid. Vgl. N. VAN DEN HEUVEL, De ambachtsgilden van 's-Hertogenbosch
vóór 1629, blz. 31 e. v. en 319.
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tegen 20) . Hierdoor zou aan het plan van de Staten van Brabant de doodsteek kunnen worden toegebracht en het was dan ook geen wonder, dat
er in de Bossche magistraat grote opschudding ontstond. In plaats van
de president- schepen Mr. Henrick Bloeijmans, die in deze tijd nagenoeg
permanent in Brussel vertoefde om er samen met pensionaris Loekeman
de stad te vertegenwoordigen, wees de waarnemende president Jan van der
Steghen de dekenen van de ambachtsgilden op de noodzaak « die saecke
beter inne te sien ». Hij vermaande hen in tegenwoordigheid van de
schepenen Wynants en Loeff, van Dirck Aertssen, raadsheer, en van de
tweede pensionaris Andries Hessels. In de namiddag van die bewogen
9e april vergaderden de weerspannige ambachtsgilden op drie verschillende plaatsen in de stad 21), waar zij werden toegesproken door pensionaris Hessels en secretaris Gerrit Colen. Als gevolg daarvan lieten zich nog
twee ambachten, waaronder de smeden, overhalen hun stem aan het voorstel
te geven, waarna onmiddellijk brieven van consent werden gezonden aan
de stadsgedeputeerden in Brussel 22).
Van een scheiding van de geesten is op dit ogenblik nog niets te
bespeuren. Mr. Henrick Bloeijmans, die later steeds meer de leider zou
worden van het katholieke verzet tegen de toenemende invloed van de
hervormden in de stad, steunde blijkbaar volledig de straffe politiek van
de Staten van Brabant tegen de Spaanse troepen en de besluiteloosheid
van de landsheer. Was hij niet in 1567 op de pijnbank gelegd, verdacht
van samenwerking met de prins van Oranje ? 23). De schepenen Jan van
der Steghen, H. Wijnants en G. Loeff traden later ook op de voorgrond
als voorvechters van de oude religie24), terwijl Dirk Aertssen, die eensgezind met zijn collega's pleitte voor het voorstel van de Staten van
Brabant om troepen aan te nemen, in de jaren 1577-1579 leiding zou
geven aan een extreem- calvinistische groepering onder de burgerij. Secretaris Colen was een zeer gezien burger en stond met zijn sympathie aan
de zijde van de Staatsgezinden 25). Pensionaris Hessels, die samen met
hem de dekenen van de weerspannige gilden tot andere gedachten had
gebracht, behoorde tot degenen, die afkerig waren van het Spaanse regime.
-

20) G. A., Notulen 9 april 1576. Een van de tegenstemmende ambachten, nl. de
hoedenmakers, waren afwezig.
21) De speldenmakers, schrijnwerkers en hoedenmakers bij de Minderbroeders
(A. Hessels om 2 uur) ; de louwers, wolwevers en nastelmakers bij de Predikbroeders
(Gerrit Colen om 2 uur) en de smeden, mulders en korenkopers bij de Kruisbroeders
(A. Hessels om 3 uur).
22) G. A., Notulen 9 april 1576.
23) HERMANS, Kronijken, II, blz. 289 en 564.
24) a. w., blz. 438.
25) G. A., Nomina Scabinorum, A. 574a, f. 33; vgl. van Zuijlen, II, blz. 949.
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Hij zou later een grote rol spelen als adviseur van de Prins en de centrale
regering 26). Pensionaris Loekeman, ook zeer staatsgezind, zou op het
beslissende ogenblik echter weigeren de partij van de Koning te verlaten 27).
Inmiddels zetten de Staten van Brabant hun actie door. Op dezelfde
dag, 17 april, dat zij een nota zonden aan de Koning te Madrid, waarin
zij hun eisen scherper formuleerden 28), bespraken de drie leden van
Den Bosch de Brabantse eisen, waarover de stadsgedeputeerden hen hadden
ingelicht :
a) alle zaken worden niet langer voor de Raad der troebelen behandeld,
maar voor de Raad van Brabant;
b) het privilege, waarbij bastaarden of niet-Brabanders werden uitgesloten van het bekleden van een openbaar ambt, wordt opnieuw van
kracht verklaard.
Tevens werd een copie voorgelezen van de brief van de Koning, waarin
deze de Raad van State belastte met het tijdelijk waarnemen van het
gezag, ofschoon de Staten van Brabant juist sterk aandrongen op het
zenden van een koninklijke gouverneur 29). Het alleen aan geboren
Brabanders toekomende recht officiële ambten in het hertogdom te
bekleden was in het bewuste plakaat van 16 maart 1576 sterk benadrukt.
Het ontslaan van vreemdelingen was in dit stuk aan de orde gesteld als
een staaltje van burgerplicht 30).
In de loop van april werd dit plakaat vanaf de pui van het stadhuis
van Brussel afgekondigd. Er is geen reden om aan te nemen, dat dit in de
andere hoofdsteden van Brabant niet zou zijn geschied 31).
Holland's machtsvertoon;
Duitse garnizoen op de tweesprong.
De 17e april 1576, het was de dinsdag in de Goede Week, had de
stedelijke regering op verzoek van bisschop Metsius, die daartoe een
schrijven had ontvangen van de Koning, er in toegestemd, dat daags na
26) Zie blz. 55e. v., 134e. v.
27) Zie blz. 255 e. v.

28) H. PIRENNE, Hist. de Belgique, IV3, blz. 64.
29) G. A., Notulen 17 april 1576.
30) Zie noot 12.
31) Mémoires Anonymes I, blz. 185. Van 1 mei tot 26 september 1576 ontbreken in
het Bossche Stadsarchief de notulen van de drie leden. Dit houdt waarschijnlijk verband
met de afwezigheid van Andrie€ Hessels, die deze notulen toen bijhield en vanaf
5 mei geruime tijd in Antwerpen en Brussel vertoefd heeft : vgl. van Zuijlen II,
blz. 914.915.
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Pasen een plechtige processie zou uittrekken voor het behoud van de
vrede 32). Er waren berichten ontvangen, dat een Hollandse vloot, bemand
door 2000 soldaten en voorzien van het nodige geschut, voor Zaltbommel
was verschenen met het doel een inval te ondernemen in Maasland, een
van de vier kwartieren van de Meierij van 's-Hertogenbosch. De prins
van Oranje zou zich persoonlijk op de vloot bevinden. Het doel zou zijn
de verbindingen tussen Den Bosch en Nijmegen af te snijden en daarna
een aanval te ondernemen op laatstgenoemde stad 33) .
Ongelukkigerwijs viel deze dreigende inval samen met een nieuwe golf
van ongehoorzaamheid onder de soldaten van het Hoogduits garnizoen
in 's-Hertogenbosch. De ontvanger van de beden in het kwartier van
's-Hertogenbosch had het verstrekken van soldijgelden bij wijze van voorschot stop gezet. De gouverneur was ten einde raad. Iedere dag kon naar
zijn mening een openlijk oproer uitbreken. Van de burgers van de stad
's-Hertogenbosch verwachtte hij geen financiële hulp meer, « desquels j'ay
tiré que par beau que par laid tout ce qu'a esté possible de faire » 34).
Soortgelijke moeilijkheden deden zich ook voor in andere steden, waar
duitse huursoldaten in garnizoen lagen zoals in Maastricht, Valenciennes,
de IJsselsteden Deventer, Kampen en Zwolle, in Antwerpen en Breda 35).
Gemonsterd onder Alva hadden velen van de Duitse commandanten sindsdien van de overheid nog geen enkele betaling ontvangen en zich tevreden
moeten stellen met door de steden voorgeschoten gelden, die overigens niet
meer dan een gedeelte van het achterstallige bedrag betroffen. Na de dood
van Requesens trachtten zij hun kans waar te nemen en eisten onmiddellijk
betaling. Bovendien beviel de gedwongen werkloosheid deze vechtjassen
allerminst en een Hoogduits kolonel, door de Raad van State daarover
ondervraagd, verklaarde dan ook ruiterlijk « car il estoit icy inutil et mengeoit le pain de Vostre Majesté à rien faire ». Hij zou er onmiddellijk voor
te vinden zijn naar een gevechtsterrein in Frankrijk te vertrekken, wanneer
de soldij volledig zou zijn uitbetaald 36) .
De Hoogduitsers voelden, dat zij gehaat waren bij de bevolking en dat
hun verblijf hier mede leidde tot de ontreddering van het land. Politieke
32) Zie noot 29.
33) A. R. A., Audience 1738/1, brieven van de gouverneur van 's-Hertogenbosch de
Senselles d. d. 21 en 23 april 1576 aan de Raad van State. De gouverneur deed een
beroep op de drie compagnieën van het regiment d'Alta, in Tilburg en Boxtel onder
-gebracht,op
te rukken naar Oss en Geffen.
34) A. R. A., Audience 1738/1, brief van de Senselles d. d. 26 april 1576 aan de
Raad van State. Voor wat betreft de betalingsmoeilijkheden van het garnizoen en de
overlast, die de burgerij van de soldaten ondervond, zie Gudde, blz. 13-27.
35) GACHARD, Correspondance de Philippe 11, IV, blz. 28 e. V.
36) GACUARD, t. a. p.
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bedoelingen hadden de meesten niet. Had de Koning op dit ogenblik nog
voldoende financiële middelen kunnen vinden om de soldij volledig uit te
betalen, de troepen zouden hoogstwaarschijnlijk weggetrokken zijn en de
rust zou in het land zijn teruggekeerd. Verklaarde de Raad van State niet
telkenmale, dat op de allereerste plaats voor dit probleem een oplossing
gevonden moest worden. Ook uit de ondubbelzinnige blijken van trouw aan
de vorst, door de regering van een later zo roerige stad als 's-Hertogenbosch in al zijn schakeringen getoond, mag men afleiden, dat een beroep
van de Koning op het gehele volk, i. c. de Staten Generaal, om door een
gemeenschappelijke krachtsinspanning de schulden aan te zuiveren en
het huurleger door een soort nationaal leger te vervangen in de periode
maart-september 1576 nog tot een goed resultaat zou hebben kunnen leiden.
De radicale elementen durfden zich buiten Holland en Zeeland nog nauwelijks roeren, terwijl hun daardoor een belangrijk argument uit de handen
geslagen zou zijn.
De Koning bleek echter niet bereid om op enige suggestie tot oplossing
van dit probleem in te gaan. Het wantrouwen, dat hij ten aanzien van zijn
Nederlandse onderdanen koesterde sinds de Beeldenstorm van 1566, bleek
geen grenzen te kennen en zou zich bitter wreken. De Raad van State uitte
openlijk zijn vrees voor een complot van deze Duitse huursoldaten, die allen
eenzelfde taal spraken en wier aantal op 33.000 man werd geschat. Einde
april 1576 deden zich in verschillende garnizoensteden muiterijen voor,
waarbij telkens weer de namen werden genoemd van de steden Valenciennes en 's-Hertogenbosch 37). De stedelijke regering en de gouverneur lieten
niet na de Raad van State te wijzen op de verschrikkelijke gevolgen, die
hieruit voor de stad en voor het land konden voortvloeien 38). Beiden protesteerden zeer heftig tegen het voornemen van de Raad van State een ruiterbende onder don Antonio de Toledo in de stad te doen legeren. Dat was
meer dan Requesens zou hebben durven ondernemen 39).
De vier compagnieën Hoogduitsers, die in 's-Hertogenbosch lagen, behoorden tot het regiment van de graaf van Eversteyn. De rol, die deze legeraanvoerder in deze jaren heeft gespeeld, is niet duidelijk. Naar de Roda
30 augustus 1576 uit Antwerpen aan de Koning berichtte, trachtte de Raad
van State de graaf van Eversteyn er toe te bewegen zijn troepen uit Den
Bosch terug te trekken en naar Antwerpen over te brengen onder het motief,
zo berichtte hij, dat het Spaanse garnizoen in laatstgenoemde stad verster37) H. PIRENNE, IV, blz. 63; GACHARD, a. w., IV, blz. 122 en 139.
38) A. R. A., Audience 1710/1 en 1738/1, brieven van 4 mei 1576. Zie ook de brief
van de gouverneur van 13 juli 1576 (Audience 1738/1).
39) A. R. A., Audience 1710/1 en 1738/1, brieven van 30 mei 1576.
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king nodig had, in feite echter om zich van 's-Hertogenbosch meester te
kunnen maken en er eigen garnizoen te legeren40).
De Roda was lid van de Raad van State, waarin hij een houding aannam
plus royaliste que le roi. Alleen hij genoot het volle vertrouwen van de vorst
wat bij zijn medeleden de naijver en afgunst opwekte 41). Zich in Brussel
niet langer veilig voelend, waar na de muiterij van de Spaanse troepen in
Aalst de spaning steeg en het volk tot handtastelijkheden overging, trok hij
zich terug in Antwerpen, van waaruit hij met name de commandanten van
de Waalse en Hoogduitse regimenten aan zich trachtte te binden. Dezen
bleken daartoe niet zonder meer bereid. In de eerste dagen van september
had de Roda te dien einde een onderhoud met de graaf van Eversteyn in de
Antwerpse citadel. De Roda trachtte hem tot zijn inzichten te bewegen door
het te doen voorkomen alsof de andere leden van de Raad van State niet
geacht konden worden in vrijheid hun beslissing te nemen zolang als zij
in het roerige en den Koning vijandige Brussel bijeenkwamen. Hij alleen
was op dit ogenblik nog vrij en om die reden in feite de enige vertegenwoordiger van de landsheer. Mede door de zware druk, die enige toegewijde
vrienden van de Roda op de graaf uitoefenden, liet deze zich overreden. Hij
beloofde zijn troepen niet uit Maastricht of Den Bosch terug te trekken en
zijn ondercommandanten aldaar bevel te geven meer dan ooit op hun hoede
te zijn 42).
Van de andere kant echter zegde hij zijn steun toe aan de heer van
Champagney voor de verdediging van Antwerpen tegen de Spanjaarden 43).
Zijn dubbelzinnige houding wekte bij beide partijen wantrouwen44) wat
nog in de hand gewerkt werd door het optreden van van Eversteyn's troepen
in Maastricht. Volgens een staatsgezind tijdgenoot zouden zij daar gemene
zaak hebben gemaakt met de Spanjaarden 45), terwijl de Roda in dit verband de graaf juist een verrader noemde van het ergste soort en hem ver
stelde voor een eventueel verloren gaan van Maastricht 46).-antwordelijk
Het is dan reeds oktober 1576 en de scherpe toon, die de Roda zich hier
veroorloofde, wijst er op, dat de tegenstellingen tussen het spaans bewind
en 's Konings onderdanen in de lage landen zich begonnen toe te spitsen.

40) GACHARD, a. w., IV, blz. 332.
41)vgl. noot 37.
42) GACHARD, a. w., IV, blz. 354 e. v.

blz. 227.
44) a. w. I, blz. 231.
45) a. w. I, blz. 227 e. v.
46) GACHARD, a. w., IV, blz. 443.
43) Mémoires Anonymes. I,
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Van legaal naar illegaal verzet;
bijeenroeping
van de Staten Generaal.
De muiterij van de spaanse troepen, die zich 25 juli 1576 van Aalst
hadden meester gemaakt, had daartoe de grote stoot gegeven. Brabant nam
de leiding in het verzet. De 4e september 1576 werden de in Brussel residerende leden van de Raad van State op de hertog van Aerschot na gevangen
genomen door troepen, die kort tevoren door de Staten van Brabant in
dienst waren genomen. De 6e september richtten deze Staten zich in een
rondschrijven tot de Staten van alle gewesten met uitzondering van Holland
en Zeeland en riepen deze op voor een algemene vergadering in Brussel.
Het ging er om aan de bestaande moeilijkheden het hoofd te bieden door het
vinden van een gemeenschappelijke gedragslijn. Het was in wezen een revolutionair besluit, aangezien slechts de landsheer het recht had de Staten
Generaal bijeen te roepen. Teneinde deze handelwijze te legaliseren deden
enige leden van de Raad van State, na vrijlating, op 20 september 1576 een
soortgelijke oproep tot de gewesten uitgaan 47).
Aanvankelijk gaven alleen de Staten van Henegouwen, die mede het initiatief genomen hadden, en de Staten van Vlaanderen aan de uitnodigingen
gehoor. De 22e september had er een ontmoeting plaats op het stadhuis van
Brussel tussen de leden van de Staten van Brabant en de Vlaamse afgevaardigden. Als eerste in rang aan Brabantse zijde was daar de Bossche bisschop
Laurens Metsius. Meerdere abten, enige adellijke heren en de gedeputeerden van de vier hoofdsteden Leuven, Brussel, Antwerpen en 's-Hertogenbosch gaven acte de présence 48). Twee dagen later verschenen te Brussel
ook vertegenwoordigers van het gewest Henegouwen, waarna de 25e september — tres faciunt collegium — de vergadering geopend werd 49).
De Bossche gedeputeerden 50) drongen er bij de stedelijke regering op
aan hun aantal uit te breiden met twee personen, « meest expert ende poli
voorzien van de nodige volmachten. Er waren immers zeer belang--ticq»en
rijke onderhandelingen op til met Holland en Zeeland teneinde tot een
47) JAPIKSE, De Staten Generaal van 1576 in B. V. G. 0., Ve reeks, deel III (1915),
blz. 14 e. v.
48) a. w., blz. 36.
49) a. w., blz. 23. Gedeputeerden van Artesië, Namen, Rijssel, Doornik, Gelderland
en Utrecht verschenen in de loop van oktober 1576 in de Staten Generaal, van Friesland
en Groningen einde december van dat jaar. Overijselse afgevaardigden kwamen eerst
in april 1577 in Brussel aan.
50) Mr. Henrick Bloeijmans en pensionaris Loekeman; zie blz. 13. Ook pensionaris
Hessels zou bij deze vergaderingen aanwezig zijn geweest : JAPIKSE, Res. St. Gen. I,
blz. 2; R. G. P. Grote Serie no. 26, 's-Gravenhage 1915.
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algehele pacificatie te geraken. De drie leden hielden de beslissing hierover
aan. Waarschijnlijk werd aan dit verzoek niet voldaan 51).
Wel bleek de stedelijke regering van 's-Hertogenbosch bereid de politiek
van de Staten van Brabant te steunen. De 26e september werden door de
hoogschout in aanwezigheid van vele leden van de regering de drie volgende
plakaten ter kennis gebracht van de bevolking :
a) de spaanse muiters zullen voortaan doorgaan voor rebellen en als
zodanig worden behandeld;
b) alle bepalingen, gemaakt door de Spanjaard Jeronimus de Roda, zijn
als nietig te beschouwen;
c) het graan moet gedorst worden en binnen de muren van de steden
gebracht om de muitelingen niet in handen te vallen 52).
Toch hadden de verantwoordelijke autoriteiten slechts een betrekkelijke
vrijheid van handelen door de aanwezigheid van koningsgezinde troepen,
wier openlijke vijandschap ten koste van alles vermeden moest worden,
wilde men niet het risico lopen van plundering en verwoesting.
Een regeling hiervoor te vinden was een van de eerste opgaven, waarvoor
de Staten Generaal zich geplaatst zagen. Zolang als de financien ontbraken
voor uitbetaling van de achterstallige soldij gelden zat er niets anders op dan
te trachten met de soldaten een redelijke verstandhouding te bereiken. De
gedeputeerden van 's-Hertogenbosch in Brussel drongen er bij de gouverneur
dan ook op aan zich daartoe in te spannen. Het was de enige manier om
te voorkomen, dat zij met de muitelingen gemene zaak zouden maken 53).
Bossche nervositeit;
de stad door ballingen belaagd.
In dit kader paste ook het « verbont van Unie ende eendrachticheyt »,
dat de stedelijke regering 2 oktober 1576 aanging met de officieren « ende
andere overicheyt » van het garnizoen. Daarin beloofden beide partijen
«om dese stadt midtsgaders hen lijven ende goeden te bewaren ende conserveren tegens alle ende eenyegelycken Co. Majesteits vianden, rebellen
oft ongehoorsamen ende dezelve stadt altijts te behouden ende te stellen
51) G. A., Notulen 26 sept. 1576; VAN ALFEN, 's- Hertogenbosch en de Prins van
Oranje, blz. 118 e. v. Ook later zullen de gedeputeerden zich nog beklagen over het
gebrek aan volmachten : zie blz. 113-114 en 134.
52) G. A., Notulen 26 sept. 1576; VAN ALFEN. t. a. p. Tekst van deze plakaten in
Placaet-ende Geboeiboeck 1581, G. A., A. 246, fol. 180 e. v.
53) A. R. A., Audience 1710/1, brief ven 20 sept. 1576.
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inde macht ende handen vande zelve zijne Majesteit als hertoigh van
brabant» 54). De 4e oktober werden talrijke maatregelen genomen ter
handhaving van de openbare orde. Herbergen en gildekamers moesten om
zeven uur sluiten, na acht uur 's avonds mocht men niet zonder lantaarn
op straat komen, schelden of nagooien werd strafbaar gesteld 55). Kort
daarna werden deze maatregelen nog verscherpt. Samenrottingen van meer
dan twee personen in de omgeving van wallen en poorten werden verboden.
De ouders kregen de aanzegging hun kinderen, vooral de jongens, binnen
te houden, omdat de knapen door hun luidruchtigheid en baldadigheid de
orde verstoorden en de zenuwachtige stemming onder de burgers vergrootten. De namen van vreemdelingen moesten schriftelijk de gouverneur ter
kennis worden gebracht 56). Er dreigde echter ook groot gevaar van buiten.
Sinds het herstel in 's-Hertogenbosch van het landsheerlijk gezag in 1567
leefde een groot aantal Bosschenaren in ballingschap. Een van hen was de
bekende advocaat Mr. Henryck Agylaeus 57).
Medio oktober werd vanuit Zaltbommel, reeds jaren een prinsgezind vrij
getracht 's-Hertogenbosch door geweld in de macht van de-buitersn,
Hollandse troepen te brengen. De actie zou zijn voorbereid door de gouverneur van Bommel, Dirk van Haeften, door Mr. Agylaeus en Nicolaas de
Leeuw, rentmeester van de geestelijke goederen aldaar en eveneens een
uitgeweken Bosschenaar. Hij was een schoonzoon van Nicolaas van der
Steghen Sr., die zich tijdens en na de Beeldenstorm ernstig gecompromitteerd
had 58), en een van de felste calvinisten uit die dagen 59). Het was de
bedoeling een aantal van 100 à 150 mannen vermomd in groepen van vijf
de stad binnen te smokkelen, waar zij eerst in bepaalde herbergen hun
intrek zouden nemen om daarna bij vertrouwde burgers te worden ondergebracht. Samen met deze burgers zouden zij de wachten bij de Orthenpoort
en de grote Waterpoort aan de ingang van de haven overrompelen. Beide
poorten lagen op zeer korte afstand van elkaar in de noordwesthoek van de
54) G. A., A. 246, fol. 184 v.
55) G. A., A. 246, f. 184 v e. v.; VAN ALFEN, blz. 120.
56) G. A., A. 246, f. 187 en 190.
57) W. MEINDERSMA, Een Bosschenaar uit de zestiende eeuw Mr. Henricus Agylaeus
in Taxandria, XVII (1910), blz. 235 e. v., 258 e. v., 308 e. v. Voor zijn activiteiten ten
tijde van de Beeldenstorm van belang het partijdige Henricus Agylaeus en de Bossche
beeldstormerijen door J. TROSÉE, overdruk uit Taxandria, Bergen op Zoom 1930. Zie
ook de polemiek tussen H. VAN ALFEN en J. TROSÉE in Taxandria, XXXVIII, Bergen
op Zoom, 1931.
58) Vgl. blz. 185.
blz. 295 en 301. Zie ook HERMANS,
59) CUYPERS VAN VELTHOVEN, Documents
Kronijken, II, blz. 403. Voor wat de verwantschap betreft zie A. F. 0. VAN SASSE VAN
YSSELT, Voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, II, blz. 50, III, blz. 389
(vgl. bijlage III).
...,
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stad. Een groot aantal compagnieën onder de graaf van Hohenlohe zou daar
klaar staan en de stad te land en te water overvallen 60).
De onderneming lekte uit en mislukte. Achttien soldaten, als boeren verkleed, werden gevangen genomen en moesten hun vermetelheid met de
dood bekopen. Alleen hun aanvoerder kapitein Coenen, drossaard van
Hoogstraten, wist te ontkomen 61). De Roda zwaaide de plaatselijke bevelhebber van de hoogduitse troepen, van Limbach, de nodige lof toe voor
zijn aandeel in de mislukking van de aanslag 62).
Van de andere kant dreigden echter even grote gevaren. Medio oktober
1576 was de weg tussen Den Bosch en Grave vol ruitervolk 63) . De Raad
van State waarschuwde de stedelijke regering, dat de Walen van het regiment
van kolonel Verdugo, waarvan het officierenkorps uit Spanjaarden bestond,
vanuit Haarlem in de richting van 's-Hertogenbosch oprukten evenals een
deel van het garnizoen van Maastricht 64). Het gonsde van geruchten en
naar alle richtingen werden boden en verspieders uitgezonden teneinde
na te gaan « waer die Spaensche perden het hooft heenen hadden ». Een van
de Bossche spionnen verklaarde uit de mond van Spaanse soldaten, die
4 november deel genomen hadden aan de verschrikkelijke furie te Antwerpen, gehoord te hebben, dat zij nu naar 's-Hertogenbosch op weg waren 65).
In allerijl werden enige noodmaatregelen getroffen om de stad in staat
van tegenweer te stellen. Een van deze maatregelen beoogde de heroprichting
van de vier stedelijke schutterskorpsen, die door Alva waren opgeheven.
Enkele vroegere hoplieden, behorende tot de regentenkringen, en vier vertegenwoordigers van het derde lid kregen opdracht hiervoor zorg te dragen.
Een zekere selectie zou worden toegepast. De namen der voornaamste burgers zouden op een rol worden ingeschreven, waaruit de schutterijen in
volgorde van anciënniteit een keuze konden maken. Kort daarna werd een
verzoek ingewilligd van Symon Bacx en Goyart Loeff een zgn. schermersgilde te mogen oprichten « te dienste Con. Maj. ende bewaernisse deser
stadt » 66). Wanneer men zijn later gedrag in aanmerking neemt 67) zal
60) A. R. A., Audience 1738/1, brief van de Senselles van 22 okt. 1576 aan de Raad
van State, gedrukt bij Joh. van Vloten, Nederlands opstand tegen Spanje, 1575-1577,
bijlagen, blz. CXIV e. V.; Haarlem 1860; VAN ALFEN, blz. 119.
61) Boa, Gelegentheyt van 's-Hertogenbosch, blz. 36, 's-Gravenhage 1630. Zij werden
niet allen gevierendeeld, zoals van Alf en vermeldt, doch op één soldaat na, die inderdaad dit lot onderging, gehangen.
62) GACHARD, Corr, de Ph. II, IV, blz. 443.
63) G. A., Ingekomen Stukken 1576, brief van de heer van Boucholt aan de stede
-lijke
regering.
64) A. R. A., Audience 1710/1, brief van secretaris Berty d. d. 1 nov. 1576.
65) VAN ZUIJLEN, II, blz. 920-922.
66) G. A., Notulen 5 en 20 nov. 1576; vgl. VAN ALFEN, blz. 120.
67) Vgl. blz. 75.
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het de bedoeling zijn geweest van Bacx dit gilde in het geheim tot een
keurkorps te maken. Men kan zich afvragen of de tijden er
wel rijp voor waren en een overtuigd katholiek als Goyart Loeff hem in deze
niet gedwarsboomd zou hebben. Eerst einde september 1577 immers kreeg
de organisatie van het schermersgilde haar beslag 68).
calvinistisch

Belangstelling van de Prins;
Gentse vrede
enthousiast ontvangen.
Al deze activiteiten zouden echter weinig baten, zolang het Hoogduitse
garnizoen zulk een onzekere factor bleef vormen. Agylaeus bleef de prins
van Oranje bewerken teneinde tot een regeling te geraken. De Prins, die
van de aanslag van Hohenlohe op de stad op de hoogte was geweest en
er zijn goedkeuring aan had gegeven 69), zond Agylaeus 25 november 1576
naar de Brusselse advocaat van Liesfelt, een van 's Prinsen vertrouwensmannen in het hertogdom Brabant 70) .
Ook aan Marnix van Sint Aldegonde gaf de Prins de raad de zaak van
's-Hertogenbosch zeer ter harte te nemen, « puisque vous scavez combien
serviroit que la ditte ville fusse du tout en la puissance des Estatz, comme
je fais aussy de la ville et pays de Liège » 71) .
De belangstelling van de Prins, baron van Breda, voor Brabant was begrijpelijk. Al gaf hij er voorshands de voorkeur aan niet naar Brabant te
komen, waartoe zijn vrienden daar hem aangespoord hadden 72), hij aarzelde niet in een brief aan de Staten Generaal hoog op te geven over de
oude Brabantse stedenallianties en privileges, « que nous nous pouvons
vanter estre le peuple dessoubz le ciel qui, avecq la fidélité loyalle et les
bons services faicts à leurs princes, ont sceu le mieulx conjoindre une
liberté franche et inviolable » 73) .
De Prins had reden tot deze lofspraak. Na wekenlange onderhandelingen
was 8 november 1576 in Gent een pacificatie ondertekend tussen de in de
Staten Generaal verbonden gewesten enerzijds en Holland en Zeeland ander
eigengereidheid van de gewesten had in feite het karakter van-zijds.De
opstandigheid aangenomen. Voortaan zouden het de Staten zijn, die de
Koning de wet zouden voorschrijven. De stedelijke regering van Brussel
68) Zie blz. 74 e. v.
69)

70)

71)

...,

GROEN VAN PRINSTERER, Archives
V, blz. 451e. V.
MEINDERSMA, in Taxandria, XVII (1910), blz. 308; VAN ALFEN, blz. 120.
V, blz. 536e.
Zie voorafgaande noot; GROEN VAN PRINSTERER, Archives

...,

72) a. w. V, blz. 456, 528 e. v., 532e. v.
73)
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de Guillaume le Taciturne, III, blz. 145 e. v.
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sanctionneerde de lie november reeds de genomen besluiten 74) . In 's-Hertogenbosch werd het bericht van de totstandkoming van de pacificatie van
Gent de 10e november ontvangen 75). De 28e november werd het vredesverdrag, « pax preclarum et diu desideratum » merkt stadssecretaris Colen
op, op zeer plechtige wijze vanaf de versierde pui van het stadhuis afgekondigd. Onder het schallen van trompetten, het spelen van schalmeien,
terwijl de bourdon en de beiaard van de kathedraal luidden, had een grote
menigte zich op de markt verzameld. « Plebs sibi plaudit, immensa letitia
exultat... ut eadem Pax non solum in commodum, verum etiam in eternam
salutem Reipublice Christiane cedat et eveniat » 76).
Niet iedereen was zo enthousiast. Een aantal geestelijken, waaronder
bisschop Metsius, was het er niet mee eens, dat de Staten Generaal in hun
verlangen naar een snelle overeenkomst een regeling voor de godsdienstige verhoudingen in Holland en Zeeland hadden uitgesteld, zij het met
tegenzin, en op deze wijze indirect de reformatie in deze gewesten hadden
begunstigd. Hun verzet zou twee maanden later, in de Unie van Brussel,
gestalte krijgen 77).
Missie van de Leuvense
schepen de Angelis;
onderhandeling met het garnizoen.
Het zou verbazing kunnen wekken, dat de hoogduitse huursoldaten de
ontwikkeling, die de gebeurtenissen genomen hadden, lijdzaam aanzagen.
Er was echter enige kentering te bespeuren in hun anti-Staatse houding,
nu zij bemerkten, dat het de Staten Generaal ernst was met het vinden van
een oplossing voor hun bezwaren. Bovendien had de dood van de graaf
van Eversteyn, die tijdens de furie te Antwerpen het leven verloor, het zijn
Bossche ondercommandant van Limbach gemakkelijker gemaakt zelfstandig
beslissingen te nemen. De mogelijkheid de duitse compagnieën in Staatse
dienst te nemen, werd 14 november 1576 ernstig besproken in een gesprek

74) HENNE - WAUTERS, Histoire de Bruxelles, I, blz. 443. Over de houding van Antwerpen is niets bekend, aangezien de zgn. Collegiale Actenboeken van vóór 1577 bij
de Spaanse Furie verloren gingen : Antwerpsch Archievenblad, V, blz. 151. Er is
geen reden om aan te nemen, dat er verzet tegen de pacificatie zou zijn gerezen.
75) G. A., Notulen 10 nov. 1576. De bode kreeg een grote beloning : VAN ZUIJLEN,
II, blz. 933.
76) G. A., Nómina Scabinorum, A. 574a, f. 32v; Vgl. VAN ZUIJLEN, t. a. p. en VAN
ALFEN, blz. 120 e. v.
77) B. DE MEESTER, Le Saint-Siège et les Troubles des Pays-Bas 1566.1579, blz. 108;
Leuven, 1934.
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tussen de gouverneur van de stad de Senselles 78), luitenant-kolonel van
Limbach, de proviandmeester van het regiment van Eversteyn en Mr. Willem
de Angelis, schepen van Leuven, monstercommissaris en speciaal gevolmachtigde van de centrale regering 79). Aanvankelijk wist van Limbach van
geen wijken. Hij verklaarde zich onder ede te hebben verplicht de stad te
behouden vóór de Koning. Dat dit niet het ware motief was bleek uit zijn
getuigenis, dat zijn soldaten nooit zouden vertrekken, voordat de hun ver
soldij volledig was betaald. « Ce faict sont contens d'obeir à-schuldige
tout ce que depar le Roy, soyt de Messigneurs du Conseil d'Estat ou aultre
ayant charge, leur serat commandé » 80) . De Angelis wees er de andere
partij heel handig op. dat het nooit de bedoeling kon zijn geweest van
de Koning, dat het land geplunderd zou worden ei' in staat van revolte
gebracht, terwijl de muitende spaanse soldaten dit toch op hun geweten
hadden, officieel nog wel in naam van diezelfde Koning. Wat de Staten
Generaal beoogden, zo verklaarde hij, was uiteindelijk ook in het voordeel
van de Koning. Deze woorden schenen op van Limbach indruk te maken,
gezien zijn verklaring « que il rechoit désplaisir de veoir ainsy le pays estre
mal traicté et que leur serment qu'ilz ont faict au Roy doibt bien estre
entendu et extendu sy avant que par icelluy; il(z) ne doibvent ny peuvent
commectre actes non licites ou tendantes à la destruction ou diminution
de l'authorité de chascun ny des Estatz ny de la ville ». Hij verzocht dan
ook zowel Mr. de Angelis als de proviandmeester in de stad te blijven en
de betalingsvoorwaarden te regelen.
Het was geen slecht resultaat. In het verslag, dat de Leuvense schepen
nog diezelfde dag stuurde aan de hertog van Aerschot en aan de Staten van
Brabant, vroeg hij verlof de onderhandelingen in deze geest voort te zetten.
Met nadruk wees hij op de noodzaak ten aanzien van de benodigde gelden
orde op zaken te stellen, want de Spanjaarden zaten evenmin stil en probeerden alsnog deze duitse troepen voor hun zaak te behouden.
« On n'at jamais veu », zo merkte hij in dit verband nog op, « que la
nation allemande abandonnent ceulx de quy il(z) rechoivent fors ou raisonablement argent ». Het was voor huurtroepen niet eens een ongunstig
oordeel. Tevens raakte hij de kwestie aan van de vierhonderd soldaten van
het regiment Eversteyn, die na het overlijden van hun bevelhebber de stad
78) De Senselles had 12 november de Raad van State gewaarschuwd voor de plunderingen, in de Meierij aangericht door 400 rondzwervende soldaten van het regiment
van Eversteyn : A. R. A., Audience 1738/1.
79) De Angelis was geparenteerd aan de bekende Gerard Prouninck van Deventer
zie blz. 186.
80) A. R. A., Audience 1684/4, rapport van Willem de Angelis d. d. 14 nov. 1576 aan
de hertog van Aerschot en de Staten van Brabant.
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Antwerpen, waar zij tot dan toe lagen, hadden verlaten en nu plunderend
rondzwierven in de Meierij van 's-Hertogenbosch en met name in de
onmiddellijke omgeving van de stad. De Angelis gaf de Staten van Brabant
de raad hen binnen de stad toe te laten, waar zij op de monsterrol konden
worden bijgeschreven. Dit was ook de wens van van Limbach, op wiens
verzoek hij dit te berde bracht. De ontvanger van de beden in het kwartier
van 's-Hertogenbosch, Jacob Bacx, had op dit ogenblik f 8000,— in kas,
waarover de Staten naar goeddunken konden beschikken en die zij tot
betaling van de Duitsers zouden kunnen aanwenden. Wat deze gelden betrof
zou het op de bevolking wel een goede indruk maken, indien de opbrengst
van de belastingen, in dit vierde kwartier van Brabant geheven, gebruikt
zou mogen worden voor de organisatie van de verdediging van dit deel van
het hertogdom. Men was bereid tot dat doel vijf of zes vendels infanterie
op de been te brengen 81).
In antwoord op zijn vertoog verklaarde de Raad van State 19 november
1576 zich bereid onmiddellijk één maand soldij uit te betalen en het
Bossche garnizoen ook in de toekomst betaling van wat het toekomt te
verzekeren, mits het openlijk de belofte aflegde geen Spanjaarden of hun
aanhangers in de stad te laten of hen op andere wijze te begunstigen. Met
de hulp van de burgerij zouden zij Den Bosch dienen te bewaren voor de
goede zaak van de Koning en de Staten. Bacx zou worden gemachtigd het
benodigde geld daarvoor vrij te maken. Ten aanzien van een eventuele
opname van de vierhonderd rondzwervende soldaten was de Raad van
mening, dat voorshands niet hiertoe kon worden overgegaan. Oprichting
van vijf of zes vendels werd overbodig geacht 82).
Aan de gouverneur werd bericht, dat het achteraf beter was het commando over de vier compagnieën, dat na de dood van de graaf van Eversteyn
aan hem was toevertrouwd 83), aan luitenant -kolonel van Limbach te
laten 84) . Hoezeer deze het vertrouwen had gewonnen van de Staatse onderhandelaars, bleek wel uit zijn benoeming op 15 december 1576 tot kolonel
van het garnizoen van 's-Hertogenbosch evenals tot commandant van twee
vendels duitse troepen in Goes en een vendel in Grave, een en ander op
advies van de Raad van State 85). Hij is dit vertrouwen niet onwaardig
geweest en de Staten Generaal hebben altijd op hem kunnen rekenen 86).

81)Zie voorafgaande noot.
82) A. R. A., Audience 1684/4.
83) A. R. A., Audience 1710/1, brief van de Raad van State van 8 nov. 1576.
84) A. R. A., Audience 1710/1, brief. van de Raad van State van 19 nov. 1576; copieën
in R. A. Noord -Brabant, collectie Cuypers van Velthoven, no. 8.
85) JAPIKSE, Res. I, blz. 67.68.
86)Zie blz. 40 en 50-51.
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Geen verzet zonder geld;

weerstand tegen belastingen.
Uit alles blijkt, dat de Staten Generaal en de Raad van State na de totstandkoming van de pacificatie van Gent een meer vastberaden houding
durfden aannemen tegenover de landsheer en diens adviseurs. Van een
paniekstemming was geen sprake meer. Er zat lijn in de maatregelen, die
genomen werden. Al bestonden er scherpe tegenstellingen tussen Oranje
en een aantal vooraanstaande leden van de Staten Generaal over de te
volgen gedragslijn tegenover de pas benoemde koninklijke landvoogd don
Juan, de katholieken hadden het heft te zeer in handen dan dat er van een
reeds gevaarlijke tweespalt sprake kon zijn. Het opstandig verzet in de
gewesten hield niet in, dat de calvinisten buiten Holland en Zeeland op
enige tegemoetkomendheid mochten rekenen. Dat manifesteerde zich ook
in 's-Hertogenbosch, toen Cornelis de Backer, ontvanger van de domeinen
in het kwartier van 's-Hertogenbosch, alle huizen van degenen, die tengevolge van de troebelen uit de stad gebannen dan wel gevlucht waren, wilde
vrijstellen van inkwartiering. Hij verklaarde daartoe opdracht te hebben
van de Raad van State. De stedelijke regering schreef hierover onmiddeIIijk
aan dit college. Zij betoogde, dat dit tot extra nadeel zou strekken « des
aultres bons et catholicques et des pauvres gens d'icelle ville », terwijl
de huizen van de bannelingen slechts voor een deel bewoond werden door
hun vrouwen en kinderen. Deze dienden eerder zwaarder te worden belast
« ayant esté cause desdites troubles », reden waarom de stedelijke regering
verzocht de Backer zijn commissie te ontnemen 87).
Groter waren in dit stadium de gevaren van financiële aard. Op dat
gebied verkeerden de Staten Generaal in dezelfde dwangpositie als de tegenpartij. Al sprak artikel 2 van de Gentse Pacificatie van de bereidwilligheid
der gewesten tot « allen notelijcken ende redelijcken contributie ende impositien» 88), in de praktijk woog voor gewesten en steden wat in hun ogen
redelijk was heel wat zwaarder dan wat er in feite nodig was. Leningen
waren moeilijk te plaatsen en de gewesten droegen niet dan na lang aanhouden hun bijdragen af. Op de duur dreigde het gezag van de Staten
daardoor zelfs volkomen ondermijnd te worden en was men van de regen
in de drup gekomen 89). Financieel leefde de overheid van de hand in
de tand. Nagenoeg alle garnizoensteden waren voor het onderhoud van de

87) G. A., Diverse Stukken, nov. 1576.
88) Boa, Oorspronck der Nederlandtsche Oorlogen, I, 9e boek, f. 191.
89) ENNO VAN GELDER, Van opstand via vrede naar oorlog, in Alg. Gesch. der Ned.,
V, biz. 89.
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soldaten op eigen middelen aangewezen. Het geduld raakte uitgeput, maar
wat kon men doen onder de dreiging van een totale plundering zoals
Antwerpen die had ondergaan. Toen Den Bosch einde oktober 1576 in tien
dagen tijds een bedrag moest opbrengen van f 10400,— om aan de eerste
eisen van het garnizoen te kunnen voldoen, besloten de drie leden op
1 november een speciale delegatie naar Brussel af te vaardigen, teneinde
een regeling te treffen, waardoor de centrale overheid de lasten voor het
onderhoud van de troepen eindelijk eens voor eigen rekening zou nemen.
In plaats van een raadsheer, wat aanvankelijk de bedoeling was, benoemde
men geen politieke figuur, maar een deskundige tot voorzitter van deze
commissie in de persoon van secretaris G. Colen. Hem werden als leden
toegevoegd Francois Sonmans en Arnd van Breugel Jansz., gezworenen van
het kramersambacht. De commissie zou de nodige volmachten ontvangen
en in het bezit worden gesteld van het stadszegel ad legata. Op het laatste
ogenblik dreigden de zaken echter een verkeerde wending te nemen, toen
de commissarissen bepaalde garanties vroegen in geval van overval, uitplundering of arrestatie. Een reis naar Brussel bleek immers een nogal
riskant bedrijf, aangezien vele wegen door de Spanjaarden waren bezet.
Toen de drie leden ieder voor zich verklaarden, dat het geven van zulk een
recht op schadeloosstelling iets ongehoords was en de aangezochte personen
te kennen gaven onder deze omstandigheden de reis niet te willen ondernemen werd alles tot nader order uitgesteld90).
Inmiddels was 29 oktober na langdurige beraadslagingen reeds goedkeuring verleend op alle huizen de 10e en 20e penning te heffen. De eige.
naars zouden van de huizen, die zij zelf bewoonden, alleen maar de 10e
penning betalen. De huurders moesten beide betalen, maar mochten op
aandringen van de ambachten de eerste belasting in mindering brengen op
de huur, zodat eigenlijk de eigenaar die betaalde9l).
Vanaf 2 november werd ook een speciale belasting geheven op bier,
wijn en tarwemeel en nog kwam men er niet 92). Een week later stelde
het eerste lid ten einde raad voor los van alle reeds voorgenomen heffingen en aanslagen een algemene quotisatie vast te stellen, waarvan niemand
mocht worden uitgezonderd. Zij zou in de vorm van een lening worden
opgezet, zodat dit geld later kon worden teruggevorderd van de centrale
regering. Het tweede lid ging er onmiddellijk mee accoord, maar het derde
lid niet dan na langdurige beraadslaging en onder voorwaarde, dat zij
90) G. A., Notulen 1 nov. 1576.
91) G. A., Diverse Stukken, 29 okt. 1576.
92) Op bier een heffing van 2 st. per aam; op wijnen een van 48 st. per aam;
tarwemeel werd aangeslagen voor een bedrag van 2 st. per mud.
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slechts voor tien dagen zou gelden 93). Over een aandeel van de geestelijk.
heid werd niet gesproken, al gaven vier ambachten te kennen, dat zij naar
hun mening een derde moest opbrengen 94). Een speciale commissie werd
met de invordering belast 95).
Op het gebied van de belastingen was de toestand in het algemeen onduidelijk. Toen de 20e november het verzoek van de stadsgedeputeerden in
behandeling werd genomen welk standpunt zij dienden in te nemen tegenover het voornemen van de Staten Generaal en de Staten van Brabant in
het gehele land een 100e penning te heffen, zoals in 1569, en een algemene
omzetbelasting op bepaalde levensmiddelen, twijfelde men er aan of het
hier aanslagen betrof, die reeds vroeger door Den Bosch waren goedgekeurd, dan wel geheel nieuwe 96).
Geen idealisme bij de ambachten;
economische malaise.
Uit de beraadslagingen blijkt, dat het vooral de ambachten waren, die
de beurs gesloten wilden houden, al was hun duidelijk gemaakt, dat de
Staten Generaal voornemens waren met de opbrengst ervan troepen in
dienst te nemen, en al had het eerste lid er in toegestemd vanwege « die
costen vanden tegenwoordighen oirloghe thegens de mutynsschen Spaengaerden ende insiende d'importantie vanden saecken namentlick die desolatie ende slavernije van den landen innegevalle die vremdelingen d'overhandt behouden oft tot heurder intentie coemen » 97). Op dit gebied ontbrak
hij de ambachten elk idealisme en hielden zij er ten aanzien van de Staatse
partij eenzelfde zakelijke instelling op na als vroeger tegenover de Spanjaarden. Na vele beloften wilden zij nu boter bij de vis : eerst het garnizoen
weg en dan pas betalen. Met meerderheid van stemmen wezen de dekens
van de ambachten dan ook de aanvaarding van het gevraagde af 98).
In feite waren in dit stadium van de opstand de vertegenwoordigers van
het regentenmilieu, die men wel eens behoudzucht toeschrijft, meer bereid
om door te zetten dan de ambachtsgilden, in wie men de dragers pleegt
93) G. A., Notulen 9 en 10 nov. 1576. Voor de soldij was er maandelijks een bedrag
van f 13400,— nodig : GUDDE, a. w., blz. 24.
94) De louwers, ververs, nastelmakers en schrijnmakers.
95) Uit het eerste lid : Mr. Marten Moens, schepen, en Mr. Henrick van Broeckhoven,
gezworen; uit het tweede lid : jhr. Willem de Borchgreve en Dirck Aertssen; uit het
derde lid : Adriaan Pauwel Ketelaer (Vughterstraat), Lambert Hernick, mulder, Gerard
van Tuiden, kramer, en Peter Peterssen van Empel, speldenmaker.
96) G. A., Notulen 20 nov. 1576; VAN ZUIJLEN, II, blz. 930.
97) G. A., Notulen 23 nov. 1576.
98) G. A., Notulen 25 nov. 1576.
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te zien van een revolutionaire instelling 99). Ongetwijfeld ondervonden de
leden van de ambachten aan den lijve het meest de funeste gevolgen, die
de bestaande onrust had voor handel en nijverheid. De export lag geheel
stil, mede onder invloed van de vrees, die de stedelijke regering koesterde,
dat vele burgers onder de schijn van handelsactiviteit in het geheim een
vlucht uit de stad voorbereidden.
Het was slechts na een grondig onderzoek van de feitelijke situatie, dat
de lijnwaadhandelaren 20 november 1576 van de magistraat verlof kregen
de door hen verhandelde producten uit te voeren naar bepaalde plaatsen,
die onder invloed van de Spaanse furie in Antwerpen van invoer uit die
stad verstoken bleven. Klaarblijkelijk wilde men deze kans op vergroting
van het afzetgebied niets in de weg leggen, maar de hierbij betrokken kooplieden moesten van hun kant onder ede beloven, dat zij zelf in de stad
zouden terugkeren. Hun gezinnen mochten Den Bosch dan ook niet verlaten 100). De 7e december werd elke vorm van uitvoer opnieuw voor een
week stopgezet, levensmiddelen uitgezonderd. Vergeefs trachtte het tweede
lid de handel in kleine hoeveelheden spelden en messen vrij te laten 101) .
De economische toestand van 's-Hertogenbosch rond 1576 moet verre van
rooskleurig zijn geweest en het was begrijpelijk, dat de magistraat het
eventuele vertrek van talrijke inwoners als een dreiging zag voor wat er
aan welvaart en activiteit nog was overgebleven. Deze dreiging had zich
nog pas gemanifesteerd naar aanleiding van een plakaat van de Koning
van 31 augustus 1576, waarin op verzoek van de grote Vlaamse steden
Brugge en Gent, maar vooral van het Brabantse Antwerpen werd bepaald,
dat het voortaan verboden zou zijn om in zeepziederijen grondstoffen van
inferieure kwaliteit te gebruiken op straffe van inbeslagneming. Hoewel hij
in algemene termen gesteld was, achtten de Bossche zeepzieders de maat.
regel bijzonder tegen hen gericht, waarbij zij het Antwerpen vooral verweten hierin de hand te hebben gehad. In een door henzelf ontworpen
concept-regeling stelden zij voor de uitvoer van hun producten naar Vlaanderen, de kwartieren van Leuven, Brussel en Antwerpen, naar Mechelen,
Artois en Henegouwen stop te zetten in ruil voor volledige vrijheid ten aanzien van export naar Gelre, Maastricht, het land van Luik, Gulik, Kleef,
Keulen en Aken 102). Luik, Kleef en Keulen waren immers altijd de voor99) Over de particularistische en anti-revolutionaire tendenties bij de ambachtsgilden
van de Brabantse steden zie blz. 49 e. v., 147-148.
100) G. A., Notulen 20 nov. 1576. Alleen de mening van het eerste lid over deze materie is bekend. Men mag aannemen, dat de beide andere leden van de magistraat dien
hebben besloten. Een eventuele andere mening zou zeker zijn opgetekend.-overnkmstig
101) G. A., Notulen 7 dec. 1576.
102) Als voorwaarde werd gesteld, dat voor een derde Groenlandse vetten en voor
een derde raapolie mocht worden gebruikt, omdat in deze streken geen lijnzaad groeide.
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naamste afzetgebieden geweest. Indien aan de uitgevaardigde ordonnantie
strikt de hand werd gehouden dreigden de Bossche zeepzieders hun bedrijven te verplaatsen naar Ravenstein of naar Mook in het land van Kleef 103).
De Bossche handel ondervond ook zware overlast van de tol, die in het
Hollandse Gorcum van de Bossche schippers werd geëist. Sinds 1203 waren
de Bosschenaren vrijgesteld van het betalen van tol in Gelre en Zutfen.
In 1419 waren hun soortgelijke rechten toegekend in Holland en Zeeland 104). De 14e juni 1563 door Filips II bekrachtigd 105), waren deze
privileges in 1567 bij wijze van strafmaatregel buiten werking gesteld.
De 2e oktober 1576 werden ze opnieuw van kracht verklaard 106), maar in
Holland toonde men weinig bereidheid hieraan de hand te houden. Een beroep van enige Bossche kooplui op de Rekenkamer van dat gewest, waarin
zij verklaarden, dat de stad zich nu met de Staten van Brabant en enige
andere gewesten tegen de Spanjaarden had gekeerd, had tot gevolg, dat de
tollenaar in Gorcum opdracht ontving de Bosschenaren voortaan ongemoeid
te laten 107). In feite echter zouden zich te dien aanzien steeds opnieuw moeilijkheden voordoen 108) en het tekende de toestand, dat de politieke moeilijkheden van het ogenblik met voorliefde werden uitgebuit om elkaar op
economisch gebied zoveel mogelijk dwars te zitten. Wanneer het eigenbelang
er niet door gediend werd bleek voor velen de idee van nationale saamhorigheid, die ondanks alles groeiende was, niet meer dan een onaangename en
schimmige theorie, die men zo snel mogelijk trachtte te vergeten. Het
particularisme dreigde ook op dit gebied voor de zoveelste maal een niet
te overwinnen hinderpaal te worden voor de grotere en meer algemene
belangen, die op het spel stonden.
Eerste sporen van
calvinistische infiltratie.

Zwaar waren ook de eisen, die in deze tijd aan de bestuurscolleges en
overheidsorganen werden gesteld. Twee-, driemaal in de week werd er vergaderd, waarbij beslissingen moesten worden genomen over zaken, die
door gebrek aan gegevens of door hun gecompliceerdheid moeilijk te beoordelen waren. De aard van de bestuursvorm, in zo sterke mate bepaald
103) G. A.,Diverse Stukken, aug.-sept. 1576; vgl. G. A., Charterverzameling, inv.
Sassen, nos. 885-888.
104) G. A., charterverzameling, inv. Sassen nos. 3 en 348.
105)item, nos. 850.852.
106)item, nos. 882-884.
107) G. A., Notulen 12 dec. 1576.
108)Zie blz. 177.
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door de noodzaak van ruggespraak en de beperktheid van gedelegeerde
bevoegdheden, was wel bijzonder weinig geschikt om die besluitvaardigheid op te brengen, die nu noodzakelijk was 109). Dit besef van machteloosheid moet ook bij de magistraat van de stad 's-Hertogenbosch levend zijn
geweest, want hoe is het anders te verklaren, dat hij 9 november 1576 van
zijn jaloers bewaarde en bewaakte verantwoordelijkheden en prerogatieven
een heel klein gedeelte wilde afstaan aan een bijzondere commissie voor
buitengewone zaken. Zij zou bestaan uit twaalf leden, die de titel policiemeester voerden, en die alle lagen van de bevolking vertegenwoordigen
zouden 110) . Door gebrek aan geld hebben deze policiemeesters echter
weinig kunnen uitrichten en in feite bleef hun benoeming een dode letter.
Slechts einde 1577 zou deze aangelegenheid opnieuw aan de orde komen,
maar toen was de toestand grondig gewijzigd 111).
Van de twaalf benoemde policiemeesters waren er minstens drie, die zich
later als aanhangers van de calvinistische factie zouden doen kennen 112).
De mogelijkheid is niet uitgesloten, dat onder de negen andere leden, voor
het merendeel weinig bekende burgers, ook radicale elementen schuil gingen.
Zou het vermetel zijn te veronderstellen, dat deze hele aangelegenheid een
verdekte poging van hen was een sleutelpositie te veroveren in de stedelijke
gemeenschap. .
Dat juist een figuur als Dirck Aertssen na verschillende stemmingen mede
tot buitengewoon rentmeester werd gekozen, zou ook een symptoom kunnen
zijn in deze richting. Hij was door de dekenen van de ambachten als
nummer drie op de voordracht geplaatst na Mr. Henrick van Broeckhoven
en Hieronymus Wijnants. Zijn taak zou het zijn samen met Mr. Adriaen
Zegers, door het eerste lid als nummer een voorgedragen, een onderzoek
in te stellen naar de algemene financiële toestand 113).
Zo men al van infiltratiepogingen zou willen spreken dan bleek hiervan
naar buiten nog niets. Toen de 23e november 1576 op verzoek van het
garnizoen aan de policiemeesters opdracht werd gegeven de straatverlichting opnieuw te doen functioneren werd tevens besloten alle Lieve Vrouwen.
huisjes weer op te richten waar zij vroeger gestaan hadden en er licht in te
doen branden 114). Aan de Predikheren werd voor een termijn van vier
jaar opnieuw immuniteit gegeven in accijnzen en belastingen, nadat door
109)Vgl. hiervoor het oordeel van pensionaris Hessels; zie blz. 113-114 en 134.
110) G. A., Notulen 9 nov. 1576. De namen van de benoemden daar vermeld.
111)Zie blz. 99 e. v.
112)NI. Joost van Auwen, Willem van Loon en Willem Monincx.
113) G. A., Notulen 27 en 28 nov., 1 en 3 dec. 1576. Mr. Zeger zou in de beslissende periode een van de tegenspelers zijn van de fel-calvinistische Aertssen.
114) G. A., Notulen 23 nov. 1576.
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een commissie de overgelegde stukken waren nagezien en in orde bevonden.
Ook de ambachten maakten in dit opzicht geen enkel bezwaar 115).
Bossche demarches in Brussel;
spanningen door eigenmachtig
optreden van commissieleden.

In het licht van het heersende geldgebrek kon men grotere tegemoetkomendheid niet verwachten. Verschillende particulieren, die geld voorgeschoten hadden en om terugbetaling verzochten, moesten met zoete woorden
aan het lijntje gehouden worden. Brussel móest bijspringen. De 8e december 1576 was de Angelis, die als vertegenwoordiger van de centrale rege
garnizoen onderhandeld had 116), in gezelschap-ringDeBoschmt
van kapitein Freindt en de proviandmeester in Brussel aangekomen 117).
Ongeveer tegelijkertijd arriveerden daar secretaris Colen en Arnd van Breugel als speciale gevolmachtigden van de stad 118). Hun optreden gaf daar
aanleiding tot grote moeilijkheden met de magistraat en met de gedeputeerden president-schepen Bloeijmans en pensionaris Loekeman te Brussel. Dit
kwam duidelijk tot uiting bij de behandeling van een brief, waarin de
commissieleden de drie leden op de hoogte brachten van het resultaat van
hun bemoeiïngen en die 21 december 1576 oorzaak werd van een stormachtig debat. In deze brief deelden zij namelijk mee, dat de heer van
Merode 119) na lang aanhouden zich bereid had verklaard in Den Bosch
met het garnizoen in overleg te treden. Nu de Angelis het terrein had voorbereid zou het zijn taak zijn een definitieve regeling te treffen, die beide
partijen bevredigde. De heer van Merode had echter als voorwaarde gesteld,
dat hij bij zijn aankomst over een bedrag van f 13000,— à f 14000,—
moest kunnen beschikken en veertien dagen daarna over het dubbele van
deze som. Daarmee konden de kosten van het garnizoen voor drie maanden
worden voldaan.
Het was over deze financiële clausule, dat de Bossche stedelijke regering
eenstemmig verontwaardigd was. Het tweede lid sprak van een «onwijsselicke daad, buyten heur commissie, boven machte der stadt en zonder advys
115) G. A., Notulen 3 en 4 dec. 1576.
116) Zie blz. 23 e. v.
117) G. A., Notulen 12 dec. 1576.
118) VAN ZUIJLEN, II, blz. 925; vgl. dit hoofdstuk, blz. 27. Het derde lid Francois
Sonmans reisde over Holland en Zeeland i. v. m. de kwestie van de Bossche tolvrijheid
VAN ZUIJLEN, t. a. p.
119) Bedoeld is Richard van Merode, heer van Oirschot, die deze streek dus van
nabij kende. Hij bezat in Den Bosch het huis van Boxtel in de Postelstraat : Voorname huizen..., I. blz. 235.
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van Bloeymans », maar stelde desondanks toch voor alle middelen te baat
te nemen om aan geld te komen. Het eerste lid was nog veel radicaler, wilde
de overkomst van Richard van Merode voorkomen en de gemaakte afspraak
ongedaan maken, maar daar kwamen de dekenen van de ambachten tegen
op « overmidts dat tselve te hove groote garbouille ende alteratie mochte
causeren ». Na enig heen- en weergepraat werd men het er over eens, dat
de komst van deze afgezant niet mocht worden tegengewerkt, maar dat hem
duidelijk moest worden gemaakt, zo het hem al niet van zijn komst deed
afzien, dat deze grote geldsom niet kon worden opgebracht 120).
Men was zich in Den Bosch blijkbaar wel bewust, dat men door het been
te strak te houden de zaak er niet beter op zou maken. In Brussel bleek
immers zeer weinig animo te bestaan onder de hoge autoriteiten zich in
zulk een wespennest te steken, want men wist tevoren reeds, dat het ging
om een nagenoeg onoplosbare zaak. De graaf van Boussu, die men eerst
had aangezocht, had zich verontschuldigd vanwege zijn aanstaand vertrek
naar Utrecht en de heer van Merode had zich tenslotte laten overhalen
«daer toe int eijnde gebracht met wenende ooghen van henlieden gedeputeerden ». Aldus het ietwat theatraal verslag, dat Colen en van Breugel,
die op de tweede kerstdag uit Brussel teruggekeerd waren, een dag later
in de magistraat uitbrachten. Wat de door hen gedane belofte betrof
inzake de betaling van de soldij door de stad voor minstens één maand
verklaarden zij vertrouwd te hebben op wat de president- schepen hun in
Brussel verteld had, al gaf laatstgenoemde in een brief te verstaan, dat hij
te dien aanzien « ter werelt niet en wiste te spreecken ». Waar Colen c. s.
hoog opgaven van hun bemoeiïngen ten aanzien van enige andere punten
zoals het volledig naleven van de oude Bossche tolprivileges, het verkrijgen van een beslissing in een proces tussen het kapittel van Sint Jan en de
Stad, een eventuele cassatie van het plakaat over de zeepziederij 121) en de
mogelijkheid tot oprichting van een munt 122), werd opgemerkt, dat dit
niet ging « sine calumnia et dissensione inter Bloeijmans et Loeckeman
presentem, volens Colen in se transferre meritum impetrationis et sibi
arrogare ac suis consortibus ». Francois Sonmans, het derde lid van de
commissie Colen, die in Brussel was achtergebleven om enige problemen,
die met de tolprivileges en de oprichting van een munt verband hielden, op
te lossen 123), nam het onbewust voor zijn delegatiegenoten op, toen hij
120) G. A., Notulen 21 dec. 1576.
121) De kans hierop leek uitgesloten, vanwege de opinie dienaangaande van de
diverse provincies en steden; vgl. blz. 29.
122) De Staten Generaal lieten er zich gunstig over uit, alleen de stad Brussel hield

deze zaak tegen.

123) Vgl. VAN ZUIJLEN, II, blz. 925; zie volgende noot.
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in een brief krachtig aandrong op het bijeenbrengen van het benodigde
geld. De welvaart hing er van af « ende dat men om soe vele gelts niet
eenen nacht inde vreese en zoude willen zijn, waeromme de borger hen
soe menich is vijndende overmidts de scricke vande onseeckerheyt der
soldaeten » 124).
Fnuikend geldtekort; mistoestanden
door gebrekkige belastingadministratie.
Wij hebben met opzet enige aandacht besteed aan deze affaire, omdat
niets beter de impasse tekent, waarin de Staten Generaal, gewesten en steden
waren geraakt, dan dit soort beraadslagingen. Aan de kribbige toon van
de gemaakte opmerkingen zullen persoonlijke gevoeligheden niet vreemd
zijn geweest, maar deze waren te kwetsbaarder nu niemand de verantwoordelijkheid wilde dragen voor een financieel -economische noodtoestand,
die uitzichtloos scheen. Weigerde de burgerij te betalen dan riskeerde men
een noodlottige plundering met alle economische gevolgen van dien; deed
zij dit niet dan dreigde het gedwongen onderhoud van een groot garnizoen
toch op een verarming uit te lopen. Het is moeilijk te berekenen hoe groot
de bedragen zijn geweest, die steden en dorpen in de onderscheiden gewesten hieraan hebben besteed. Zij zullen zeker niet veel lager zijn geweest
dan wat men in gewone en buitengewone beden reeds opbracht 125). Het
moest de bereidheid ook deze lasten te blijven dragen wel ondermijnen,
temeer waar men geen vertrouwen had in de bestemming van de aldus verkregen gelden.
Toch was het verzet tegen de financiële maatregelen, ook wanneer die
door de Staten Generaal waren genomen, niet geheel reëel. Het moet toch
duidelijk zijn geweest, dat men in buitengewone omstandigheden geen maat.
staven kon aanleggen, die zelfs in een minder roerige tijd nauwelijks voldeden. Bepaalde categoriën hebben voor deze werkelijkheid de ogen gesloten met als gevolg, dat men in een vicieuse cirkel terecht kwam, waaruit
geen ontsnapping mogelijk leek. De Staten Generaal hebben dit gebrek
aan bereidheid om offers te brengen telkens opnieuw moeten ervaren. Zij
besloten om die reden de heffing van de 100e penning, die in de eerste
helft van het jaar 1577 zou worden geïnd, wat aantrekkelijker te maken
door te bepalen, dat iedereen, die vijf zesde van zijn aandeel nog in
januari 1577 betaalde, vrijgesteld werd van betaling van het resterende
124) G. A., Notulen 27 dec. 1576.
125) Vgl. K. HEERINGA, Utrechts oorlogslasten (1572-1577), in B. en M. Hist. Gen.,
44e deel, blz. 126.
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zesde deel. De Bossche stedelijke regering besloot hiervan gebruik te maken
en met de opbrengst het bedrag bij elkaar te krijgen, dat de heer van
Merode nodig had om de aangelegenheid van het garnizoen definitief
te regelen. Men sloeg dan twee vliegen in een klap 126). Tekenend voor de
toestand was echter dat ook nu weer het geld al bestemd was voor het was
binnengekomen. Het ontnam de centrale overheid iedere armslag.
Een bijkomende factor was, dat het bij de verschillende heffingen lang
niet altijd eerlijk bleek toe te gaan. Het belastingwezen stond tenslotte nog
in de kinderschoenen en van een efficiënte en evenredige verdeling van
lasten was geen sprake. Dit wekte voortdurend ergernis, vooral bij de
dekenen van de ambachten. Toen de schepenen 4 januari 1577 voorstelden
om voor de tweede maal de huizen met de 10e en 20e penning te belasten,
nadat men 29 oktober 1576 daartoe voor de eerste maal had besloten 127),
verzette het derde lid zich aanvankelijk met hand en tand indien niet eerst
de fouten, bij de eerste heffing gemaakt, werden hersteld. Het tweede lid
verklaarde zelfs er mee in te zullen stemmen, dat er twee à driemaal zoveel
werd betaald, op voorwaarde, dat ieder « nae advenant » werd aangeslagen.
Uiteindelijk lieten de dekenen van de ambachten zich overreden, waarbij
de twee afwezige ambachtsgilden bij de voorstemmende werden gerekend,
zodat een kunstmatige meerderheid werd geschapen. Voor het eerst gaven
verschillende ambachtsdekenen uiting aan hun ontevredenheid over het
feit, dat de geestelijkheid niet bijdroeg. Zij wilden haar voor de keus stellen
of betalen of inkwartiering. Tot een werkelijk debat hierover kwam het
echter niet 128), al zouden bij de behandeling van de komende belastingvoorstellen daartoe steeds meer stemmen opgaan 129).
Richard van Merode naar Den Bosch
als gevolmachtigd onderhandelaar;
nieuwe offers gevraagd.
Deze voorstellen behelsden een zware hoofdelijke omslag teneinde tegemoet te komen aan de eisen, die Richard van Merode had gesteld toen
hij zich 8 januari 1577 in gezelschap van Willem van Merode, heer van
Duffel, en van de drossaard van Brabant 130) in een vergadering van de
126) G. A., Notulen 28 dec. 1576.
127) Zie blz. 27.
128) G. A., Notulen 4. 5 en 6 jan. 1577.
129) De verwers wilden het aandeel van de geestelijkheid in de hoofdelijke omslag
zelfs op een derde stellen : G. A., Notulen 9 jan. 1577.
130) Bedoeld zal zijn Jacob van Glymes, baljuw van Nijvel, dikwijls ten onrechte
groot baljuw van Brabant genoemd : JAPIKSE, Res., I, blz. L en LI.
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drie leden aandiende 131). Zijn overkomst was eerst vertraagd door de ziekte
van zijn vrouw, zodat Reinoud van Brederode, heer van Cloetingen, aanvan•
kelijk als plaatsvervanger zou optreden 132). Uit redenen van veiligheid was
het gezelschap over Dordrecht gereisd 133). Het optreden van de delegatie
moet wel indruk hebben gemaakt. Einde december immers had men nog
met zoveel ophef verklaard, dat de heer van Merode het onvermogen tot het
opbrengen van grote bedragen duidelijk moest worden gemaakt, terwijl
nu zonder veel tegenstand werd goed gevonden, dat op korte termijn het
geld voor betaling van drie maanden soldij zou worden bijeengebracht
(± f 30000,—). Slechts werd als voorwaarde gesteld, dat de stedelijke
regering daarvoor twee maanden de tijd kreeg, terwijl het garnizoen zich
gedurende de zes weken, die daarop volgden van iedere agressieve daad in
stad en gewest zou dienen te onthouden.
Om het goede voorbeeld te geven verklaarden de aanwezige schepenen
per persoon gemiddeld f 100,— te zullen bijdragen. In een plotselinge
bereidheid om offers te brengen voor het gemeenschappelijk welzijn deden
de raden hetzelfde. Goyaert Lombaerts, Goeswijn van Brecht en Aertssen
kwamen zelfs met een gift van f 200,— over de brug. Een afzonderlijke
commissie werd ingesteld 134).
De 15e januari werden enige radicale maatregelen doorgevoerd. Zij behelsden ondermeer een machtiging voor de groenroedens 135) teneinde te
kunnen optreden tegen onwilligen, die niet wilden bijdragen. De hoogst
aangeslagenen zouden terstond op het stadhuis worden ontboden en in
tegenwoordigheid van twee schepenen tot betaling worden verplicht. Bij in
gebreke blijven zou tot inbeslagneming worden overgegaan. Bovendien
mocht niemand de stad nog verlaten zonder zijn aandeel te hebben voldaan.
Blijkbaar was de magistraat niet al te optimistisch gestemd inzake de bereidheid, met name van de meest kapitaalkrachtigen onder de ingezetenen,
het hunne bij te dragen. Zo trachtten verschillende grote herbergiers aan
de stadsbelasting op de wijnen te ontkomen door in Vught kelders te huren

131) G. A., Notulen 8 jan. 1577.
JAPIKSE, Res., I, blz. 69.
VAN ZUIJLEN, II, blz. 933. De onveiligheid op de weg was zo groot, dat de
Bossche afgevaardigden de reis slechts aandurfden in gezelschap van bewapende mannen; Vgl. VAN ZUIJLEN, II, blz. 930.
134) G. A., Notulen 8 en 9 jan. 1577. De commissie bestond uit de beide nieuwe
rentmeesters. aan wie werden toegevoegd Symon Bacx, ontvanger van de beden, Henrick
Heeren uit het eerste lid, H. Wijnants uit het tweede lid, Jan Coenen en Willem van
Loon uit het derde lid. De ambachten wezen eerst drie personen aan, die geen lid
waren van de magistraat. De beide eerste leden verzetten zich hiertegen, omdat dit in
strijd was met de gebruiken.
135) Een soort stadsdeurwaarders en stadspolitie.
132)
133)
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en daar een voorraad wijn aan te leggen. Het is dan ook wel verklaarbaar,
dat alleen de dekenen van het kramersambacht, waarvan de kooplieden
deel uitmaakten, zich tegen deze belastingdwang verzetten met het motief,
dat dan ook al degenen, die weigerden, « van boven tot beneden » in rechte
moesten worden aangesproken. Een voorstel van alle dienstboden de 10e penning te vragen bleek de meerderheid te ver te gaan. Het waren alleen de
hoedenmakers, die er bij dit alles op aandrongen « datmen die luyden vuit
goeder herte doe contribueeren by gevueghelycke inductie ». Als laatsten
in de rij van stemgerechtigde ambachtsgilden durfden zij blijkbaar niet
instaan voor de gevolgen van een al te hardhandig optreden tegen onwillige
medeburgers 136).
Toen enige dagen later de personen aangewezen moesten worden, die met
het ophalen van de gelden van deze zetting zouden worden belast, was er
weinig animo voor dit ondankbare werk, aangezien « deselve die de settinghe gedaen hebben niet en zouden willen gekent zijn ». De ambachten
trachtten zich te distancieren « overmidts heure occupatien » 137) . Toen de
theorie moest wijken voor de praktijk bleek het aanvankelijk enthousiasme
ineens geluwd. De natuur was nu eenmaal sterker dan de Ieer.
Namens het garnizoen, dat in de eerste weken van januari steeds ongeduriger werd 138), stelde hopman Freindt echter enige eisen, die het zorg
opgezette schema in de war dreigden te sturen. Zo vroeg hij uitbe--vuldig
taling van de soldij van drie maanden op uiterlijk 22 januari 1577. De 18e
van die maand liet hij een verzoekschrift overhandigen, waarin de eis werd
gesteld, dat niet alleen de heer van Merode, maar ook de drie leden zich
voor die uitbetaling garant zouden stellen. Aanneming van het tweede punt
nu zou volkomen in strijd zijn met het doel van de komst van de heer
van Merode, waardoor juist beoogd werd de verantwoordelijkheid van de
Staten Generaal in deze zaak eens en voor altijd duidelijk vast te leggen.
De stedelijke regering wilde niet verder gaan dan tot het geven van
morele steun aan de bemiddelingspoging van deze Staatse afgezant. Voor
het overige ging haar dit alles niet aan. Dat klonk allemaal erg mooi en in
theorie was dit zeker waar, maar de werkelijkheid was nu eenmaal anders.
Dat begrepen de drie leden zelf uiteraard het beste en toen 20 januari
de soldaten een nieuw rekest hadden ingediend werd besloten pensionaris
Hessels terstond naar Brussel te sturen, al kon hij in de stad zelf node
worden gemist 139),

136) G. A., Notulen 15 jan. 1577.
137) G. A., Notulen 20 jan. 1577.
138) Mémoires Anonymes, I, blz. 254.
139) G. A., Notulen 17, 18 en 20 jan. 1577.
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De eerste Unie van Brussel;
wantrouwen van don Juan.
In het algemeen was de toestand met name ten aanzien van de Spaanse
troepen en de Hoogduitse huursoldaten in deze periode zeer precair geworden. Na het sluiten van de Pacificatie van Gent waren vertegenwoordigers
van de Staten Generaal in onderhandeling getreden met don Juan, door zijn
broer Filips II als landvoogd over de Nederlanden aangesteld. Het werd
een spel van geven en nemen, waarbij het gesprek beurtelings werd afgebroken of hervat. Met name moet de beslissing voor vele leidinggevende
katholieken uiterst moeilijk zijn geweest, doordat de prins van Oranje,
wiens ster dagelijks steeg, tegen iedere overeenstemming gekant was. De
weigerachtige houding van de Spaanse prins dreef alle partijen in de Nederlanden echter opnieuw tot elkaar. Zij sloten de 9e januari 1577 een overeen
geschiedenis als de eerste Unie van Brussel bekend staat.-komst,dien
Het fel pätriottisch karakter van de uitgegeven verklaring wees enerzijds
op een versterking van de positie van de radicalen 140), anderzijds was de
beleden trouw aan « nostre Ste foy et Religion Catholicque Apostolicque
Romaine » 141), door de gedeputeerden van Holland en Zeeland niet dan
onder voorbehoud mede ondertekend, er een aanwijzing voor, dat de
katholieken de calvinisten een slag voor hebben willen zijn. In het licht
van de houding van Holland en Zeeland ten aanzien van het vraagstuk van
de godsdienst tijdens de onderhandelinven in Gent was een heimelijke vrees
wel verkl"arhaar. De bisschop van 's-Hertogenbosch Metsius. die over de
Centse Pacificatie niet bijster te spreken was geweest, tekende in zijn
kwaliteit van lid van de Staten van Brabant als eerste de Unie. Ook andere
1_->isschopnen als Rythovius van Yperen en de bisschop van Brugge zetten
hun handtekening onder dit document. Namens 's-Hertogenbosch komen
onder dit stuk de handtekeningen voor van Bloeijmans en Hessels 1421. Sterker dan ooit tevoren manifesteerde zich de saamhorigheidsgedachte tussen
de revolterende gewesten. Het vaderland verkeerde in nood « par une
oppression des espaignolz plus que barbare et tyrannicque ». De Spaanse
troepen werden opnieuw als rebellen van het gemeenschappelijke vaderland gebrandmerkt 143).
140) Vgl. H. F. M. Hut.rnEas, Don Juan van Oostenrijk, landvoogd der Nederlanden,
II, blz. 93 e. v., 97; Alg. Gesch. der Ned., V, blz. 87 e. v.
141) Volledige tekst toegevoegd aan de studie van J. C. DE JONGE, De Unie van
Brussel, 's- Gravenhage, 1825.
142) Door de tegenstand der ambachten gaf de stad 's-Hertogenbosch eerst 20 september 1577 haar goedkeuring aan de Unie van Brussel. Zie blz. 50 en 65.
143) Zie voorafgaande noot. Voor wat betreft de mening der verschillende geschied
Unie zie H. F. M. HutrnEas, II, blz. 105 e. v. Tot diegenen, die de-schrijveod
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Don Juan kwam door dit alles wel in een bijzonder moeilijk parket te
verkeren. De vernederende ontvangst, hem, de vertegenwoordiger van de
wettige landsheer en van de Koning van het machtige Spaanse rijk, in de
Nederlanden ten deel gevallen, deed bij hem ieder vleugje sympathie voor
de zaak van zijn toekomstige onderdanen verdwijnen. Voor Brussel de
charmante diplomaat spelend verloochende hij zijn ware soldatenaard niet
in zijn brieven naar Madrid : «la nature même de ce peuple, les exemples
anciens et actuels d'inconstance et de désobéissance, la haine contre Dieu
et le Roi entraineront vette extrémité. Ces gens veulent vivre dans une liberté
bestiale » 144). Was zijn wantrouwen in bepaalde opzichten verklaarbaar
en zelfs gerechtvaardigd voor wat de houding van de prins van Oranje en
van de Hollands-Zeeuwse partij betrof, van wie aangenomen wordt, dat
zij geen werkelijke verzoening met Filips II voorstonden 145), dan sprak
uit deze uitval van de autoritaire Spaanse prins toch gebrek aan begrip voor
de feitelijke verhoudingen in de Lage Landen.
De duitse bezetting van Den Bosch
in opspraak; het afgedwongen accoord.
Van de andere kant was er de Staten Generaal zeer veel aan gelegen de
troepen van de Koning zo gauw mogelijk kwijt te raken, omdat deze door
hun onbetrouwbaarheid tot alles in staat moesten worden geacht en bepaalde
tekenen er op wezen, dat Duitse regimenten met de Spaanse beroepssoldateska
gemene zaak zochten te maken. Ondanks het dringende verzoek, dat de
keizerlijke commissarissen 3 februari 1577 gericht hadden tot de officieren
van de hoogduitse vendels in 's-Hertogenbosch, waarin deze werden aangespoord zich « stille ende gerust » te houden teneinde de onderhandelingen
tussen de Staten Generaal en don Juan niet te doorkruisen, bleef in de
stad evenals in Brussel ongerustheid bestaan over hun houding 146). In het
kader van zijn plannen de Spanjaarden zoveel mogelijk verdacht te maken
had de prins van Oranje de Staten Generaal meegedeeld, dat brieven in
beslag genomen waren van Spaanse officieren aan de Duitse bevelhebbers
Unie van Brussel zagen als een splijting van de geesten en als een tegenhanger van
de Gentse Pacificatie, behoorde ook de bekende Bossche advocaat Agylaeus, een van
de voornaamste voormannen van de protestantse bevolkingsgroep. Hij gaf zijn mening
echter achteraf, toen hij als balling in het Noorden vertoefde; vgl. J. C. DE JONGE,
Bijvoegselen en verbeteringen op de Unie van Brussel, blz. 6-28.
144) J. LEFÉVRE, Correspondance

de Philippe II sur les affaires des Pays-Bas, 2me

partie, deel I, blz. 43; Brussel, 1940.
145) H. PIRENNE, Hist de Belg., 1V, blz. 88; vgl. Alg. Gesch. der Ned., V,
blz. 87 e. v.
146) A. R. A., Audience 1425/7.
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van het Bossche garnizoen 147). De lie februari schreven de Staten Generaal aan de Prins, dat de heer van Boxtel en de pensionaris van 's-Hertogenbosch 148) naar hem op weg waren teneinde met hem maatregelen te treffen
voor het behoud van die stad 149). Een week later wezen de Staten Generaal
de Prins in een instructie voor Francois de Halewijn, heer van Sweveghem,
en van Meetkercke, pensionaris van het Vrije, opnieuw op deze dreiging
en op de gevolgen, die het verloren gaan van 's-Hertogenbosch zou hebben
voor het gehele land en voor Antwerpen en Maastricht in het bijzonder 150).
De 5e februari hadden de Staten er reeds in toegestemd, dat Schotse troepen
en de vendels van de baron van Hierges, stadhouder van Utrecht, versterkt
met het regiment van de hertog van Aerschot in de richting van Den Bosch
zouden optrekken 151).
In de stad zelf heerste grote bezorgdheid. Toen er begin februari gestemd
moest worden over de uitbetaling van nog een maand soldij stelden enige
ambachtsdekenen als uitdrukkelijke voorwaarde, dat men geen Spanjaarden
zou binnenlaten. De dekenen van de gewantsnijders wezen nog op het gevaar,
dat een openstellen van de poorten op dit ogenblik aanleiding zou kunnen
worden tot een exodus van vele burgers 152). Bergen op Zoom, Breda en
Eindhoven zouden reeds in handen gevallen zijn van de Spaanse troepen 153)
en volgens getuigenis van een tijdgenoot was het vooral te danken aan de
luitenant-overste, dat wil zeggen aan van Limbach, dat de stad de Spanjaarden niet in handen viel, hoewel deze daartoe meerdere pogingen in het werk
zouden hebben gesteld 154). Van zijn bereidheid de zaak van de Staten
Generaal te dienen had deze Duitse opperofficier reeds eerder blijk gegeven
tijdens de onderhandelingen met de Leuvense schepen de Angelis, zij het
onder voorbehoud van regelmatige uitbetaling 155).
De 7e februari 1577 kwam een voorlopige overeenkomst tot stand 156).
In gezelschap van enige Bosschenaren, onder wie secretaris Colen en
Pauwel Wijnants, vertrok Richard van Merode daarop via Holland en Zeeland naar Brussel 157). Tijdens de debatten van 19, 20 en 21 februari 1577
147) GACHARD, Corr. de Guillaume le Taciturne,

148) Hiermee was ongetwijfeld Hessels bedoeld.

III, blz. 203.

149) GACHARD, Actes des Etats -Généraux, I, blz. 125; zie ook JAPIKSE, Res., I, blz. 244.
150) GACHARD, Corr. de Guillaume le Taciturne, III, blz. 220.
151) GACHARD, Actes I, blz. 120; JAPIKSE, Res., I, blz. 244.
152) G. A., Notulen 6 febr. 1577.
153) CHARLES PIOT, Corr. du cardinal de Granvelle, deel VI, blz. 189; inderdaad
hadden spaanse troepen zich van Eindhoven en Helmond meester gemaakt : JAPIKSE,
Res., I, blz. 252.
154) HERMANS, Kronijken, II, blz. 318.
155) Zie blz. 25.
156) VAN ZUIJLEN, II, blz. 933.
157) a. w., blz. 925 en 933.
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ratificeerden de Staten van Brabant en de Staten Generaal daarop, zij het
met enige reserve, de ontwerp-regeling 158). De Staten Generaal toonden er
zich verontwaardigd over, dat het hoogduitse garnizoen in 's-Hertogenbosch
dit accoord had afgedwongen door het spelen van dubbel spel, en gaven
in een brief hieraan uiting 159). Gouverneur de Senselles achtte het echter
verstandiger de brief niet ter kennis te brengen van de soldaten « et fussiont mesmes par icelles esté enaigriz davantaige et malveuillants, entendu
aussij qu'à chascune fois quilz recoipvent... lettres, reprennent les armes
pour oyr la lecture d'icelles » 160) .
Het eeuwig edict; bereidheid
tot samenwerking met don Juan.
In de getroffen regeling werd niet gerept over in dienstneming door de
Staten zoals in november 1576. Nu er een overeenkomst was tot stand gekomen tussen de Staten Generaal en don Juan was hiertoe geen reden meer.
Door het sluiten van het Eeuwig Edict op 17 februari, waarvan de Bos
magistraat vanwege de netelige toestand ter plaatse onmiddellijk een-sche
copie werd toegezonden nog voordat het stuk kon worden gedrukt en vertaald «en langue thyoise » 161), namen de zaken in politiek opzicht immers
een definitieve wending in die zin, dat het koninklijk gezag in alle gewesten,
met uitzondering van Holland en Zeeland, niet alleen werd erkend, maar ook
aanvaard. Het hield onder andere een generaal pardon in en de verplichte
terugtrekking van alle Spaanse troepen. Aan de Duitse huursoldaten zou de
achterstallige soldij worden uitbetaald, waarna ook zij dienden te vertrekken.
Een andere keuze was don Juan niet gelaten. Door langer te talmen zouden
zijn kansen voor goed verkeken zijn geweest en de gematigde elementen
aan Staatse zijde in de armen gedreven zijn van de revolutionaire factie.
Ongetwijfeld hebben de verantwoordelijke autoriteiten in de stad 's-Hertogenbosch deze oplossing toegejuicht en hebben de Bossche afgevaardigden
in Brussel er het hunne toe bijgedragen dit resultaat te bereiken. Eindelijk
was er nu uitzicht op een herstel van normale verhoudingen op politiek en
economisch gebied. Er kwamen weliswaar geen uitingen voor van algemeen
158) R. A., Noord-Brabant, Collectie Cuypers van Velthoven, inv. no. 8; JAPIKSE,

Res., I, blz. 247.

159) JAPIKSE, t. a. p. De hoogduitse troepen zouden in november 1576 zich onder ede
hebben verplicht tegenover de Staten Generaal : Piar, Corr. du card. de Granvelle,
VI, blz. 168 e. v.
160) A. R. A., Audience 1738/1, brief van de gouverneur dd. 28 febr. 1577.
161) R. A., Noord-Brabant, Collectie Cuypers van Velthoven, inv. no. 8, besluit van
de Staten Generaal d. d. 25 febr. 1577.
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enthousiasme zoals bij de afkondiging van de Pacificatie van Gent 162).
Het gemarchandeer en het touwtrekken tussen de vertegenwoordigers van
de Staten en don Juan met zijn adviseurs kan het volk moeilijk geimponeerd
hebben. Toch maakte de stedelijke regering van Brussel geen moeilijkheden
meer en nodigde zij 19 februari don Juan uit naar haar stad te komen 163).
De 2e maart 1577 werd het edict ook in 's-Hertogenbosch afgekondigd. Op
het stadhuis vond een diner plaats in aanwezigheid van schepenen, gezworenen en raadsheren, van de gouverneur en van rentmeester Jacob Bacx.
Twee dagen later deed don Juan zijn intrede in Leuven, waar Bloeijmans en
Hessels hem de beste wensen aanboden van de Bossche magistraat 164).
Voorlopig was de politieke rust weergekeerd en scheen een evenwicht tussen
de particularistische onafhankelijkheidszin van de « Nederlanders » en het
landsheerlijk gezag bereikt. Wederzijds werden gevangenen vrijgelaten.
Ernstige pogingen werden door don Juan in het werk gesteld de Spaanse
en Duitse troepen het land te doen ruimen. Eerder zou hij in Brussel immers
niet worden gehuldigd. Op de klachten van de Staten Generaal, dat de
brandschatting en rooftochten van de Spanjaarden in het Limburgse land
en Den Bosch aanhielden, antwoordde hij 27 februari, dat « au regard des
branschatz que dictes se font au quartier de Bois le Duc, Limbourg et ailleurs, il me desplait grandement, et ne saurois par quel moyen y povoir
remedyer que par leur escripre, comme je faiz, de s'en abstenir » 165) .
Ongetwijfeld was de Spaanse prins in deze materie van goede wil geworden
— hij kon niet anders — maar uit deze brief sprak zeker even sterk het
onvermogen deze woorden waar te maken. Het deed bij dit alles naïef aan
of misschien getuigde het eerder van een overschatting van de invloed van
zijn persoon, toen hij hieraan toevoegde «en quoy j'espère ilz m'obéront
sans aulcune difficulté, comme ilz feront en toutes aultres choses » 166) .
Ook don Jehan's benevolentie
duur betaald.
In feit hing de toekomst van het land opnieuw af van de vraag of er op
korte termijn voldoende geldmiddelen gevonden konden worden om de
achterstallige soldij aan de spaanse en duitse soldaten te betalen. Radicale

162) HUIJBERS, II, blz. 264; Mémoires Anonymes, I, blz. 263.
163) HUIJBERS, II, blz. 263.
164) VAN ZUIJLEN, II, blz. 933 e. v., 944.
165) GACHARD, Corr. de Ph. II, VI, blz. 698.
166) Zie voorafgaande noot. Van deze goede wil getuigde ook

zijn houding einde
april met betrekking tot het wangedrag van het Bossche garnizoen; vgl. blz. 45.
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middelen konden niet uitblijven. Onmiddellijk na de tot standkoming van
het edict stelden de Staten Generaal pogingen in het werk grote bedragen
te doen voteren 167). Aangezien Jacob Bacx slechts een deel van het benodigde geld in kas had voor uitbetaling van de soldij over de maand
maart werd de 19e maart bij de drie leden van 's-Hertogenbosch het voorstel ingediend tot inlevering van al het zilverwerk van kerken, kloosters,
ambachtsgilden, schutterijen, broederschappen en van de blokken van de
stad. Hiervan zouden slechts die voorwerpen uitgezonderd worden, die
onmiddellijk voor de eredienst bestemd waren zoals kelken en cibories
benevens het beroemde zilveren beeld van Sint Jan in de kathedraal 168).
Het initiatief hiertoe schijnt van hogerhand te zijn uitgegaan 169), al blijkt
niet of dit plakaat een algemene strekking heeft gehad en ook in andere
steden onderwerp van discussie is geweest.
In de boezem van de magistraat rees ernstig verzet, met name bij de
dekenen van de ambachten. Na ampele beraadslagingen bleven zeven ambachten 170) zich kanten tegen deze voorstellen, waarbij de bontwerkers en
de hoedenmakers elke aantasting van de kerkschatten, ook wanneer het niet
gewijde voorwerpen betrof, afwezen « als wesende pia legata » 171) . De
31e maart viel schepen Jan van der Steghen sr., die bij de nagenoeg permanente afwezigheid van Bloeijmans met de leiding der vergaderingen
belast was, hen bij. In een scherp requisitoir veroordeelde hij de eventuele
inlevering van het zilverwerk van de St. Janskathedraal « als wesende gecommen by legaten ende besetselen ende by den ouders der kercken gelaten
als pia legata ». Zelfs in deze toestand van uiterste nood zou men tot zulk
een daad niet mogen overgaan voordat de particulieren al hun zilveren
voorwerpen hadden beschikbaar gesteld. Hij werd door Adriaen Zegers
en een aantal raadsheren bijgevallen 172). Aan de integrale uitvoering van
het reeds genomen besluit schijnt geen gevolg gegeven te zijn, al liet de
magistraat drie zilveren stadskannen omsmelten 173). In 1578 zou deze aangelegenheid opnieuw aan de orde gesteld worden en tot nieuwe moeilijk
-hedn
aanleiding geven 174).
De muntmeester van Nijmegen, Jacob Jansz. de Jong, die de stad in het
vooruitzicht van de bij hem in te leveren zilveren voorwerpen f 3000,— had
GACHARD, Actes, I, blz. 132 e. v.
168) G. A., Notulen 19 maart 1577.
169) VAN ZUIJLEN, II, blz. 918.
170) De bakkers, wolwevers, kramers, gewantsnijders, bontwerkers, schrijnmakers
en hoedenmakers.
171) G. A., Notulen 19 en 20 maart 1579.
172) G. A., Notulen 31 maart 1579.
173) VAN ZUIJLEN, II, blz. 918.
174) Zie blz. 146.
167)
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voorgeschoten, kreeg dit bedrag gerestitueerd. Dat de man de kunst verstond zich te verrijken blijkt uit zijn hoge onkostennota en uit zijn eis
hem 12 % rente uit te keren over zes maanden. Ondanks tegenkanting van
de ambachtsdekenen, die zijn voorwaarden onredelijk achtten, besloten
het eerste en tweede lid op eigen verantwoording de lastige muntmeester zijn
zin te geven 175).
Dat de stedelijke regering in al haar geledingen onder de nieuwe verhoudingen loyaal met don Juan wilde meewerken bleek uit de goedkeuring,
die ook de ambachten, met uitzondering van de bakkers, gaven aan een
verzoek om een lening van 200000 kronen, door don Juan bij de Staten
Generaal aangevraagd. De eerste twee leden motiveerden hun adhaesie
« omme de benevolentie van don Jehan te captiveren ende mits dat zijnen
iersten heyssche is ende versueck » 176). Dat de gegeven goedkeuring afhankelijk werd gesteld van de toestemming van de andere Brabantse steden was
een clausule, die bij zaken van deze aard van ouds werd bedongen. Veeleer
was zij een herinnering aan de traditionele solidariteit van de Brabantse
steden dan een teken van weloverwogen gezamenlijk verzet tegen de wettige
landsheer.
Slechte betrekkingen
tussen burgers en soldaten.
Het is opvallend, dat de bakkers altijd genoemd worden onder de ambachten, die tegenstemden. Zij waren uiteraard het eerste de dupe van de
armoede, die onder de lagere bevolkingsgroepen geheerst moet hebben.
Naar mate de belastingschroef straffer werd aangedraaid zal de neiging
groter zijn geworden betalingen uit te stellen of op de lange baan te schuiven.
De brouwers, die niet corporatief waren georganiseerd, zullen de gevolgen
van het onvermogen van een deel der bevolking ook wel ervaren hebben.
Bier was immers de volksdrank bij uitstek. Zij vormden echter mede door
de grote bierexport in rustiger jaren een veel kapitaalkrachtiger groep,
waardoor zij beter gewapend waren tegen een periode van economische
malaise. Sommige hunner konden zelfs tot de meest gezeten inwoners van
de stad worden gerekend en namen veelal een vooraanstaande plaats in
in de stedelijke magistratuur 177).
De aanwezigheid van een groot garnizoen heeft ongetwijfeld het bier- en
175) G. A., Notulen 20, 22 en 25 april 1579; VAN ZUIJLEN, II, blz. 934 e. v.; vgl.

GUDDE, a. w., blz. 24.

176) G. A., Notulen 13 april 1577.
177) vgl. VAN DEN HEUVEL, De ambachtsgilden van 's-Hertogenbosch vóór 1629,
blz. 417.
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broodverbruik gestimuleerd, maar welk voordeel leverde dat op wanneer het
de soldaten bij gebrek aan contant geld soms toegestaan werd te betalen met
door de militaire overheid getekende biljetten, waarvan de nominale waarde
ingehouden zou worden op de later te ontvangen soldij. De 18e mei vroeg de
gonverneur zelfs een speciaal crediet van f 6000,— a f 7000,—, waardoor
de soldaten « overmits den grooten noot ende armoede van de gemeynen
knechten » in staat zouden worden gesteld brood en bier te kopen 178).
Het is moeilijk na te gaan, hoe de gewone soldaat er in deze jaren aan
toe was. Van de ene kant heet het, dat zij als varkens in een stal lagen 179),
van de andere kant werd opgemerkt, dat de soldaten geld genoeg hadden
of dat zij anders ook maar naar de lommerd moesten gaan 180). De officieren hadden zelfs «voll gelts, drincken ende klincken ». Daarenboven
nam men het de soldaten kwalijk, dat zij medio 1577 de land- en water.
poorten nog steeds gesloten hielden, in het bijzonder de Sint Antoniuspoort,
« want peys ende vrede is » 181) .
De verhouding tussen burgerij en garnizoen bleek steeds meer geprik.
keld te worden. Het brute optreden van de soldaten moet van de burgerij
wel het uiterste aan zelfbeheersing hebben gevraagd. Het optimisme van
don Juan ten aanzien van zijn pogingen de Spaanse en Duitse troepen aan
hem te doen gehoorzamen werd beschaamd door de averechtse uitwerking van
een brief, waarin hij de manschappen van het Bossche garnizoen ernstig
de les las naar aanleiding van hun schandelijk wangedrag tegenover hun
officieren en de plaatselijke bevolking. Na voorlezing van dit waarschuwend
schrijven op 2e Paasdag (8 april) «ilz sont esté tant alteréz et malcontents »,
dat een openlijk oproer tegen de bevelvoerende officieren uitbrak 182).
De gouverneur en de stedelijke regering drongen aan op vergeldings.
maatregelen. De Raad van State ontweek een beslissing 183), maar don
Juan zond Haller 184) naar 's-Hertogenbosch om in zijn naam de toestand
178) G. A., Notulen 20 april en 18 mei 1577. De soldaten ontvingen voor hun levens
Voor de inkwartiering kregen de burgers het zgn.-onderhutzg.sviceld
logiesgeld : GunDE, a. w., blz. 14 e. v.; zie ook deze studie blz. 107, noot 228.
179) VAN ALFEN, blz. 118.
180) G. A., Notulen 20 april 1577.
181) G. A., Notulen 19 mei 1577.
182) A. R. A., Audience 1738/1; brief van de gouverneur aan de Raad van State
d. d. 11 april 1577. Gouverneur de Senselles, die zich in deze aangelegenheid zeer actief
betoonde, had in drie jaren de stad niet kunnen verlaten vanwege de roerigheid van het
soldatenvolk : A. R. A., Audience 1738/1, brieven van 12 en 26 maart en 1 april 1577.
183) A. R. A., Audience 1710/1; brief van de Raad van State aan de gouverneur
d. d. 13 april 1577.
184) Bedoeld kan zijn Charles de Haller, die in oktober 1577 door de Staten
Generaal was aangewezen als verbindingsman tussen de Staten en Matthias : vgl.
JAPIKSE, Res., I, blz. 525, 527 en 529.
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ter plaatse te beoordelen. De magistraat toonde zich dankbaar voor de
medewerking van de nieuwe landvoogd 185). In de loop van april had
pensionaris Hessels tweemaal een onderhoud met hem. Een delegatie van
het Bossche garnizoen onder kapitein Engelbert, wiens vaandrig tijdens
de laatste muiterij dodelijk werd gewond 186), werd gedwongen, « voor den
voors. Don Jehan op hen knieden liggende », schuld te bekennen en vergif.
fenis te vragen 187).
Ongetwijfeld is don Juan op deze wijze erin geslaagd het vertrouwen te
winnen van een groot aantal personen. Dit vertrouwen werd versterkt door
het succes, dat hij behaalde met betrekking tot het garnizoen van Maastricht. Terwijl het grootste deel van de achterstallige soldij door gebrek aan
middelen niet uitbetaald was hadden de troepen 28 april 1577 toch de stad
verlaten met als bestemming Spanje en Italie, waar zij op schuldbrieven
zouden kunnen innen wat zij te goed hadden 188).
Rumoer rond « kettereche liedekens »;
de eensgezindheid ondergraven.

Bedoeld als blijk van zijn goede wil en oprechte bedoelingen werd dit
succes als zodanig ook door de Staten Generaal erkend en aanvaard. De
4e mei werd de landvoogd in Brussel met alle uiterlijke luister, hem in zijn
rang verschuldigd, gehuldigd. Het evangelieboek, waarop hij de eed aflegde,
werd vastgehouden door Metsius, waarna de Bossche bisschop in de koninklijke kapel een plechtige H. Mis opdroeg 189). Meer dan iemand anders
had deze vurige prelaat de erkenning van don Juan doorgedreven 190).
Al was de meerderheid waarmee dit besluit genomen was klein geweest, in
deze eerste meidagen van het jaar 1577 heerste er met name in het Spaanse
kamp een optimistisch vertrouwen in de toekomst. Met zachtheid en door
zijn goed humeur zou deze Spaanse prins, zo -schreef Granvelle aan de
Koning, er in slagen de liefde voor de wettige vorst in deze landen opnieuw
te doen ontvlammen, een genegenheid, die zoveel geleden had « non par la
faute de Votre Majesté, mais par les mauvais traitements qu'ils ont regus
de ceux, qui ne connaissaient pas 1'humeur de la nation... » 191) . Dit aan

185) A. R. A., Audience 1710/1; brief van de magistraat d. d. 25 april 1577.

186) Zie noot 182.
187) VAN ZUIJLEN, II, blz. 944.
188) GACHARD, Corr. de Ph. II, V, blz. 329, 330 en 338.
189)a. w., blz. 401; Mémoires Anonymes, I, blz. 291.
190) A. M. FRENKEN, Het geschrift van Laurentius Metsius, in Brabantia, IV (1955),
blz. 106-107.
191) GACHARD, Corr. de Ph. 11, V, blz. 334.

te voelen bleek ook het zwakke punt van don Juan. Naarmate de dagen van
de maand mei verstreken en het steeds duidelijker werd, dat de onderhandelingen met de prins van Oranje over de erkenning van de landvoogd
in Holland en Zeeland door de onwil van Oranje op niets zouden uitlopen,
kwam zijn oude wantrouwen opnieuw boven. « Gutre que le prince d'Orange
n'est pas disposé à se soumettre, comme je le dirai plus bas, il a tant de
partisans en terre ferme et cette population-ci est tellement insolente, qu'il
fait ce qu'il veut » 192) .
In een rondschrijven van 23 mei had don Juan alle stadhouders en
rechtscolleges er op gewezen, dat het met de heimelijke activiteit van predikanten en ketters uit moest zijn. Zij, die zich aan compromitterende daden
op dit gebied schuldig maakten, moesten gerechtelijk worden vervolgd 193).
De 22e mei had de landvoogd een brief gericht aan schout en schepenen
van de stad 's-Hertogenbosch, waarin werd meegedeeld, dat men vernomen
had, « dat men aldaer singht ende vercoopt veele kettersche ende scandalose
liedekens en boecken, twelck gheenssins en behoert geleden te wordden » 194) . Dat « 1'humeur de la nation » ook dat der Bossche overheid was
bleek uit de reactie van de drie leden, die zich klaarblijkelijk door deze
waarschuwing in hun eer aangetast achtten. Zij besloten terug te schrijven,
dat de stad ten onrechte beschuldigd was van deze ketterse activiteiten.
De smeden stelden voor, degenen, die dit aan don Juan geschreven hadden,
te doen ontbieden om te weten te komen wat zij ermee voor hadden « dat
zy desen stadt zoe beschamen ende blameren » 195). De 5e juni 1577
werd Mr. Marten Bardoul, secretaris van de bisschop 196), daartoe op het
stadhuis ontboden, waar hij overigens ontkende in deze zaak de hand te
hebben gehad. Dat de ambachten met hun beschuldiging de geestelijkheid op
het oog hadden bleek uit het afwijzen van een kleine lening van f 1000,—
voor het garnizoen onder het motief, dat diegenen maar moesten betalen, die
de stad in Brussel hadden aangeklaagd, dan wel zij, die zulk een prijs stelden
op het behoud van het garnizoen zoals geestelijke personen en andere 197).
Ongelukkigerwijze viel dit alles samen met de eis van een zekere Everardt
van Arckel om restitutie van de schadevergoeding, die hij in 1566 had
moeten betalen, omdat in dat jaar de graaf van Megen stormhoeden, leren
en harnassen afhandig waren gemaakt bij zijn actie tegen het opstandige
's-Hertogenbosch. Ofschoon terecht werd opgemerkt, dat de man met zijn
192)a. w., blz. 351.
193)a. w., blz. 347.348.
194)A. R. A., Audience 1710/1.
195) G. A., Notulen 27 en 28 mei 1577.
196)Hij kwam einde 1577 opnieuw in conflict met de magistraat : zie blz. 93.
197) G. A., Notulen 5 juni 1577.
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verzoek rijkelijk laat was zag men in de omstandigheid, dat hij juist nn
daarmee voor de dag kwam, een symptoom van een streven Den Bosch in
Brussel een kwade naam te bezorgen 198).
De geprikkelde wijze, waarop de Bossche magistraat reageerde op de
vermaning van don Juan doet vermoeden, dat hij de plank toch niet helemaal mis had geslagen. Dit wordt bevestigd door een nauwelijks leesbare
marginale aantekening in het notulenregister : « item opt singen ende ver
ende gereme--copenvadliksbyentadhourvsi
dieert » 199). De activiteit van de calvinisten in Den Bosch in deze periode
is moeilijk te controleren. Sinds 1571 bestond er weer een clandestiene hervormde gemeente 200). In februari 1576 verschenen afgevaardigden van de
Bossche gemeente « l'Arbre au bois » op een in Antwerpen gehouden vergadering van de provinciale synode 201). Waarschijnlijk hebben de Bossche
calvinisten zich in dit stadium nog beperkt tot een langzame infiltratie in
het besef, dat de tijd voor hen werkte.
De algemene toestand immers verslechterde snel. De 31e mei schreef don
Juan aan de Koning, dat hij de toestand als verloren beschouwde 202). Dit
stemde overeen met de mening van de vicaris-generaal van het aartsbisdom
Mechelen, Morillon, die 1 juni zijn vriend Granvelle berichtte : « quant à
l'estat des affaires publicques il est aussi malade que les unions, et je ne
veoids aultre que une confusion devant la main et la Religion perdue ».
De schuld van deze toestand droeg de prins van Oranje, zo schreef hij, die
iedereen intimideerde en zijn invloed naar alle zijden uitbreidde. « II dict
ne tenir que à luy qu'il n'ayt Utrecht et Bois le Duc, et il dict vray et les
aurat quant il vouldrat » 203) .
Niets wees er echter op, dat een revolutionaire geest de Bossche burgerij
er reeds toe dreef spontaan met de prins van Oranje gemene zaak te maken.
Slechts één motief overheerste toen zoals vroeger, met name bij de ambachten, de afkeer van nieuwe belastingen. Voor de 22e mei was in Brussel
een speciale dagvaart van de Staten van Brabant bijeengeroepen om te
beslissen over het voorstel van de Staten Generaal voor het gehele gebied
der Nederlanden een algemene omslag over iedere inwoner vast te stellen.
Niemand zou hiervan mogen worden uitgezonderd, ook de geestelijkheid
198) G. A., Notulen 21 en 24 mei 1577.
199) G. A., Notulen 27 mei 1577.
200) L. J. ROGIER, Geschiedenis van het katholicisme in Noord Nederland in de
16e en 17e eeuw, I, blz. 367.
201) W. MEINDERSMA, De reformatorische beweging der XVle eeuw te 's-Hertogenbosch, in Ned. Archief voor Kerkgeschiedenis, VIII (1911), blz. 63. Vgl. deze studie,
blz. 154.
202) GACHARD, Corr. de Ph. II, V, blz. 382-383.
203) Pior, Corr. du cardinal de Granvelle 1565-1583. VI, blz. 221.

48

niet 204) . Hoewel gevraagd was, dat de Bossche gedelegeerden « met vol
ende zonder te ruggen te seynden ofte scrijven » zouden kunnen-comenlast
optreden, omdat er veel aan gelegen was, dat deze zaak spoedig haar beslag
zou krijgen, weigerde de stedelijke regering van « doude maniere vandoen »
af te wijken. De eerste twee leden, in aanmerking nemende de grote nood
van het land, gingen reeds bij de eerste beraadslagingen over dit onderwerp
met de voorgestelde heffing accoord. Wel stelden zij als voorwaarde, dat de
gelden, die op deze wijze in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch zouden
worden opgehaald, voor het onderhoud van de troepen in dit gebied werden
gebruikt en na hun afdanking aan delging van schulden en van geleende
penningen zouden worden besteed 205).
Het conservatisme der ambachten.
De ambachten gooiden echter roet in het eten, en, zoals in november
dreigden zij door hun uitdrukkelijke weigering deze hele aan
losse schroeven te zetten, al betoogden de eerste twee leden-gelnhidop
nog zo stellig, dat de ambachten de zaak omdraaiden. Het ging niet aan
eerst na afdanking van de huursoldaten geld te willen voteren wanneer dit
geld juist voor dat doel werd aangevraagd. Bovendien zouden de gevolgen
van deze weigerachtige houding voor het land de ergste gevolgen kunnen
hebben. Bloeijmans en pensionaris Hessels bevonden zich in de hoofdstad
dan ook in een pijnlijke situatie. Laatstgenoemde liet weten, dat de gedeputeerden van Leuven namens de magistraat reeds in de nieuwe omslag hadden toegestemd en dat andere steden en gewesten dit ook hadden gedaan.
De ambachtsdekenen bleven echter ook in tweede instantie bij het eenmaal
ingenomen standpunt « want zoe zij meer consenteren hoe zij meer belast
worden » 207). Hoogstwaarschijnlijk hebben de Staten van Brabant met het
Bossche standpunt geen rekening meer willen houden 208), want toen de
Staten Generaal 28 juni 1577 de gewestelijke Staten van Artois op de meest
dringende wijze en in naam van het vaderland er aan herinnerden, dat het
hun plicht was hun goedkeuring aan deze algemene quotisatie te geven,
gaven zij te kennen, dat de statenvergaderingen van alle andere gewesten
hierin reeds hadden toegestemd. Wanneer de gevraagde gelden niet worden
opgebracht, zo verklaarden de Staten Generaal, dan blijft het land bloot1576 206),

204) Vgl. GACHARD, Actes, I, blz. 176.

205) G. A., Notulen 7 juni 1577.
206) Zie blz, 28.
207) G. A., Notulen 10, 11, 19 en 21 juni 1577.
208) Vgl. de mening van Hessels dienaangaande : blz. 113-114.
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gesteld aan de woede en de willekeur van de soldaten, waarvan genoeg
voorbeelden zijn aan te wijzen, gezien « les torments et oultrages exécrables
qu'en souffrent et pátissent les bons bourgeois et citadins de Bois le Duc,
Breda, Berges, Ruremonde et aultres chargés desdicts Allemans » 209).
In welk een mate de ambachten van 's-Hertogenbosch te kort schoten in
het nationale besef, dat allerwegen en in het bijzonder bij de hogere standen begon te ontluiken, bleek te meer uit hun weigering de Unie van
Brussel, waarop de handtekeningen van verscheidene leden van de Staten
Generaal nog ontbraken, door de stad 's-Hertogenbosch te doen ondertekenen. Hoewel het eerste en het tweede lid zonder ernstige bezwaren hun
fiat aan dit voorstel hadden gegeven, verklaarden de dekens van enige
ambachten, <4 dat sy d'Unie nyet en verstaen ende daer inne swaricheyt
maken », een zienswijze, die door de anderen werd overgenomen. Zij
grondden hun verzet op hun overtuiging, dat voor hen alleen de Blijde
Inkomste van belang was en dat het erop aan kwam deze te doen naleven
benevens de Gentse Pacificatie 210). Blijkbaar konden zij zich niet losmaken
uit de particularistische gedachtenwereld, waarin met name de Brabantse
steden tot dan toe altijd hadden geleefd en ten dele nog leefden. In hun
vereenvoudigde visie op het gebeuren in de Nederlanden zagen zij in ieder
streven om tot een grotere onderlinge eenheid tussen de gewesten te geraken
de kiem van een gevaar, dat ook van Spaanse zijde dreigde en dat juist
aanleiding was geworden zich tegen de plannen van de landsheer en van
diens gouverneurs te verzetten. De trouw aan de vorst, waarvan alle partijen, zelfs de Prins en de Staten van Holland, bleven getuigen, moet het
voor menig burger, die met het Brusselse milieu niet in aanraking kwam,
moeilijk hebben gemaakt zijn standpunt te bepalen. De gewone man was
nu eenmaal een realist en zag veelal niet verder dan wat in zijn onmiddellijke omgeving voorviel.
Ontwrichting van het dagelijkse leven;
angst voor economische boycot
door Holland en Zeeland.

Behalve zijn angst voor de hoge belastingen gaf het dagelijks gebeuren
hem ook in 's-Hertogenbosch aanleiding genoeg tot grote zorgen. Het
optreden van het garnizoen werd met de dag gevaarlijker en leidde op de
duur tot een volkomen ontwrichting van het dagelijkse leven. Het overlijden

209) GACHARD, Actes, 1, blz. 189.

210) G. A., Notulen 7 en 10 juni 1577; vgl. VAN ALFEN, blz. 122.
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van Hans van Limbach op 28 april 1577 211) zal aan deze ontwikkeling niet
vreemd geweest zijn. Hopman Freindt, die voorlopig met het commando
werd belast, bezat niet het gezag van de gestorven kolonel. Bovendien was
hij, naar later zou blijken, minder staatsgezind. Burgers werden in het
openbaar gemolesteerd of zelfs in banden geslagen en kooplui bij de
stadspoorten lastig gevallen. De soldaten rotten samen op de Markt, waar
zij onder groot misbaar dreigementen uitten « als dat zy de schelmsche
borgeren al te samen om hals souden brengen ». Hoezeer hun optreden
zich richtte tegen alle burgers zou men mogen afleiden uit hun snoevende
bewering, dat de stadhouder van de hoogschout en jonker Zacharias van
Brecht, beiden katholieken van onverdachten huize, daarbij hun eerste
slachtoffers zouden zijn. De moord op een burger, die 15 juni op de Vismarkt plaats greep, was aanleiding, dat de stedelijke regering in allerijl
een brief richtte aan don Juan, waarin zij verklaarde op deze wijze de
zaken niet lang meer in handen te kunnen houden. Het geduld van de
burgerij raakte uitgeput, waardoor het ergste mocht worden gevreesd 212).
De landvoogd zond voor de tweede maal Haller 213) naar Den Bosch om
te trachten de manschappen van het garnizoen tot rede te brengen 214).
Zoals in 1576 werden onder strenge straffen alle voorstellingen en optochten
afgelast. Kinderen mochten niet langer in processies meetrekken 215).
Het was niet verwonderlijk, dat door de abnormale omstandigheden ook
de toestand van de stadsfinancien te wensen overliet. Zo was er al jaren
geen rente meer uitbetaald aan de crediteuren. Voor zover deze buiten de
stad woonden zou dit kunnen leiden tot arrestatie van Bossche burgers.
Teneinde dit te voorkomen besloot de magistraat de belasting op bier, wijn
en tarwemeel, de 2e november bij wijze van tijdelijke maatregel ingevoerd 216), na overwinning van fel verzet van de ambachtsgilden voor drie
maanden te verlengen 217). De 17e juli 1577 verhoogde de magistraat met
meerderheid van stemmen de bestaande omslagen op de bierimport tijdelijk

211) A. R. A., Audience 1738/1, brieven van de gouverneur d. d. 28 april 1577 aan
de Raad van State en aan don Juan. — Van Limbach werd in de Sint Janskerk begraven : HERMANs, Kronijken, II, blz. 318.
212) A. R. A., Audience 1738/1, brieven van de magistraat en van de gouverneur
d. d. 15 juni 1577.
213) Vgl. noot 184.
214) A. R. A., Audience 1738/1, brief van don Juan d. d. 18 juni 1577; vgl. VAN
ZUIJLEN, II, blz. 935.
215) G. A., Notulen 19 juni 1577.
216) Zie blz. 27.
217) G. A., Notulen 21 mei, 12 en 16 juli 1577. Er zou een onderzoek worden inge.
steld naar de vraag of er in Holland en Zeeland wél regelmatig renten werden uitbetaald

aan Bossche geldschieters.
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met 10 stuiver per aam. Hiervan zouden vooral de brouwers van Nijmegen
en Delft de dupe zijn. Terecht vreesden enige ambachten, die het met deze
politiek niet eens waren 218), dat er met name in Holland en Zeeland bij
wijze van represaille soortgelijke maatregelen tegen Bossche kooplieden
genomen zouden kunnen worden, wat vooral voor de export van boter en
kaas naar 's-Hertogenbosch funeste gevolgen kon hebben. De kramers, wier
belangen hierbij in het bijzonder op het spel stonden, wezen er in dit
verband met nadruk op, « dat die van den Bossche dagelijcx met dien van
Hollant tracteren ende handelen » 219) . Ook elders ondervonden Bossche
handelaren moeilijkheden zoals bij de Zennsche tol te Antwerpen, waar
de tollenaar als nieuwigheid had ingevoerd voor goederen, die naar Den
Bosch werden getransporteerd, een bepaald certificaat te eisen 220).
Van zijn kant evenwel besloot de magistraat aan de wijnhandelaren, die
buiten de stad kelders hadden gehuurd om aan de stedelijke belastingen
te ontkomen 221), niet langer tolbrieven uit te reiken, waardoor zij van de
tolvrijdom, die de stad op vele plaatsen langs de grote rivieren genoot,
geen profijt zouden kunnen trekken. Zij die niet wilden bijdragen in de
stadslasten konden immers ook geen recht meer doen gelden op de bescherming van de stedelijke privileges 222).
De Naamse misstap;
stedelijke regering achter
de Staten Generaal.
Inmiddels sleepten de onderhandelingen zich voort, die don Juan te
Mechelen, waar hij zich veiliger waande dan in het roerige Brussel, met de
hoogduitse troepen voerde 223). Zijn wantrouwen tegen de bedoelingen van
de radicaalgezinden werd steeds groter evenals zijn verlangen om tegen
hen gewapenderhand op te treden. Op deze gronden mag men twijfel uitspreken ten aanzien van de oprechtheid van zijn bedoelingen het vreemde
soldatenvolk zo spoedig mogelijk uit het land te doen vertrekken. Hoe
begrijpelijk vanuit zijn standpunt zijn toorn was naar aanleiding van de
218) Dit waren de vleeshouwers, speldenmakers, viskopers en kramers.
219) G. A., Notulen 17 juli 1577. Nog in oktober 1606 wees aartshertogin Isabella
de Spaanse regering er op, dat 's-Hertogenbosch het niet kon stellen zonder handelsverkeer met de rebellen : J. H. KERNKAMP, De handel op den vijand 1572 -1609, II,
blz. 321. Zie ook deze studie, blz. 277.
220) G. A., Notulen 19 juni 1577.
221) Vgl. blz. 36.37.
222) G. A., Notulen 30 juli 1577.
223) BOR, Nederlandtsche Oorloghen, II, 10e boek, f. 248-250; Vgl. GACHARD, Corr. de.
Ph. II, V, blz. 762.763.
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houding van de prins van Oranje, die op een definitieve breuk met de
landvoogd aanstuurde en daarvoor unfaire middelen niet schuwde 224),
hij had vóór alles moeten trachten de leden van de hoge adel, die in deze
periode nog de touwtjes in handen hadden, aan zich te binden. Hun strijd
voor de « Nederlandse » zaak stond immers trouw aan de Koning niet in
de weg en de toekomst zou uitwijzen, dat zij zeker niet bereid waren de
oude religie aan dit vrijheidsideaal op te offeren.
In plaats van terug te keren naar de hoofdstad en aan de eerzucht van
deze adel tegemoet te komen door zijn Spaanse adviseurs te ontslaan trok
hij zich terug in het Zuiden, waar hij 24 juli 1577 de citadel van de
stad Namen benevens enige andere plaatsen in dit gebied deed bezetten.
Hij had zijn tegenstanders geen beter wapen in handen kunnen geven. De
aanslag immers dreef de gematigde middenpartij terug in de armen van de
prins van Oranje, die van een serie brieven, voor don Juan bestemd en in
Zuid Frankrijk onderschept, gebruik maakte om laatstgenoemde volledig
in discrediet te brengen. De verwarring, vooral bij de goedwillenden, was
groot. De moeilijkheid van de keuze, die men door de Gentse Pacificatie
en het Unieverdrag van Brussel gemeend had te kunnen omzeilen, deed
zich opnieuw in volle kracht gelden, al werden de relaties met don Juan
aanvankelijk nog niet afgebroken en behandelden de Staten Generaal hem
met de hem verschuldigde eerbied.
De landvoogd liet geen poging na zijn handelwijze toe te lichten en te
rechtvaardigen. Ook schout en schepenen van 's-Hertogenbosch ontvingen
een brief, waarin hij de oorzaken vermeldde «waerom zynen Hoocheyt
hem binnen der stadt van Namen begheven hadde ».
De drie leden stelden daartegenover als hun vaste overtuiging, dat een
oplossing voor de ontstane benardheden slechts gevonden kon worden in
een strikte naleving van de bestaande overeenkomsten tussen don Juan,
de prins van Oranje en de Staten Generaal, i. c. dus de Gentse Pacificatie
en het Eeuwig Edict « ende dat mits d'observancien ende onderhoudinge
van de oude chatolycque religie ende d'authoriteyt vanden Coninck ende
Zynder Hoocheyt ». Aan don Juan zou in deze geest worden teruggeschreven. Pensionaris Hessels en Mr. Henrick Bloeijmans, die na een langdurig
verblijf in Brussel naar 's-Hertogenbosch was teruggekeerd, waar hij van
22 - 30 juli enige vergaderingen van de stedelijke regering voorzat, kregen
opdracht dit standpunt in de vergadering van de Staten Generaal in te
nemen. Enkele ambachten waren van mening, dat Bloeijmans in deze
kritieke situatie beter in Den Bosch kon blijven, terwijl de wolwevers

224) P. A. M. GEURTS, De Nederlandse opstand in de pamfletten 1566-1584, blz. 60.
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voorstelden de hele kwestie aan te houden en geen beslissing te nemen
voordat het antwoord van don Juan op een voorstel, dat de afgezanten van
de Staten Generaal hem hadden gedaan, bekend was 225). Het standpunt
van de Bossche stedelijke regering was gematigd. Felle aanvallen op de
persoon van de landvoogd, waartoe de prins van Oranje zich om begrijpelijke redenen liet verleiden 226), werden er niet gehoord of werden niet
opgetekend. Toch blijkt uit de beraadslagingen, dat de stad zich achter de
Staten Generaal stelde. De niet mis te verstane belijdenis met betrekking
tot handhaving van het oude geloof en handhaving van het gezag van de
landsheer was hier niet mee in tegenspraak. Ook de regering van een
machtige stad als Antwerpen, waar 1 en 2 augustus 1577 de Duitse vendels
met geweld werden verjaagd en drie weken later een begin zou worden
gemaakt met de sloping van de Spaanse citadel, bleef vasthouden aan de
handhaving van de oude katholieke Roomse religie en aan de autoriteit en
onderdanigheid, die men Zijne Majesteit als hertog van Brabant verschul
227) .
-digwas
Speculerend op deze ingeboren trouw richtte don Juan zich bij herhaling
tot de gewestelijke statenvergaderingen, rechtscolleges en de regeringen van
steden, met name in het Waalse gebied. Zo zond hij 31 juli 1577 een rondschrijven aan zeven en dertig steden, waaronder Mechelen en in het Brabantse de vier hoofdplaatsen. De le augustus en de 14e augustus trachtte
hij opnieuw ook de Bossche magistraat voor zijn standpunt te winnen 228).
Aan het slot van laatstgenoemde zeer uitvoerige brief verklaarde don Juan :
« ne sommes en riens changez de nostre premier pied de doulceur et
benevolence... estants seullement marryz que pour la malice de quelzques
pervertz espritz ce si beau et bon pays ait a se perdre si pouvrement et
misérablement que Dieu ne veulle » 229) .
De gouverneur van Den Bosch komt ook voor op een lijst van zeven
en twintig personen, onder wie Champagney en de heer van Heeze, aan wie
de landvoogd 24 juli een remonstrantie deed toekomen 230). Al deze activiteit mocht niet baten. Buiten Namen en Luxemburg was geen stad van
betekenis op dit ogenblik bereid de Pacificatie en de Unie van Brussel op
te geven. De prins van Oranje had juist op deze punten altijd de grootste
nadruk gelegd. Om het gewicht daarvan was het volgens hem verantwoord
225) G. A., Notulen 29 en 30 juli 1577.
226) Archives, VI, blz. 121 e. v.
227) F. PRIMS, De kolonellen, blz. 22; Antwerpsch Archievenbiad, le reeks, deel
XIV, blz. 332.
228) A. R. A., Audience 1685/2.
229) G. A., Ingekomen Stukken 1576, kopie naar het origineel.
230) A. R. A., Audience 1685/2.
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de godsdienstkwestie te behandelen als een aangelegenheid van latere orde.
Het was in de gegeven omstandigheden begrijpelijk, dat zijn invloed met
de dag toenam nu de evolutie der verschijnselen hem gelijk scheen te geven.
Tijdens de bekende rondtocht, die hij vroeg in de zomer van het jaar 1577
hield door het Noorderkwartier van Holland en stad en land van Utrecht,
werd hij begroet als « Willem- Vader ». Het enthousiasme was zeer groot
en « wat hij riet wert aenghenomen ende voor goet ghehouden ende achter
» 231) . Dit moet zijn weerslag in het Zuiden hebben gehad. De jaren--volcht
lang gevoerde propaganda miste er zijn uitwerking niet en had tot gevolg,
dat steeds meer leiding gevende personen, vooral onder de hoge ambtenaren,
naar zijn zienswijze in politicis begonnen over te hellen.

Grote invloed van pensionaris Hessels.
Een dergelijke figuur was ook de Bossche pensionaris Andries Hessels.
Dachten de stedelijke regenten over het algemeen slechts in meer beperkte
en provinciale begrippen, hij nam meestal een breder standpunt in, waarbij
zijn staatsgezindheid steeds duidelijker aan de dag kwam. Hoewel in feite
slechts als tweede pensionaris benoemd, trad hij in deze periode meer op
de voorgrond dan Roelof Loekeman, eerste pensionaris van 's-Hertogenbosch, en verwierf hij zich in Brussel een groot aanzien. Zo nam hij 21 mei
1577 naast Roland de Courteville, schepen van het Vrije in Vlaanderen,
en de pensionaris van Doornik zitting in een commissie uit de Staten
Generaal, die een regeling moest treffen voor de zaak van de Duitse regimenten 232). Toen er begin juni 1577 in Brussel geruchten de ronde deden,
dat de leden van de Staten Generaal in verbinding zouden staan met de
hertog van Alençon om hem het gouverneurschap over de Nederlanden aan
te bieden, werd hij met de abt van Nienhoven en de baron van Liedekercke
aangewezen hiernaar een onderzoek in te stellen 233). Met de burgemeester
van Deventer en Jan Gilles, raad en rekenmeester van Brabant, kreeg
Hessels 10 juli 1577 opdracht bij de Staten van Gelre stappen te ondernemen in verband met hun weigering kapitaal op te nemen 234). De
6e augustus 1577 werd hem de belangrijke taak toegedacht samen met
Champagney, een van de voornaamste leiders van het verzet, die in deze
periode een zeer belangrijke rol speelde 235), en met van Meetkercke, pen231) Boa, II, 10e boek, f. 254 v.
232) JAPIKSE, Res., I, blz. 258.
233)a. w., blz. 208.
234) a. w., blz. 490.
235) Vgl. G. RENSON, Frederik Perrenot, heer van Champagney, en Willem van
Oranje, in Miscellanea historica in honorem Leonis van der Essen, deel II, blz. 567-577.
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sionaris van het Vrije, een brief op te stellen voor de steden « avecq
justification de nostre légittime deffence », blijkbaar bedoeld als tegenzet
in het missivenoffensief van don Juan 236).
In februari 1577 heeft hij contact met de prins van Oranje 237). Al was
hij dan niet als de Utrechtenaar Floris Thin, die zich geheel gewonnen gaf
aan de ideeën van de Prins, toch moet zijn vertrouwen in Oranje groot
zijn geweest. Dit bleek uit zijn houding naar aanleiding van de opdracht,
die hij 11 juli ontving, om als vertegenwoordiger van de Staten Generaal
en als afgezant van de Bossche stedelijke regering bij don Juan te pleiten
voor een spoedige oplossing van het garnizoensvraagstuk238). Toen hij
de landvoogd niet meer in Mechelen aantrof ontwierp hij wel het schrijven,
die hij 11 juli ontving, om als vertegenwoordiger van de Staten Generaal
worden goedgekeurd 239), maar droeg hij tegelijkertijd zorg voor een
missie van de heer van Oirschot naar Holland teneinde daar contact op te
nemen met de Prins met het doel « tselve garnisoen vuyt te crygen ende
de Stadt te verseeckeren » 240).
Militaire terreur.

Zelf keerde Hessels naar Den Bosch terug, waar de toestand opnieuw
verslechterd was en wel in zulk een mate, dat hij het raadzamer achtte
buiten de wallen te blijven in het dorp Vught, in welk dorp toen al verscheidene buitenplaatsen bestonden van Bossche patriciërs- en regentengeslachten.
Vanaf 22 juli 1577 vergaderde de magistraat niet meer op het stadhuis
uit overwegingen van veiligheid en tevens om aan de lastige gewoonten te
ontkomen, die de gouverneur en de hoge officieren hadden aangenomen,
bij tijd en wijle onverwachts in zulk een vergadering te verschijnen om hun
eisen ten aanzien van de uitbetaling van de soldaten kracht bij te zetten.
Aanvankelijk hadden de bijeenkomsten van de drie leden plaats in de
sacristie van de Sint Jan, daarna bij tussenpozen in een van de zalen
van het grote Predikherenklooster 241).
De vijandigheid van de Duitse troepen tegenover dF bevolking werd zo
groot, dat zij er toe overgingen straten op te breken en de Markt met
wallen tot een soort vesting te maken. Geschut werd opgesteld, waarmee
236) JAPIKSE, Res., I, blz.

237) Vgl. blz. 40.

219 en 553.

238) GACHARD, Corr. de Ph. II, V, blz. 776 e. v.
239) JAPIKSE, Res., I, blz. 269.
240) VAN ZUIJLEN, II, blz. 944 e. V.; de heer van Oirschot daar als de heer van Amby

aangeduid.
241) Het belangrijkste deel van het archief werd in de Sint Janskerk in veiligheid
gebracht : G. A., Notulen 11 augustus 1577; VAN ZUIJLEN, II, blz. 932.
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zij de op dit plein uitkomende hoofdstraten konden bestrijken 242). Troepen.
bewegingen van Staatse zijde in de omgeving van de stad deden de spanning in zulk een mate stijgen, dat de gouverneur de magistraat om publicatie verzocht van enige ingrijpende ordebepalingen zoals een verbod om
buiten de stad te gaan en een dringende oproep tot de burgerij om zich
van elke uiting van misnoegen en ontevredenheid over het gedrag van het
garnizoen te onthouden. Van hun kant zouden de soldaten hetzelfde doen.
Bovendien verlangde de gouverneur, dat de Vughterpoort en de Orthenpoort
zouden worden dichtgemaakt. De ambachten wezen een dergelijke publicatie echter van de hand « mits dat de borgers hen nyet misdaen hebben noch
met woorden noch wercken ». Wel werd de blokmeesters opgedragen de burgers aan te zeggen, dat de soldaten niet mochten worden lastig gevallen 243).
Ook op het platteland van de Meierij werd de toestand ondraaglijk.
Reeds maanden lang zwierven muitende Spaanse soldaten door deze streken,
waar zij vanuit Helmond en Eindhoven opereerden 244) . De 13e september
1577 kreeg de drossaard van Brabant door tussenkomst van Hohenlohe
opdracht met zijn politietroepen in het kwartier van 's-Hertogenbosch op
te treden tegen de « brigans, voleurs, meurtriers et malfacteurs », waarvan
het in dit gebied wemelde 245).
Inmiddels had Hessels 12 augustus 1577 door bemiddeling van jonker
Heym uit Vught 246) bij de magistraat van 's-Hertogenbosch zijn geloofsbrieven doen indienen, waarin hij meedeelde van de Staten Generaal officieel opdracht te hebben namens de Staten met het garnizoen in Den
Bosch te onderhandelen. Hoewel het zelfstandig optreden van de tweede
pensionaris vooral bij enige ambachten verzet opriep — « dat Hessels thuis
kome ende egheen perpetuelIen commissien » 247) — waarbij men met name
zijn besluit niet binnen de stad te verschijnen bevreemdend vond, werd
eenstemmig zijn voorstel aangenomen door het uitbetalen van vier maanden
soldij het garnizoen tot heengaan te doen bewegen. Slechts werd opgemerkt,
dat de stad dan ook geen nieuw (d. i. Staats) garnizoen zou hoeven in te
nemen, omdat de verdediging een zaak was van de burgerij zelf 248).
VAN HEURN, II, blz. 97 e. v.
243) G. A., Notulen 10 aug. 1577.
244) A. R. A., Audience 1710/1; uitvoerig niet gedateerd verslag van het platteland
van de Meierij aan de Staten Generaal. Vgl. VAN ZUIJLEN, II, blz. 943. Helmond en
Eindhoven wisselden meermalen van bezetting.
245) JAPIKsR, Res., I, blz. 383; vgl. a. w., blz. 268.
246) Waarschijnlijk Johannes Heym, die vanaf 1578 meermalen als schepen vermeld
wordt. Het kasteel Maurick in Vught behoorde tot 1681 aan dit invloedrijke en oude
Bossche patriciërsgeslacht. Hessels zal vermoedelijk daar hebben vertoefd.
247) G. A., Notulen 11 aug. 1577.
248) G. A., Notulen 12 en 14 aug. 1577. Drie maanden soldij zouden in geld, één
maand in de vorm van laken worden uitbetaald.
242)
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Dat de ambachten, die tot dan toe niet of slechts na grote aandrang
hadden toegestemd in het voteren van bepaalde bedragen voor het garnizoen,
nu plotseling zo gewillig werden, terwijl het toch over een grote som ging,
vond zijn oorzaak gedeeltelijk in hun overtuiging, dat men met het regelmatig verstrekken van kleinere bedragen de soldaten als het ware « opten
hals koopt », terwijl de stad de schijn op zich zou laden met het garnizoen
te willen samenspannen 249). Wanneer men er niet mee bereikte, dat het
garnizoen de stad ontruimde, vonden de dekenen elke cent, aan de soldaten
besteed, weggegooid geld. Van de andere kant wijst de door hen gegeven
goedkeuring er wel op, dat ook bij hen het inzicht veld won, dat een langer
volhouden van hun verzet voor de stad op een ramp zou kunnen uitdraaien.
Daarvoor wilden zij blijkbaar niet de verantwoordelijkheid op zich nemen.
Ook trouwe aanhangers van don Juan moeten medio augustus 1577 wel
hebben aangevoeld, dat van die zijde niet meer te rekenen viel op enige
steun ten aanzien van een wegtrekken van de garnizoenen, integendeel zelfs.
De 15e augustus richtte hij immers een oproep tot de Spaanse officieren
en soldaten, die reeds uit de Nederlanden vertrokken waren, hen uitnodigend terug te keren nu de bevolking zich tegen de soeverein zou hebben
gekeerd250). Hoezeer de Bossche stedelijke regering zich de ernst van de
toestand bewust was, bleek wel hieruit, dat men in de periode van 9 tot
21 augustus bijna dagelijks vergaderde. De 15e augustus gaven de garnizoensoversten hun opinie aangaande de gedane voorstellen. Hun woorden
klonken weinig hoopvol : « dat de duyttsche knechten nyet gewoenlick en
zijn te handelen met yemanden zonder voirgaende brieven ende commissarissen te hebbene, die hen taele ende spraecke verstaen, ende oyck zonder
brieven vanden Coninek ofte don Jehan ende zonder beveel ende outheyt
van zynder majesteit of zynder hoocheyt en souden van egheender meyninge
zyn vuyt deser stad te trecken als hebbende zyne majesteit den eedt ende
geloefte gedaen van dese stadt te bewaeren » 251) . Het kwam in feite neer
op een categorische weigering. De soldaten gingen zelfs zover, dat zij bij
niet betalen van de soldij de schepenen met gevangenschap bedreigden en
16 augustus inderdaad de oudste schepen Jan van der Steghen, die bij de
nagenoeg permanente afwezigheid van Bloeijmans de stedelijke regering
leidde, arresteerden 252). Geen wonder, dat de volgende dag slechts twee
schepenen de moed opbrachten in de vergadering te verschijnen, waar de
ambachten niettemin geen medelijden kenden en weigerden hun sanctie te

249) G. A., Notulen 17 aug. 1577.
250) LEFÈVRE, a. w., blz. 29.
251) G. A., Notulen 15 aug. 1577; Vgl. VAN ALFEN, blz. 123.
252) G. A., Notulen 16 aug. 1577.
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geven aan een lening ten bedrage van f 2400,—, door een Bossche deputatie
onder leiding van secretaris Colen te Antwerpen aangegaan en 3 augustus
toch ook in beginsel door de ambachten aanvaard 253).
Inmiddels hadden de Staten Generaal aan Willem van borne, heer van
Heeze en een van de ondercommandanten van het Staatse leger, die met
zijn troepen in de omgeving van Breda lag, opdracht gegeven zich in verbinding te stellen met het Bossche garnizoen « par voye aimable on par
force » 254) . Mét Ayta, kanunnik van Sint Baafs te Gent en aartsdiaken van
Yperen, en met Filips van der Meeren, heer van Saventhem, zou Hessels
trachten van de keizerlijke afgezanten, die in deze tijd in de Nederlanden
bemiddelend optraden, brieven los te krijgen voor de Duitsers, die in Den
Bosch lagen, waarin hun zou worden te kennen gegeven dat zij hun eed
niet braken door op de aanbiedingen van de Staten Generaal, achteraf door
don Juan goed te keuren, in te gaan. De keizer zelf richtte een schrijven
tot de Duitse kolonels, waarvan de heer van Heeze en Hessels inzage
kregen 255).
Staatse tegenmaatregelen;
spanningen tussen burgerij
en garnizoen op kookpunt.
De toestand van 's-Hertogenbosch begon langzamerhand die van een
belegerde stad te worden. Steeds meer Staatse troepen verschenen in het
veld, terwijl na de overgave van het Hoogduitse garnizoen van Bergen op
Zoom op 13 augustus 1577 en de zuivering van West Brabant door het
leger van Champagney steeds meer onderdelen vrij kwamen voor operaties
elders 256). De 19e augustus gaf de Bossche magistraat alle ingezetenen,
die op dit ogenblik buiten de stad verbleven, het bevel terug te keren
« volgende hun eedt » op straffe van een boete van f 100,—, wat voor die
tijd een zeer hoog bedrag was 257). Het is duidelijk, dat hierbij niet de
bedoeling voorzat de stad zoveel mogelijk in staat van tegenweer te brengen
tegen een aanval van buiten. Veeleer zal de magistraat zich op het ergste

253) G. A., Notulen 3, 11 en 17 aug. 1577. Vóór stemden slechts de vleeshouwers,
ververs, nastelmakers en hoedenmakers. De 16e september gingen de ambachten er
eindelijk mee accoord.
254) JAPIKSS, Res., I, blz. 279.
255) a. w., t. a. p.
256) G. RENSON, Een phase uit de Tachtigjarige oorlog, in Miscellanea Mgr. Dr.
P. van Gils, verschenen in Publications.., dans le Limbourg, dl. LXXXV, 2e st.,
blz. 574-575.
257) G. A.. Notulen 19 aug. 1577.
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hebben willen voorbereiden in geval van een bloedig treffen tussen garnizoen
en burgerij. Met betrekking tot de Bossche burgers merkte don Juan in
een brief aan de Koning zelfs op, dat zij de Hoogduitsers zozeer haatten,
dat zij hen het liefst allen zouden ombrengen dan wel tot verraad doen
aanzetten 258). De 28e augustus 1577 maakte de militaire overheid bekend,
dat de burgers in geval van alarm binnen de huizen moesten blijven. Dit
geschiedde onder protest van de magistraat. Deze verklaarde, dat men
« naer de gelegentheyt van de tyden ende occurrentien van de saecken zoe
doen souden gelyck zy voer Godt ende de mensschen zouden willen verantwoorden » 259). Een aanslag van Staatse zijde op twee stadspoorten
mislukte door tijdig ingrijpen van het garnizoen. Verschillende inwoners,
die in deze zaak betrokken waren en van binnen uit de helpende hand
zouden hebben geboden, verloren er het leven bij of werden zwaar gewond 260) . De soldaten groeven zich op het grote Marktplein in. In pakhuizen en bij particulieren werd tarwe en rogge in beslag genomen om
het voor eigen gebruik aan te wenden 261) . Alles wees erop, dat men met
een langdurig beleg rekening moest houden, al waren de verwachtingen over
de uitslag verdeeld. Het optimisme van de Spaanse bankier Geronimo de
Curiel, die Filips II schreef, dat naar zijn mening de troepen van de Staten
Generaal voor Breda en 's-Hertogenbosch hun hoofd zouden stoten 262),
werd niet gedeeld door don Juan, die zijn vorst het spoedig verlies van
beide steden voorspelde 263),
Het was de Staten Generaal, waarin sinds 19 augustus 1577 afgevaardig.
den van Holland en Zeeland weer zitting genomen hadden, wel duidelijk
geworden, dat men er met praten alleen niet kwam. De 29e augustus
had de prins van Oranje de Staten er nog eens uitdrukkelijk op gewezen,
dat het noodzakelijk was Breda, 's-Hertogenbosch, Roermond, Kampen en
Deventer met geweld aan hun zijde te brengen 264). Dit was koren op de
molen van pensionaris Hessels, die evenzeer van mening was, « datmen
de saecke met gewelt moste aengrypen » 265) , Hij schreef een rapport over
de toestand rond Den Bosch naar Brussel en wist zich van de steun van
258)LEFÉVRE, a. w., blz. 30.
259)G. A., Notulen 28 aug. 1577.
260) HERMANS, Kronijken, II, blz. 319 e. v. Hoewel men ten aanzien van dit relaas

de nodige voorzichtigheid moet in acht nemen, blijkt, dat wij hier met een origineel
ooggetuigenverslag te maken hebben, dat voor wat de feitelijke gegevens betreft geloof
verdient.
261) a. w., blz. 320-321.
262)LEFèvRE, a. w., blz. 34.
263) LEFÈVRE, a. w., blz. 43.
264)GACHARD, Corr. de G. le Tac., IV, blz. 10 e. v.; vgl. Alg. Gesch. der Ned.,
V., blz. 95.
265)VAN ZUIJLEN, II, blz. 945.
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Oranje te verzekeren, die 31 augustus de Staten nog eens aanspoorde de
nodige militaire maatregelen te nemen 266). Toen de Staten Generaal bleven
aarzelen reisde Hessels, na het advies van de Prins in Geertruidenberg te
hebben ingewonnen, in ijltempo naar Brussel 267). Zijn ijver werd beloond.
De 3e september besloten de Staten Generaal in feite tot de bevrijding van
Den Bosch 268). Het was eveneens dank zij zijn bemiddeling, dat de Staten
Generaal aan de thesaurier-generaal van der Beken reeds opdracht hadden
gegeven aan de Staatse soldaten, die voor Den Bosch lagen, anderhalve
maand soldij uit te betalen 269). De stad Utrecht werd aangeschreven geschut, kruit en kogels ter beschikking te stellen van het leger, dat onder
von Hohenlohe voor 's-Hertogenbosch opereerde en er de troepen van Champagney versterkte 270). Gent kreeg opdracht nieuwe affuiten te leveren voor
enige zware kanonnen, die in de strijd om Brabants vierde hoofdstad zouden
worden ingezet 271) .
Laatste pogingen tot een
vergelijk; wrijving tussen
Metsius en de magistraat.
Tot een formeel beleg is het echter nauwelijks gekomen, want in deze
uiterste nood werd niet alleen van buiten af, maar ook in de stad alles op
alles gezet teneinde een vreedzame regeling tot stand te brengen. De stedelijke regering besloot 30 augustus daartoe de hulp in te roepen van de
bisschop en van het kathedrale kapittel, die in de ogen van de Hoogduitse
soldaten moeilijk voor vijanden van de godsdienst en van de zaak van de
Koning konden doorgaan. Zij zouden de soldaten duidelijk moeten maken,
dat de burgers, voor het geval de verdediging van de stad hun zou worden
toevertrouwd, « deselve souden bewairen tot dienste van Z. M. ende tot
onderhoudinge van de oude catholycque religie, wesende te vreden ende
bereet daervoer te verobligeren ende verpanden lijff, goet ende bloet ». Door
zich op de pacificatie te beroepen hoefden zij hun eed niet te breken. Enige
leden van de magistraat kregen opdracht over deze zaak contact op te
nemen 272).
266)

JAPIKsE, Res.,

267) Zie noot 265.

I, blz. 171.

268) JAPIKsE, Res, I, blz. 281.
269) a. w., blz. 377.
270) Zie noot 268.
271) GACHARD, Actes, I, blz. 243.
272) G. A., Notulen 30 aug. 1577. Ondermeer werden aangezocht de dekenen van
het smedengilde, van wie Willem Franssen en Dirck de Raidt meermalen op de voor
-grond
traden.
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Het moet Metsius vreemd te moede zijn geweest, dat zijn hulp ingeroepen
werd voor een zaak, die kennelijk zijn sympathie niet had. Zelf wegens
zijn trouw aan don Juan door toedoen van de abten van Villers en van
Sint Geertrui (Leuven) uit de Staten van Brabant verjaagd nog vóórdat
de landvoogd zijn overval had gepleegd op de citadel van Namen, zag hij in
het verdrijven van de Duitsers uit de stad slechts een poging van uitgeweken Bosschenaren vrij te kunnen complotteren tegen het gezag van de
Koning en diens plaatsvervanger ten gunste van de prins van Oranje 273).
Wel moet men er hierbij rekening mee houden, dat hij dit oordeel pas
achteraf heeft gegeven, toen de zijns inziens fatale loop der gebeurtenissen
de aanhangers van de Koning in het gelijk scheen te stellen. Het is dan
ook zeer de vraag in hoeverre de beschuldiging juist is, dat door toedoen
van Metsius het verzet van het garnizoen zo lang heeft geduurd 274). Toch
is zijn invloed te onderkennen in de van wantrouwen getuigende vraag van
de Hoogduitse oversten aan de gouverneur, wat zij van de burgerij te
verwachten hadden. De drie leden reageerden op verbolgen toon. De soldaten moesten op deze vraag eerst maar eens antwoord zien te krijgen van
de bisschop en van het kapittel, wie dit alles net zo goed aanging als de
burgerij en de ingezetenen zelf. Daarna zouden zij hun mening geven « zoe
zijt voor Godt, den Coninck ende allen mensschen zouden willen verantwoorden » 275). Blijkbaar voldeed dit ontwijkend antwoord de soldaten niet
en herhaalden zij kort daarna hun verzoek in aanwezigheid van de bisschop
en van de deken van het kapittel zelf. Tot kleur bekennen gedwongen verklaarden de eerste twee leden na rijpe overweging geen reden te hebben af
te wijken van de Pacificatie en de vredehandel met de prins van Oranje
en met Holland en Zeeland aangegaan en daarna door don Juan aanvaard
en goedgekeurd. Men bleef er op staan, dat hieraan de hand werd gehouden
«onder expresse protestatie van nyet te willen afwycken van de oude
catholycque roemssche religie noch van de onderdanicheyt van Zijne Majesteit » 276).
Diezelfde dag, 6 september 1577, hadden de voornaamste Duitse officieren, hopman Freindt en kapitein Engelbert, zich bereid verklaard de onderhandelingen met de heer van Heeze als vertegenwoordiger van de Staten
Generaal te hervatten. Met Hohenlohe wilden zij echter in geen enkel opzicht
iets te maken hebben. De magistraat zond daarop vier afgevaardigden naar

273) Zie Ecrit de l'évêque de Bois le Duc. etc. in Corr. de Ph. II. IV, blz. 792 e. v.;
vgl. ERENs, Tongerloo en 's-Hertogenbosch, blz. 239.
274) GACHARD, Corr. de Ph. II, IV, blz. 793.
275) G. A., Notulen 4 sept. 1577.
276) G. A., Notulen 6 sept. 1577. De mening van het derde lid is niet bekend.
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Vught om dit heugelijke nieuws mee te delen en de besprekingen te beginnen 277).
De zaken in de Nederlanden namen intussen een steeds snellere loop.
De Staten Generaal besloten, toevalligerwijze eveneens op 6 september, een
deputatie naar de Prins te zenden met het verzoek naar Brussel te komen
en er zijn plaats in de Raad van State weer in te nemen. De voorwaarden,
die de Staten 15 september 1577 don Juan stelden en die ook de ontruiming beoogden van Den Bosch, Breda, Roermond, Deventer en Kampen,
waren van dien aard, dat het hem steeds moeilijker moest vallen daarop in
te gaan 278) .
Mocht dit de verwachting wettigen, dat het Bossche garnizoen onder
invloed van deze gebeurtenissen spoedig bakzeil zou halen, dan bleef enige
teleurstelling niet uit. Wellicht ontevreden over de soepeler houding van
hun bevelhebbers, wat in de maand juli te Antwerpen ook tot moeilijk
tussen officieren en manschappen had geleid 279), namen de soldaten-hedn
hen 9 september gevangen, waarna zij bij de stadspoorten en op de hoeken
van de voornaamste straten sterke wachtposten plaatsten teneinde de burgers
te beletten hun huizen te verlaten. Een grote groep trok daarna met geladen
geweren en brandende toortsen door verschillende straten, waarbij zij het
in het bijzonder op de huizen van de in hun ogen verdachte burgers begrepen hadden. Ook de doelen van de schutterij van de Oude Voetboog,
de belangrijkste van de vier stedelijke schutterscorpsen, moesten het daarbij
ontgelden. Een groot aantal burgers zou bij deze actie verwondingen hebben
opgelopen, terwijl het gerucht liep, dat een totale plundering « op syn
Antwerpens », zoals een tijdgenoot opmerkte, te verwachten was 280). Toch
schijnt kort daarna de orde weer enigszins te zijn hersteld door middel
van enige brieven, zogenaamd van don Juan afkomstig, maar in werkelijkheid naar verondersteld wordt door de graaf van Hohenlohe of een van
diens medewerkers geschreven 281). Bovendien besloot de stedelijke regering « omme beters wille » het garnizoen twaalf tonnen bier per dag en
tweeduizend pond kaas per week ter beschikking te stellen, wat ook tot een
lichte verbetering van de stemming zal hebben bijgedragen 282).
277) Zie voorafgaande noot. Als onderhandelaars benoemd : Jan van der Steghen,
Willem de Borchgrave, heer van Oerle, die in deze periode dikwijls als tussenpersoon
optrad tussen de magistraat en het garnizoen. Willem Franssen en Willem Monincx.
Vanaf 15 september traden alleen Jan van der Steghen, Willem Monincx en pensionaris
Loekeman op als gedeputeerden van de stad.
278) JAPIKSE, Res., I, blz. 230e. v.
279) Antwerpsch Archievenblad, XIV, blz. 307 en 310.
280) HERMANS, Kronijken, II, blz. 322 e. v.
281) A. w., blz. 323; VAN HEURN, H, blz. 99.
282) G. A., Notulen 11 sept. 1577; vgl. VAN ZUIJLEN, II, blz. 937.
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's-Hertogenbosch bevrijd.
Er bleek tussen de vertegenwoordigers van de Staten Generaal in Vught,
onder wie Champagney na zijn terugkeer van een zending naar de prins
van Oranje weer de eerste plaats innam, en de Bossche magistraat verschil
van mening te bestaan over de grootte van het bedrag, dat aan het garnizoen
zou worden uitbetaald. De Bosschenaren wilden niet verder gaan dan de
vier maanden soldij, die de soldaten in augustus reeds was aangeboden 283),
terwijl Champagney en Hessels een uitkering over zes maanden voorstonden,
daarbij het zekere voor het onzekere nemend. Men werd het tenslotte eens
over vier maanden soldij voor rekening van de Staten Generaal, waarvan
twee in de vorm van levering van laken, terwijl de stad zelf twee maanden
voor haar rekening zou nemen, zij het onder voorbehoud, dat deze som
eerst na hun vertrek aan de soldaten ter hand zou worden gesteld. De besluiten van de drie leden van 12 en 14 augustus werden ingetrokken en
Hessels kreeg opdracht de hem bij die gelegenheid gegeven volmachten in
te leveren. Bovendien behield de magistraat zich het recht voor dit bedrag
in mindering te brengen op het aandeel van 's-Hertogenbosch in de eerstvolgende bede 284) . Een laatste slimme poging van Champagney de stad
en het platteland te laten opdraaien voor de betaling van vijf maanden
soldij, omdat de Staten Generaal « omme de groote noot ende necessiteyt »
over geen middelen beschikten, leed schipbreuk 285). Met het aandeel van
de stad waren toch al f 26000,— gemoeid, die in Antwerpen zouden worden
geleend. Verschillende burgers van de stad beloofden zich tegenover de
Antwerpse geldschieters garant te zullen stellen, waarvoor zij op hun beurt
van de magistraat zogenaamde brieven van indemniteit zouden ontvangen 286). Met de geestelijkheid werd door een speciale commissie onderhandeld over een eventueel aandeel van haar kant in de lasten. Onder voorwaarde, dat de oude religie onverkort gehandhaafd bleef en geen Staatse
troepen in de stad zouden worden toegelaten, beloofde de geestelijkheid, dat
zij hen quyten souden inder billicheyt », zodat de stad geen reden zou
hebben zich over haar te beklagen 287). Aangezien de magistraat beide
283)Zie blz. 57.
284) G. A., Notulen 13 en 15 sept. 1577. De mening van Pieter Bor in zijn Gelegentheyt van 's-Hertogen-Bosch (blz. 38 e. v.), dat het Duitse garnizoen acht maanden soldij
zou zijn uitbetaald, welke mening door andere auteurs werd overgenomen (VAN HEURN,
II, blz. 100; GUDDE, blz. 26; laatstgenoemde auteur maakt reeds enig voorbehoud)
is niet in overeenstemming met de notulen van 15 september 1577.
285) G. A., Notulen 19 sept. 1577.
286) G. A., Notulen 15, 16 en 18 sept. 1577.
287) G. A., Notulen 16 en 18 sept. 1577. Een beknopt overzicht van wat zich in deze
maand binnen 's-Hertogenbosch afspeelde bij VAN ALFEN. blz. 123-125.
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punten altijd in zijn programma had staan, moet het niet moeilijk zijn
geweest de geestelijkheid dienaangaande gerust te stellen.
Inmiddels hadden de Staten Generaal op aanraden van Champagney
16 september 1577 de tekst van de Unie van Brussel naar 's-Hertogenbosch
gestuurd met het verzoek aan de stedelijke regering deze nu te doen tekenen, zoals ook andere steden hadden gedaan 288). Evenals in juni 289)
waren het ook nu alleen weer de dekenen van de ambachten, die bezwaren
maakten. « Op expresse conditie dat met dese signature ende teeckeninge
van de voirs. unie de blijde incompste, pacificatie ende vredehandel, noch
de privilegien vande lande en steden int generael ende particulier nyet en
zullen worden vermindert noch gecrenckt » besloten zij 20 september 1577
hun handtekening te zetten 290). Ook de dekenen van de vier schutterijen
tekenden dit verdrag en beloofden met de leden van de magistraat zich te
gedragen « op trouwe van Christenen ende als oprechte liefhebbers ons
vaderlandts » 291) .
De beslissing was gevallen. 's-Hertogenbosch schaarde zich definitief aan
de zijde van Oranje. De 21e september, twee dagen voor de triomfantelijke
intocht van de Prins in Brussel, trokken de Duitse soldaten met wapperende
vanen en slaande trom de stad uit292). Het moet wel een grote persoonlijke
voldoening zijn geweest voor de man op de achtergrond, pensionaris Hessels.
In een brief, die hij enige maanden later tot de Koning richtte, nam Champagney echter de verantwoordelijkheid voor de ontruiming van 's-Hertogenbosch door het garnizoen geheel op zich 293). Hij was tenslotte het hoofd
geweest van de delegatie van de Staten Generaal. Scherp was dan ook de
beschuldiging van Octavio Gonzaga, een van de trouwste medewerkers van
don Juan, aan zijn adres : « c'est le plus mauvais homme et le plus grand
ennemi du Roi, Orange ne le dépasse pas » 294). De toekomst zou uitmaken,
dat deze Italiaanse officier Champagney verkeerd beoordeeld had. Uit dankbaarheid vereerde de Bossche stedelijke regering hem een kostbare gouden

288) JArixsE, Res., I, blz.
289) Vgl. blz. 50.

540.

290) G. A., Notulen 20 sept. 1577. Naast de handtekeningen van vijf en dertig dekenen
van de ambachtsgilden ontbreken die van de hoedenmakers, die afwezig waren, en
van de kramers, die eerst zekerheid wilden hebben of de andere hoofdsteden van
Brabant eveneens getekend hadden.
291) G. A., A. 235; hierin is de volledige tekst met de namen van de ondertekenaars
opgenomen.
292) De magistraat liet naar aanleiding hiervan een penning slaan; vgl. H. EBELING,
De 's-Hertogenbossche gedenkpenning van 1577, in Jaarboek Munt- en Penningkunde,

1924.

293)

LEFÈVRE,

blz. 166.

294) a. w., blz. 75; vgl. G. RENSON, in Miscellanea van Gils, 2e stuk, blz. 577.
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halsketen, evenals Hohenlohe, die hun in Vught door een speciaal gezantschap zou worden overhandigd 295).
Einde september keerden de gijzelaars, die de Duitsers ingevolge een
gemaakte afspraak meegenomen hadden, terug in de stad, nadat de toegezegde geldsom, onder bescherming van 150 man naar Oirschot gebracht,
ter plaatse was uitbetaald 296). De gouverneur van de stad reikte de magistraat de sleutels over en bood 4 oktober 1577 de Staten Generaal zijn
diensten aan 297). De stad was vrij.

295) G. A., Notulen 21 sept. 1577.
296) G. A., Notulen 26, 28 en 30 sept. 1577.
297) JAPIKSE, Res., I, blz. 558.
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« VIVENT LE ROY ET LES ESTATZ • *)

De vrede afgewezen.

De komst van de prins van Oranje naar Brussel wordt in het algemeen
gezien als het begin van een nieuwe fase in de geschiedenis van de opstand
van de Nederlanden. Was men tot dan toe er in geslaagd om, zij het na
maandenlange onderhandelingen en na het overwinnen van grote moeilijkheden, een bepaald compromis te vinden tussen het standpunt van de Ko.
ning en diens vertegenwoordigers enerzijds en dat van de Staten Generaal
anderzijds dan leek de kans daarop nu vrijwel uitgesloten. Toch had de
Prins geen dag later in Brussel moeten komen. De morgen van diezelfde
dag, waarop hij met zoveel eerbewijzen van de kant van de edelen en met
zoveel enthousiasme van de zijde van de Brusselse bevolking ontvangen
was, hadden de Staten Generaal in een spoedzitting 1) met meerderheid van
stemmen besloten de voorstellen van don Juan te aanvaarden. Men was
het echter niet geheel eens kunnen worden over de vraag, wat te doen
met betrekking tot de landgenoten, die na de dramatische gebeurtenissen in
juli met don Juan gemene zaak hadden gemaakt. Het was naar aanleiding
van dat punt, dat de hele zaak opnieuw aan de orde kon worden gesteld.
De Prins werd 24 september 1577 ingeschakeld bij het opstellen van de
antwoordnota en een dag later werd deze in gewijzigde vorm aan de Staten
Generaal voorgelegd. De uitslag van de soms felle debatten, die met twee
uur onderbreking van 's morgens acht uur tot 's avonds negen uur aanhielden, kon niet twijfelachtig zijn. De opdracht, die de afgevaardigden van de
Staten Generaal naar don Juan meekregen, had veel weg van een ultimatum
en liet nauwelijks de deur open voor verder onderhandelen 2).
Niet onbegrijpelijk was de reactie van don Juan, die 2 oktober de Staten
Generaal in de schoenen schoof, dat zij blijkbaar van zins waren de Koning
°) Ontleend aan Mémoires Anonymes, I, blz. 220.

1) Een voorstel van de afgevaardigden van Holland en Zeeland om eerst de komst
van de Prins af te wachten werd niet aangenomen : GACHARD, Corr. de G. le Tac.,
IV, blz. XXIV.
2) a. w., blz. XXV.XXXIII.
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niet meer te laten dan de titel 3). Het morele gezag van de landsheer was
echter te groot om openlijk revolutie te prediken tegen de persoon van de
vorst. Wel gaven de Saten Generaal in een schrijven, dat zij 5 oktober 1577
aan de Koning richtten en dat als de Justificatie bekend staat, een opsomming van alle grieven, die er in de Nederlandse gewesten leefden tegen de
Spaanse politiek in dit gebied. Zij verklaarden hierin, dat zij niet van zins
waren « plus estre esclaves des Espaignols ny de leurs semblables, estans
plus anchiens vassaulx patrimoniaux de la maison d'Austrice » en voegden
er aan toe, dat de mentaliteit van de Spanjaarden en van de inwoners van
deze landen nu eenmaal te zeer verschilde om elkaar te kunnen verdragen 4). Toch stelden zij vast, dat zij trouw wilden blijven aan de Koning
en aan het oude katholieke geloof, twee eisen, die don Juan als voorwaar.
den had gesteld om tot overeenstemming te komen. Dat een vergelijk is
uitgebleven zou temeer verwondering kunnen wekken, gezien de merkwaardige overeenkomst tussen een advies van Alva, wiens optreden acht jaar
geleden volgens de bisschop van Namen Antoine Havet in een brief aan
de Staten Generaal « a plus fait de détriment à la saincte foy catholicque
romaine que n'ont faict Luther et Calvin, avecq tous leur suppostz, en vingt
ans ou plus auparavant » 5), èn de niet geheel gerechtvaardigde lofspraak,
die de Staten Generaal in hun Justificatie aan het tijdperk van Karel V
wijdden. In dit advies wees Alva Filips er op, dat hij zich tevreden moest
stellen met een toestand, zoals die was onder het bewind van zijn vader.
In plaats van te straffen moest hij er op bedacht zijn terug te keren naar
de vroegere verhouding tussen de landsheer en zijn onderdanen 6). Met het
geven van deze goede raad kwam hij evenwel jaren te laat.
Zeker zouden de meeste leden van de Staten Generaal onder bepaalde
voorwaarden te vinden zijn geweest voor een verzoening met de Koning.
De meerderheid van de bevolking, gehecht aan het oude geloof, zou met
zulk een verzoening hebben ingestemd 7). Een dergelijke tolerante houding
was in dit stadium evenwel niet te verwachten van de radicale elementen,
die zich in de talrijke steden en dorpen steeds meer begonnen te roeren en
die voor een groot deel bestonden uit al dan niet uit ballingschap terug.
gekeerde calvinisten. Voor hen was geen terugkeer mogelijk. Hun invloed
was het grootst in de stad Brussel, waar sinds begin augustus het College
van de zogenaamde XVIII-mannen, twee uit iedere natie, zijn wil oplegde
3) Nederlandse vertaling bij BOR, II, fol. 289.
4) GACHARD, Actes, I, blz. 263.264.
5) a. w., blz. 256.
6) LEFÈVRE, blz. 72. Over het scheppen van een antithese tussen Karel V en Filips II
zie Dr. P. GEURTS, De Nederlandse opstand in de pamfletten, blz. 158 e. v.
7) vgl. H. PIRENNE, Histoire de Belgique, IV/3, blz. 105.106.
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aan de stedelijke regering 8). Terwijl talrijke geestelijken, edelen, vertegenwoordigers van gewesten en steden eraan twijfelden of het wel geoorloofd
en verstandig was om tot openlijk verzet tegen 's Konings landvoogd over
te gaan — de clausule over de godsdienst in de Justificatie zal wel tot hun
geruststelling zijn ingelast — vormden deze roerige democraten de grootste
steun voor Oranje in deze beslissende weken.
Hun optreden heeft de leden van de Staten Generaal, onderling verdeeld,
kennelijk geimponeerd en beinvloed. Door al te zeer van hun diensten gebruik te maken heeft de Prins evenwel geesten wakker geroepen, die hij
niet meer heeft kunnen bezweren. Hoe radicaal deze Brusselse voormannen
waren bleek uit een remonstrantie, die zij begin oktober 1577 de Staten
Generaal aanboden. Hierin vroegen zij onder andere om algemene dienstplicht, opmars van Staatse troepen naar Namen en « zuivering » van de
hoge colleges van staat9).

Verzetting van de wet;
infiltratie van radicalen.
Buiten Brussel was de toestand veel minder gespannen. Met uitzondering
van Holland en Zeeland bood het leven van alledag het beeld van een volkomen katholieke maatschappij, al is het waar, dat de basis, waarop deze
maatschappij steunde, met de dag wankeler en onbetrouwbaarder werd. Het
calvinisme bleef er officieel verboden en in de meeste stedelijke regeringen
hadden zijn aanhangers nog geen zitting, zelfs niet in de grote handelsstad
Antwerpen. Hoe zou men trouwens in oktober 1577 de strijd voor zelfstandigheid in het landsbestuur hebben kunnen voortzetten zonder de steun van
de talrijke katholieke leden van Statenvergaderingen en stedelijke regeringen. Ondanks groeiend onderling wantrouwen moeten vele gematigde elementen onder de bevolking het toen nog mogelijk hebben geacht de politieke
en godsdienstige zijde van het vraagstuk gescheiden te houden. Het is immers niet alleen door agitatie van extremistisch denkende burgers te ver
dat de overheid in zo vele plaatsen loyaal zijn steun bleef verlenen-klaren,
aan de Staten Generaal, ook toen deze onder de invloed waren geraakt van
de prins van Oranje. Van een omgaan van de stedelijke regeringen was
8) HENNE - WAUTERs, Histoire de Bruxelles, I, blz. 462. Iedere natie omvatte een
aantal ambachtsgilden, die evenals in andere Brabantse steden het derde lid uitmaakten
van de magistraat. Officieel traden de XVIII- mannen op als fortificatiemeesters.
9) GACHARD, Actes, I, blz. 460 e. v. Hoewel uit de aanhef van deze remonstrantie niet
zondermeer mag afgeleid worden, dat het hier een optreden betrof van de XVIII -mannen, blijkt dit uit een andere tekst van dit stuk, die enige kleine afwijkingen vertoont :
A. R. A., Audience, Généralités 1685/2.
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toen immers nog geen sprake. Dit bleek ook bij de jaarlijkse verzetting van
het schepencollege in Den Bosch, die traditiegetrouw 1 oktober (Bamis)
plaats moest vinden 10).
Eind augustus of begin september had de hoogschout een ontwerplijst met
candidaten samengesteld, die door bemiddeling van de staatsgezinde edelman
Jan Scheyffve, oud burgemeester van Antwerpen en kanselier van de Raad
van Brabant 11), 3 september 1577 don Juan was toegezonden. Een bewijs
overigens, dat de verhouding tot de landvoogd nog niet zo slecht was als de
propaganda trachtte te doen geloven. De 12e september benoemde don Juan
de nieuwe schepenen in de volgorde, die de hoogschout had voorgesteld 12).
Men kan aannemen, dat het allen katholieken van onverdachten huize betrof,
omdat don Juan bij het verzetten van de wet in de stad Brussel in juni 1577
er nog op gewezen had, dat de leden van de magistraat zich niet aan enige
dwaling of ketterij mochten hebben schuldig gemaakt en zich bij vroegere
troebelen niet mochten hebben misdragen 13). Hoogstwaarschijnlijk heeft
deze lijst de Bossche stadsregering niet meer bereikt. Reeds eerder waren
brieven van don Juan in beslag genomen door Staatse troepen.
De Staten Generaal zaten echter met het probleem, dat de Koning als
landsheer erkend bleef, maar zijn gouverneur tegen de uitdrukkelijke wens
van de Koning in als vijand van het land werd behandeld. Hoogschout
Jacob van Brecht, die uit redenen van persoonlijke veiligheid geruime tijd
afwezig was geweest, stelde de stedelijke regering bij zijn terugkomst verschillende brieven van de Staten Generaal ter hand, rakende de gang van
zaken in 's-Hertogenbosch. In een van deze brieven gaven de Staten Generaal uiting aan hun verlangen, dat het zittend college zou aanblijven. De
drie leden weigerden hierop in te gaan. Sedert 1574 was het schepencollege
niet meer vernieuwd geweest. Deze methode opnieuw toepassen achtten
zij in strijd met de oude gewoonten, de stedelijke privileges en de Blijde
Inkomste. Bovendien was ook in de andere hoofdsteden van Brabant de wet
10) Ieder jaar werden door de hoogschout naar Brussel de namen gezonden van de
schepenen in functie, van de raden (oud-schepenen) en van vier of vijf jonge burgers,
die nog nooit van de magistraat deel hadden uitgemaakt. Uit hen koos de landsheer
of de gouverneur de nieuwe schepenen en wel : twee uit de fungerende schepenen,
twee (soms een of drie) uit de jonge burgers en vijf (soms vier of zes) uit de raden.
Er bestond een tendens vier à vijf schepenen te benoemen uit het stedelijk patriciaat
en de rest uit niet - aristocratische burgers, bijna allen academisch gevormd. Vgl.
A. R. A., Audience, 809/30. Over de ambachten in de stedelijke regering zie bijlage II.
11) GAILLARD, Le conseil de Brabant, III, blz. 339.
12) Willem de Borchgrave, president- schepen, Mr. Zeger Adriaenssoen en Mr. Goyart
Loeff, beiden te continueren uit de schepenen, die tot dan toe zitting hadden, Jeronimus
Wijnants, Mr. Jan van Hedel, Jan Heym, Mr. Jacob Craen, Aert van Breughel en
Mr. Jacob van der Cammen.
13) A. R. A.. Audience 1685/2.
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verzet. Zij stelden de Staten Generaal van hun bezwaren op de hoogte 14) .
Krachtens een oud privilege, waarvan men ook vroeger reeds gebruik had
gemaakt, en na verkregen machtiging van de Staten Generaal van 9 oktober wezen de afgetreden schepenen in hun kwaliteit van gezworenen 14 oktober 1577 nieuwe schepenen aan, die diezelfde dag nog werden beëdigd
door Gillis Borremans, dienaar van de groene roede. De hoogschout was
namelijk afwezig en zijn stadhouder had op formele gronden hardnekkig
geweigerd de eed af te nemen 15) .
Vijf van de nieuw gekozenen kwamen voor op de lijst van don Juan 16).
Van de vier nieuwe schepenen, die niet op de lijst voorkomen, is er een,
die we reeds in 1580 als Bossche emigrant in Haarlem aantreffen, namelijk
Willem Monincx 17). Hij blijkt een vermogend koopman geweest te zijn,
omdat hij met enige andere gefortuneerde Bossche kooplui mede borg
heeft gestaan voor de grote geldsom, die de stad in Antwerpen heeft moeten opnemen om het Duitse garnizoen tot vertrek te bewegen 18). Het is
waarschijnlijk, dat zijn sympathie in het najaar 1577 reeds uitging naar
de hervormingsgezinden, al zal hij daarvan naar buiten nog weinig hebben
doen blijken. Ook Joost van Auwen, die na de verzoening van de stad met
de Koning in Den Bosch is blijven wonen 19) mag in deze jaren tot de
radicalen gerekend worden. Hij was een oom van Gerard Prouninck van
Deventer 20). Hun aanwezigheid in het Bossche schepencollege woog echter
niet op tegen de invloed van de andere leden, waarvan er verschillende als
katholieken van grote overtuiging bekend stonden. In plaats van jonkheer
Willem de Borchgrave werd Mr. Zeger Adriaenssoen aangewezen als president-schepen. Het was voor de vijfde maal, dat hij in de schepenstoel zitting

14) G. A., Notulen 2 okt. 1577.
15) G. A., Notulen 14 okt. 1577. Een dergelijke wetsverzetting had onder andere
14 okt. 1474 plaats gehad : Rechterlijk Archief 's-Hertogenbosch, R. 1244, f. 1. Ver
schepencollege door coöptatie is oorspronkelijk gewoonte geweest -nieuwgvaht
VAN DEN HEUVEL, blz. 263 e. v.
16) Namelijk Mr. Zeger Adriaenssoen, Mr. Goyart Loeff, Jeronimus Wijnants, Mr.
Jan van Hedel en Aert van Breughel. De vier andere gekozenen waren Joost van
Auwen, Willem Monincx, Maarten Geritssen en Jan van der Steghen Jansz.
17) G. A., Ingekomen Stukken 19 nov. 1580; vgl. ook G. A., Particuliere Processtukken 30 juni 1587.
18) G. A., Diverse Stukken, 25 sept. 1577; vgl. blz. 64. Monincx was de stiefvader
van de vrouw van de zeer kapitaalkrachtige Antwerpse koopman Jacques de la Faille,
die in mei 1584 eveneens naar Haarlem uitweek, waar zij als elkaars compagnon optraden : De rekeningen betreffende de exploratietocht van Den Swerten Ruyter naar
het Middellandse Zeegebied in 1589/90, in Bi/dr. en Med. Hist. Genootschap, 73e deel
(1959), blz. 5 en 30. Begin 1579 is er tussen de Bossche president- schepen Aertssen en
de la Faille meermalen contact geweest : zie deze studie, blz. 204.
19) Voorname huizen..., II, blz. 194.
20) Zie blz. 185-186.
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nam, waarvan viermaal in gezelschap van een andere jurist Mr. Goyart Loeff,
die bij afwezigheid van Mr. Zeger als waarnemend president zou optreden.
Beiden golden naar het oordeel van de hoogschout voor zeer bekwaam en
waren 12 februari 1568 door Alva tot schepen benoemd na een interimperiode, die volgde op de maanden, waarin Den Bosch onder leiding van Bombergen een calvinistische republiek was geweest 21) . Beiden ook komen voor
op een lijst van personen, die door de commissarissen G. van der Noot en
A. van der Borch 16 september 1568 werd toegezonden aan de kanselier van
de Raad van Brabant, omdat zij naar hun mening vrij waren van enige smet
van ketterij en dus geschikt voor de schepenstoel. De 15e september van dat
jaar had ook Sonnius hen met nog elf andere burgers bij de regering in
Brussel aanbevolen 22). Na het overlijden van schepen Rutger van Berckel
werd Mr. Zeger Adriaenssoen 5 januari 1576 door Requesens in zijn plaats
benoemd, terwijl de Raad van State 6 april 1576 Mr. Goyart Loeff aanwees
tot opvolger van de eveneens gestorven jonkheer Henrick Eyndhouts 23).
Dit alles wijst er op, dat zij altijd het volle vertrouwen hebben genoten van
de Spaanse gouverneurs. Hoewel de stad 's-Hertogenbosch de zijde hield
van de Staten Generaal mocht van hen worden verwacht, dat zij niet bereid
zouden zijn om het voetstoots met de calvinisten of hun aanhangers op een
accoordje te gooien. In welk een mate Mr. Zeger van plan was de teugels
vast in handen te houden zou men hieruit mogen afleiden, dat hij nooit de
stad heeft verlaten om Den Bosch in de Staten Generaal of in de Staten van
Brabant te vertegenwoordigen, ofschoon dit een van de meest geambieerde
prerogatieven was, die het ambt van president- schepen met zich bracht.
Met een van de beide pensionarissen bleef de afgetreden president Mr. Hen.
rick Bloeijmans hiermee belast 24). Ook Goyart Loeff heeft slechts bij wijze
van uitzondering een opdracht buiten de stad vervuld en dan alleen nog
maar binnen de grenzen van de Meierij 25).
Voorbereidingen voor de plaatselijke verdediging;
handhaving van de openbare orde.

In het algemeen trouwens kan men vaststellen, dat ook de andere leden
van de magistraat zelden afwezig waren. Men begreep, dat de minste ver21) Vgl. hun beider optreden bij het opsporen van predikanten :
VELTHOVEN, blz.

CUYPEes VAN

312.
22) A. R. A., Audience, 809/30.
23) T. a. p. Zij werden respectievelijk beëdigd 24 februari en 16 april 1576
G. A.. Nomina Scabinorum A. 574.
24) VAN ZUIJLEN, II, blz. 947. Vgl. hoofdstuk I, blz. 4.
25) a. w., blz. 949.

72

slapping onvoorziene gevolgen zou kunnen hebben. Dit gold voornamelijk
de verdediging van de stad, want al hielden de radicaalgezinden zich op
politiek gebied over het algemeen nog rustig dan deden zij dat in de overtuiging, dat een politieke « Machtsübernahme » zou worden vergemakkelijkt, wanneer zij zich eerst meester hadden gemaakt van de plaatselijke
verdedigingsorganisatie. Reeds eerder hadden zich van een dergelijke infiltratie symptomen voorgedaan 26) . Het gevaar was nu echter veel groter
geworden, aangezien door het vertrek van de Hoogduitse garnizoenen vele
steden op de eigen burgerijen waren aangewezen om zich in staat van
tegenweer te stellen. Het was immers weinig waarschijnlijk, dat don Juan
lijdzaam zou blijven toezien, dat het land zich steeds meer aan het gezag
van de koning onttrok. Op de duur zouden militaire tegenmaatregelen niet
kunnen uitblijven.
Degene, die dit het beste inzag, was ongetwijfeld de prins van Oranje.
Dat de steden echter bereid zouden zijn Staats garnizoen in te nemen was
niet aan te nemen na de droevige ervaring, die men op dit gebied met de
Spaanse garnizoenen had gehad. Wel ontving de Bossche magistraat na het
vertrek van de Hoogduitse troepen verschillende hogere officieren, die met
de graaf van Hohenlohe de stad waren binnengekomen, en vereerde hen
naar rang en staat met enige geschenken 27). Met betrekking tot de gewone
soldaten, « om beeters wille buyten liggende » 28), werd besloten hun tonnen
bier uit te reiken, opdat ze buiten de stad zouden blijven. Verschillende
soldaten waren hier niet mede tevreden, omdat « tselve nyet te beduyden
en hadde » 29). Toen een aantal krijgsknechten, rond de stad bivakkerend,
hun goede diensten aanbood aan de magistraat werd dit beleefd en onder
dank voor de goede bedoelingen afgewezen, omdat voor het behoud der
stad reeds afdoende maatregelen waren getroffen 30).
Een voorstel een nieuwe gouverneur aan te vragen bij de Staten Generaal,
aanvankelijk onder voorbehoud goedgekeurd, onderging hetzelfde lot. Ofschoon de afgevaardigden van de stad in Brussel hierop hadden aangedrongen, waren de twee eerste leden van oordeel, dat het initiatief hiertoe van de
Staten Generaal zelf diende uit te gaan, terwijl de ambachten zich er eensgezind tegen verklaarden in de overtuiging «datmen met goede ordonnantien
de stadt zelver bewairen soude » 31) .
Bijzonder wantrouwig was de stedelijke regering met betrekking tot het
26) Vgl. blz. 30-31 en blz. 101.

27) Men had hiervoor f 1200,— uitgetrokken : G. A., Notulen 23 sept. 1577.
28) T. a. p.
29) VAN ZUIJLEN, II, blz. 936.
30) G. A., Notulen 14 okt. 1577.
31) G. A., Notulen 21 sept., 7 en 8 okt. 1577.
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mogelijk binnendringen van ongewenste elementen. Klerken van de stede.
lijke griffie en secretarie tekenden bij de stadspoorten de namen op van
alle vreemdelingen, terwijl de ingezetenen van de stad, ook geestelijken,
onder zware boete verplicht werden om iedere dag na het sluiten van de
poorten op het stadhuis een lijst in te leveren van vreemde personen, die
in huis vertoefden. Dag en nacht moesten er fakkels branden voor het stadhuis, terwijl de jeugd de toegang tot de wallen ontzegd werd. Het werd
kinderen en opgeschoten jongens eveneens verboden met buksen te schieten
of op enige andere wijze wanordelijkheden uit te halen 32). In herbergen en
taveernen mocht 's avonds na acht uur geen bier of wijn meer geschonken
worden. Bij overtreding werd niet alleen de eigenaar beboet, maar ook
degene, die ter plaatse werd aangetroffen. Niemand, die op schildwacht
stond, mocht eigenmachtig zijn post verlaten, terwijl de rotmeesters en de
honderdste mannen na het luiden van de poortklok bij de stadhouder op
het stadhuis het wachtwoord voor de volgende dag moesten komen halen.
Ook was het verboden 's avonds na zeven uur zonder licht de straat op te
gaan 33). Deze laatste bepaling bleek niet voldoende en medio oktober werd
voorgeschreven, dat eveneens vanaf 's avonds zeven uur in alle straten om
de tien huizen een lantaarn moest worden uitgehangen in het midden van
de straat. De kosten kwamen voor rekening van de bewoners van de twintig
hierbij betrokken huizen 34). Ook in het najaar van 1576 had de stedelijke
regering soortgelijke ordemaatregelen getroffen, al waren deze over het
algemeen minder ingrijpend geweest. Toen ging het er echter om botsingen
te vermijden tusen de bevolking en een vreemde bezetting, nu om een ontluikende tweedracht tussen de bevolking zelf.
Oprichting van het
Schermersgilde.

Dat de hervormingsgezinden in 's-Hertogenbosch niet van plan waren met
de handen in de schoot de loop van de gebeurtenissen af te wachten bleek
minder uit hun binnendringen in bepaalde commissies 35) dan wel uit
verschillende rekesten, die de stedelijke regering bereikten, waarin verlof
werd gevraagd tot oprichting van een zogenaamd schermersgilde. Hiertoe
was in november 1576 eveneens reeds een poging in het werk gesteld 36),
maar die was toen blijkbaar op niets uitgelopen, al was de gedachte aan
32) G. A., Notulen 22 en 23 sept. 1577.
33) G. A., Notulen 25 sept. 1577.
34) G. A., Notulen 15 okt. 1577.
35) Zie blz. 89 e. v.
36) Zie blz. 21.22.
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zulk een militair keurkorps bij de ingewijden levend gebleven. Hoe is het
anders te verklaren, dat het plan zo snel ter tafel kon worden gebracht,
dat de stedelijke regering acht en veertig uur na het wegtrekken van de
Hoogduitse soldaten het voorstel kon behandelen en er zijn voorlopige
goedkeuring aan gaf. Slechts stelden de twee eerste leden als voorwaarde,
dat het korps moest opkomen voor de verdediging van het oude geloof,
terwijl de ambachten er aan toevoegden, dat de schermers bij de recrutering
geen vreemdelingen in hun midden mochten opnemen, noch leden van
bestaande schutterijen 37). Wat het eerste punt betrof zullen de initiatief
niet geaarzeld hebben hiermee in te stemmen om zich vooralsnog-nemrs
niet bloot te geven. Dat het hun echter om de verbreiding van het calvinisme
te doen was zou later maar al te duidelijk blijken. Het optreden van Symon
Bacx als hoofdman zegt in dit opzicht reeds genoeg 38). In Antwerpen,
waar 10 augustus 1577, acht dagen na het vertrek van het garnizoen aldaar,
een soortgelijk schuttersgilde van jonge lieden was tot stand gekomen,
werd het commando gevoerd door Filip de Lantmeter, eveneens een man
van radicale anti-spaanse beginselen 39).
Zoals in Antwerpen moest ook in Den Bosch het Schermersgilde een
keurkorps worden, dat door zijn discipline en strijdvaardigheid als vanzelf
in aanmerking zou komen voor het vervullen van de meest verantwoordelijke opdrachten. Het werd hiertoe in staat gesteld, omdat het voor het
grootste deel uit vrijwilligers bestond, die vroeger om godsdienstige redenen
waren uitgeweken en die na de afkondiging van het Generaal Pardon op
6 juni 1574 en het aftrekken van de Duitsers in de stad waren teruggekeerd.
Velen van hen hadden in Holland en Zeeland onder de prins van Oranje
gediend en beschikten dus over een ruime militaire ervaring 40) . Bacx zelf
karakteriseerde zijn mannen als « la fleur des jeunes hommes, tous habilz
et en partye exercitéz aux armes » 41) . Zo is het te verklaren, dat het
Schermersgilde, ook genoemd het gilde van Sint Michiel, reeds enkele
dagen nadat de voorlopige goedkeuring verkregen was een goed functionerend apparaat bleek te zijn en ingeschakeld werd bij het vervullen van
bepaalde taken, zoals de bescherming van het geldtransport naar Oirschot
26 september 1577 42). Voortaan werd het Schermersgilde volledig gelijk
gesteld met de bestaande schutterijen. Een reglement, in snel tempo ontworpen, werd 25 september 1577 door de drie leden besproken en aan de stad37) G. A., Notulen 23 sept. 1577.
HERMANS, II, blz. 399; vgl. blz. 140 van onze studie.
39) Antwerpsch Archievenblad, XIV, blz. 318 e. v.
40) VAN HEURN, II, blz. 102 -103; vgl. HERMANS, II, blz. 319.
41) JAPIKSE, Res, II, blz. 137.
42) VAN ZUIJLEN, II, blz. 964; vgl. blz. 66.

38)
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houder van de hoogschout doorgestuurd 43). Een van de schepenen werd
belast met het toezicht op het nieuwe schutterskorps.

Reorganisatie van de schutterijen.
Het was vanouds de gewoonte, dat de hoge deken van elke schutterij zitting had in de magistraat, meestal als lid van het college van schepenen 44).
De militaire kracht van de vier bestaande schutterijen bleef na de heroprichting in november 1576 45) zeer onbevredigend. Zolang het garnizoen
de stad beheerste hadden zij weinig kunnen uitrichten. De 4e oktober 1577
stelden de schepenen dan ook voor hierin verbetering aan te brengen, gezien « dacte vande schutterijen te brenghen ende reduceren tot sekere getalle
alnoch in heure vigeur is ende dat daeromme de zelve behoirt terstont
geeffectueert te worden om de schutterijen vol te maken ende inne meerdere
getalle te stellen » 46) .
De 12e oktober 1577 werd door de drie leden dienovereenkomstig besloten 47). Dit zou er in feite toe leiden, dat ieder schuttersgilde zijn ledental
uitbreidde tot 300 man 48). Medio oktober werd tevens bepaald, dat de vijf
schutterijen de registratie van de vreemdelingen bij de stadspoorten van
de klerken zouden overnemen. Op voorstel van de mulders werd voor dat
doel een afzonderlijke ordonnantie vastgesteld 49).

Mobilisatie van de burgervendels;
terugkeer van de hoogschout.
De organisatie van de burgervendels werd eveneens op voortvarende wijze
aangepakt. De 21e september 1577 was daartoe een speciale commissie in
het leven geroepen, die vier dagen later reeds een ontwerp-ordonnantie aan

43) G. A., Notulen 25 sept. 1577.
44) Vgl. G. A., inv. Schuttersgulden, nos. 2 (fol. 89), 33 en 57 (Prov. Gen., handschrift nr. 421). In de periode 1577-1578 vertegenwoordigde Jan van Hedel de oude
voetboog, Jan van der Steghen de jonge voetboog, Arnd van Breugel de handboog en
Willem Monincx de kolveniers. Hieronymus Wijnants, rentmeester van liet Begijnhof,
was verantwoordelijk voor het Schermersgilde.
45) Zie blz. 21.
46) G. A., Notulen 4 okt. 1577. Bedoeld zal zijn de verordening van keizer Karel
van 14 aug. 1525, waarbij het aantal manschappen van ieder schuttersgilde op 100 man
werd vastgesteld : G. A., inv. Schuttersgilden no. 2. fol. 93 (Prov. Gen., handschrift
no. 421).
47) G. A., Notulen 12 okt. 1577.
48) G. A., Inv. Schuttersgilden. no. 2, fol. 117 (Prov. Gen., handschrift no. 421).
49) G. A., Notulen 18, 19 okt. en 8 nov. 1577; VAN ZUIJLEN. II, blz. 963. De 8e november begonnen de schutterijen met haar nieuwe taak.
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de drie leden voorlegde 50). De 4e oktober werd deze goedgekeurd bij wijze
van voorlopige regeling 51). Deze verordening werd de 17e december 1577
door een definitieve ordonnantie vervangen. In twee en zestig artikelen werd
getracht een soepel lopende organisatie op te bouwen.
Deze dienstplicht voor de meeste mannelijke ingezetenen van twintig- tot
zestigjarige leeftijd bezorgde de betrokkenen grote overlast bij hun dagelijkse arbeid, zodat het nodig was in de nieuwe ordonnantie talrijke sanctiebepalingen op te nemen 52) .
De verplichte krijgsdienst gedurende enkele uren per dag was niets nieuws.
In de middeleeuwen gebeurde dit uitsluitend in gildeverband 53). Tijdens
de Gelderse oorlogen was het systeem van de stadsvendels in zwang gekomen. Een indeling in twaalf vendels kwam toen tot stand, die rond 1520
107 compagnieën omvatten met in totaal 2636 manschappen 54). Enkele
jaren later werd het aantal compagnieën bij een gelijk blijvend getal vendels teruggebracht tot acht en vijftig, waarbij 2154 mannen waren ingedeeld. Rond 1530 waren er 53 compagnieën, waarin niet minder dan 3005
bewapende burgers dienst deden 55).
In 1577 is er sprake van tien vendels. Door de emigratie van talrijke
calvinisten in 1567 was de bevolking in aantal verminderd 56). Afgaande op
de toestand in de eerste helft van de zestiende eeuw en op de situatie in
Antwerpen 57), kan het aantal manschappen voor ieder vendel bij benadering op tweehonderd gesteld worden. Hun registratie schijnt niet vlot verlopen te zijn. Medio december werd de blokmeesters nog verzocht hiervan
werk te maken 58).
Formeel werd de hoogschout ridder Jacob van Brecht benoemd tot « over50) G. A., Notulen 21 en 25 sept. 1577. De 26e september werd deze commissie nog
met drie personen uitgebreid : G. A., Notulen 26 sept. 1577.
51) G. A., Notulen 4 okt. 1577.
52) VAN OUDENHOVEN, Een nieuwe ende gantsch vermeerderde beschrijvinge van de
Stadt van 's- Hertogen -Bosche, blz. 44 e. V.; G. A., Notulen 17 en 18 dec. 1577.
53) VAN DEN HEUVEL, blz. 328 e. v.
54) G. A., het register vanden volck, A. 461; Vgl. J. MOSMANS in Taxandria, jig. 44
(1937), blz. 160 e. v.
55) t. a. p.; vgl. VAN ZUIJLEN, I, blz. 452-453.
56) GACHARD, Corr. de Guillaume le Taciturne, II, blz. CLXIII. Concrete cijfers
hierover bestaan niet. Bij de laatst gehouden haardtelling in 1526 kwam men voor stad
en vrijdom op 4211 haardsteden. Het aantal inwoners mag voor dat jaar op 20.000 geschat worden, waardoor Den Bosch wat volkrijkdom betreft in Brabant na Antwerpen
en Brussel kwam en een van de grootste steden van de Nederlanden was (een vermenigvuldigingscoëfficiënt van 5 % à 7 met betrekking tot de haardsteden — GORISSEN,
Stede-atlas van Nijmegen, blz. 81 — lijkt mij aan de hoge kant). In de periode na
1567 zal het aantal inwoners niet meer dan 16000 hebben bedragen. Toch was Den
Bosch toen nog de zevende stad op het grondgebied van het huidige koninkrijk.
57) F. PRIMS, De kolonellen, blz. 24.
58) G. A., Notulen 17 dec. 1577.
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hooft » van de stadsvendels. Met de feitelijke controle zou evenwel zijn
stadhouder Goeswijn Pijnappel belast worden in de functie van opperprovoost 59). In iedere blok van de stad werd een onder-provoost aangesteld 6 0). Willem Franssen, deken van de wolwevers, kreeg op voorstel van
de hoogschout opdracht als wachtmeester zorg te dragen voor de bouw van
voldoende wachthuisjes langs de stadsmuren en deze regelmatig van brandstoffen te voorzien 61).
De stedelijke regering heeft er kennelijk voor willen waken, dat de hoogschout een te grote macht zou krijgen. Hoewel katholiek van onverdachten
huize had hij sinds hij in 1558 zijn vader Jan van Brecht als hoogschout
was opgevolgd 62), door incorrect en intransigant optreden zijn sympathie
bij de burgerij verspeeld 6 3). Bij zijn terugkeer in de stad na het vertrek
van de Hoogduitse troepen verklaarde de magistraat zich bereid hem een
lijfwacht van tien soldaten toe te voegen 64), maar weigerde hem de sleutels
van de stadspoorten, die de voormalige gouverneur had teruggegeven, ter
hand te stellen. Deze zouden iedere avond in een speciale kist worden geborgen, die met vier verschillende sloten was beveiligd, waarvan de sleutels
respectievelijk aan de hoogschout, de heren schepenen, de dekenen van de
ambachten en de schutterijen zouden worden toevertrouwd 65).
De stadhouder van de hoogschout bleek in maart 1578 tevens het commando te voeren over een van de vendels. Ook onder de negen andere
vendelkapiteinen trof men meerdere oudere personen aan 66). Van Lambert
de Wolff kan met enige zekerheid gezegd worden, dat hij welwillend stond
tegenover het calvinisme 67). Ook Nicolaas Kuysten vond het na de verzoening van de stad met de Koning veiliger naar het Noorden uit te wijken,
waar hij en zijn kinderen zich als calvinisten gedroegen 68). Van het
59) G. A., Notulen 2, 4 en 8 okt. 1577.
60) G. A., Notulen 12 okt. 1577.
61) G. A., Notulen 7, 8, 12 en 21 okt. 1577.
62) Cu. VERREYT en W. JUTEN, Noordbrabantsche zegels, II, in Taxandria, 6e jrg.
(1899), blz. 99 e. v.
63) Vgl. G. A., Processtukken betreffende Jacob van Brecht.
64) G. A., Notulen 2, 3 en 7 okt. 1577. De soldaten zouden verplicht zijn de eed af
te leggen op de Koning als hertog van Brabant, op deze Sijnder Majesteits stad en op
de schout zelf. Zes weken later werd het aantal leden van de lijfwacht teruggebracht
tot zes en na 6 januari 1578 tot vier mannen : VAN ZuIJLEN, II, blz. 962.
65) G. A., Notulen 2 en 3 okt. 1577.
66) G. A., Notulen 10 maart 1578. Als vendelkapiteinen daar genoemd de stadhouder Goeswijn Pijnappel, Jeronimus Wijnants, Jan van der Steghen Sr., Gregoris
van der Meer, Cornelis de Haen, Lambrecht de Wolff, Goyart van Vlierden, Jan
Matthijszoon Stooters, Cornelis Kemp en Nicolaas Kuysten.
67) Hij week uit en woonde in 1583 te Haarlem : G. A., Particuliere Processtukken
24 dec. 1583.
68) F. BEELAERTS VAN BLOKLAND, Het Bossche regeeringsgeslacht Kuysten, in De
Nederlandsche Leeuw, jrg. 52 (1934), blz. 285.
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geslacht Kemp waren in 1567 verschillende leden reeds uit de stad
gevlucht 69).
Toch zou het een foutieve voorstelling van zaken zijn in deze fase reeds
te spreken van een tegenstelling tussen katholieken en burgers, die met het
calvinisme sympathiseerden. Het anti-spaanse sentiment bij de overgrote
meerderheid van de burgerij was daartoe nog te sterk. De vendelkapiteinen
en de hoofdmannen van de vijf schutterijen, dikwijls aangeduid als de
vijftien kapiteinen, namen meerdere malen gezamenlijk stelling tegen de
magistraat, zelfs nog tijdens de troebelen van april 1578, toen er bij de
hervormingsgezinden een duidelijke tendens viel waar te nemen tot het
verkrijgen van grote invloed op de gang van zaken in 's-Hertogenbosch 70).
In verschillende commissies hadden personen van beiderlei richting zitting,
zoals in een commissie van zes personen, die tot taak had gekregen de
Staatse officieren, die zich voor de stad bijzonder verdienstelijk hadden gemaakt, met geschenken te vereren 71). De goudsmid Erasmus van Houwelingen en de zeer staatsgezinde stadssecretaris Gerard Colen werd opgedragen voor dat doel in Antwerpen een extra lening van f 3000,— aan te
gaan. Terwijl van Houwelingen zich later zou ontpoppen als een van de
felste calvinistische drijvers 72), stelden de schepenen Jeronymus Wijnants
en Arnd van Breugel, beiden leiders van het toekomstige anti-calvinistische
verzet, zich voor deze geldsom borg 73). Het leek deze eerste weken na het
wegtrekken van het Hoogduitse garnizoen een idylle van broederlijke eensgezindheid en burgerzin.

Tegenslag bij de bewapening;
Hollands verzet tegen
teruggave kanonnen.
Grote moeilijkheden berokkende het de stedelijke regering de materiële
defensiemiddelen weer op peil te brengen. Een commissie van vijf personen
kreeg tot taak de vestingwerken te inspecteren en na te gaan welke herstellingen dienden uitgevoerd te worden. Draaibomen en slagbruggen zouden
69) Taxandria, jrg. 22 (1915), blz. 63; De Nederlandsche Leeuw, jrg. 36 (1918),
blz. 31.
70) Zie blz. 127 e. v.; VAN ZUIJLEN, II, blz. 957.

71) Pensionaris Hessels maakte hiervan ondermeer deel uit en de koopman Willem
van Loon : G. A., Notulen 23 sept. 1577; vgl. blz. 73. Willem van Loon emigreerde
kort daarna naar Gorcum en vestigde zich tenslotte te Rotterdam, waar hij een van
de oprichters zou worden van de 0. I. Compagnie.
72) Zie blz. 129, 157, 216 en 220. Uitgeweken naar Holland schreef hij daar een
belangrijk penningboek, dat in 1597 te Rotterdam werd uitgegeven : HERMANS, Kro
-nijke,
II, blz. 330.
73) G. A., Notulen 15 okt. 1577.
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worden gerepareerd 74). Vooral aan kanonnen heerste een groot gebrek.
Ten behoeve van zijn veldtocht tegen Holland en Zeeland had Alva van
de stad Den Bosch indertijd niet minder dan 102 kanonnen « geleend »
met de daarbij behorende munitie tegen afgifte van een bewijs van ontvangst 75). Een verzoek om teruggave, 20 maart 1574 van stadswege tot
Requesens gericht, had niets uitgehaald 76).
De stedelijke regering besloot zelf handelend op te treden. De kanonnen
bleken echter her en der verspreid, vooral in Gelderland, Holland en Zeeland 77) . Voorzover de « helers » werden achterhaald toonden zij zich
weinig of in het geheel niet bereid het geschut terug te geven met uitzonde
stad Tiel. Dit bleek wel bijzonder duidelijk bij de poging twee-ringvade
die
in Dordrecht als eigendom van Den Bosch konden worden
kartouwen,
geïdentificeerd, los te krijgen. Ondanks het « beschenken » van bepaalde
personen, die hun invloed zouden kunnen aanwenden, was het uiteindelijk
resultaat, dat de Staten van Holland bereid waren ze aan de vroegere
eigenaars uit te lenen 78). De stad Zaltbommel had enkele Bossche kanonnen reeds omgegoten 79) . Op drie stukken geschut na werden enkele oude
kanonnen, die in de stad waren achtergebleven, vergoten tot nieuwe, terwijl
karren langs de huizen zouden trekken voor een inzameling van potten,
ketels, stoven en ander gerei. Zij die niets wilden inleveren konden geld
geven80). Een aanbod van de koopman Pauwels van Lijeberghen tot aankoop van duizend pond koper werd dankbaar aanvaard 81). Elders onder
andere in Antwerpen, Gorcum en Utrecht werden nieuwe stukken aangekocht 82). Dank zij de tussenkomst van de prins van Oranje, wiens bemid.
deling op advies van pensionaris Hessels was ingeroepen en die door zijn
secretarissen Bruyninck en van der Steghen de Staten van Holland en Zeeland en verschillende Hollandse en Zeeuwse steden had aangespoord tot
restitutie over te gaan, werden acht kanonnen, in Gorcum aangeschaft,
vrijgegeven 83). Een drietal kanonnen, van een koopman in Utrecht gekocht,
74) G. A., Notulen 4. 7 en 8 okt. 1577. Van deze commissie maakten deel uit
H. Wijnants, Goyart Loeff, Jan Schalcken, deken van de schrijnwerkers, Adriaan int
Pater Noster en de wachtmeester W. Franssen.
75) A. R. A., Audience 1425/2 (no. 56).
76) A. R. A., Audience 1710/1.
77) G. A., Notulen 8 okt. 1577.
78) VAN ZUIJLEN, II, blz. 948 en 955.
79) G. A., Notulen 15 jan. 1578.
80) G. A., Notulen 3 en 4 nov. 1577. Vele ambachten drongen er op aan, dat dit
omgieten binnen de stad zou geschieden. Ook vroeger reeds, bijvoorbeeld in 1542 bij
een nieuwe Gelderse inval, hadden dergelijke inzamelingen plaats gevonden; vgl. VAN
ZUIJLEN, I, blz. 583 en 592.
81) G. A., Notulen 17 nov. 1577.
82) VAN ZUIJLEN, II, blz. 948, 954-956, 961, 963-964.
83) a. w., blz. 947-948.
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waren oorzaak van een ware lijdensgeschiedenis, omdat het geld voor de
aankoop ontbrak en zij bovendien verschillende afwijkingen vertoon
Eveneens op initiatief van Hessels werd de hulp van alle Bossche--den84).
naren ingeroepen, opdat iedereen afgaande op zijn herinnering zou trachten
te achterhalen, waar in Holland en Zeeland de Bossche vuurmonden waren
terecht gekomen, zodat een gespecificeerde lijst zou kunnen worden ingediend 85). Ondanks alle moeite beschikte de stad eind 1579 over niet meer
dan dertig stukken geschut van verschillend kaliber 86). Ook de munitie
moest van alle kanten worden aangesleept 87).
Waarnemers van de Prins
naar 's-Hertogenbosch.

Dat de steun van de prins van Oranje was aangezocht was niet louter
gedaan uit de opportunistische beweegreden, dat zijn grote invloed gunstig
zou werken op de mogelijkheid wapens van elders aan te trekken. Meerdere
malen had hij er blijk van gegeven, dat de verdediging van strategisch
belangrijke steden hem na aan het hart lag. Begin oktober inspecteerde hij
met vertegenwoordigers van de magistraat de muren en buitenwerken van
de stad Brussel en persoonlijk nam hij het initiatief tot het doen ontwerpen
van nieuwe plannen 88) . Overigens kon hij ten aanzien van Brussel inzoverre gerust zijn, dat de activiteit van de XVIII- mannen en zijn persoonlijke aanwezigheid een vlotte uitvoering van deze plannen waarborgden.
Dit geldt ten dele ook voor Antwerpen, waar de invloed van de Prins steeds
groter werd en waar ook twee vertegenwoordigers van de radicale factie
waren doorgedrongen in de veiligheidsraad, die daar 6 september 1577 was
opgericht 89) .
De naar verhouding grote afstand tot 's-Hertogenbosch maakte het hem
echter moeilijk over de toestand daar te oordelen. De Bossche gedeputeerden
konden hem evenmin voldoende inlichten, aangezien Mr. Henrick Bloeijmans door zijn permanente aanwezigheid in Brussel nauwelijks nog contact
had met zijn opdrachtgevers, terwijl pensionaris Hessels in de hoofdstad
als lid van de Staten Generaal verschillende opdrachten vervulde, zoals het
onderzoeken van de u lettres et instructions N van de Staten van Holland
84) G. A., Notulen 27 febr., 14. 16 maart, 23 april en 26 mei 1578.
85) G. A., Notulen 10 dec. 1577.
86) A. R. A., Audience 1425/2; verslag van Filip Veusels, lid van de Raad van
Brabant en persoonlijk vertegenwoordiger van Parma, over de afkondiging van de

Keulse vrede.
87)
88)

blz. 948, 950, 955.
blz. 466 e. v.
blz. 22 e. v.

VAN ZUIJLEN, II,
HENNE - WAUTERS, 1,
PRIMS, De kolonellen,

89) F.
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en Zeeland in samenwerking met Charles Provins, schepen van het Vrije,
en de burgemeester van de stad Deventer alsmede het opmaken van een
rapport met medewerking van de pensionarissen van Gent, Henegouwen,
Valenciennes en Holland over een rekest van de stad Bergen in Henegouwen 90). Om die reden zond de Prins jonker Jan van Rijswijck, de latere
gouverneur van Grave 91), en zijn naaste medewerker de Fries Dr. Joannes
Basius als zijn gevolmachtigden naar Den Bosch. Basius had in de jaren
1568-1572 de Prins grote diensten bewezen en genoot diens volle vertrouwen 92). De 13e november 1577 reikten zij de drie leden hun geloofsbrieven
over. Zij drongen er sterk op aan, dat alles zou gedaan worden wat moge
om de vestingwerken in goede staat te brengen, munitie, buspoeder-lijkwas
en geschut aan te schaffen en binnen de stad koren op te slaan « om dese
stadt te preserveren ende conserveren tegens de aenslagen die men verstaet
ennigen op dese stadt te hebbene » 93) . In Heusden lag namelijk nog steeds
een klein Spaans garnizoen, terwijl ook op het kasteel van Hedel een bezetting lag, die op de hand was van don Juan. Ondanks het protest van het
eerste lid bleven de commissarissen van Oranje aanwezig bij de besprekingen
van de magistraat, waarin hun voorstellen behandeld werden 94).
Financiële warwinkel;
de belastingschroef aangedraaid.
Het punt waar het voornamelijk om draaide was hoe aan de gelden te
komen, die voor het uitvoeren van deze maatregelen vereist waren. Het
eerste en het tweede lid zochten het in een verlenging van de omzetbelasting
op bier, wijn en tarwemeel, de zogenaamde drie speciën, die in juli reeds
voor drie maanden verlengd was, maar waarvan de termijn 19 oktober 1577
was verstreken 95). De dekenen van de ambachten vonden de nieuwe termijn
van zes maanden, door de schepenen voorgesteld, te lang, maar konden zich
wel verenigen met een nieuwe periode van drie maanden 96). De 11e novem.
ber kwamen zij echter op dit besluit terug onder het oude motief, dat eerst
vroeger gemaakte fouten bij het heffen van belastingen moesten worden
90) JAPIKSE, Res., I, blz. 173, 285, 395 en 560.

91) Zie blz. 207.208.

92) J. D. M. CORNELISSEN, Medewerkers van de Prins, in Prins Willem van Oranje
1533-1933, blz. 235 e. v.; Haarlem 1933.
93) G. A., Notulen 13 nov. 1577.
94) De 23e november vertoefden beide commissarissen nog steeds in Den Bosch.
Hun werd toen door de stedelijke regering anderhalf aam wijn aangeboden : G. A..
Stadsrekening B. 84, Vuijtgeven, kap. 8.
95) G. A., Notulen 18 okt. 1577; vgl. blz. 51.
96) G. A., Notulen 19 okt. 1577.
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hersteld. Met betrekking tot haar aandeel in de afkoopsom van f 26000,—
diende ook de geestelijkheid over de brug te komen.
Ondanks de aandrang van de schepenen, gezworenen en commissarissen
van de Prins, die 17 november opnieuw in een volledige vergadering van
de drie leden op de noodzakelijkheid van het invoeren van nieuwe belastingen wezen, bleef het merendeel van de ambachten halsstarrig. Zelfs de
mededeling van enkele burgers, dat de kans groot was, dat het garnizoen
van Heusden door tussenkomst van don Juan versterking zou krijgen van
Waalse troepen, kon hen niet vermurwen. Na dagenlang beraadslagen bleek
er uiteindelijk een meerderheid gevonden te kunnen worden voor nieuwe
heffingen « boven alle oude belastingen » op wijn, brandewijn, mede,
wijnazijn en bier tot een bedrag van 12 stuiver en 2 oort voor de tapper
en 6 stuiver en 1 oort voor iedere burger. Vreemde bieren vielen in alle
gevallen onder het hoogste tarief. Teneinde minder draagkrachtigen te gerieven werd bierdik niet belast. Als voorwaarde werd gesteld, dat met de
opbrengst van de nieuwe belastingen eerst een som van f 3200,— moest
worden terugbetaald, die onlangs van stadswege in Antwerpen opgenomen
was om de onkosten voor gedane vereringen te bestrijden. De termijn,
aanvankelijk op zes maanden gesteld, werd uiteindelijk weer op drie maanden teruggebracht 97).
Wel riskeerde men opnieuw moeilijkheden met Hollandse bierexporteurs.
De vrees, 17 juli door enige ambachten in dit verband geuit 98), bleek niet
denkbeeldig. De stad Delft protesteerde, wat door de Bossche magistraat
afgedaan werd met de sophistische opmerking, dat door deze belastingverhoging niet zozeer de Delftse brouwers werden getroffen als wel de Bossche
ingezetenen zelf, die deze belasting moesten opbrengen 99). Toen die van
Delft vroegen om overlegging van de privileges antwoordde men met het
wederverwijt, waarom de Bossche handelaren in Delft dan convooien en
licenten moesten betalen 100).
Ondanks het vertrek van de Duitse soldeniers bleef de financiële toestand
zeer zorgwekkend. Verzoeken van enkele kooplieden om vergoeding voor
goederen, met name tarwe en hout, hun door de Duitsers afhandig gemaakt, werden doorgestuurd naar de betaalmeester van de Staten Generaal,
97) G. A., Notulen 11, 13, 17 t/m. 20 nov. 1577. De mulders, bakkers, korenkopers,
vleeshouwers en kramers bleven volharden in hun weigering. De ambachten, die het
minste bezwaar hadden en zo nodig verder hadden willen gaan, waren de smeden,
viskopers, speldenmakers, schrijnmakers en hoedenmakers.
98) Vgl. blz. 52.
99) G. A., Notulen 4 nov. 1577. Een maand tevoren, 4 oktober, had een handelaar
uit Delft zich reeds bij de Bossche magistraat beklaagd. Men had hem toen verzocht
enig geduld te hebben, aangezien de termijn van drie maanden bijna verstreken was.
100) G. A., Notulen 22 en 23 dec. 1577.
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Salazar, die het misschien nog wel op hun soldij kon inhouden 101). Zo
eenvoudig kon men zich echter niet afmaken van de f 26000,—, die in
Antwerpen geleend waren en waarvan 4 oktober door de commissie, die
het geld had afgehaald, de eindrekening was ingediend. Verschillende voor.
aanstaande Bossche handelaren hadden zich voor de terugbetaling immers
borg gesteld 102). Wel hadden de Staten van Brabant de stad 's-Hertogenbosch en het daaronder ressorterende platteland toegestaan dit bedrag te
korten op de opbrengst van de kapitale zetting en van de generale imposten
ten platten lande 103). Maar al werden de collecteurs van deze beslissing
onmiddellijk op de hoogte gesteld dan was het geld er nog niet en dus greep
men naar het beproefde maar gevaarlijke middel van een lening, die later
weer met de opbrengst van die beide belastingen kon afgelost worden.
Een voorstel van schepenen, gezworenen en raden dienovereenkomstig te
handelen en ieder « naer advenant » aan te slaan vond bij de dekenen van
de ambachten echter geen instemming « want de borgers arm zijn », zoals
door de dekenen van de smeden opgemerkt werd. Zij stelden voor eerst de
hertogelijke rentmeester Bacx maar eens te ontbieden, die eigenmachtig
ongewenste handelingen zou hebben verricht, terwijl ook de geestelijkheid
eindelijk eens zou moeten betalen wat zij heeft « gepresenteert ende toegeseeght ». Ook het oude zeer van het herstellen van gemaakte fouten werd
nog eens te berde gebracht 104). De beide eerste leden kwamen echter tussen twee vuren te zitten toen de kooplieden, die door hun credietwaardigheid de lening hadden mogelijk gemaakt, 11 november 1577 de stedelijke
regering dringend verzochten tegen 3 december eerstkomende ontslagen te
worden van hun belofte, « mits dat de coopluyden dobligatien nyet langer
en willen continueren noch prolongeren mits den periculeuse aenstaende
tyt » 105).
Op hun beurt voelden de schepenen weinig voor een gewone collecte
langs de huizen door enige ambachten als oplossing voorgesteld. Wel werd
een speciale commissie benoemd om de rekening van rentmeester Bacx te
controleren en na te gaan, wie in de grote quotisatie of lening niet bijgedragen hadden « ende dair aff egheen handtscryft en kunnen bethoonen » 106) . Volgens de dekens van de wolwevers zou het bedrag, dat verschillende burgers nog schuldig waren, f 10000,— bedragen. Ook de speciale
101) G. A., Notulen 7 okt. 1577; vgl. notulen 18 okt. en 11 nov. 1577.
102) Zie blz. 64.
103) G. A., Notulen 24 okt. 1577.
104) G. A., Notulen 4 en 8 nov. 1577.
105) G. A., Notulen 11 nov. 1577.
106) Als leden van de commissie aangewezen Arnd van Breughel, Broeckhoven,
Jan Pels, Beurden Janssoen, Willem Janssoen van Loon en Frans in de Vijf Bellen.
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rekening van de 10e en 20e penning op de huizen, door Dirk Aertssen bijgehouden 107), werd door commissarissen onderzocht, waarna contact werd
opgenomen met de rentmeesters « om de swarigheden bij hen bevonden te
rappoirteren ». De commissie, die in de kritieke dagen van midden september met de geestelijkheid tot overeenstemming was geraakt over een bijdrage
van die zijde in de zo gestegen algemene en bijzondere uitgaven, kreeg
opdracht om de geestelijkheid te begroeten zoals het heette en in alle
vriendschap aan haar belofte te herinneren 108).
Kennelijk heerste er bij de ambachten grote ontevredenheid over het
financiëel beleid van overheidswege. Bacx scheen eigenmachtig aan bepaalde
personen het geld te hebben teruggegeven, dat deze ingevolge hun aandeel
in de grote quotisatie hadden betaald. Weliswaar was de burgers toegezegd,
dat hun bijdrage slechts als een voorschot was bedoeld en dat zo gauw als
de mogelijkheid zich voordeed restitutie zou geschieden, maar het gaf geen
pas hiertoe reeds over te gaan terwijl anderen nog achterstallig waren
gebleven of te weinig hadden betaald. Degenen, die van deze restitutie
hadden geprofiteerd, werden dan ook verzocht de stad opnieuw met een
lening bij te springen, evenals zij, die onjuist waren aangeslagen. Ieder
ambacht kreeg zelfs het recht op het stadhuis de kohieren in te zien teneinde de namen van de betrokkenen te weten te komen 109). Die ingezetenen, die hun quote nog niet hadden betaald en deze niet voldaan hadden
binnen acht dagen na de publicatie en de aanzegging hun door de collec.
teurs gedaan, zouden het dubbele bedrag moeten opbrengen. Een groot
aantal ambachten had zich aanvankelijk tegen deze verdubbeling uitgespro.
ken en gepleit voor onmiddellijke executie, terwijl de kramers en de ver
-wers
aandrongen op herziening van de kohieren 110).
Het resultaat van deze acties werd op ongeveer f 13000,— berekend.
Aangezien men met de borgen voor de lening van f 26000,— was overeengekomen, dat nog vóór kerstmis, op 23 december 1577, f 20000,— aan de
geldschieters zou worden terugbetaald, zat men nog met een tekort van vele
duizenden guldens. Om dit tekort aan te vullen stelden de eerste twee leden
voor een gedwongen lening uit te schrijven onder de inwoners van de stad,
waarbij als maximum een bedrag zou worden aangehouden van zes pond
vlaams. Zoals te doen gebruikelijk waren het weer de ambachten, die zich
107) Vgl. blz. 27.
108) G. A., Notulen 11, 13 en 17 nov. 1577. Aan deze commissie, bestaande uit
Mr. Adriaen Zegers, Broeckhoven, Aelbert de Custer en pensionaris Hessels, werden
17 november 1577 toegevoegd Adriaen int Pater Noster en Anthonis de Raedt.
109) G. A., Notulen 2 dec. 1577.
110) G. A., Notulen 24 en 26 nov. 1577. Voor onmiddellijke executie waren de
smeden, mulders, vleeshouwers, louwers, viskopers, nastelmakers en bontwerkers.
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met uitzondering van de nastelmakers en de kramers hiermee niet konden
verenigen. Zij waren de mening toegedaan, dat men eerst moest afwachten
of de werkelijke opbrengst niet hoger zou zijn dan de ramingen, waarbij
de bakkers en de mulders nog eens de aandacht vroegen voor het aandeel
van de geestelijkheid.
Zoals het altijd gegaan was zo ging het echter ook nu weer. Wanneer
men maar lang genoeg aanhield en de eisen iets minder hoog stelde bleek
het merendeel van de ambachten wel bereid een bepaalde oplossing te
aanvaarden. De 13e december werd men het eens over een verdrievoudiging
van de kleine quotisatie onder het traditionele en enigszins irreële voorbehoud, dat later alles zou worden terugbetaald. Slechts de louwers en vleeshouwers bleven recalcitrant. In ieder van de negen wijken werden twee
commissarissen met de inning van deze quotisatie belast, namelijk een
vertegenwoordiger van het eerste of het tweede lid en een deken van de
ambachten. Behalve deze leden van de magistraat werden twee van de drie
stadssecretarissen Peter de Cort en Jacob Donck ingeschakeld. Obligaties
zouden worden uitgereikt en tegen onwilligen zou gerechtelijk worden opgetreden. Bovendien was men het er over eens, dat men met de rijkste ingezetenen zou beginnen. Was aanvankelijk 28 december de uiterste termijn,
de 26e december werd deze verzet op Nieuwjaar. Na 31 december zouden
ook zij, die hun penningen hadden terugontvangen en deze niet opnieuw
inleverden, als wanbetalers worden beschouwd 111).
De stedelijke regering bleek overigens niet van zins op eventuele klachten
in te gaan. Een verzoek van de rentmeester van het H. Geesthuis om terwille van de armen vrijgesteld te worden van de omzetbelasting op hier
en wijn werd afgeslagen 112). Toen verschillende burgers zich er over
beklaagden in de kapitale zetting te hoog te zijn aangeslagen kregen zij op
enige uitzonderingen na nul op het rekest 113).
Een aanbod van de geestelijkheid f 1000,— bij te dragen werd aangenomen. Velen vonden dit bedrag echter aan de lage kant, reden waarom
een meerderheid van de drie leden de suggestie, door enkele ambachten
gedaan, overnam deze / 1000,— te beschouwen als een bijdrage van het
kapittel alleen 114). Ook moest de geestelijkheid bijdragen in de onkosten,
die de brandstofvoorziening van de wachten op de stadsmuren met zich
bracht en dit temeer « mits dat nyet en sonde dienen dat zy metter weerlicheyt de wachte Boude houden » 115) .
111) G. A., Notulen 30 november, 2, 10, 13, 22, 23 en 26 dec. 1577.
112) G. A., Notulen 24 nov. 1577.
113) G. A., Notulen 30 nov. 1577.
114) G. A., Notulen 22 en 23 dee. 1577.
115) G. A., Notulen 17 dec. 1577.
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Anti-papistische
woelingen elders.
Tijdens de hierover gevoerde debatten werd door Dirk Aertssen, die
deel uitmaakte van het tweede lid en naar later bleek een van de voormannen was van de calvinistische factie, het standpunt verdedigd, dat de
geestelijkheid op het gebied van het belastingwezen op dezelfde wijze moest
behandeld worden als de burgerij, zoals dat ook in Brussel en Antwerpen
geschiedde. Inderdaad stak de toestand van de geestelijkheid in 's-Hertogenbosch gunstig af bij de situatie elders. In Brussel werd zij begin september
gedwongen om met mankracht en een wekelijks op te brengen geldsom haar
aandeel bij te dragen in de versterking van de stad 116). In Antwerpen
werden de priesters steeds meer het mikpunt van ordeverstoringen. Kruizen
werden verbrand en psalmen in het openbaar gezongen. Vooral onrustig
was het in Gent, waar sinds de bekende revolte van 28 oktober een uiterst
radicale minderheid zich van de sleutelposities had meester gemaakt en er
een anti-katholieke politiek voerde 117).
De indruk, die de arrestatie aldaar van de hertog van Aerschot, van de
bisschoppen van Brugge en Yperen alsmede van enige andere adellijke
heren maakte op de gematigde elementen, vooral in het Zuiden van de
Nederlanden, was verpletterend. Aerschot was een van de aanzienlijkste leden
van de zuid-nederlandse adel, mededinger van de prins van Oranje en verklaard tegenstander van het calvinisme. Velen begonnen iets aan te voelen van
de ongerijmdheid van een toestand, die door don Juan op diezelfde 28e oktober, nog onkundig van wat zich in Gent had afgespeeld, misschien te scherp
was gekarakteriseerd, toen hij de werkelijkheid stelde naast de theorie.
Want ofschoon « lesdites Estatz naient aultre chose en bouche à me dire à
tout propos et protestations expres quilz ne veuillent préjudicier ny à la
Religion ny à l'auctorité de Sa. Maj., mais la conserver et garder », in feite
keert men zich van de Koning af en geeft men steeds meer vrij spel aan de
calvinisten 118). Zijn waarschuwing, dat de gebeurtenissen in de Nederlanden zijn « ung faict qui touche particulièrement tous Princes et Potentatz
pour la conséquence d'une levée et rebellion des subiectz contre le Roy ou
Prince Souverayn auquel ils veuillent donner loy, luy deniant 1'obéissance
et le droict divin et humain ]uy doibvent et que par leur serment luy ont

HENNE - WAUTERS. I, blz. 463-464.
117) ENNO VAN GELDER, Revolutionnaire Reformatie, blz. 48-51.
118) Instructie voor de markies de Varaulbon en voor Dr. Houst, door don Juan
116)

afgevaardigd naar de keizer om de overkomst van diens broer aartshertog Matthias
te verhinderen. A. R. A., Audience 1685/3.
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promis» 119), zal echter meer tot de verbeelding gesproken hebben van
een deel van de geestelijkheid en van de adel dan tot die van de besturen
van de zelfbewuste steden. Wanneer een spaansgezind tijdgenoot opmerkt,
dat «la division est si grande entre les ennemis que Ie cur des plus
ardens commence si fort à froidir » 120), dan blijkt daarvan vooralsnog
weinig bij de burgerij.

De Prins ruwaard
van Brabant.
Het waren vooral ook de steden, die in de Staten van Brabant de benoeming van de prins van Oranje tot gouverneur van het gewest doordreven. Zij trachtten de Prins nader aan Brabant te binden, nu het initiatief
in de opstand van de Brabantse Staten in zijn handen was overgegaan. De
idee was uitgegaan van de XVIII- mannen van Brussel, die voor hun actie
steun zochten en kregen bij de radicale elementen in Leuven, Antwerpen
en 's-Hertogenbosch. Het was behalve een vorm van verscherpt verzet tegen
de Iandsheer ook een uiting van gewestelijk particularisme, dat meer dan
door geestelijkheid en adel juist door de steden werd gedragen. Het
optreden van een aantal lieden « des guldes d'Anvers, Louvain et Bois le
Duc » brak de tegenstand van de adel 121) . De 22e oktober 1577 werd
te midden van een hevig tumult de Prins tot gouverneur uitgeroepen 122).
De stedelijke regeringen van de Brabantse hoofdsteden waren hierin echter
niet gekend geweest en men heeft er blijkbaar de voorkeur aangegeven
achteraf hen naar hun opinie te vragen bij wijze van ratificatie. De drie
leden waren zich het belang van dit voorstel wel bewust, maar weken niet
af van de gebruikelijke gedragslijn om alvorens een beslissing te nemen
op de hoogte te worden gesteld van de mening van de Prelaten en Edelen
in de Staten van Brabant. Toen een schriftelijke uiteenzetting van de stadsgedeputeerden hun niet duidelijk genoeg was, werden deze persoonlijk naar
Den Bosch ontboden om mondeling verslag uit te brengen « vantgeene dat
desen aengaende te Bruesselen getracteert ende gehandelt is geweest » 123) .
In ijltempo reisde pensionaris Hessels naar Den Bosch, waar hij 2 november de gevraagde inlichtingen gaf, die ook betrekking hadden op het voor-

119) T. a. p.
120) Brief van Nicolaas de Lattre aan don Juan. A. R. A., Audience 1685/3; vgl.
blz. 98.

121) De geestelijkheid liet sinds de troebelen met don Juan meestal verstek gaan.
Vgl. blz. 261.
122) GACHARD, Corr. de G. le Tac., IV, blz. LXII-LXVIII.
123) G. A., Notulen 28 okt. 1577.
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nemen van de Staten Generaal om aartshertog Matthias tot landvoogd aan
te stellen in plaats van don Juan, die nog officieel gedesavoueerd moest
worden. Afschriften van de stukken, die hierop betrekking hadden, werden
door de pensionaris overgelegd. De volgende dag werd de gedachtenwisseling hierover voortgezet en de 4e november gaven schepenen en gezworenen hun fiat aan eerstgenoemd plan. Zij stelden daarbij echter als uitdruk
voorwaarde, dat een en ander niet in strijd mocht zijn met de-kelij
hoogheid en het gezag van de Koning noch met de privilegiën en gebruiken
van het land. Bovendien stelden zij hun goedkeuring afhankelijk van die
van de andere steden en gewesten, terwijl de gouverneur van Brabant in
de stad geen garnizoen mocht leggen dan met goedkeuring van de Staten
Generaal en de stedelijke regering 124). De 5e november sloten de raden
zich bij het eerste lid aan, waarbij zij de hoop uitspraken, dat de Prins
protecteur zou zijn van Brabant en van de Meierij van 's-Hertogenbosch
en ze zou vrijwaren van verdere plundering en roof. De dekenen van de
ambachten tenslotte konden eerst 8 november tot een besluit komen. Ook
zij verklaarden zich daarbij voor het aanstellen van de Prins tot gouverneur. Vijf ambachten 125) wilden zelfs verder gaan en de clausule schrappen, waarbij de goedkeuring van de stedelijke regering van 's-Hertogenbosch slechts dan zou worden verleend, wanneer de andere Brabantse
steden deze ook gaven. Deze plotselinge toeschietelijkheid van de ambachten
was des te merkwaardiger, aangezien zij zich tot dan toe het meest verzet
hadden tegen de door de Staten Generaal gevoerde nationale politiek en
met bezwaren waren gekomen van velerlei aard 127). Nog in september had
men hen niet dan met veel moeite er toe kunnen bewegen de Unie van
Brussel alsnog mede te ondertekenen. Het was ongetwijfeld een uiting van
het vertrouwen, dat de prins van Oranje in brede lagen van de Bossche
burgerij genoot. Ook in de Meierij was in 1578 zijn gezag nog groot 128).
Symptomen van wederopluikend calvinisme.

Het is moeilijk na te gaan in hoeverre hierbij achter de schermen andere
factoren een rol hebben gespeeld. Ongetwijfeld zijn de calvinisten er mede
oorzaak van geweest, dat de opstandige beweging tegen de Koning een
124) G. A., Notulen 4 nov. 1577; VAN ALFEN, 's-Hertogenbosch en de prins van

Oranje, blz. 127; vgl. VAN ZtnaLEN, II, blz. 945-946.

125) De bakkers, bontwerkers, speldenmakers, schrijnmakers en hoedenmakers.
126) VAN ALFEN, t. a. p.
127) vgl. blz. 12, 13, 28 en 65.
128) Zie blz. 141.
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feller karakter had gekregen. Met de schutters van een aantal « guides »
uit de Brabantse hoofdsteden, die in Brussel de uitroeping van de Prins
tot ruwaard van Brabant hadden doorgedreven, zal voor wat Den Bosch
betreft wel het Schermersgilde bedoeld zijn geweest 129).
Ook andere aanwijzingen waren er, dat vele Bossche calvinisten de
laatste maanden van 1577 naar hun vaderstad waren teruggekeerd. Zo
diende een aantal personen 15 oktober van dat jaar bij de stedelijke regering een rekest in, waarin zij om een beloning vroegen voor de goede
diensten, die zij de stad hadden bewezen, toen zij met de soldaten van het
Staatse leger de stad hadden bevrijd van het gehate Hoogduitse garnizoen 130). Tot welke richting zij behoorden bleek wel hieruit, dat een van
hen, Steven van Ceulen, in 1566 en 1567 een van de meest actieve leden
was geweest van het consistorie. Als waard van de herberg « inden Cop »
had hij van midden februari tot 4 april 1567 tijdens de heerschappij van
een straf georganiseerde calvinistische minderheid de leider van het antigouvernementele verzet, Bombergen, gehuisvest 131) . Ook de bekende advocaat Mr. Henryck Agylaeus zou in november 1577 weer in Den Bosch
verblijf houden 132). Voor zover bekend kwam op de lijst van personen,
die in 1574 van het Generaal Pardon werden uitgesloten, voor wat Den
Bosch betreft alleen de naam voor van Mr. R. Everswijn 133). Voor de
meeste andere steden was dit aantal veel groter, wat des te merkwaardiger
was, omdat het verzet tegen de landsheer tijdens en na de beeldenstorm in
's-Hertogenbosch zeer hevig was geweest. Waarschijnlijk had de repressie
van dit calvinistisch avontuur zo grondig zijn werk gedaan, dat de overheid voor een herhaling minder beducht was 134).
Al bestond er sinds begin 1571 in Den Bosch weer een geheim consistorie,
van enige openlijke activiteit kon nog geen sprake zijn. In antwoord op een
brief van de Staten Generaal over de godsdienstkwestie, die hoogschout
Jacob van Brecht had overgelegd, verklaarden de drie leden, in niet mis
te verstane bewoordingen, dat zij lijf en goed garant stelden voor de

129)Zie blz. 88.

blz. 951-952.
blz. 301 en 315. De herberg De gulden Cop of
inden Cop lag aan de Markt op de plaats waar thans het hotel Noord -Brabant is
gevestigd : MOSMANS, Oude Namen van Huizen en Straten te 's-Hertogenbosch, blz. 6;
's- Hertogenbosch 1907.
130)
131)

VAN ZUIJLEN, II,
CUYPERS VAN VELTHOVEN,

132)

W. MEINDERSMA,

Een Bosschenaar in de zestiende eeuw Mr. Henricus Agylaeus,

in Taxandria, 17e jrg. (1910), blz. 308.309.

133) Lijst van uitgeslotenen uit het Generaal Pardon 1574, in Kroniek Historisch

Genootschap,
134)

13e jrg. (1857), blz. 94.

L. J. R0CIER,

Geschiedenis van het katholicisme in Noord -Nederland in de

16e en 17e eeuw, deel I, blz. 367.
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onverkorte handhaving « van doude catholycque religie » 135) . De 15e oktober vond de stedelijke regering het nodig een verbod uit te vaardigen,
waarin bepaald werd, dat niemand, die op wacht stond, bij kloosters,
godshuizen en in het algemeen bij « gheestelycke oft weerlycke huysen »
mocht aankloppen of bedelen om geld of bier of de bewoners met woorden
of daden beledigen. Overtreders konden met gevangenneming of een boete
van vijftig carolusguldens worden gestraft 136).
Openbare en anti-katholieke ordeverstoringen kwamen in 1577 in Den
Bosch dan ook niet voor. Door een dergelijke straffe boete vast te stellen
heeft de magistraat bij voorbaat iedere poging daartoe de kop willen
indrukken. Toch durfde Direk Aertssen een maand later met het voorstel
komen de kloosters slechts één ingang toe te staan « om alle suspicie te
verhueden ». Al blijkt uit de beschikbare gegevens niet of dit idee door
de drie leden werd overgenomen, dan wijst het tijdens diezelfde vergadering
genomen besluit, om al degenen, mannen, vrouwen of jongens, die zich op
enigerlei wijze met de Spanjaarden hadden ingelaten, uit de stad te verbannen, op een verandering in de mentaliteit ook bij de katholieken 137).
Vlak na het aftrekken van de Hoogduitse soldaten had de magistraat de
vrouwen en lichtekooien van deze Duitse militairen nog in bescherming
genomen 138). Zij, die met het calvinisme sympathiseerden, wisten zich
bovendien gesteund door de belangstelling van kringen, die nauw met de
prins van Oranje in contact stonden. Zo wees graaf Filips van Hohenlohe,
een van de aanvoerders van het Staatse leger, de Bossche stedelijke regering
op de plicht te letten op de welvaart en de eenheid Van het vaderland en
op de zaak van de religie 139). Het is niet moeilijk te raden, wat hij met
de laatste opmerking bedoelde. Meerdere malen vertoefde hij voor kortere
of langere tijd in de stad, waar hij op kosten van de gemeenschap goede
sier maakte 140). Welk een verschil overigens, deze grillige, egoïstische en
losbandige edelman en Willem van Oranje, wiens schoonzoon hij later werd.
Vertrek van Metsius.
Dat er onder de geestelijkheid een gevoel van onbehagen moet hebben
geheerst kan men afleiden uit een schrijven, waarin bisschop Metsius verlof
vroeg uit de stad te mogen trekken om zich voorlopig op Coudewater te
135) G. A., Notulen 2 okt. 1577.
136) G. A., Notulen 15 okt. 1577.
137) G. A., Notulen 13 nov. 1577.
138) G. A., Notulen 23 sept. 1577.
139) A. R. A., Audience 1425/7.
140) vAN ZUIJLEN, II, blz. 936, 952 en 954.

91

vestigen. Hij voelde zich bedreigd door uitlatingen, dat men hem zou ophangen als verrader van de gemeenschappelijke zaak 141). Van het antwoord
van de magistraat, dat deze niets over hem te vertellen had, zodat hij kon
gaan of staan waar hij wilde 142), heeft de temperamentvolle bisschop inderdaad gebruik gemaakt om de stad te verlaten. Hij begaf zich in eerste
instantie naar Kalkar en vertrok vandaar na een verblijf van enige maanden
naar Diest in de hoop naar zijn bisdom te kunnen terugkeren. Toen de
vooruitzichten hierop zich niet verwerkelijkten ging hij naar Luxemburg,
waar hij zich bij don Juan voegde. De werkelijke reden voor zijn vertrek
is ongetwijfeld geweest, dat Metsius zich niet heeft kunnen verenigen met
het verzet tegen deze Spaanse prins. De politiek van de Staten Generaal
achtte hij in strijd te zijn met het gegeven woord en te riskant voor de
positie van de katholieke kerk. Deze vurige priester, die in feite het aan
hem toevertrouwde bisdom had gereoganiseerd, heeft op deze wijze willen
protesteren tegen de gang van zaken in de Nederlanden 143). Men mag zich
de vraag stellen of Metsius er wel juist aan gedaan heeft zó te handelen.
Ongetwijfeld heeft hij daardoor voedsel gegeven aan de verdenking van
gebrek aan patriottisme bij de geestelijkheid, door de hervormingsgezinden
duidelijk uitgesproken. De stedelijke regering moet dit zo ook hebben aangevoeld, reden waarom zij zich 24 november 1577 in een schrijven tot de
bisschop richtte met het verzoek om terug te keren. Het was haar niet
duidelijk, zo werd opgemerkt, wat de aanleiding tot zijn vertrek was ge
secretaris Colen kreeg dan ook opdracht dienaangaande inlichtin--westn
gen in te winnen 144). In zijn antwoord gaf Metsius uiting aan de «goede
affectie », die hij de stad toedroeg 145). Hiervan gaf hij ook enige maanden
later nog blijk, toen hij bij Parma voor de stad opkwam vanwege de daar
heersende armoede 146) . De raden trachtten van de goede intenties van de
bisschop onverwijld gebruik te maken door er op te wijzen, dat hij dienovereenkomstig verplicht was zijn aandeel in de kapitale zetting te betalen 147). Hoezeer zijn prestige geleden had bleek uit het verzet tegen zijn
terugkeer na de verzoening van de stad met de landsheer op 20 december 1579 148). De 18e september 1580 overleed hij te Namen zonder naar
zijn residentie te zijn teruggekeerd.
141) GACHARD, Corr. de Philippe II, IV, blz. 794.
142) VAN ALFEN, blz. 126.

143)Vgl. zijn houding in de Staten van Brabant en zijn uitwijzing uit dat college

blz. 46 en 62.
144) G. A., Notulen 24 nov. 1577.
145) G. A., Notulen 10 en 11 dec. 1577.
146) VAN ALFEN, blz. 126.
147) G. A., Notulen 11 dec. 1577.
148)Zie blz. 278-279.
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Wantrouwen tegen zijn secretaris;
anti - clericale beroeringen.
In het bijzonder hadden vele leden van de magistraat het weinig begrepen op de secretaris van Metsius tevens notaris, Mr. Marten Bardoul.
Hij was een leek, neef van de bisschop, en genoot diens volle vertrouwen.
In 1569 had hij de benoeming van Jacques Veltacker tot prelaat van
Tongerlo, die zich heftig verzet had tegen de incorporatie van de abdij
bij het bisdom 's-Hertogenbosch, nietig verklaard 149). Metsius, toen nog
kanunnik van Sint Goedele te Brussel, was bij die gelegenheid opgetreden
als een van de commissarissen van Sonnius 150). Na de dood van Metsius
zou Bardoul optreden als diens voornaamste erfgenaam 151) .
Achtergebleven in de stad om de belangen van de bisschop te behartigen,
toen deze zich naar Kalkar had begeven, is hij een tijd lang gevangen
gehouden 152). De reden waarom is niet bekend, maar vermoedelijk ging
het om de betwiste inboedel van het bisschoppelijk paleis. Al is het weinig
waarschijnlijk, dat hierbij ook politieke beweegredenen in het spel waren,
toch koesterden met name de dekenen van de ambachten een groot wantrouwen ten aanzien van zijn bedoelingen. Reeds eerder was Bardoul ter verantwoording geroepen, toen men hem als auctor intellectualis had aangezien
van de waarschuwing van don Juan tegen het verspreiden in de stad van
ketterse boeken en liederen 153). Er rees bij het derde lid dan ook ernstig
verzet toen Bardoul einde december verlof vroeg de stad te mogen verlaten.
Slechts zes ambachten verklaarden geen bezwaren te hebben, zij het, dat
drie van hen om cautie en borgstelling vroegen. Drie ambachten stelden
voor om advies in te winnen van de kapiteinen der schutterijen, terwijl
twee ambachten, de kramers en de bakkers, zich positief tegen vrijlating
uitspraken 154) . Tenslotte werd hij toch in het geheim door de gebroeders
Adriaan en Steven van Drunen in een schuit buiten de stad gebracht 155),
maar de omstandigheid, dat het juist de kramers en de bakkers waren,
die zich in deze zaak het sterkste hadden verzet, is een aanwijzing, dat het
hier misschien ook ging om een anti-clericale rel.
Dit bleek opnieuw uit hun standpunt in de beruchte affaire van de kisten
met kostbaarheden uit het Antwerpse Predikherenklooster. Begin november
149)

ERENs,

Tongerloo en 's-Hertogenbosch,

150) T. a. p.
151) a. w., blz. 287.
152) a. w., blz. 316.
153) Vgl. blz. 47 van deze studie.
154) G. A., Notulen 23 dec. 1577.
155) Zie noot 152.

blz. 199.
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namelijk had de prior aldaar twee kisten met documenten en kostbare
voorwerpen doen vervoeren naar de Bossche Predikheren, die op hun beurt
een kist van soortgelijke inhoud aan deze zending hadden toegevoegd met
de bedoeling de hele collectie per schip via Nijmegen in Keulen in veilig
te brengen. In Den Bosch lekte het plan uit en manschappen van een-heid
der schutterijen legden er beslag op en verklaarden de inhoud voor verbeurd onder het motief, dat deze in het buitenland te gelde gemaakt zou
worden om met de opbrengst don Juan in staat te stellen troepen aan te
werven tegen de Staatsgezinden 156). De gedupeerde kloosteroversten richtten zich tot de Staten Generaal, die 31 december last gaven de eigendommen
aan de respectieve eigenaars terug te geven 157), al werd de overbrenging
naar het buitenland niet toegestaan. Tegelijk met het verzoek van Mr. Marten Bardoul was ook deze kwestie reeds in de vergadering van de drie
leden ter sprake gekomen, waarbij de meningen in het derde lid opnieuw
zeer uiteenliepen. Sommige ambachtsgilden waren voor teruggave, indien er
geen goud in de kisten werd aangetroffen. De kramers en de bakkers nu
wezen er op, dat ook de aanwezigheid van kruisen reeds een voldoende reden
was om de paters hun eigendommen te onthouden. Het waren aanwijzingen
hoezeer beide ambachten reeds calvinistisch besmet waren.
De schutterijen over de schreef;
wrijving met het burgerlijk gezag.
Ook nu weer stelden een aantal ambachtsgilden voor om de kapiteinen
der schutterijen te horen en een van hen naar Brussel te zenden om daar
het advies in te winnen van de Staten Generaal 158). De schutterijen hadden zich in deze maanden blijkbaar een grote invloed weten te verwerven,
die verder ging dan de hun toebedachte verdedigingstaak. Vele tekenen
wijzen er op, dat in deze periode de stedelijke regering moeite heeft gehad
haar gezag ten overstaan van de schutterijen ondanks haar binding met de
stedelijke overheid onverkort te handhaven.
De invloed van het Schermersgilde zal hieraan niet vreemd geweest
zijn. Zo zijn de drie leden — de dekenen van de ambachten zijn het hierin, zelfs zonder ruggespraak te hebben gehouden, volkomen eens met het
eerste en het tweede lid — zeer verontwaardigd over een ongetekend stuk,
dat door de schutterijen 6 november aan de schepenen was aangeboden.
Gelegentheyt van 's-Hertogenbosch, blz. 39-40.
157) JAPIKSE, Res., I, blz. 584.
158) G. A., Notulen 23 dec. 1577. Het betrof hier de bakkers, kramers, viskopers,
156) PIETER BOR,

louwers en nastelmakers.
94

Dit was een ongehoorde nieuwigheid « tenderende tot commotie ende beruerte ende tegens doude maniere van doene ». Misschien lijkt deze reactie
wat fel, maar het was de druppel geweest, die de emmer deed overlopen.
De magistraat voer bij die gelegenheid immers uit tegen de gewoonte, die
was ontstaan, om zonder voorkennis van de drie leden « als wesende overhooft vande voirs. schutterijen ende compagnien » in volle wapenrusting
bijeen te komen en vergaderingen te beleggen. Dergelijke gewapende samenkomsten zouden niet langer worden geduld, wilden de schutters niet worden
aangezien « als perturbateurs vande gemeyne ruste ende pacificatie vande
landen » 159). Besloten werd, dat die leden van de schutterijen, die nog
geen poorter waren, zich onmiddellijk moesten laten inschrijven.
Reeds eerder was een verzoek van deze schutterijen om op kosten van de
stad pijpers en trommelslagers te mogen aannemen afgewezen, waarbij de
armoede van de stad als motief werd aangevoerd 160). De hoogschout ontving
opdracht om de schutters voortaan zonder trommelslag te doen bijeen
Tevens moest hij de schutters, die op eigen gezag een koffertje in-roepn.
beslag hadden genomen met de eigendommen van de bekende hopman
Freindt van het vroegere Hoogduitse garnizoen 161), op de hoogte te
brengen van de beslissing van de stedelijke regering om het onverwijld
vrij te geven, zodat het aan de eigenaar kon worden teruggezonden 162).
Nadat aan een daartoe strekkend verbod blijkbaar niet de hand was gehouden keerde de magistraat zich korte tijd daarna opnieuw in duidelijke
termen tegen huiszoekingen, waaraan leden van deze schutterijen zich schuldig hadden gemaakt, waarbij zij zelfs zover waren gegaan eigenmachtig
mensen uit hun huizen te zetten. Uitdrukkelijk werd vastgesteld, dat niemand
daartoe het recht had, of het nu om wereldlijke of geestelijke personen ging,
tenzij met toestemming van de schout en de drie leden, die hierover alleen
zeggingsmacht hadden. Indien gehoorzaamheid werd geweigerd zou men
niet aarzelen overtredingen aan de Raad van Brabant en de Staten Generaal
voor te leggen, omdat deze zaken regelrecht indruisten tegen de bestaande
privileges en tegen de pacificatie van het land. De bevelhebbers van de vijf
schutterijen zouden ieder afzonderlijk hiervan op de hoogte gesteld worden,
opdat niemand onwetendheid kon veinzen. Bovendien moest in de toekomst
aan iedereen, tegen wie de schutters « wat hadden », een officiële akte van
beschuldiging worden uitgereikt 163).
159) G. A., Notulen 8 nov. 1577. De dekenen van de gewantsnijders merkten op
« datmen hen vraeghen wye hen de macht hadde gegeven alzoe te vergaderen ».
160) G. A., Notulen 4 nov. 1577.
161)Zie blz. 51.
162) G. A., Notulen 11 nov. 1577.
163) G. A., Notulen 24 nov. 1577.
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De daad bij het woord voegend gaven de drie leden de hoogschout opdracht zekere Gerrit Zeylen, « dewelcke verscheyden persoenen geculpeert,
beclaeght ende befaempt hebben gehadt tegens de waarheyt », voor hen te
doen verschijnen om naar de door hen geuite beschuldigingen een onderzoek in te stellen 164). In een ander geval eiste de magistraat van de schutterijen schriftelijk verantwoording van de motieven, die tot de arrestatie
van een burger hadden geleid 165) . Ook hierin trokken de ambachten een
lijn met de schepenen, gezworenen en raden. De 17e december werd bepaald, dat zij, die alarm maakten zonder toestemming van de magistraat,
« lijff ende goet » konden verbeuren, omdat een dergelijk optreden als
hoogverraad zou worden aangezien 166).
Onbehagen bij katholieken.
Deze krachtige houding van de stedelijke regering zal ongetwijfeld mede
ingegeven zijn door een grote bezorgdheid over een mentaliteitsverandering
bij vele burgers hier en elders. Van alle kanten was na het gebeuren in
Gent op 28 oktober 1577 bij de Staten Generaal aangedrongen op het
nemen van doeltreffende maatregelen, waarbij speciaal de magistraat van
Brussel wees op het grote gevaar, dat een dergelijke greep naar de macht
van een aantal calvinistische doordrijvers zich zou herhalen in die stad en
in andere steden 167). Dat deze, eenmaal in het bezit van die macht geraakt,
weinig bereid zouden zijn deze ooit weer af te staan bleek uit de reactie
van de nieuwe Gentse magistraat op het verzoek van de Staten Generaal
alle personen weer vrij te laten, die de 28e oktober gevangen genomen
waren. Ondanks aandrang van de Prins werd slechts de hertog van Aerschot in vrijheid gesteld onder voorwaarde, dat geen enkele strafmaatregel
op de daders zou worden toegepast en dat het gebeurde in de doofpot zou
worden gestopt 168). Zonder toestemming van de Staten nam Gent uit eigen
initiatief en op eigen verantwoording soldaten in dienst 169), Deze geest
van zelfverzekering en onafhankelijkheidszin spreekt wel bijzonder sterk
uit een rekest, dat de goede burgers van Brussel 22 december 1577 de Staten
Generaal aanboden. Zij verweerden zich hierin tegen beschuldigingen van
onrechtmatige inmenging in zaken van algemeen belang « car leur intention
est et n'a esté jamais aultre, sinon que la cause qui se traicte par les estatz
164) Zie voorafgaande noot. Vgl. ook G. A., notulen 17 dec. 1577.
165) G. A., Notulen 17 dec. 1577.
166) G. A., Notulen 27 nov. 1577.

167) JAPIKSE, Res., I, blz. 561 e. v.
168) GACHARD, Actes, I, blz. 283.
169)a. w., blz. 290.

est une action populaire dont à chascun bourgeois, teste pour teste, compète
action entière... » 170). Ongetwijfeld kon men met dit motief allerlei min
of meer geoorlofde activiteiten dekken, die de overheid toch wel moest
zien als een aantasting van het wettige gezag. Daarbij ging men zover, dat
het 19 november 1577 de griffier van de Staten van Brabant Weellemans
verboden werd om paspoorten af te geven zonder het advies van de
XVIII-mannen van Brussel 171). Ook in Antwerpen wonnen de extremisten
terrein. Door hun agitatie werd de benoeming van een nieuwe buitenburgemeester van de oude richting ongedaan gemaakt, waarna 6 januari 1578
Jan van Strale tot eerste burgemeester werd aangesteld. Hoewel een mens
van gematigde opvattingen, stond van Strale sympathiek tegenover het
calvinisme en zou hij het niets in de weg leggen 172).
Aanvaarding Matthias als landvoogd;
tweede Unie van Brussel.
Uiterlijk heerste er nog eenstemmigheid toen de Staten Generaal 7 december 1577 officiëel het voorstel aannamen don Juan niet langer als landvoogd van de koning te erkennen. De dag daarop werd aartshertog Matthias
als nieuwe gouverneur-generaal aangewezen 173). Pensionaris Hessels, die
na een verblijf van enkele weken in Den Bosch, de 4e december 1577 weer
naar Brussel vertrokken was, had van de Bossche stedelijke regering volmacht gekregen zijn stem vóór deze beide punten uit te brengen 174). Tijdens
de debatten hierover was er bij de drie leden geen noemenswaardig verzet
gerezen. Slechts de viskopers en de vleeshouwers hadden aan hun goedkeuring de voorwaarde verbonden « behoudelic authorizatien ende advoye
vande Coninck » 175). Aan deze houding van welwillendheid zal de aanwezigheid in de stad van Jan van Rijswijck en Basius, als commissarissen
van de Prins, en van Dr. Andries Hessels niet vreemd geweest zijn 176).
De 7e december hadden de Staten Generaal tevens maatregelen genomen
tegen al diegenen, die het hielden met de door de Koning erkende landvoogd. Hun goederen en ook hun renten en andere inkomsten uit beleggingen zouden in beslag genomen worden. Zij, die goederen, schuldbrieven
of acties in bezit hadden, toebehorende aan deze vijanden van het vader170)
171)
172)
173)
174)

a. w., blz. 304.
JAPIKsE, Res., I, blz. 568.
PRIMS, De kolonellen, blz. 27.
GACHARD, Actes, I, blz. 295 e. V.
VAN ZUIJLEN, II, blz. 946.
175) G. A., Notulen 24 en 26 nov. 1577.
176) Vgl. blz. 81.82.

97

land, moesten hiervan binnen acht dagen na publicatie opgave doen. Men
was verplicht personen, die zich schuldig gemaakt hadden aan verstandhouding met de tegenpartij, aan te brengen 177). Dit alles wijst erop, hoezeer
de beginselstrijd rond de figuur van don Juan een splijtzwam dreigde te
worden in het revolutionaire verzet.
Het sluiten van de zogenaamde Tweede Unie van Brussel op 10 december 1577 was bedoeld als een manifestatie van eensgezindheid na de troebelen van de laatste maanden. Prelaten, edellieden en vertegenwoordigers
van de derde stand beloofden handhaving van de pacificatie van Gent.
Katholieken en calvinisten verklaarden elkanders belangen niet te zullen
schaden. Op allen werd een beroep gedaan de gemeenschappelijke vijand
van het vaderland te blijven bestrijden 178). Toch kon aan de toenemende
verwijdering geen halt worden toegeroepen. « La plus parte de la noblesse
de ce pals qui sont la même exspectation : ilz attendent que l'opportunité
se présente de se retirer plus seurement lors que S. A. tiendra la compagne,
ausquelz rien ne tarde plus que la trop longue attente de 1'hiver » 179) .
Al moeten we in een dergelijke verklaring wel verdisconteren, dat de wens
iets te veel de vader van de gedachte zal zijn geweest, dan nog wijzen
verschillende tekenen in deze richting. Zo verdedigde Champagney, die
nog in september 1577 zulk een groot aandeel had gehad in de vrijmaking
van de stad 's-Hertogenbosch, de 23e december van dat jaar in een lange
brief aan de koning de door hem gevolgde politieke gedragslijn. Na de
Spaanse Furie in Antwerpen had hij geen contact met Filips II meer gehad 180). Zover konden of wilden de besturen van gewesten en steden,
buiten Holland en Zeeland voor het overgrote deel uit katholieken bestaande,
niet gaan. De 19e december werd het besluit van de Staten Generaal, waarin
don Juan tot vijand van het land werd uitgeroepen, van de pui van het
Bossche stadhuis afgekondigd. Ook de op 7 december vastgestelde strafmaatregelen werden toen officieel ter kennis gebracht van de bevolking 181) .
Dit gebeurde in aanwezigheid van de stadhouder van de hoogschout en van
de schepenen Goyart Loeff, Jeronimus Wijnants, Jan van Hedel en Arnd
van Breugel, allen onverdachte katholieken.
Het klinkt misschien enigszins paradoxaal, maar men zou de zaak zo
mogen stellen, dat waar de katholieken in de verschillende overheidsorganen
zich sterk voelden zij bereid bleven om de opstand als een nationale zaak
te blijven steunen, terwijl hun bereidheid daartoe daalde toen hun invloed
177) G. A., A 233, fol. 89r - 90v.
178) GACHARD, Actes, I, blz. 297 e. v.
179) A. R. A., Audience 1685/3; zie noot 120.
180) LEFÉVRE, Corr. de Philippe 11, blz. 165 e. v.
181) G. A., A 233, fol. 89r - 91v.
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verminderde. Want naarmate door het drijven van calvinisten het godsdienstig motief meer op de voorgrond kwam te staan werd ook de andere
partij gedwongen in deze stelling te nemen. Eerstgenoemden waren daarbij
in het voordeel door hun godsdienstige bezieling en hun daaruit voortvloeiende revolutionaire instelling, terwijl de vereenzelviging van kerk en
staat onder Karel V en Filips II de katholieke zaak geen goed deed. In de
strijd tegen deze extremisten lag de overheid, al dan niet van goede wil,
altijd een slag achter.
Benoeming policiemeesters;
schutterijen contra magistraat.
Ondanks haar ferme houding moest ook de stedelijke regering van
's-Hertogenbosch dit ervaren in de kwestie van de policiemeesters. Zij zouden een college moeten vormen, dat meer in het bijzonder belast zou zijn
met de zorgen voor de verdediging van de stad zoals dat ook de opzet was
geweest ten aanzien van de colleges van de XVIII-mannen in steden als
Brussel en Gent.
Het aanstellen van enige burgers, die opdracht kregen toezicht uit te
oefenen op de verdedigingswerken van de stad en zorg te dragen voor de
aankoop van oorlogsmateriaal, was tijdens de Gelderse oorlogen ook reeds
voorgekomen. Zo werden tot dat doel 28 maart 1514 vier stadsbouw- en artilleriemeesters benoemd 182). In 1536 droegen zij de naam policiemeester 183).
De 9e november 1576 waren er reeds twaalf policiemeesters aangesteld,
bedoeld als een commissie voor buitengewone zaken 184). Van enige activiteit van die kant bleek in de daarop volgende periode echter weinig of
niets. De stedelijke regering weet dit aan het heersende geldgebrek, maar
hoopte op verbetering nu de opbrengst van de nieuwe belasting op de
speciën voor dit doel zou worden aangewend. Om die reden voelde zij dan
ook niets voor het verzoek van de schutterijen om nieuwe policiemeesters
te benoemen. Deze schutterijen hadden tot dat doel einde november 1577
een voordracht opgemaakt en ingediend 185). Het grootste bezwaar was
wel, dat het hier blijkbaar om personen ging buiten de kringen van de
magistraat. Slechts de bakkers en de schrijnmakers wilden onvoorwaardelijk op het voorstel ingaan, terwijl drie andere ambachten 186) er voor
te vinden waren, dat een aantal van degenen, die voorgedragen waren,
182) G. A., Verzameling oorkonden no. 1103b.
VAN ZUIJLEN, I, blz. 520.
184)Zie blz. 31.
185) G. A., Notulen 30 nov. 1577.
186) Namelijk de viskopers, verwers en kramers.
183)
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« met consent van de drie leden » als policiemeesters zou worden aangewezen 187). Tenslotte kwamen de schepenen 10 december zelf met een
voordracht van zeven personen, die een week later echter unaniem voor
de functie van policiemeester bedankten. Men was toen wel verplicht op de
suggestie van de schutterijen in te gaan, zij het onder voorwaarde, dat de
te benoemen policiemeesters geen enkel nieuw werk mochten opzetten zonder
toestemming van de drie leden 188). De 8e januari 1578 werden zij door
de drie leden aangesteld. Het waren Jan Willemssen, Aelbert de Custer,
Mr. Hendrik Oliviers, Marcelis Pijnappel, Jan Thielmans, Jan van Bree
en Marcus Aelbrechtsen 189). Uit het feit, dat de vier eerstgenoemden ook
voorkwamen op de voordracht van de schepenen van 10 december 1577,
zou men mogen afleiden, dat de magistraat uiteindelijk zijn zin toch nog
voor een groot deel had weten door te drijven.
Mochten de drie leden een ogenblik hebben gedacht deze netelige kwestie
tot bevrediging van alle partijen te hebben opgelost, dan moet de werkelijkheid hen wel spoedig van het tegendeel hebben overtuigd. Evenzeer als in
andere grote steden 190) zouden ook hier de policiemeesters trachten zich
in het bestuur van de stad in te dringen en streefden zij naar een machtspositie, die hen volledig vrij spel zou geven in alles, wat de verdediging van
de stad raakte. En wat is dat al niet in tijden van gevaar. De toekomst zou uit.
wijzen, dat het bange voorgevoel, met de policiemeesters het paard van Troje
binnen de stad gehaald te hebben, niet geheel en al ongegrond was 191) .
Deze gang van zaken zal ongetwijfeld de instemming hebben gehad van
de prins van Oranje, wiens afgevaardigden er 17 november 1577 bij de
Bossche stedelijke regering op aangedrongen hadden, dat er van stadswege
commissarissen zouden worden aangesteld om de zorg voor de defensie op
zich te nemen. Zij beloofden toen deze commissarissen met raad en daad
bij te staan. Blijkbaar vonden zij de aanstelling van vijf personen, begin
oktober aangewezen om de vestingwerken te inspecteren 192), onvoldoende.
Vier leden van de magistraat kregen opdracht over dit vraagstuk met de
beide afgezanten van de Prins van gedachten te wisselen 193). Het is niet
uitgesloten, dat er geen overeenstemming werd bereikt en dat Basius en van
Rijswijck de hand hebben gehad in het voorstel van de schutterijen van
187) G. A., Notulen 2 dec. 1577.
188) G. A., Notulen 10 en 17 dec. 1577.
189) G. A., Notulen 8 jan. 1578.
190) Voor wat Antwerpen betreft zie F. PaLMS, De Adjuncten of Policiemeesters van
1577, in Beelden uit den Cultuurstrijd, II, blz. 89 e. v.; Antwerpen 1943.
191) TROS E, Historische Studiën, blz. 267; 's-Gravenhage 1924; zie blz. 118 e. v.
van onze studie.
192) Zie blz. 79.
193) G. A., Notulen 17 en 19 nov. 1577.
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30 november aan policiemeesters de verantwoordelijkheid voor de plaatselijke verdediging op te dragen.
Het zou echter verkeerd zijn de prins van Oranje verantwoordelijk te
stellen voor bepaalde revolutionaire aspiraties, die men bij de policiemeesters enige weken later kon vaststellen. De verdediging van het land te
organiseren moest wel zijn voornaamste zorg zijn, nu de tegenpartij toebereidselen trof voor een grootscheepse aanval op de naar haar mening
opstandige gewesten. Een feit is echter, hierop werd reeds meerdere malen
gewezen, dat de calvinisten in de meeste steden buiten Holland en Zeeland
van de gelegenheid gebruik hebben gemaakt om in de plaatselijke verdedigingsorganisaties sleutelposities in te nemen teneinde van daaruit op het
meest geschikte ogenblik een greep naar de macht te doen. In Gent waren
zij in deze opzet reeds zo goed als geslaagd, terwijl zij in Brussel en in
mindere mate ook in Antwerpen reeds een eind in deze richting gevorderd
waren.
Met welk een handigheid zij echter hun acties aan de plaatselijke toestanden aanpasten, blijkt wel uit de houding, die de leidinggevende calvinisten vooralsnog in Den Bosch aannamen. Kennelijk waren zij er op uit
geen wantrouwen te zaaien bij de stedelijke overheid. Dit zal de reden
geweest zijn waarom het Schermersgilde de andere schutterijen in bepaalde
acties, waarvan men mag aannemen, dat zij door dit gilde werden geïnspireerd en opgezet, betrok. De maatregelen, die de magistraat had getroffen
tegen de te grote macht, die de schutterijen zich hadden aangemeten 194),
en het optreden van de schutterijen in de zaak van de policiemeesters waren
hiervan symptomen. De Schermers worden daar nooit afzonderlijk genoemd.
Misschien ook hebben de oudere schuttersgilden wat hun activiteit betreft
niet voor de Schermers willen onderdoen.
De calvinisten hadden reden te zorgen, dat er zo weinig mogelijk aan
gegeven werd tot verdenking. De Bossche magistraat was immers-leidng
zeer op zijn qui-vive. De gang van zaken in 1566-1567 ten tijde van de
calvinistische republiek in 's-Hertogenbosch lag een groot aantal burgers
nog vers in het geheugen. De president-schepen Mr. Zeger en zijn rechterhand Mr. Goyart Loeff waren in deze zaak direct betrokken geweest
en behoorden tot de voornaamste figuren van de katholieke « reactie »,
die op deze periode volgde 195). Ditzelfde gold ook voor de hoogschout
Jacob van Brecht en voor diens stadhouder Goeswijn Pijnappel, schoon
196), die beiden deze functies reeds ten tijde-vadernGoytLf
194) vgl. blz. 94 e. v.

195)Zie blz. 72.
196) B. W. VAN SChIJNDEL, Genealogie Otten dit Otto de Mentock..., dl. II, blz.
320; Brussel 1954.
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van de Beeldenstorm bekleed hadden, evenals voor pensionaris Loekeman,
Mr. Hendrick Bloeijmans, de in rang voornaamste Bossche afgevaardigde
in Brussel, en vele anderen.
Inmenging van
« dien van Bruesselen ».

Dit verklaart voor een groot deel hun standvastige of zo men wil hals
houding in de moeilijkheden, die zich vanaf februari 1578 met-starige
policiemeesters regelmatig zouden voordoen. Het werd de calvinistische
voormannen in 's-Hertogenbosch niet gemakkelijk gemaakt. Toen bleek,
dat « dien van Bruesselen » — bedoeld zijn waarschijnlijk de XVIII-mannen
aldaar — 8 januari 1578 zelfstandig een brief gericht hadden aan de vijf
schutterijen van 's-Hertogenbosch, merkten de drie leden eensgezind op,
dat die van Brussel, indien zij iets begeerden, dit de gedeputeerden van Den
Bosch in de hoofdstad kenbaar konden maken, die zich dienaangaande met
de stedelijke regering in verbinding konden stellen 197). Dat er overleg
heeft plaats gehad tussen de calvinisten van Brussel en 's-Hertogenbosch
mag men ook afleiden uit een brief, die Bacx, waarschijnlijk Simon Bacx,
de commandant van het Schermersgilde, begin februari 1578 richtte aan
Prouninck van Deventer, die toen in Brussel verblijf hield en in deze periode
geruime tijd buiten de stad vertoefd heeft 198). Het waren toen zeer kritieke
dagen voor het land en de spanningen waren hoog gestegen.
Belegering van het kasteel te Hedel;
anti- Gelders ressentiment.

Verontwaardigd was de magistraat van 's-Hertogenbosch eveneens over
het eigenmachtig optreden van schutterijen, die begin januari, zonder de
Staten of de magistraat hierin te kennen, het beleg hadden geslagen voor
het kasteel van Hedel. Dit kasteel was op dit ogenblik in bezit van graaf
Frederik van den Bergh, maar werd hem betwist door zijn broer, de befaamde graaf Willem van den Bergh, zwager van de prins van Oranje en
in de beginperiode van de opstand een van diens naaste medewerkers 199).
197) G. A., Notulen 17 jan. 1578.
198) G. A., Archief Prouninck van Deventer 7 febr. 1578. De inhoud van deze brief,
waarin ogenschijnlijk over familieaangelegenheden gehandeld wordt, is onbegrijpelijk.
Waarschijnlijk gaat het over zaken, die men heeft willen camoufleren. Vgl. blz. 118.
Voor wat archief Pr. v. D. betreft zie noot 506.
199) J. TROS E, Het eerste tijdvak van het verraad van graaf Willem van den Bergh,
blz. 32 e. v.; Arnhem 1929.
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Op het slot lag echter nog een Spaansgezinde bezetting, die met name de
Bossche handelaren veel afbreuk deed. Dirk Aertssen, die zich als een van
de meest intieme medewerkers van Prouninck van Deventer zou ontpoppen,
had in december reeds een memorie over de kwestie van het huis van Hedel
bij de stedelijke regering ingediend, maar deze had besloten de zaak te
laten rusten totdat het geschil tussen de beide graven van den Bergh geregeld
zou zijn 200). Blijkbaar koesterde men in de kringen van Aertssen bezwaren
tegen de persoon van graaf Willem 201) en trachtte men door een coup de
force te voorkomen, dat het kasteel hem toegewezen zou worden. Het
initiatief van de militaire actie tegen Hedel ging uit van het Schermersgilde,
maar ook de andere schuttersgilden werden volgens het geijkte procedé
ingeschakeld 202). De leiding berustte bij de pas benoemde policiemeester
Hans van Bree. Toen de belegeraars munitie en levensmiddelen tekort kwamen was men echter wel gedwongen de magistraat in deze affaire te kennen.
De meerderheid van de drie leden voelde hiervoor echter bitter weinig en
was van mening, dat eerst de Staten Generaal van dit optreden in kennis
gesteld moesten worden. Daarna zouden de drie leden hun standpunt bepalen. Dirk Aertssen stelde toen voor, namens de vijf schutterijen gedeputeerden naar Brussel te zenden teneinde voor deze zaak een regeling te
treffen. Het eerste en het tweede lid kantten zich hiertegen, terwijl de
meeste ambachten een afwachtende houding aannamen. Slechts het raadslid
Jan van der Steghen de Oude viel hem bij 203), evenals vier ambachtsgilden 204). Uiteindelijk kwam men tot overeenstemming en werd een gemengde commissie gevormd, waarin secretaris Colen en waarschijnlijk
Marcelis Pijnappel, policiemeester, en de deken van de viskopers Anthony
de Raedt zitting hadden. Ook de naam van Buekentop, secretaris van het
college van de policiemeesters, werd in dit verband genoemd 205).
Het verzet van de stedelijke regering tegen het door de schutterijen op
touw gezette beleg van het kasteel van Hedel werd echter niet zozeer inge.
geven door het politieke en militaire aspect van deze zaak, als wel door
de financiële consequenties, die dit voor de stad kon meebrengen. Men
trachtte hieraan te ontkomen door zich volledig van het optreden der schut
te distanciëren en het te doen voorkomen, alsof de kwestie Hedel-tersgildn
200) G. A., Notulen 22 en 23 dec. 1577.
201) VAN ZUIJLEN, II, blz. 977.
202) HERMANS, Kronijken, II, blz. 327.

203)Deze was door diens eerste huwelijk een zwager van de fungerende presidentschepen Mr. Zeger Adriaenssoen en de vader van Mr. Johan van der Steghen, die in
deze periode schepen was. Hij stierf in 1581 te Bergen in Henegouwen (Voorname
huizen en gebouwen, II, blz. 465-466). Zie Bijlage III.
204)De viskopers, verwers, schrijnmakers en hoedenmakers.
205) G. A., Notulen 17 jan. 1578.
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de stad niets aanging. De kramers stelden voor de Prins te verzoeken de drie
vendels van Hohenlohe, waarover hij geschreven had 206), het beleg van
de Bossche burgers te doen overnemen. Aanvankelijk bleef de magistraat
weigeren deze burgers ook maar de geringste bijstand te verlenen 207).
Tenslotte gingen de Staten Generaal zich met deze aangelegenheid bezig
houden. Reinoud van Brederode, heer van Asten en van Cloetingen, kreeg
opdracht zich met graaf Frederik in verbinding te stellen. Deze van Brede rode, een vurig aanhanger van de Staatse partij 208), vertoefde begin
januari 1578 in Den Bosch 209) en was in deze streken zeer goed bekend 2 1 0). De lie januari 1578 was hem door de Staten Generaal opgedragen om in de Meierij van 's-Hertogenbosch orde en rust te handhaven,
waartoe hij verlof ontving om enige aldaar rondzwervende vendels van de
graaf van IJsselstein, over wier gedrag de stad Den Bosch zich ernstig beklaagd had 211), in Staatse dienst te nemen 212).
De le februari bereikte hij een voorlopig accoord met graaf Frederik.
Op voorwaarde dat de Staten laatstgenoemde de nodige waarborgen wilden
geven, dat graaf Willem de kans niet kreeg zijn aanspraken te verwezenlijken, stemde hij er in toe Staats garnizoen op het Hedelse kasteel toe te
laten. Aartshertog Matthias en de Staten gaven 21 februari 1578 hun goedkeuring aan deze overeenkomst 213).
Het merkwaardige nu was, dat diegenen, die het initiatief hadden genomen tot het gewapend optreden van de Bossche schutterijen, over deze
gang van zaken niet enthousiast waren. Blijkbaar waren zij bevreesd, dat
de zaak hun uit handen zou lopen. In de vergadering van de Bossche
magistraat van 4 februari wees Dirck Aertssen er immers met nadruk
op, dat het noodzakelijk was een aantal Bossche burgers op het kasteel te
handhaven « om alle quaede suspicien ende humeuren te verhueden ». Ondanks de aanvankelijke tegenstand van de hoogschout slaagde Aertssen er
in de steun van de ambachten te winnen en het zover te krijgen, dat de
stedelijke regering ernstige pogingen hiertoe in het werk zou stellen. Zelfs
was men bereid op voorstel van de hoogschout f 600,— voor te schieten

206) Vgl. blz. 121-122.
207) G. A., Notulen 20 jan. 1578; alleen de viskopers zijn vóór approviandering.
208) Hij stierf in 1584 en werd te Haarlem begraven. Zijn zoon Floris werd later
gouverneur van Heusden. Vgl. Voorname huizen en gebouwen, III, blz. 186 e. v.
209) JAPIKSE, Res., II, blz. 445.
210) Van 1563-1571 bezat hij een huis aan de Hinthamerstraat, sindsdien genoemd
het Huis van Cloetingen : Voorname huizen en gebouwen, III, blz. 185 en 188.
211) G. A., Notulen 27 dec. 1577 en 17 jan. 1578.
212) JAPIKSE, Res., II, blz. 139 en 140; zie blz. 110.
213) G. A., A. 233, fol. 45-47 en fol. 58-59. Zie ook A. R. A., Audience 550, fol. 87.
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om de soldaten, die tot dan toe op het kasteel gelegerd waren, tevreden te
stellen en tot de aftocht aan te zetten 214).
Wie hier achter de schermen aan het wroeten waren is niet nauwkeurig
na te gaan, maar het was een niet geheel toevallige samenloop van omstandigheden, dat juist in deze dagen Hohenlohe met zijn gezin verlof kreeg
voor korte tijd in de stad te vertoeven 215). Dat deze actie alleen opgezet
was om de veiligheid van 's-Hertogenbosch te verzekeren is weinig waarschijnlijk. Het is eerder aan te nemen, dat dit alles een onderdeel was van
een breder opgezet geheim plan van de meest radicale elementen onder
de staatsgezinden om zich overal in het land steunpunten te scheppen voor
hun min of meer subversieve activiteiten en van daaruit in het beslissende
ogenblik toe te slaan.
De onverwachte toeschietelijkheid van de Bossche magistraat met betrekking tot het voorstel van Aertssen kan ook verklaard worden door een
fel ressentiment tegen Gelre, dat vooral sedert het einde van de 15e eeuw
in dit kwartier van het hertogdom Brabant leefde. Hierop wijst ook de
weigering van de stad Bommel voedsel voor de Bossche burgers in Hedel
te laten passeren 216). Bommel kende reeds jaren een calvinistisch bewind
en was zeer prinsgezind. Van de andere kant voerde deze stad een soort
vrijbuiterspolitiek en liet zich vooral in financiële zaken niets aan de Staten
van Gelre gelegen liggen 217).
Twee commissies werden ingesteld om de legering van veertig of vijftig
Bossche burgers te regelen 218) en om een onderzoek in te stellen naar de
houding van de stad Zaltbommel, die niet alleen de fouragering van het
Hedelse kasteel belemmerde, maar ook de Bossche handelaren door een
onrechtvaardige tolheffing bleef lastig vallen 219).
Beide commissies stonden onder leiding van de schepen Willem Monincx,
wiens calvinistische sympathiën reeds eerder ter sprake kwamen 220) . In
laatstgenoemde commissie had ook Dirck Aertssen zitting.
De Bossche stedelijke regering wilde echter niet verder gaan dan te zorgen
voor het levensonderhoud van de eigen burgers. Voor de rest verwees men
de commandant naar de Staten-Generaal of scheepte men hem af met het
advies geld te lenen van de Gelderse dorpen in de omgeving van het slot
of de opbrengst van het land van de graaf van Bergh daartoe te bestem.
214) G. A., Notulen 3 en 4 febr. 1578.
215) G. A., Notulen 3 febr. 1578; VAN ZUIJLEN, II, blz. 954.
216) G. A., Notulen 9 febr. 1578.
217) D. BROUWER, De reductie van Bommel, blz. 18; Arnhem 1918.
218) G. A., Notulen 11 febr. 1578.
219) G. A., Notulen 19 febr. 1578.
220) Vgl. blz. 71.
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men 221). De Staten Generaal in hun spreekwoordelijke geldnood volgden
echter de gebruikelijke tactiek en hielden hun beurs gesloten onder de even
gebruikelijke garantie, dat de stad deze onkosten mocht korten op de
generale middelen. Het slot van het lied was toch, dat de stad deze onkosten,
die opliepen tot f 3866,— in eerste instantie voor eigen rekening moest
nemen bij wijze van voorschot aan de Generaliteit 222). Wel bereikten de
aanstichters van deze actie inzoverre hun doel, dat de heer van Cloetingen
1 april 1578 op zijn verzoek van de hem opgedragen taak werd ontheven 223) en een groep Bossche burgers op het kasteel gelegerd bleef onder
commando van de Bossche policiemeester Hans van Bree 224).
De nederlaag van Gembloux;
verzet van de Brabantse steden
tegen nieuwe algemene belastingen.
De toestand van het land was in het begin van 1578 zeer critiek geworden.
Men begreep, dat don Juan met een nieuw geformeerd gedisciplineerd leger
elk ogenblik kon toeslaan. Op alle mogelijke manieren trachtten de Staten
Generaal geld te vinden voor de versterking van hun troepen. De lie januari 1578 vroegen zij zelfs de goedkeuring van de gewestelijke Staten voor
een belasting op het dragen van zijden kleren, een luxe, waarvan men de
verbreiding maar aan de slechte invloed van de Spanjaarden toeschreef en
die zo ingeburgerd was, '« Dat men nu voortaen quaelick kan verscheiden
de maerte tusschen den vrouwe, den Jonckheer ende Jonckvrouwe tusschen
den borger ende ghemeine Coopman » 225). Men was blijkbaar vergeten,
dat in Spanje een eeuw tevoren « fecha al modo de Brevante », gemaakt op
Brabantse manier, synoniem was aan luxueus en kostbaar 226).
Tevens stelden de Staten voor op een veel groter aantal goederen omzetbelasting te heffen dan tot dusver gebruikelijk was en dienden zij tot dat
doel een uitgebreide en gespecificeerde lijst in 227). Om een bedrag van
600.000 ponden arthois per maand te vinden werden daarnaast voor wat
het Brabantse aandeel betrof door de Prelaten en Edelen van de Staten van
Brabant nog verschillende andere belastingen voorgesteld :
G. A., Notulen 7 maart en 23 april 1578.
VAN ZUIJLEN, II, blz. 963, 965 en 970.
JAPIKSE, Res., II, blz. 168.
VAN ZUIJLEN, II, blz. 969, 970 en 977.
225)Mr. P. BONDAM, Verzameling van onuitgegeven Stukken..., IV, blz. 250 e. v.;
Utrecht 1781.
226) S. A. VOSTERS, Brabant in de Spaanse literatuur, in Brabantia, VIII (1959),
221)
222)
223)
224)

blz. 30.
227) G. A.,
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Ingekomen Stukken 11 jan. 1578 (afschrift).

a) een weekgeld 228) op elk huisgezin in Brabant, zonder uitzondering,
en wel voor zes maanden;
b) de 15e penning gedurende een jaar op de verkoop van alle gronden,
erven, acties, erf- en lijfrenten;
c) de 10e en de 20e penning van het jaarlijks inkomen van alle gronden,
erven, van welke kwaliteit zij waren 229).
Het waren ingrijpende besluiten, die een zware financiële druk op de
bevolking legden. Het was dan ook niet te verwachten, dat de vier hoofdsteden zondermeer zich hiermee accoord zouden verklaren.
De overwinning, die de Spaanse troepen in februari 1578 bij Gembloux
op de Staatsen behaalden, zou de toestand echter grondig wijzigen. De
vijand stond plotseling midden in het land. Zware verliezen waren aan het
Staatse leger toegebracht 230). Leuven viel in zijn handen en in de hierop
volgende weken ook andere belangrijke Brabantse steden als Thienen, Aerschot, Diest en Zoutleeuw. Het was « Hannibal ante portas ». Brussel werd
direct bedreigd en de prins van Oranje riep in allerijl de hulp in van de
Gentse soldaten, de magistraat verzoekend « de faire marcher les soldats
nuyct et jour » 231) . De Staten Generaal, de Raad van State en het volledige
bestuursapparaat verplaatsten 6 en 7 februari hun zetel naar Antwerpen,
waar ook Matthias en de prins van Oranje zich vestigden 232). De eerste
dag, waarop de Staten Generaal in Antwerpen vergaderden, verzochten zij
de stad 's-Hertogenbosch zich terstond met de gevraagde belastingen accoord
te verklaren « om te hulpen wederstaen met alle vliet d'invasien vande voirs.
vyant » 233) . Drie dagen later herhaalden zij dit verzoek en vroegen zij zeer
dringend geen bezwaren aan te voeren. De nood was te hoog gestegen en
zonder geld zou het land de vijand helemaal in handen vallen 234) .
Al deze argumenten bleken echter weinig indruk te maken. Wel gaven de
drie leden van de Bossche magistraat hun goedkeuring, maar schepenen,
gezworenen en raden hielden een stok achter de deur. De opbrengst van
de generale middelen was immers tijdelijk in hun handen gesteld voor het
remboursement van de f 26.000. Zou deze opbrengst onder invloed van de
nieuwe lasten tegenvallen, dan behield de stad zich het recht voor ook op
228) Het weekgeld kan gelijkgesteld worden met het serviciegeld, dat vóór het vertrek van het garnizoen wekelijks werd opgehaald en aan de soldaten ter hand gesteld
voor de aankoop van het meest noodzakelijke levensonderhoud. Vgl. blz. 45, noot 178.
229) G. A., Ingekomen Stukken 25 jan. 1578.
230) VAN DER ESSEN, Alexandre Farnese, I, blz. 217 e. v.
231) GACHARD, Corr. de G. le Tac., dl. IV, blz. 36 en 37.
232) JAPIKSE, Res., II, blz. 10 en 11.
233) G. A., ,Ingekomen Stukken 8 febr. 1578.
234) G. A., Ingekomen Stukken 11 febr. 1578.
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de pas aangenomen belastingen voor deze som verhaal te zoeken 235). Ten
aanzien van het weekgeld werd opgemerkt, dat dit onlangs op verzoek van
de policiemeesters weer was ingevoerd en dat de opbrengst rechtstreeks aan
de versterking van de stad ten goede zou komen 236). De ambachten waren
aanvankelijk zeer verdeeld. Zes waren het slechts volledig eens met het eerste
en tweede lid, terwijl er drie tegen stemden. Alle ambachten stelden echter
de eis, dat deze belastingen dan ook in alle zeventien gewesten geheven
moesten worden, met name ook in Holland en Zeeland 237).
Deze nieuwe belastingen gingen echter nog niet ver genoeg. De 9e februari werden in de Staten Generaal op instigatie van Liesvelt, lid van de
Raad van State en een van de meest felle revolutionaire leiders van de
Brusselse calvinisten, nieuwe voorstellen ingediend, waarin het weekgeld
met ingang van 25 februari werd vastgesteld op acht stuivers voor elk huis,
kasteel, klooster en godshuis en op een stuiver voor iedere bunder of dit
bouwland, weide, bos of water was. Eigenaar en huurder, respectievelijk
eigenaar en pachter, zouden ieder de helft betalen 238) .
Daarnaast werd ondermeer ook geëist, dat de geestelijkheid een grote
lening in geld zou verstrekken, terwijl 19 februari de geestelijkheid, de
steden, broederschappen en gemeenten door Matthias werden aangeschreven
om ringen, juwelen, goud en zilver onder inventaris en belofte van restitutie
aan de Staten Generaal in pand te geven. Om de katholieken gerust te stellen werd een uitzondering gemaakt voor gewijd vaatwerk 239). Bovendien
werd voorgesteld om voor de defensie op het platteland de 20e man op te
roepen en in de steden de 40e man 240).
De 26e februari namen de Staten van Brabant deze punten in behandeling,
waar de meerderheid van de Prelaten (27 februari) en van de Edelen
(28 februari) zich voor aanneming uitsprak 24 1 ). Deze welwillende houding
zou verwondering kunnen wekken, ware het niet, dat in een nota, die de
voorstellen begeleidde en die mede van de Prins afkomstig was, met zwaar
propagandistisch geschut werd gewerkt. Men is van zins, zo staat onder
andere in deze nota, de vijand in een korte oorlog te verslaan, anders zal
het land weer in slavernij geraken. Voor één stuiver, die nu gevraagd wordt,
zal de vijand er straks honderd eisen. Al onze bezittingen, ook die van de
geestelijkheid, zullen ons dan ontnomen worden en het gewone volk zal
235) Vgl. blz. 84.

236) G. A., Notulen 18 en 19 febr. 1578.
237) G. A., Notulen 23 en 24 febr. 1578.
238) G. A., Diverse Stukken 28 febr. 1578; A. R. A., Audience no. 550, fol. 71 e. v.
239) A. R. A., Audience no. 550, fol. 80.
240) BONDAM, V., blz. 204 e. v.
241) G. A., Diverse Stukken 28 febr. 1578.
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men als slaven gebruiken «ende die teeckenende int aensichte opde maniere
van de mooren om tot welck affgrysselyck voirnemen te wederstaen » de
Prins, de Raad van State en de Staten Generaal niet twijfelen, dat de
Staten der gewesten geen moeilijkheden zullen maken 242). Don Juan en
zijn Spaanse en Italiaanse troepen konden niet zwart genoeg worden afgeschilderd. Geen onwaarschijnlijkheid was te erg. Zo verklaarde een vurig
Staatsgezind tijdgenoot, dat zij van zins waren «venir mectre les Pays-Bas
au feu et à l'espée, voires sacager jusques aux enffans ès ventres de leurs
mères, selon les menaches qu'iceulx nox ennemys, comme tirans et barbares
contre ces Pays-Bas, faisoient 243).
De drie leden van 's-Hertogenbosch gingen 6 en 7 maart 1578 met deze
nieuwe voorstellen accoord 244), maar verbonden daaraan een serie voorwaarden, waarvan zij hun goedkeuring afhankelijk stelden. Hierin verlangde de magistraat een duidelijke uitspraak van de centrale overheid in
verband met alle schulden, die de stad in de afgelopen jaren voor de
gemeenschappelijke zaak tegen haar wil op zich had moeten nemen. Ook
werd de suggestie van de ambachten overgenomen en zekerheid verlangd,
dat ook Holland, Zeeland en Gelderland deze belastingen zouden opbrengen 245). Holland en Zeeland beriepen zich inderdaad op financiële overeenkomsten, vroeger door hen reeds gemaakt 246).
Deze lange lijst van bezwaren werd aan de gedeputeerden van de stad
ter kennis gebracht. Zij zal in Antwerpen wel niet in goede aarde zijn
gevallen. De 14e april hadden de stemgerechtigde steden van Brabant nog
steeds geen besluit genomen 247). Prelaten en Edelen van de Staten van
Brabant klaagden over het slechte voorbeeld, dat Brabant als het meest
toonaangevende en tevens meest bedreigde gewest in deze gaf. In een brief
aan de stad 's-Hertogenbosch wezen zij op de rampzalige gevolgen, die
de houding van de stad voor het land kon hebben. Iedere dag uitstel
betekent een maand verlies. Het behoud van de Nederlanden hangt er
vanaf, temeer omdat de vijand juist op onze verdeeldheid speculeert. Tenslotte is het geld « de principale zenuwe vander oirloghe diewelcke ghy
gewillichlicken aengenomen hebt » 248) . Ook Matthias richtte een persoon.
lijke oproep tot de stad. Eind april werden de gedeputeerden tenslotte ge242) G. A., Diverse Stukken 25 febr. 1578 (afschrift).
243) Memoires anonymes, II, blz. 135; vgl. P. GEURTS, De Nederlandse opstand in
de pamfletten..., blz. 175 e. v.
244) G. A., Notulen 6 en 7 maart 1578.
245) G. A., Diverse Stukken 8 maart 1578.
246) Vgl. JAPIKSE, Res.,

II, blz. 297.
247) A. w., blz. 310.
248) G. A., Ingekomen Stukken 7 april 1578.
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machtigd om het stellen van voorwaarden achterwege te laten. Slechts
wanneer die van Antwerpen condities bleven maken moesten ook de Bosschenaren op hun standpunt blijven staan 249).
Malaise en defaitisme
bij de burgerij.

Terecht zou men de Brabantse steden in deze omstandigheden een volkomen gebrek aan solidariteit kunnen verwijten. Men moet hierbij echter
rekening houden met het feit, dat de bevolking van deze en andere streken
weinig enthousiast zal zijn geweest over de toestand, waarin de vrijheidsstrijd het land op dit ogenblik had gebracht. Hooggestemde idealen zullen
het volk minder aangesproken hebben. De belastingen waren zo hoog gestegen, dat zij niet onderdeden voor de beruchte maatregelen, die Alva in
1567 op fiscaal gebied genomen had en die indertijd bij het bezittende deel
van de bevolking zulk een weerstand hadden opgeroepen. Daarbij vormden
de ongedisciplineerde Staatse troepen een even grote plaag voor het platte
als voorheen de verdreven Spaanse garnizoenen dat waren geweest.-land
De troepen van de graaf van IJsselstein, die de heer van Cloetingen voor
Staatse rekening zou aanwerven 250), bleven plunderend rondzwerven 251).
De 19e februari werd er door het tweede lid van de magistraat ernstig
geklaagd over de grote overlast, die Staatse soldaten de bewoners van het
platteland van de Meierij aandeden252). In de hierboven genoemde algemene nota van bezwaren werd er opnieuw de aandacht op gevestigd, dat
deze soldaten niet wilden eten of drinken « sonder ierst zekere stucken gouts
oft daelders onder hen teljoren te hebbene » 253). De stedelijke regering
overwoog zelfs op kosten van de Generaliteit ruiters in dienst te nemen
teneinde de wegen in de Meierij te beveiligen 254) . De 21e maart werd
besloten om brieven te schrijven aan Matthias en aan de Prins en hun hulp in
te roepen voor de verwijdering van het krijgsvolk, dat niet in Staatse dienst
was, de bevelen van de stad negeerde en de bevolking tyranniseerde 255).
Ook voor de handelaren was het een zware tijd. Export van goederen
naar gebieden, die onder don Juan's heerschappij waren geraakt, was ten
strengste verboden. De uitvoer werd gereglementeerd. Voortaan was een
G. A., Notulen 14, 16, 27, 28 en 29 april
Zie blz. 104.
G. A., Ingekomen Stukken 13 jan. 1578.
G. A., Notulen 19 febr. 1578.
Zie noot 245.
254)G. A., Notulen 11 maart 1578.
255) G. A., Notulen 21 maart 1578.
249)
250)
251)
252)
253)
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1578.

paspoort vereist, dat door de plaatselijke autoriteiten werd uitgereikt. Levensmiddelen mochten nog maar in kleine hoeveelheden worden geëxporteerd256). Er werd immers gezegd, dat de troepen van don Juan ook vanuit
deze gebieden werden geravitailleerd 257). De verovering van het zuidoostelijke deel van het hertogdom Brabant was daarom ook in het bijzonder
voor de Bossche kooplui een zware tegenslag, omdat het hier het transitogebied betrof voor de handel op Luik en Maastricht, die vanuit Den Bosch
zeer intensief werd bedreven. De Maas was ook onbruikbaar, zolang een
Spaans garnizoen in Roermond lag.
De bezwaren, die een stad als 's-Hertogenbosch maakte tegen de belasting.
voorstellen van de centrale regering, waren in zeker opzicht tevens een uitvloeisel van de geringe bereidheid, die er bij de burgerij bestond, om
belasting te betalen. De straffe maatregelen, die eind december getroffen
waren tegen wanbetalers 258), bleken weinig succes te hebben. Van het
achterstallige serviciegeld was eind februari nog geen 20 7o betaald 259).
Het invoeren van nieuwe kohieren stuitte blijkbaar op grote bezwaren en
vroeg veel tijd 260). Zo weigerden ook vele burgers om te verschijnen voor
Jan van der Steghen Sr., die zich met de inventarisatie van het in te
leveren zilverwerk had belast.
Deze onlust om zijn financiële verplichtingen tegenover de overheid na
te komen, in de hand gewerkt door de gebrekkige inrichting van het belastingapparaat, was zo oud als het systeem zelf, en het verzet van een stad
als Den Bosch tegen de beden gedurende de middeleeuwen en daarna is een
interessante studie op zich zelf. Wanneer men in deze periode bij de burgerij
dan ook enige bereidheid had verwacht om het bedreigde vaderland financiëel te steunen dan ontbreken daarvoor alle aanwijzingen. Dit gold voor
de bewoners van de gewesten onder de Staten Generaal evenzeer als voor
de onder de Koning teruggekeerde gebieden. Zo schreef de drossaard van
het onlangs door Spaanse troepen veroverde Diest 2 april 1578 aan don
Juan, dat de dorpen in zijn gebieden weigerden ook maar enige belasting
te betalen. Er was maar een oplossing, zo meende hij, « chastier ung villaige
ou deux afin que la reste en prenne exemple » 261) . Het patriottisme, waarover de leiders van het verzet spraken, was de massa vreemd. De meerder256) G. A., Notulen 20 en 23 febr. 1578. Wegens de nadelen, die de handel van de
paspoorten ondervond, werden deze op initiatief van de ambachten afgeschaft : G. A.,
Notulen 23 en 24 aug. 1578.
257) G. A., Notulen 3 maart 1578.
258) Zie blz. 85.
259) G. A., Diverse Stukken 23 febr. 1578.
260) Voor het weekgeld kwamen zij begin april tot stand : G. A., Notulen 2 april 1578.
261) A. R. A., Audience 1682/2.
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held van de bevolking kende slechts angst voor de plunderende soldaten,
of deze nu in dienst van de Staten of in dienst van de Koning waren, en
verlangde slechts rust, geen oorlog, geen hoge belastingen en niet teveel
nieuwigheden, ook niet op godsdienstig gebied.
Wijziging van de Spaanse tactiek;
appèl van don Juan op katholieken
in opstandige gewesten.

Don Juan profiteerde van deze verlangens om de tegenpartij door het
voeren van een gematigde politiek voor zich te winnen.
Sinds 19 december had hij de jonge Alexander Farnese als medewerker,
die zeer naar een dergelijke politiek neigde in tegenstelling tot invloedrijke
figuren in Spanje, die in de bewoners van de lage landen geen enkel vertrouwen hadden, hun « insolent » gedrag stelden tegenover de schending
van de koninklijke waardigheid en slechts de leer van de ijzeren roede
predikten. Zij hadden niets geleerd 262). Ook verschillende hoge officieren
van het Spaanse leger in de Nederlanden morden tegen deze tactiek 263),
die overigens op de eerste plaats door redenen van politieke opportuniteit
en niet door gevoelens van menslievendheid werd ingegeven. Het optreden
van Parma ten opzichte van het garnizoen van het stadje Zichem is er
een bewijs voor, dat het voeren van een totale oorlog hem niet vreemd
was 264).
Reeds voor het Spaanse leger ten velde trok kondigde don Juan 25 januari
vanuit Marche een generaal pardon af, waarin hij beloofde «perpétuelle
oubliance de tout se que s'est passé en leur esgard ». De 15e februari toen
zijn positie aanmerkelijk versterkt was, lanceerde hij een nieuw appèl tot
de rebellerende gebieden en in het bijzonder tot de katholieken, waarin
hij zich fel keerde tegen de calvinisten. Het gaat niet tegen de privileges,
maar tegen de ketters, die het katholieke geloof met alle hun ten dienste
staande middelen trachten uit te roeien 265).
Hoezeer men in het kamp van de Koning op een ommekeer hoopte,
bewijst wel het feit, dat deze brief begin maart in tientallen exemplaren
verzonden werd aan de Staten en gerechtshoven van alle gewesten, Holland
en Zeeland inbegrepen, met uitzondering van de Staten van Brabant en van
de Raad van Brabant, en 7 maart 1578 ook aan zes en twintig steden, waaronder alle stemgerechtigde Hollandse steden. Amsterdam, dat zich pas sinds
LEFÈVRE, blz. 215.
263) VAN DER ESSEN, I, blz. 237.
264) A. w., blz. 223 e. v.
265) A. R. A., Audience 1686/1.
262)
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8 februari 1578 aan de zijde van de Staten Generaal geschaard had, en
Haarlem hadden nog een katholieke magistraat. In Brabant waren het alleen
Antwerpen, Mechelen en 's-Hertogenbosch, aan wie zulk een brief werd
verstuurd 266).
Telkenmale werd daarbij de gelukkige regering van Karel V in herinnering gebracht en verklaard, dat men naar die tijd terug wilde. Het was een
argument, dat wel moest aanspreken, omdat ook de tegenpartij de regering
van Filips II stelde tegenover de zo geheel andere wijze, waarop zijn vader
het land bestuurd had 267).
Het is weinig waarschijnlijk, dat de meeste brieven ter bestemder plaatse
zijn aangekomen. Bovendien was de tijd zeker nog niet rijp voor een
overgang van gewesten en steden op grote schaal. Maar vele tekenen wijzen
er toch op, dat bij de katholieken een toenemend gevoel van onbehagen
veld won en dat er van enig enthousiasme bij de vooraanstaande leden onder
hen geen sprake meer was.
Bosch' particularisme;
pogingen van radicalen
tot Brabants•Vlaamse toenadering.
Toch scheen er voorlopig geen andere keus dan de strijd voort te zetten.
Zolang de godsdienstige tegenstellingen niet op de spits gedreven waren leek
onderwerping aan de Spaanse troepen evenmin aanlokkelijk; daarvoor was
de herinnering aan hun optreden nog te levendig. De afkeer voor de vreemdelingen zat er bij vele inwoners van de lage landen diep in. Vóór alles
wilden gewesten en steden baas blijven in eigen huis.
Vandaar het verlangen van een stad als 's-Hertogenbosch om alles te
weten, wat er in Brussel en daarna in Antwerpen werd besproken, en de
voortdurende weigering om aan de afgevaardigden van de stad grotere
volmachten te geven. In een brief aan hun lastgevers wezen Bloeijmans en
Hessels de drie leden op het ongezonde van zulk een toestand. Zo hebben
zij noodgedwongen moeten zwijgen, toen in de Staten Generaal het rapport
van de onderhandelingen, met koningin Elisabeth van Engeland gevoerd,
besproken werd. De houding van de Bossche magistraat is bovendien volkomen irreëel, want in dergelijke algemene politieke kwesties hebben de
Staten Generaal niet de gewoonte om beslissingen uit te stellen of aan te
houden « by gebreck van een lith, een stadt oft meer noch oick van een,
twee, III oft meer geheele provincien'». De meerderheid geeft dan de door.
266) T. a. p.
267) Zie blz. 68; vgl. BOB, II, 12e boek, fol. 30v.
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slag. Overigens was het toch maar gelukkig, zo merkten beide gedeputeerden
op, dat anderen in dit opzicht ruimer dachten dan de magistraat van
's-Hertogenbosch, want « indyen alle de gedeputeerde vande andere provincien ende steden niet en waeren geautorizeert raedt te gheven ende te
opineeren gelyck wij en zijn soe most tregiment vande lande stille blijven
staen oft een andere forme van Republicq gemaeckt worden » 268) .
Het waren vooral de ambachten, die zich dit verwijt moesten aantrekken,
al gingen het eerste en het tweede lid evenmin vrij uit. Zij wensten van hun
prerogatieven geen afstand te doen. Bij de ontvangst van de afschriften
van het tractaat met de koningin van Engeland en van de teksten van de
eed, door Matthias en de Prins bij hun officiële inhuldiging in Brussel als
landvoogd en als ruwaard van Brabant op 20 januari afgelegd, werd opgemerkt, dat deze in Brussel eerst in eigen landstaal behoorden te worden vertaald, omdat de gezworenen van de ambachten er anders onvoldoende van
begrepen. De 31e januari 1578 besloten de drie leden dan ook eendrachtig,
dat men de gedeputeerden van de stad in dezen zin zou instruëren. Enige
dekenen van de ambachten voegden er aan toe, « dat zy egheen opinie
meer maecken en sullen op latijnssche oft franchoyse stucken ende scrijften,
maaer de selve wederom te rugge seynden » 269).
Het was trouwens te begrijpen, dat de plaatselijke besturen heel anders
tegen de zaak aankeken dan de afgevaardigden in de centrale regeringscolleges. De dagelijkse zorgen wogen zwaar, van alle kanten bereikten
hun klachten over te hoge belastingen. De kosten voor het op peil brengen
van de plaatselijke verdediging waren zeer hoog en de wonderlijkste
capriolen moesten soms uitgehaald worden om aan contant geld te komen.
Toen begin februari enkele stukken geschut betaald moesten worden, nam
de Bossche magistraat geld op uit de beruchte koffer van hopman Ffreindt,
ondanks het feit, dat van hogerhand bevel tot restitutie was gegeven 270).
De taverniers en brouwers zouden dit bedrag dan weer terugbetalen, maar
mochten het op hun beurt binnen 6 maanden weer korten op de accijnzen,
die zij aan de stad verschuldigd waren. Op deze manier moest het wel een
financiële warboel worden, waar geen rentmeester weg uit wist en waardoor weer kwaad bloed gezet werd bij de burgerij 271).
Nog groter waren de problemen, voortvloeiende uit het gezagsconflict,
waarvoor in de meeste steden de magistraat zich geplaatst zag. Met hand
en tand verzetten de stedelijke regeringen zich tegen de machtsusurpaties,

268) G. A., Ingekomen Stukken 13 jan. 1578. Vgl. blz. 134.
269) G. A., Notulen 17, 28 en 31 jan. 1578, VAN ALFEN, blz. 128-129.
270) Zie blz. 95.
271) Vgl. blz. 85.
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waaraan degenen, die over de plaatselijke schutterijen en vendels het bevel
voerden, zich naar hun mening te buiten gingen.
In een stad als Gent, waar het calvinisme de boventoon voerde en waar
de radicalen meer macht hadden dan in enige andere stad buiten Holland
en Zeeland, was de magistraat nagenoeg volledig onder controle gekomen
van de plaatselijke XVIII-mannen. In mindere mate was dit het geval in
Brussel. De revolutionaire comités in deze en andere steden stemden er
allerminst mee in, dat nieuwe pogingen werden ondernomen om de beide
partijen met elkaar te verzoenen. De missie, die de graaf van Schwartzenberg namens de Keizer in de Nederlanden vervulde, werd door hen met
wantrouwen gade geslagen. Nog feller waren zij gekant tegen de démarches
van Jean van Noircarmes, baron van Selles, die namens de Koning trachtte
het directe contact te herstellen 272). Bij de ultra's ter andere zijde wekte
het optreden van Noircarmes overigens gelijke achterdocht 273).
De Gentse extremisten hadden in november 1577 reeds getracht de hand
te reiken aan hun geestverwanten te Brussel. Men zocht het in een vernieuwing van de Vlaams-Brabantse alliantie van 1339, waardoor aan deze
actie een soort wettig karakter gegeven kon worden 274). De Brusselse
radicalen zouden hun invloed aanwenden teneinde de stedelijke regeringen
van Brussel, Leuven, Antwerpen en 's-Hertogenbosch voor deze idee warm
te maken, waarbij de verwachtingen hoog gespannen waren 275).
De magistraat van Brussel toonde aanvankelijk weinig belangstelling voor
een dergelijke alliantie, maar de verzetting van de wet op 7 april 1578 in
opdracht van Matthias, gericht tegen de in 1577 door don Juan benoemde
leden, en de aandrang van de Prins leidden er toe, dat Brussel en Gent
18 april 1578 een onderling verbond aangingen 276). De stedelijke regering
van Brussel riep daarop de steun in van de Prins om ook Antwerpen en
's-Hertogenbosch te overreden tot dit verbond toe te treden. Resultaat
schijnt dit niet te hebben opgeleverd 277).
De instructie voor de Brusselse gezant was gedateerd 19 april 1578. Het
lijkt geen toeval, dat zij gegeven werd op een ogenblik, dat de spanning in
Antwerpen en in 's-Hertogenbosch tot een hoogtepunt was gestegen. De kolo-

272) JAPIKSE, Res., II, blz. 39 e. v.
LEFÈVRE, blz. 220 en 230.
274) A. DE SCRREVEL, Le traité d'alliance conclu en 1339 entre la Flandre et le
Brabant, renouvelé en 1578, blz. 26.27. De tekst van dit verdrag was in 1576 herdrukt
GEURTS, blz. 265 e. v.; KNUTTEL, no. 245.
275) A. w., blz. 32 en 45.
276) A. w., blz. 52 e. v.; HENNE - WAUTERS, I, blz. 482 e. v.; Memoires Anonymes,
II, blz. 208.
277) DE SCHREVEL, blz. 53; GACHARD, Corr. de G. le Tac., IV, blz. 39.
273)
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nellen van de Antwerpse burgerwacht, 12 februari 1578 door de eveneens
vernieuwde magistraat van die stad beëdigd, trachtten daarbij voortdurend
hun invloed ten koste van die van de magistraat uit te breiden 278) . In
maart werd in de Scheldestad door calvinisten voor het eerst na de Beeldenstorm weer openbaar gepredikt en tegen de Antwerpse minderbroeders
werden maatregelen genomen 279).
Moeilijkheden met de
policiemeesters.
Sinds begin februari rezen ook in 's-Hertogenbosch grote moeilijkheden
tussen de stedelijke regering en de policiemeesters. Zij waren van veel
ernstiger aard dan de wrijvingen, die zich reeds eerder hadden voorgedaan
met de schutterijen ter plaatse 280). Men kan zich niet aan de indruk onttrekken, dat het ging om een wijd vertakt complot, waarvan de gebeurtenissen in Den Bosch slechts een onderdeel uitmaakten. Evenmin zullen alle
meespelenden zich bewust zijn geweest, welke de uiteindelijke doelstellingen
waren van degenen, die achter de schermen waarschijnlijk de leiding hadden. Dat er contact moet zijn geweest tussen enkele radicaal - gezinde Bosschenaren en hun geestverwanten in Brussel lijkt naar wat wij hierover reeds
meedeelden een uitgemaakte zaak281).
De moeilijkheden begonnen met een uitvoerig rekest, dat de magistraat
begin februari 1578 door de gezamenlijke kapiteinen werd aangeboden.
Hierin vroegen zij onder andere grotere volmachten voor de policiemeesters,
maatregelen tot controle op in- en uitvoer van goederen, heffing van serviciegeld, aanstelling van een gouverneur over de gehele stad en het afleggen van
een eed door de gemobiliseerde burgers. Nog onlangs was er immers over
geklaagd, dat een aantal burgers zich aan hun verplichtingen trachtte te
onttrekken 282). Wanneer het etenstijd was verlieten vele manschappen eigenmachtig hun post om naar huis te gaan 283).
De drie leden waren in meerderheid bereid op deze voorstellen in te
gaan, maar stelden vast, dat de policiemeesters in zaken van enige omvang
niets mochten doen zonder de toestemming van de magistraat. De gevraagde
eed zou ook alleen ten overstaan van de drie leden mogen worden afgelegd.
Van het serviciegeld wilden de meeste ambachten nog niets weten, terwijl
30 e. v.
279) A. w., blz. 34; Mémoires anonymes, II, blz. 203.
280) Zie blz. 94 e. v.
278) PelMS, De kolonellen, blz.

281)Zie blz. 102.
282) G. A., Notulen 31 jan. 1578.
283) G. A., Notulen 9 febr. 1578.
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de korenkopers aandrongen op maatregelen tegen de baldadigheid van de
kinderen, die « orloeghen deen tegen danderen ». De wolwevers merkten
nog op, dat de geestelijkheid niet mocht vluchten 284).
Hoewel de geestelijkheid in Den Bosch volledig met rust gelaten werd
was men ook in officiële kringen allerminst te spreken over haar houding.
Zo had het kapittel zich voortdurend onttrokken aan zijn verplichting mee
te betalen in de onkosten, die de brandstoffenvoorziening van de wachtposten gedurende de winter met zich had meegebracht 285). Er was bij het
kapittel trouwens een volkomen gebrek aan goede wil om bij te dragen in
de belastingen voor de fortificatiën, waardoor toch ook de eigendommen
van de geestelijkheid beschermd werden. De stedelijke regering besloot
dan ook bij de centrale regering stappen te ondernemen om deze onwil te
breken 286). Een voorstel van enkele ambachten om ook de geestelijken de
eed te doen afleggen vond instemming en een commissie werd benoemd om
voorbereidingen hiertoe te treffen 287). Ook de bisschop zou worden aangeschreven om binnen acht dagen zijn achterstallige belastingschuld te
betalen 288).
Een werkelijke schending van de rechten van de geestelijkheid werd
echter niet geduld. Toen immers de heer van Cloetingen, die in de kwestie
Hedel bemiddelend optrad, verzocht om in de stad zijn intrek te mogen
nemen in het huis van bisschop Metsius werd hem duidelijk te kennen
gegeven, dat dit « soude wesen een saecke van quade consequentie ende
oyck dat zy by hen selven egheene gheestelycke huysen en mogen belasten» 289). De 4e januari nog had de magistraat bisschop Metsius beloofd
zijn dienaars, paarden en eigendommen in bescherming te nemen, waarvoor
deze zijn dank had betuigd 290).
De policiemeesters richtten zich naar aanleiding van de afwijzing van
het serviciegeld persoonlijk tot de stedelijke regering. Zij waren tot niets
doen gedwongen, omdat er geen geld was, en voelden zich sterk door de
morele steun van de Prins, die medio januari de magistraat gewezen had op

284) G. A., Notulen 8 en 9 febr. 1578.
285) Zie blz. 86.
286) G. A., Notulen 11 febr. 1578.
287) G. A., Notulen 15 febr. 1578. De ambachten, die hiertoe het initiatief namen,
waren de smeden, wolwevers, louwers, verwers, speldenmakers en schrijnwerkers. In
de commissie namen zitting schepen van der Cammen, Broeckhoven, Hubert Aertssen,
Jan Schalcken, deken van de schrijnwerkers, en pensionaris Loekeman.
288) G. A., Notulen 14 febr. 1578.
289) G. A., Notulen 15 febr. 1578. Het betrof het huis De Moriaen aan de Markt.
290) G. A., Ingekomen Stukken 13 jan. 1578. Over de bezittingen van Metsius ontstond een felle twist tussen de abdij Tongerloo en de erfgenamen; vgl. ERENS, blz.
302 e. v.
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de zware verplichting de stad in staat van tegenweer te brengen 291). De
drie leden stemden tenslotte toe in de heffing van serviciegeld, al geschiedde
dit bij de ambachten met een minimale meerderheid van stemmen en onder
voorwaarde, dat het voorlopig voor één maand zou zijn. De policiemeesters
zouden de burgerij mogen taxeren voor wat betreft ieders aandeel, maar
de administratie en het beheer van de gelden hield de stedelijke regering
aan zich 292). Op deze wijze droeg deze aan de policiemeesters het moeilijkste en meest ondankbare deel op, want de ervaring had geleerd, dat zulk
een taxatie vaak strandde op een gebrek aan medewerking van de burgerij
en bij talrijke ingezetenen kwaad bloed zette.
Het wantrouwen tegen de policiemeesters, bij hun benoeming reeds tot
uiting gekomen 293), was in de afgelopen weken kennelijk niet verminderd.
Een voorstel van de policiemeesters om in plaats van Hans van Bree, die
door de Hedelse affaire zijn taak in Den Bosch niet kon verrichten, Prouninck van Deventer tot policiemeester te benoemen, kreeg aanvankelijk de
goedkeuring van de schepenen, maar werd door de raden afgewezen onder
het motief, dat hij op dat ogenblik niet in de stad woonde en dat een aan
drie personen diende opgemaakt te worden 294). Kort daarna-bevlinga
barstte de bom. De policiemeesters boden schriftelijk hun ontslag aan. De
stedelijke regering was ontsteld en benoemde een commissie onder leiding
van Moninex om hen te bewegen aan te blijven. De schepenen stelden voor
aan de eisen van de policiemeesters een heel eind tegemoet te komen. Hun
fortificatieplannen zouden worden goedgekeurd. Zij mochten zich voortaan
zelfstandig met de kapiteinen verstaan in verband met de regeling van de
wachtposten en kregen het beheer over de serviciegelden. Belangrijker nog
was de toezegging, dat zij kennis mochten nemen van brieven, voorzover
die aan particulieren gericht waren. Brieven echter van Matthias, de Statencolleges of van de stadsgedeputeerden zouden alleen door de drie leden
behandeld worden. De schepenen waren echter wel bereid om hen van stukken, die « henlieden ampt, officien en commissien » betreffen, inzage te
geven. Zij zouden daartoe in de vergadering geroepen worden. Hun verzoek
om in het algemeen tot de vergaderingen van de magistraat toegelaten te
worden werd door het eerste lid afgewezen, omdat het in strijd was met

291) G. A., Notulen 19 jan. 1578.
292) G. A., Notulen 15, 16 en 18 febr. 1578. Administratie en beheer werd toevertrouwd aan Mr. Willem van Emmeryck, een der stadssecretarissen.
293) Zie blz. 99e. v.
294) G. A., Notulen 15 febr. 1578. De dekens van de ambachten hadden geen opinie
meer kunnen maken, doordat op dat ogenblik Mr. H. Bloeijmans, een van de gedeputeerden in Antwerpen, de stadsvergadering binnenkwam om de in de Staten van Brabant behandelde belastingzaken toe te lichten.
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het regeringsreglement van 1525, en twee policiemeesters 295) uit anderen
hoofde toch reeds in de magistraat zitting hadden 296).
Van de andere zijde was de onderneming echter goed voorbereid en waren
de nodige personen bewerkt. Voor het eerst immers ontstond in de boezem
van de magistraat een ernstig verschil van mening over de te volgen gedragslijn. Van het tweede lid verdedigde Dirck Aertssen natuurlijk het standpunt
van de policiemeesters, maar hij werd bijgevallen door de jonge Pauwel
Wijnants, zoon van schepen Jeronimus Wijnants en zelf ook sinds 1574
lid van de magistraat. Hij stond evenals zijn vader bekend als een trouwe
katholiek 297). Nog opvallender was, dat ook de ambachten het met de
policiemeesters eens waren. Slechts werd het maken van nieuwe verdedigingswerken ook door hen evenals door Wijnants afhankelijk gesteld van de
goedkeuring van de drie leden 298).
De policiemeesters wilden de stedelijke regering hierin wel tegemoet
komen, maar gaven voor de rest geen krimp en verweten de magistraat
gebrek aan goede trouw. Tenslotte waren zij de gevraagden en moesten
zij dus de vrijheid hebben « de limiten heurder goetwillicheyt den ver
te stellen ». Zij bleven inzage vragen in alle brieven, die vanwege-sueckrn
de centrale overheid werden toegezonden, en volhardden in hun eis om bij
de bijeenkomsten van de drie leden tegenwoordig te mogen zijn. Gebeurde
dit niet dan was er geen vruchtbare samenwerking te verwachten 299).
Het was duidelijk waar men naar toe wilde. Het spel van Brussel en Gent
scheen zich nu ook in 's-Hertogenbosch te gaan herhalen. De policiemeesters
in deze stad waren er kennelijk op uit het voorbeeld van de XVIII- mannen
in de beide andere steden te volgen 300).
De stedelijke regering had er in deze periode misschien al een vermoeden
van, dat in deze zaak ook anderen de hand konden hebben. De meeste
policiemeesters stonden immers als betrouwbare katholieken bekend. Wellicht heeft het optreden van een van hen, namelijk Hans van Bree, en het
voorstel om Prouninck van Deventer te benoemen vele leden van de magistraat te denken gegeven. Laatsgenoemde vertoefde immers nog te Brussel
of was pas uit Zuid Brabant teruggekeerd 301). Het was ook toevallig, dat
295) Jan Willemssoen en Anthony de Raedt.
296) G. A., Notulen 24 febr. 1578.
297) W. WIJNAENOTS VAN RESANDT, Geschiedenis en Genealogie van het geslacht

Wijnants, enz., blz. 59 e. v.

298) G. A., Notulen 24 en 27 febr. 1578.
299) G. A., A. 233, fol. 92. In dit register verschillende originele stukken van de
policiemeesters, meestal getekend door hun secretaris Buekentop; zie J. TR0SEE,
Historische Studiën, blz. 267 e. v.
300) Vgl. biz. 100.
301) Zie biz. 102.
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tegelijkertijd in Antwerpen de kolonellen soortgelijke eisen stelden aan de
Antwerpse magistraat en pleitten voor volkomen zelfstandigheid in alles
wat met de verdediging van de stad te maken had. De magistraat zelf was
daartoe onmachtig « deur menichte van hooffden ende diversiteyt van opinien in vergaderinghe van veele persoonen » 302) .
In ieder geval heeft de magistraat geen risico willen nemen in de overtuiging, dat men wel wist wat men had, maar niet wat men krijgen kon.
Het eerste en tweede lid besloten om toe te geven en hoewel het ging om
een « groote nyeuwicheyt » kregen de policiemeesters bij wijze van hoge
uitzondering verlof om kennis te nemen van de in- en uitgaande brieven en
om in de vergaderingen van de drie leden te verschijnen 303). Ook werd
een verbod uitgevaardigd om hen te beledigen 304). Op deze voorwaarden
aanvaardden zij weer hun functie.
Nieuwe moeilijkheden bleven echter niet uit. Een verzoek van de policie.
meesters om aan de landvoogd een ervaren en invloedrijk persoon te vragen
als gouverneur van de stad ondervond bij de magistraat geen tegenkanting
meer zoals in oktober 1577 305). Ook had men geen bezwaar tegen Jan van
Hoorne, heer van Boxtel en vanaf het eerste uur een van de meest trouwe
medewerkers van Hendrik van Brederode 306) en van de Prins, die door
de policiemeesters in dit verband naar voren was gebracht. Hij was in Den
Bosch van jongs af goed bekend. Voor de eerste maal gehuwd geweest
met Maria van Sint Aldegonde, had hij Anna van Brederode, dochter
van de heer van Cloetingen, tot derde vrouw 307). Wellicht was zijn candidatuur door de Bossche radicalen besproken tijdens het bezoek, dat hij
samen met zijn twee zonen en met de heer van Cloetingen eind januari
aan de stad had gebracht, bij welke gelegenheid de stedelijke regering hun
op dringend verzoek van de schutterijen een maaltijd op het stadhuis had
aangeboden 308).
De drie leden besloten 3 maart 1578 om dienovereenkomstig een verzoekschrift te richten aan Matthias. Op aandringen van enkele ambachten, met
name de kramers, gewantsnijders, wolwevers en vleeshouwers, werd behalve
de heer van Boxtel ook de heer van Immerseel voorgedragen. Bovendien

302) F. PalMS, De kolonellen, blz. 30 e. v.; afschrift in G. A., Diverse Stukken
26 febr. 1578.
303) G. A., Notulen 27 febr. 1578.
304) G. A., Notulen 1 en 2 maart 1578.
305) Zie blz. 73.
306) Bij de komst van Alva in 1568 vluchtte hij uit het land; Biographie Nationale
de Belgique, IX, blz. 507-508; Brussel 1886.1887.
307) Voorname huizen en gebouwen, I, blz. 234-235.
308) VAN ZUIJLEN, II, blz. 953.
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vroeg men de landvoogd vijftien à twintig ervaren krijgslieden aan te wijzen,
die aan de organisatie van de verdediging mede leiding konden geven 309).
Ook in andere punten kwam de stedelijke regering de policiemeesters
tegemoet. Zo kregen dezen volmacht om de stadswallen te verbreden en daartoe waar nodig huizen en molens af te breken en erven en werven te slechten,
mits dit de getroffenen tijdig aangezegd werd en met discretie te werk
werd gegaan. De mulders alleen protesteerden om begrijpelijke redenen,
maar de meeste andere ambachten gaven toch de voorkeur aan verplaatsing
van de molens meer stadinwaarts.
Ook mochten kanalen en kleine waterlopen rond de stad afgedamd worden om de omgeving te inunderen 310).
Eveneens werd er in toegestemd, dat iedere burger verplicht zou worden
om « syne exercitie, comanscappe, handwerck ende andere occupatie, waermede hem eenygelyck is generende » in de steek te laten, aan de bolwerken
te komen pionieren en in de omgeving bepaalde punten, van waaruit de
stad beschoten kon worden, af te graven « ende dat eenyegelyck hem hier
inne quyte gelyck by syn vaderlant lieff is hebbende ». Slechts werd als voorwaarde gesteld, dat men de arme mensen moest ontzien en dat een uitzondering gemaakt werd voor de leden van de magistraat. Dezen kwamen bijna
dagelijks bijeen, zodat zich tekenen voordeden van vergaderingsmoeheid 311).
Blijkbaar stond de policiemeesters het voorbeeld voor ogen van Brussel,
waar zelfs werkbataljons van vrouwen, jonge meisjes en kinderen werden
gevormd, uitgerust met standaarden en trommen « de manière qu'il y avoit
grand tintamare de tambourins du matin et du soir d'iceulx ouvriers montant et descendant de 1'ouvraige » 312) .
Hohenlohe's « presentatien
ende vermaningen »;
garnizoen geweigerd.

Maar de policiemeesters wilden meer. Zij hadden contact opgenomen
met de Prins om binnen de stad of in de onmiddellijke omgeving er van
(Empel) 400 à 500 soldaten te doen legeren en stelden de magistraat hiervan op de hoogte. Het leek op een doorgestoken kaart, want de Prins had
enige weken geleden de drie leden al geadviseerd om drie vendels van

309) G. A., Notulen 1, 2 en 3 maart 1578. Van de ambachten stemden alleen de
bontwerkers tegen.
310) G. A., Notulen 3, 16 en 21 maart 1578. Zie ook G. A., A 453, fol. 69 vo.
311) G. A., A. 233, fol. 104; Notulen 3 maart 1578.
312) Mémoires anonymes, II, blz. 174.175.
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Hohenlohe in te nemen 313). Die indruk werd versterkt, doordat Hohenlohe,
die 5 februari 1578 nog in Den Bosch vertoefd had 314) en de dag daarop
door Oranje naar Antwerpen was ontboden om deze stad te beschermen 315),
begin maart met zijn troepen opnieuw in de omgeving van 's-Hertogenbosch
gelegerd was en de magistraat verzocht de poorten voor zijn soldaten te
openen 316).
Dit voorstel van de policiemeesters ging echter te ver. De magistraat was
van mening, dat hij door zijn houding ten aanzien van de benoeming van
een gouverneur reeds voldoende van zijn goede wil had blijk gegeven. Van
de schepenen waren Willem Moninx en Jeronimus Wijnants nog wel bereid
om volk van wapenen in de stad toe te laten en zich in deze zaak te ver
prins van Oranje, die over het algemeen het vertrouwen van de-latenopd
magistraat genoot 317). De meerderheid van het eerste en het tweede lid en
alle ambachten waren echter tegen het innemen van garnizoen. Zes ambachten verklaarden zich in het uiterste geval niet te zullen verzetten tegen legering in Orthen, dat binnen het vrijdom van 's-Hertogenbosch lag 318). De
graaf van Hohenlohe werd in beleefde termen bedankt voor zijn «presentatien ende vermaningen », maar hem werd tevens duidelijk gemaakt, dat
men het zeer op prijs zou stellen, wanneer hij zich met zijn krijgsknechten
op Gelderse bodem terugtrok.
De schepenen, gezworenen en raden hadden er aanvankelijk nog in willen
toestemmen, dat Hohenlohe met vier à vijf vendels in Orthen zijn kwartier
opsloeg, mits de soldaten de discipline bewaarden, de pacificatie van Gent
niet overtraden en de geestelijkheid met rust lieten, maar een aantal ambachten wilden hiervan volstrekt niet weten 319). De gewantsnijders merkten
in dit verband nog op, dat het feit, dat de kapiteinen (en policiemeesters)
over het vraagstuk van het garnizoen contact hadden opgenomen met derden
buiten de magistraat om, een reden temeer was om geen tegemoetkomendheid te tonen. De louwers gaven als hun mening, dat men, indien het niet
anders kon, de aanwezigheid van Schotse troepen rond de stad zou tolereren,
maar in ieder geval geen soldaten van Hohenlohe. Het enige, waarmee men
deze Staatse legeraanvoerder wilde tegemoet komen, was de vage belofte,
dat zijn manschappen in tijden van uiterste nood binnen de muren zouden
313) G. A., Notulen 19 jan. 1578.
314) VAN ZUIJLEN, II, blz. 954; vgl. blz. 91.
315) BONDAM, Verzameling van onuitgegeven stukken, V, blz. 141.
316)Zie noot 320.
317)Vgl. blz. 89.
318) G. A., Notulen 3 maart 1578. Deze zes ambachten waren de mulders, bakkers,

korenkopers, viskopers, verwers en nastelmakers.
319) De wolwevers, gewantsnijders, bontwerkers, speldenmakers, schrijnmakers en
hoedenmakers. Ook de kramers waren fel tegen.
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worden toegelaten, maar zelfs dan alleen, wanneer zij eerst de eed op de
pacificatie van Gent hadden afgelegd 320) .
Aan een nieuw verzoek van Hohenlohe om twee vendels en honderd
ruiters in de stad op te nemen werd eveneens geen gevolg gegeven 321).
Deze herhaling in enkele dagen tijds en dat, terwijl Hohenlohe wist hoe men
er in de stad over dacht, had iets dreigends en leek bijna op een ultimatum.
Men was er dan ook in het geheel niet gerust op, temeer daar de stedelijke regering een bepaald deel van de burgerij niet vertrouwde. Om die
reden moesten alle schuiten en pleiten binnen gehaald worden op straffe
van verbeurdverklaring, terwijl de 5e maart was bepaald, dat alle burgers
— en zij waren velen in aantal —, die nog nooit de eed van trouw hadden
afgelegd, hiertoe moesten overgaan. Deden zij dit niet, dan moesten zij op
korte termijn vertrekken 322). De kapiteinen van de tien stadsvendels werden
bij elkaar geroepen. Zij verklaarden plechtig er in geen enkel opzicht verantwoordelijk voor te zijn, dat in Empel en Engelen zich troepen genesteld
hadden. Tevens werd besloten, dat gedurende veertien dagen dag en nacht
gewaakt zou worden door twee schutterijen 323). Waarschijnlijk was deze
maatregel mede gericht tegen het Schermersgilde, dat zich daardoor de kans
ontnomen zag om in een onbewaakt ogenblik contact te maken met de
Staatse vendels rond de stad.
Het zou echter verkeerd zijn te denken, dat alleen katholieken zich af
toonden van het innemen van garnizoen. Afgezien van de leiders van-kerig
het calvinistisch verzet, die met de hulp van een kleine groep beproefde
volgelingen in alle grote steden het terrein voorbereidden voor een greep
naar de macht en daarvoor gaarne gebruik maakten van de hulp van
Staatse huurbenden, was de gehele burgerij zeer gekant tegen ieder garni
legden de ambachten van Antwerpen de calvinistische-zoen.Ngi1579
magistraat aldaar de verplichting op onder geen voorwaarde soldaten toe
te laten 324). Wanneer de stad 's-Hertogenbosch zich 20 december 1579 met
de Koning verzoent, zal zij in de daarop volgende jaren ook iedere legering
van Spaans garnizoen afwijzen. In deze materie is de gehele burgerij op
enige uitzonderingen na eensgezind. Daarvoor wijken godsdienstige tegenstellingen.

320) G. A., Notulen 5 maart 1578. De minuut van de brief aan Hohenlohe werd
6 maart gearresteerd na tweemaal te zijn voorgelezen.
321) G. A., Notulen 10 maart 1578.
322) G. A., Notulen 3 en 5 maart 1578. De verplichting tot het afleggen van de
eed, wat ten overstaan van de kapiteinen moest geschieden, werd 14 maart herhaald
Notulen 14 maart 1578.
323) G. A., Notulen 10 en 11 maart 1578.
324) F. PalMs, Beelden uit den Cultuurstrijd, 1577-1585, I, blz. 67,
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Rebellie en aftreden
van de policiemeesters.
Al kwam het nog niet onmiddellijk tot een nieuwe breuk met de policiemeesters, het pas herstelde vertrouwen, waaruit een begin van samenwerking
was gegroeid, was na deze affaire opnieuw geschokt. De stedelijke regering
gaf hun te kennen, dat het gebruik van het stadszegel slechts mocht geschieden met haar goedkeuring. Twee leden van de magistraat 325) werden aangewezen om met de policiemeesters de kloosters te taxeren voor hun aandeel
in het serviciegeld teneinde zoals de dekenen van de ambachten uitdrukke.
lijk opmerkten « moderatien te doen opte gheestelycken ende cloesteren ».
Ook werd het recht van de policiemeesters om in de vergaderingen van de
drie leden te verschijnen sterk beperkt inzoverre zij eerst daartoe een oproep moesten ontvangen. De toestemming om gevoerde correspondentie
in te zien gold niet langer voor brieven en tijdingen, die aan boden meegegeven werden, terwijl de magistraat op zijn beurt inzage vroeg van alle
brieven, die door de policiemeesters zelf ontvangen en verzonden werden 326) .
De houding van de magistraat was inzoverre weinig elegant, dat men
kennelijk met beide handen de gelegenheid heeft willen aangrijpen om terug
te komen op een besluit, dat men eind februari à contre-coeur had genomen.
Men had een stok gevonden om de hond te slaan en de functie van policiemeester uitgehold. Het was dan ook niet verwonderlijk, dat de policiemeesters, 17 maart in de stadsvergadering ontboden om van de daags tevoren
genomen besluiten op de hoogte gesteld te worden, de consequenties hieruit
trokken en 18 maart, nu voor de tweede maal, gezamenlijk hun ontslag
aanboden. Deze keer was hun besluit onherroepelijk. Een verzoek van de
magistraat tenminste hun taak te blijven vervullen tot de komst van de
heer van Boxte!, die 17 maart door Matthias tot gouverneur van Den Bosch
was benoemd en opdracht had gekregen om zich « au plustost et en la meilleure diligence » naar zijn standplaats te begeven 327), werd afgewezen 328).
In een open brief, die hun ontslagaanbieding begeleidde, verdedigden de
policiemeesters hun houding :
a) het week- of serviciegeld werd niet opgehaald. Executie van onwilligen,
door de magistraat aan zich gehouden, had tot nu toe niet plaats
gehad. Bijgevolg was er geen geld voor de versterking van de stad;

325) Jeronimus Wijnants en Hubert Aertssen.
326) G. A., Notulen 7, 14 en 16 maart 1578.
327) A. R. A., Audience no. 550, fol. 122.
328) Zie noot 334.
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b) Verscheidene burgers, die op aandrang van de policiemeesters bereid
waren geweest geld te lenen voor de aankoop van buspoeder, ontvingen van de magistraat nog geen garantiebewijs voor de terugbetaling
van dit bedrag;
c) Zij werden in hun kantoor overlopen met aanvragen om paspoorten,
ofschoon aan de kapiteinen deze taak was opgedragen 329)
d) Ofschoon zij zelfs in goed vertrouwen alles hadden gedaan wat van
hen gevraagd werd waren zij op slinkse wijze uit de stadsvergadering
geweerd. Het was een bewijs van wantrouwen, waarvan zij het bestaan al geruime tijd hadden gevoeld;
e) Er waren van stadswege geen maatregelen genomen om beledigingen
aan hun adres te voorkomen. Zelfs werden burgers tegen hen opgeruid
« met schandelycke onwarachtighe blamatien ».
Om al deze redenen was er zeer weinig aan de fortificatie gedaan, hetgeen
tot gevolg had, dat « onse nabueren van Hollandt, Zeelandt ende Gelderlandt het selve trecken tot een merckelycke suspicie ende daeromme groote
swaricheyt gemaeckt hebben van ons met heure ammonicie bij te staen ».
Bovendien, zo merkten de policiemeesters op, kwamen zij persoonlijk in
een onmogelijke situatie te verkeren, omdat zij ieders vriendschap dreigden
te verliezen en uit steeds meer zaken werden geweerd. Zij waren er echter
van overtuigd vrij uit te gaan «voor Godt ende alle vroome verstandighe
liefhebbers des gemeynen welvarens » 330).
;

Weerstanden bij de
magistraat.
De stedelijke regering liet er geen gras over groeien om de tegenpartij
geen kans te geven haar eigen candidaten naar voren te schuiven. De
20e maart werden negen nieuwe policiemeesters benoemd, voor het merendeel bestaande uit betrouwbare en nauw met de magistraat verbonden personen. Gecontinueerd werden Jan Willemsoen en Anthony de Raedt, die als
gildedekenen de enigen waren uit het afgetreden college, die in de magistraat zitting hadden 331). Nieuw benoemd werden Arnd van Breugel,
schepen, Mr. Marten Moens, schoonzoon van Jeronimus Wijnants 332) en
lid van de raden in de Bossche magistraat, Hubert Aertssen, deken van de
329) Zie blz. 110 e. v.
330) G. A., A. 233, fol. 115r. 116r.

331) Zie blz. 119. Anthony de Raedt was eerst later tot policiemeester benoemd,
toen het aantal van zeven op negen was gebracht.
332) W. WIJNAENDTS VAN RESANDT, blz. 56.
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smeden, Frans Sonmans, een zeer militant katholiek 333), Pijnappel, Frans
Willemssoen en Andries van Luyck 334).
Met dit college zou de stedelijke regering geen last hebben. De tegenpartij, in het geheim ongetwijfeld door figuren als Prouninck van Deventer
en Aertssen geleid, liet het er echter niet bij zitten.
De stedelijke regering van haar kant trachtte te laten zien, dat het haar
ondanks de klachten van de vroegere policiemeesters ernst was met de
verdediging van de stad en dat zij voor deze in activiteit niet onderdeed.
Zij besloot na het inwinnen van het advies van twee daartoe ontboden
ingenieurs 335) om al vast de stadsmuur aan de zuidzijde te versterken met
een buitenwerk op de hoogte van de Molensteeg. Deze muur was daar namelijk over een afstand van 1800 meter tussen Vughterpoort en Sint Anthonispoort slechts van enkele torens voorzien en daardoor bijzonder kwetsbaar.
Van de zijde van de ingenieurs beval men het maken van twee bolwerken
aan in de buurt van de Molensteeg benevens van een derde bolwerk bij de
Vughterpoort 336) . De deken van de schrijnwerkers, Jan Schalcken, kreeg
opdracht in Gorcum, Dordrecht en elders in eerste instantie vierhonderd
kruiwagens aan te kopen, die men voor deze werkzaamheden nodig had 337),
welk aantal later nog werd verhoogd 338).
Ook de afbraak van huizen in verband met de verbreding van de wallen
ging door, zij het alleen in noodzakelijke gevallen, waarover speciale commissarissen zouden beslissen. De schade voor de betrokkenen was toch al
groot genoeg 339). Het requireren van bomen op het platteland ten behoeve
van de verdedigingswerken, waarvoor volgens de eerste opzet alle landgoederen zonder onderscheid zouden kunnen worden aangesproken, werd evenmin stopgezet, maar zoveel mogelijk beperkt tot de eigendommen van
kloosters, gasthuizen en H. Geesthuizen. Ook hiervoor werd een afzonder.
lijke commissie in het leven geroepen teneinde de eigenaars er toe te
bewegen « om boomen te willen schencken oft leenen » 344) . Deze maatregel, die bij de ambachten aanvankelijk nieuw wantrouwen tegen de policie.
meesters had gewekt 341), was niet nieuw. Reeds in 1366 had de stad van
333) Vgl. HERMANS, Kronijken, II, blz. 474.
334) G. A., Notulen 20 maart 1578.
335) Het waren Jacob Kemp, schout van Gorinchem, die 3 maart verzocht werd naar
Den Bosch te komen, en Henrick Baecx. ingenieur van de stad Utrecht; G. A.,
Notulen 3 maart 1578; VAN ZUIJLEN, II, blz. 982-985.
336) G. A., Notulen 20 en 21 maart 1578.
337) Zie vorige noot; VAN ZUIJLEN, II, blz. 964.
338) G. A., Notulen 18 april 1578.
339) G. A., Notulen 21 maart 1578.
340) G. A., Notulen 14, 25, 27 maart, 4 en 6 april 1578. Tot commissarissen benoemd
Aert van Breughel, Marten Moens en secretaris Colen.

341) G. A., Notulen 15 maart 1578.
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hertogin Johanna het privilege ontvangen om uit de hoven van kloosters en
godshuizen in de Meierij hout te halen 342).
Inmiddels was de aanstelling van een gouverneur, voor wie de magistraat
het Keizershof als residentie had bestemd 343), geheel op losse schroeven
komen te staan, doordat de heer van Boxtel begin april op het laatste
ogenblik voor zijn taak teruggeschrokken was wegens zijn « indispositie
ende onmachtige complexie van nature ». De Prins had hem dit ontslag
verleend. Pensionaris Hessels had nog zijn best gedaan om hem tot andere
gedachten te brengen en daartoe de hulp ingeroepen van Jan van Hoorne's
oudste zoon, de heer van Bassigny, maar tevergeefs 344).

Straatoproer; eerste openlijke
overwinning van de radicalen.
Zodra dit bekend was werd er namens de vijftien kapiteinen 6 april 1578
bij de stedelijke regering een rekest ingediend. Hierin vroegen zij, dat er
van stadswege terstond moeite moest worden gedaan een andere gouverneur
te doen benoemen. Bovendien « versuecken wy Capiteynen dat Uw. Edelen
van stonden aene zonder ennich vertreck revoceren, cesseren ende te nijet
doen alsulcke verkiesinghe van 9 nyeuwe policymeesters als Uw Edelen nu
onlancx geleden tegen de voirs. ordinantie 345) sonder gemeyn weeten,
wille ende consente ende denominatie der selver schutteryen ende blocken
gedaen hebben » 346). Zover waren de commandanten van de schutterijen
en stadsvendels nog nooit gegaan. Was er vroeger al meermalen tussen hen
en de magistraat wrijving geweest, déze handelwijze kwam neer op een
complete uitdaging van de magistraat en op een aantasting van het gezag
van de wettige overheid.
Merkwaardigerwijze ging de stedelijke regering volkomen door de knieën,
waarschijnlijk van haar stuk gebracht door de relletjes, die 's middags
plaats vonden om de eisen van de kapiteinen kracht bij te zetten. Veelbetekenend is immers, dat zij haar houding motiveerde teneinde « alle inconvenientiën, commotiën ende beruerten te voorkomen en verhueden ». Slechts
twee ambachten protesteerden met even zoveel woorden tegen dit straatoproer. De bontwerkers, die zich altijd al tegen de radicale elementen onder
342) Charters en Privilegebrieven van 's-Hertogenbosch 1196-1826, blz. 24, no. 183.
Het jaartal 1355/56 in deze regestenlijst is een drukfout.
343) VAN ZUIJLEN, II, blz. 955. Het huis werd toen bewoond door Wouter Bouwens.
344)Brief van Hessels : G. A., Ingekomen Stukken 4 april 1578.
345)De kapiteinen rechtvaardigden hun handelwijze door een beroep te doen op
een ordonnantie van de landvoogdes van 18 oktober 1553.
346) G. A., Notulen 6 april 1578.
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de Staatsgezinden gekeerd hadden, verklaarden 6 april, dat zij niet van
plan waren nog langer in de vergadering van de drie leden te verschijnen,
^ indien dat men de saeken met gewalt soude willen vuytrichten » 347),
terwijl de kramers daags daarna voorstelden bij de centrale regering van
dit oproer werk te maken. De andere ambachten drukten zich minder scherp
uit, hoewel de weerstand tegen deze gang van zaken en tegen de intimidatiepogingen van de tegenpartij zich bij het derde lid veel duidelijker manifes.
teerde dan bij de eerste twee leden. De dekenen van de meeste ambachtsgilden voelden ook weinig voor de benoeming van een nieuwe gouverneur
in plaats van de heer van Boxtel. De bakkers onder andere verklaarden, dat
zij er eigenlijk altijd tegen waren geweest, terwijl de hoedenmakers de
spijker op de kop sloegen door als hun mening te geven «dat nyemant
zonder garnizoen de commissie en sonde willen aenverden » 348) . De werkelijke reden, dat Jan van Hoorne zich had teruggetrokken, zal immers wel
geweest zijn, dat de pogingen om troepen van Hohenlohe in de stad in
garnizoen te leggen schipbreuk hadden geleden. Toen de zaken voor de
Bossche radicalen een meer gunstige wending begonnen te nemen bood zijn
zoon Gerard van Hoorne, heer van Bassigny, zichzelf direct als gouverneur
aan 349).

De 7e april werden de onderhandelingen tussen de stedelijke regering en
de kapiteinen voortgezet. Een van de punten, die door de kapiteinen naar
voren werd gebracht, betrof de president- schepen Mr. Zeger Adriaens,
die bereid bleek over een ons niet nader bekende aangelegenheid verantwoording af te leggen. In welke richting de ontwikkeling ging bleek maar
al te duidelijk toen de magistraat er in toestemde in overleg met de kapiteinen commissarissen te doen aanwijzen om met de geestelijkheid contact
op te nemen « ende deselve met goeden middelen ende redenen induceren
tot tgeenen dat de voirs. capiteynen versuecken » 350). De magistraat benoemde Willem Monincx, een van de beide schepenen met calvinistische
sympathieën 351), (Goeswijn) van Brecht, Jan van Weerdt en Thomas in
den Engel, de kapitein Jan van der Steghen, die al eens eerder in de kwestie
Hedel het standpunt van Dirck Aertssen had gedeeld 352), Dirck Aertssen
zelf en Willem van Wyck.
Ook werd besloten om tegen dat deel van de geestelijkheid, dat financieel

347) G. A., Notulen 6 en 7 april 1578.
348)Zie noot 346.

349) G. A., Notulen 11 april 1578.
350) G. A., Notulen 7 april 1578.
351) Zie blz. 71 en 105.
352) Zie blz. 103.
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nog niets had bijgedragen voor de brandstofvoorziening 353), gerechtelijk
op te treden.
In welk een mate de stedelijke regering zich liet intimideren bleek bovenal
uit het feit, dat de kapiteinen het recht kregen om achttien personen voor
te dragen voor de functie van policiemeester, waaruit de magistraat er
negen zou kiezen. Slechts was als garantie gesteld, dat de kapiteinen opnieuw
moesten beloven de pacificatie van Gent en de stadsprivileges te onderhouden. Dezen kwamen de stedelijke regering hierin tegemoet en om zes
uur 's avonds werden dan benoemd Mr. Henrick Oliviers, Mr. Gerard Prouninck van Deventer, Jan Thielmans, Erasmus de Goutsmit 354), Jan van
de Wiel Mathijssoen, Jan Willemsen, Anthony de Raedt, Nicolaas Kemp
en Gerard van Thulden. Vier van hen hadden reeds deel uitgemaakt van
het afgetreden college van policiemeesters. Onder de nieuw benoemden
waren de radicalen echter voor het eerst door twee van hun topfiguren vertegenwoordigd, van Deventer en van Houwelingen.
Verscherping van de
tegenstellingen.
Dirck Aertssen wees na afloop van de verkiezing zijn medeleden van de
magistraat er nog op, dat naar zijn mening de policiemeesters nu ook
« absolute macht souden hebben alle wercken te maken ende affbreken sonder consente van de drie leden » 355) . In de roes van hun succes kunnen
Dirck Aertssen en de zijnen met de gedachte hebben gespeeld of het ogenblik niet rijp was om de volgende beslissende stap te zetten en een greep
naar de macht te doen.
De invloed van de calvinisten in de Nederlanden werd iedere dag groter.
In Brugge was 23 maart de magistraat naar hun inzichten gewijzigd en met
de steun van de Gentse revolutionairen volgde in Vlaanderen de ene stad
na de andere, onder welke Yperen en Duinkerken 356). In de ogen van de
radicalen loerde overal het verraad. « Et estoient lors ainsy les malveullans
desdietz Pays-Bas par si grand nombre espars que les bons affectez d'iceulx
pays avaient assez à faire d'entendre et descouvrir les trahysons » 357).
Hoewel deze pogingen tot verraad ongetwijfeld voorkwamen 358), krijgt
men de indruk, dat de radicalen ze boven mate hebben aangedikt zo niet

353)Vgl. blz. 86 en 117.
354)Zijn eigenlijke naam was Erasmus van Houwelingen : zie blz. 79.
355)Zie noot 350.
356) Mémoires Anonymes, II, blz. 208 en 226.
357) A. w., blz. 241.

358)Vele pogingen tot verraad in het voorjaar 1578 vermeld : a. w., blz. 178-276.
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soms geheel verzonnen om bij de tegenpartij de schrik er in te brengen en
zo hun partijgangers aan het roer te helpen. Dit ging dan dikwijls gepaard
met uitdrijving van dat deel van de geestelijkheid, dat weigerde de gevraagde eed van trouw af te leggen, al ging men in Brabant in het voorjaar
1578 veel minder drastisch te werk dan in Vlaanderen en Holland.
Wellicht hebben de Bossche radicalen voor het bereiken van hun doel
nieuwe mogelijkheden gezien in de omstandigheden, dat Brabant, en met
name Noord -Brabant, door grote contingenten Staatse troepen overstroomd
werd. In het Staatse kamp was de paniekstemming, die er na de nederlaag
bij Gembloux een ogenblik geheerst had, verdwenen. Troepenversterkingen
werden door de Prins geconcentreerd in Brabant, welk gewest nog steeds
het meest bedreigd werd. De Staten van Brabant hadden 4 april 1578 daarin
toegestemd 359). De 16e april benoemde Matthias Willem de Angelis en
Mr. Andries Hessels tot bijzondere commissarissen om respectievelijk in
de kwartieren van Antwerpen en 's-Hertogenbosch de bevolking gunstig
voor deze maatregelen te stemmen 360).
In het Spaanse kamp circuleerden begin april geruchten, dat een deel van
het garnizoen van Maastricht die stad verlaten had « avecq dessaing de les
mectre dedans Boisleduc » 361). De drossaard van Diest 362), die dit 8 april
aan don Juan meedeelde, voegde hier aan toe, dat in Den Bosch naar hij
gehoord had «le peuple y est en grande dissention pour ij avoir beaucoup
de bons, desquelz les ungs contre les autres se tuent journellement, veullantz
les ungs quil ij entre garnison de Hollande et les aultres point ». Men moest,
zo schreef hij nog, kleine troepeneenheden vormen uit de bevolking van
deze streken en uit vrijwilligers, die zich vanuit Den Bosch en Breda bij
hem gemeld hadden en die hem met grote aandrang vroegen « leur faire
octroyer par Vtre Altèze conge pour povoir entreprendre aulcune chose sur
l'ennemy » 363) .
Dit voorstel paste in het nieuwe systeem van oorlogvoeren, dat Filips II
aan don Juan had aanbevolen. De Spaanse landvoogd was er zeer ontmoedigd door, dat de resultaten van de legeroperaties na de eerste grote overwinning niet meer hadden opgeleverd 364). De Staatse partij had weliswaar
een flinke klap gekregen, maar was in het geheel niet verslagen, integendeel
zelfs. De Koning adviseerde nu om voorlopig geen grote steden aan te

359) A. R. A., Audience 550, fol. 144-146; vgl. Mémoires Anonymes, II. blz. 231.
360) A. R. A., t. a. p.
361) A. R. A., Audience 1686/2, 8 april 1578.
362) JAN DE MOL; vgl. blz. 111.
363) Zie noot 361; De drossaard richtte zich begin april in een brief ook tot secretaris Colen : G. A., Notulen 12 april 1578.
364) VAN DER ESSEN, I, blz. 239 en 254; LEFÉVRE, blz. 254.
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Andries Hessels (gest. 1600), pensionaris van 's-Hertogenbosch,
griffier van de Staten van Brabant, raad van de prins van Oranje.
(Verzameling Jhr. J. Hesselt van Dinter te Pijnacker.)

Handtekeningen van enige policiemeesters, o. a. van Jhr. C. Prouninck
van Deventer, Erasmus van Houwelingen en Dirck Aertssen.
(G. A. Den Bosch, A 233, fol. 105.)

vallen, maar de oorlog te rekken en op deze wijze bij de tegenpartij, die
aan een korte oorlog de voorkeur gaf, de weerzin tegen het voortzetten van
de strijd te vergroten 365).
Een feit is, dat de tegenstellingen in gewesten, steden en dorpen steeds
scherper vormen begonnen aan te nemen, al was het zeer de vraag of de
tijd niet evenzeer voor de calvinisten werkte als voor de Koning. Uit de verwarde toestand van het ogenblik trachtten eerstgenoemden in ieder geval zoveel mogelijk munt te slaan. Dat de kopstukken onder hen ook in Den Bosch
rekening hielden met een overname van het gezag met steun van buitenaf
mag men afleiden uit het feit, dat zij bij voorbaat trachtten de verdediging
van de stad lam te leggen. Dirck Aertssen was er na de roerige dagen van
6 en 7 april 1578 immers in geslaagd om de sleutels van het stedelijk kruitmagazijn te bemachtigen. Hij kreeg evenwel bevel om ze onmiddellijk aan
de magistraat ter hand te stellen, terwijl drie sleutels zouden worden gemaakt, die tot dit magazijn toegang zouden geven. Een ervan hielden de
schepenen onder zich, terwijl de kapiteinen en de policiemeesters respectievelijk de tweede en de derde sleutel ontvingen 366).
De Bossche radicaal-gezinden lieten echter niet los. Hoewel de nieuw
benoemde policiemeesters 11 april verzocht waren om hun functie te aanvaarden weigerden zij hieraan gevolg te geven, indien de stedelijke regering
niet eerst aan een zestal eisen, door hen gesteld, tegemoet gekomen was.
Deze zes punten betroffen de uitbreiding van het aantal policiemeesters
van negen tot twaalf, volkomen zelfstandigheid van handelen inzake de
fortificaties in overleg met de ingenieurs, verhoging van het weekgeld, deelname aan de magistraatsvergaderingen op de wijze, waarop dit in Brussel,
Antwerpen en elders gebeurt, brieven van indemniteit en garantie van kor
gewone belastingen van de geldsommen, die door de burgers-tingopde
voorgeschoten zouden worden voor de aankoop van munitie 367). Dit stuk,
ondertekend door vijf van de negen policiemeesters, namelijk Prouninck
van Deventer, Thielmans, van Houwelingen, Kemp en van Thulden, droeg
ook de handtekening van Dirck Aertssen. Het is niet duidelijk of hij zich
in het college van de policiemeesters had weten in te dringen door de plaats
in te nemen van een van de niet genoemde leden dan wel of hij slechts zijn
geestverwanten heeft willen steunen.
De magistraat had zich echter hersteld van de verwarring van een week
geleden en weigerde de policiemeesters nog verder tegemoet te komen behoudens op de twee laatst genoemde punten. In de garantie voor terug365) LEFÈVRE, blz. 264.
366) G. A., Notulen 11 en 14 april 1578.
367) G. A., A. 233, fol. 105. Origineel schrijven.
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betaling van voorgeschoten geldsommen was trouwens reeds lang voorzien
naar werd opgemerkt. Voor wat betreft de fortificatie werd slechts volmacht
gegeven ten aanzien van de twee bolwerken bij de Molensteeg, waarmee
reeds een begin was gemaakt. Het serviciegeld zou bij wijze van proef voor
één maand verhoogd worden tot maximaal 15 stuivers per week, maar eerst
moesten alle bedragen, volgens de oude voet geheven, binnen zijn en aan
Mr. Marten Moens, die het volle vertrouwen van de stedelijke regering
genoot 368), ter hand zijn gesteld. De kohieren bleven berusten bij de
magistraat 369).
Twee ambachten, de bakkers en de nastelmakers, wilden wel toestemming
geven voor uitbreiding van het aantal policiemeesters tot twaalf, terwijl de
korenkopers en de schrijnmakers meenden, dat het toch niet verstandig was
zich langer te verzetten tegen hun aanwezigheid in de stadsvergadering.
De overgrote meerderheid van het derde lid wilde hen echter hierin niet
volgen. De smeden, gewantsnijders en louwers drongen er op aan om alsnog
commissarissen naar de centrale regering te zenden om deze over de gebeurtenissen, die hadden plaats gevonden, in te lichten. Hendrik Bloeijmans,
die al vele weken in Den Bosch vertoefde, kreeg dienovereenkomstig opdracht om in gezelschap van enkele ambachtsdekenen daartoe in Antwerpen
stappen te ondernemen 370).
Interventie van de Prins;
zending van pensionaris Hessels.

Men zat opnieuw in een impasse en zelfs de bemiddeling van de prins
van Oranje was aanvankelijk niet in staat om de zaak weer op gang te
brengen. In een brief aan de magistraat had hij er op gewezen, dat hij
zich kon verenigen met de keuze van de nieuwe policiemeesters 371). De
stedelijke regering, die met de weigering van de policiemeesters lelijk in
haar maag zat en 16 april door middel van een speciale deputatie nog had
getracht hen tot andere gedachten te brengen 372), hield echter vast aan
haar standpunt, dat van Deventer cum suis hun ambt dienden te aanvaarden
met inachtneming van de zienswijze, die de drie leden er dienaangaande
op na hielden. Slechts Dirck Aertssen liet, wat te begrijpen was, een ander
geluid horen 373). Hij was de laatste tijd vaak afwezig bij de vergaderingen
368) Vgl. blz. 125.

369) G. A., Notulen 13 april 1578.
370) G. A., Notulen 14 april 1578.
371) G. A., Notulen 17 april 1578.
372) G. A., Notulen t. a. p.
373) Zie noot 371.
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van de magistraat, blijkbaar van oordeel, dat het voor hem daar vechten
tegen de bierkaai was en dat hij zijn tijd beter kon gebruiken.
De 18e april verscheen pensionaris Hessels echter zelf in de raadszaal
met geloofsbrieven, hem door de prins van Oranje voor de stedelijke regering meegegeven. De Prins wees op de noodzaak de eendracht in de stad
ten koste van alles te handhaven en met de hulp van de policiemeesters de
afweermiddelen van de stad te verhogen « ende dit met alder vlieticheyt
ende nersticheyt » zoals Hessels opmerkte. Naar de mening van de drie
leden was het echter niet hun schuld, dat er tweedracht heerste in Den
Bosch. De dekenen van de ambachten stelden voor de policiemeesters te ontbieden en hen te wijzen op het afkeurenswaardige van hun houding, die
de goede « correspondentie » bedreigde. Het prestige van de Prins was
echter nog zo groot, dat de drie leden besloten de commissie voor de policiemeesters te « extenderen volgende den brieff van Zijne Excellentie ». Zelfs
boden zij de policiemeesters aan deze commissie zelf te ontwerpen en aan
de stedelijke regering voor te leggen. Dezen wezen dit echter van de
hand 374). In dat geval waren zij immers tot strikte naleving verplicht.
Na een beraadslaging van twee dagen werd de ontwerpordonnantie vastgesteld, maar ondanks de bemiddeling van pensionaris Hessels niet door
de policiemeesters zondermeer aanvaard 375). Enkele wijzigingen, door hem
voorgesteld, werden door de magistraat overgenomen, al deden de meeste
ambachten, onderling verdeeld, dit slechts schoorvoetend. Van de speldenmakers, nastelmakers, gewantsnijders, bontwerkers en schrijnmakers, die
hun toestemming weigerden te geven, gingen laatstgenoemden nog overstag,
de andere vier volhardden in hun afwijzende houding 376). Hun verzet legde
evenwel geen gewicht meer in de schaal. De 23e april 1578 blijken de
policiemeesters eindelijk hun ambt te hebben aanvaard. Het lijkt op een
volledige overwinning van de partij van Aertssen en van Deventer. Maar
voor een greep naar de macht was de tijd nog niet gekomen en de katholieke stadsregering had haar gezag kunnen handhaven. Beide partijen
hielden hun stellingen betrokken in afwachting van wat komen ging, waarbij
de radicalen zich sterker zullen hebben gevoeld in de overtuiging, dat zij
door de gebeurtenissen elders in het land de wind mee hadden.

374) G. A., Notulen 18 april 1578.
375) G. A., Notulen 19 en 20 april 1578.
376) G. A., Notulen 21, 22 en 23 april 1578. De tekst van de nieuwe ordonnantie is
niet bewaard, maar zal ongeveer gelijkluidend zijn geweest aan het schrijven van de
policiemeesters van omstreeks 12 april; vgl. noot 367.
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Hessels griffier van de Staten van Brabant;
zijn betekenis voor de Staatse zaak.
Voor Hessels betekende zijn jongste optreden tevens het einde van zijn
bewogen loopbaan als stadspensionaris van 's-Hertogenbosch. Reeds eerder
had hij er blijk van gegeven, dat de behandeling van de nationale vraagstukken in de Staten Generaal in het algemeen meer zijn belangstelling had
dan de behartiging van de Bossche belangen bij de centrale overheid. Hij
interesseerde zich daarbij bijzonder voor de vereenvoudiging van de regeringsvorm en de versterking van het centraal gezag 377). Het verdroot hem
zeer, dat de stadsgedeputeerden in Brussel en later in Antwerpen ondanks
zijn aandringen nooit meer uitgebreide volmachten hadden gekregen 378).
De 12e april 1578 had hij in een brief de stedelijke regering er nogmaals
op gewezen, dat het zaak was, gezien de talrijke soms zeer belangrijke
beslissingen, die genomen moesten worden, het aantal gedeputeerden van
's-Hertogenbosch uit te breiden en hun meer volmachten te geven « oft men
anderssins (indyen andere gedeputeerde niet voirder gelast en waeren dan
wij en zijn) lichtelick alhier eenen stommen raedt maecken » 379).
Zijn activiteiten op het nationale vlak waren sinds begin 1578 zeer toegenomen. Hij moet een man zijn geweest van grote eruditie — hij was doctor
in de rechten en liet zich als humanist gaarne Hesselaeus noemen — en
daarenboven een redenaar van klasse. Anders zou hem niet de eer zijn te
beurt gevallen om aartshertog Matthias bij diens inhuldiging in Brussel
19 januari 1578 namens de Staten Generaal met een sierlijke latijnse rede
te begroeten 380). De le februari dankte Hessels Matthias namens de Staten
Generaal eveneens voor de hulp, die de jonge landvoogd in Duitsland zou
pogen te verkrijgen voor de Staatse zaak 381). Andries Hessels had ook een
voornaam aandeel in het opstellen van een antwoord op enige brieven,
door de Keizer aan de Staten Generaal gezonden door de bemiddeling van
zijn ambassadeur de graaf van Schwartzenberg, waarin hij de Staten vroeg
trouw te blijven aan de Koning en aan de katholieke godsdienst 382). Hij
heeft daarbij ongetwijfeld nauw samengewerkt met Marnix van Sint Aldegonde, voor de Staten de adviseur bij uitstek in staatszaken, wiens instructie
voor zijn bekende missie naar de Rijksdag van Worms mede door Hessels

FEITII in Bijdragen... Groningen, VI (1869), blz. 215. Zie deze studie
Zie blz. 113-114.
G. A., Ingekomen Stukken 12 april 1578.
JAPIKSE, Res., II, blz. 419; GACHARD, Actes, I, blz. 326.
381)a. w., blz. 24.25.
382)a. w., blz. 112-114.

377)
378)
379)
380)
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blz. 271.

werd opgesteld 383). Toen de stad Brussel, waar de verontwaardiging over
het vertrek van de centrale regering naar Antwerpen groot was 384), weigerde gedeputeerden te sturen naar de Statenvergaderingen, kreeg de Bossche
pensionaris opdracht de Brusselse magistraat tot andere gedachten te brengen 385). Hij stelde ook in maart 1578 samen met de pensionaris van Douay
de brief op, waarin de Staten Generaal aan Koning Filips antwoord gaven
op enige brieven, door 's Konings gezant Jean de Noircarmes aan de Staten
overgereikt 386). Mét de pensionarissen van Brugge, Rijssel en Middelburg
werd hem opgedragen de instructie van de gedeputeerden van Gelderland
en van Zutfen te onderzoeken, terwijl hij eveneens er mee belast werd om
in overleg met de Mechelse pensionaris over de bekende satisfactie van de
stad Amsterdam met de prins van Oranje advies uit te brengen 387).
Toen Cornelis Weellemans in april 1578 zijn functie van griffier van de
Staten Generaal én griffier van de Staten van Brabant neerlegde en het
griffierschap van deze beide Statenvergaderingen werd gesplitst 388), werd
Andries Hessels benoemd tot griffier van de Staten van Brabant, zij het,
dat we hem eerst in juli 1578 officieel in deze kwaliteit tegenkomen. Hij
heeft nog enige weken in 's-Hertogenbosch vertoefd 389). Begin 1579, onder
het presidentschap van Dirck Aertssen, ontving hij van de Bossche magis-

traat een zilveren schaal uit erkentelijkheid voor zijn vele verdiensten 390).
Als griffier zou hij nog meerdere malen in Bossche problemen verwikkeld
raken 391).
Hessels bleef een trouw volgeling van de prins van Oranje. Hij wordt
beschouwd als de voornaamste ontwerper van de Akte van Verlatinghe uit
1581392). Tot aan de capitulatie van Antwerpen voor Parma, 17 augustus
1585, verbleef hij in de Scheldestad, waar hij onder Anjou benoemd werd

383) a. w., blz. 116 en 126; vgl. P. GEURTS, blz. 75.
384) J. C. H. DE PATER, De Raad van State nevens Matthias (1578-1581), blz. 57.
385) JAPIKSE, Res., II, blz. 11.
386) a. w., blz. 41; vgl. blz. 115 van deze studie.
387) a. w., blz. 452-453.
388) Voor de Staten Generaal werden zelfs twee nieuwe griffiers benoemd; JAPIKSE.
Res., ll, blz. XV.
389) Japikse spreekt over de griffier André de Dynter en over Andries Hessels, die
eerst in oktober 1579 als griffier zou optreden (a. w., blz. 2 en 513). Het betreft hier
echter een en dezelfde persoon, aangezien de familie van Dr. Andries Hessels van
moederszijde oorspronkelijk uit het dorp Dinther, ten Zuiden van Den Bosch gelegen,
afkomstig was. Vgl. J. B. RIETSTAP, Wapenboek van den Nederlandschen Adel, deel I,
blz. 91; Groningen 1883.
390) VAN ZUIJLEN, II, blz. 970.
391) Vgl. blz. 181-182, 206 en 255 e. v.
392) P. F. CH. SMIT, Enige opmerkingen over de considerans van het placaet van
verlatinge van 26 juli 1581, blz. 10; DELFOS, blz. 211.
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tot thesaurier -generaal. Als vertegenwoordiger van Antwerpen ondertekende
hij mede het reconciliatieverdrag van die stad met de Koning 393). Uitgeweken naar het Noorden — we treffen hem ondermeer in Delft aan —
beleefde hij enige moeilijke jaren. Later werd hij eerste raad van de
Haagse Raad van Brabant, kanselier van Gelre en eerste raadsheer van
Maurits 394).

Nieuwe verdedigingsmaatregelen;
verwijdering tussen policiemeesters
en kapiteinen.

Mede door bemiddeling van Hessels ging het ogenschijnlijk enige tijd
goed tussen de magistraat en de policiemeesters. In een zekere samenwerking,
waarin ook de vijftien kapiteinen betrokken waren, werden opnieuw talrijke
besluiten genomen om de stad te beveiligen. De stadsmuren zouden waar
nodig worden hersteld en de bouw van twee bolwerken bij de Molensteeg
zou krachtig worden aangepakt. De busgieter van de stad Kleef 395) kreeg
opdracht enige stukken geschut te gieten, waartoe opnieuw een inzameling
van materiaal langs de huizen zou gehouden worden. Alle burgers werden
verplicht om te komen graven, zand aan te voeren en de grachten uit te
diepen, waartoe honderden kruiwagens en manden werden aangeschaft. De
ambachten drongen er in dit verband op aan om de ingezetenen niet langer
dan zes uur achter elkaar te doen werken en hen in de gelegenheid te stellen
thuis het ontbijt en het middageten te gebruiken 396). De leden van de
magistraat en de stadssecretarissen verklaarden zich bereid om bij deze
zware opgave het goede voorbeeld te geven gedurende de weinige uren
respijt, die hen tussen de talrijke, bijna dagelijks gehouden vergaderingen
door gelaten waren. Op de hoeken van de verschillende straten zouden ketenen worden gespannen, waarschijnlijk bedoeld om de controle op de naleving
van de verplichting tot pionieren te vergemakkelijken. Het werd de jongens verboden « met slingeren oft dyergelycke instrumenten » op straat
of op de vesten te spelen.
Alleen de afbraak van de Sint Anthonispoort, door de policiemeesters en

393) GACHARD, Documents concernant le siège d'Anvers..., in Compte Rendu des
séances de la Commission royale d'histoire, 3e serie, deel XII, blz. 298.
394)J. ROELINK, Een honderdtal brieven uit de correspondentie van Elbertus Leoninus, blz. 244e. v.; Nederland's Adelsboek, 12e jrg. (1914), blz. 260. Zie ook deze

studie, blz. 194.

395) VAN ZUIJLEN, II, blz. 957.
396)De korenkopers stelden het volgende schema voor : 6,— tot 11,— uur en 13,30
tot 19,— uur.
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de kapiteinen voorgesteld en door de eerste twee leden als punt van nadere
overweging aangehouden, ging door de eensgezinde tegenstand van de
ambachtsdekenen niet door 397) .
De uiterlijke eensgezindheid duurde echter al even kort als na de verzoening tussen magistraat en policiemeesters van eind februari 1578 398) .
Er deed zich namelijk reeds spoedig een meningsverschil voor tussen de
policiemeesters enerzijds en de kapiteinen anderzijds. De kapiteinen meenden, dat de brief van de Prins, waarmee deze zich medio april in het
Bossche conflict gemengd had, niet voldoende aanwijzingen bevatte over
het recht van de policiemeesters om zelfstandig versterkingen te doen ontwerpen en uitvoeren. Blijkbaar waren laatstgenoemden op dit punt nog
steeds niet tevreden met de bestaande toestand 399).
Zou het van de ene kant verbazing kunnen wekken, dat de onderlinge
verstandhouding, die 6 april bij het befaamde rekest van de kapiteinen nog
zo goed leek 400), nu plotseling verzwakt was, evenzeer zou men zich er over
kunnen verwonderen, dat deze samenwerking nog zo lang stand had ge.
houden. De invloed van de bevelhebbers van het Schermersgilde en een
enkele calvinistisch georienteerde vendelkapitein in de groep van de vijftien
kapiteinen kan toch niet doorslaggevend geweest zijn 401). De voornaamste
reden zal wel zijn geweest, dat mannen als een Prouninck van Deventer, die
later ook als pamfiettist nog een rol zal spelen 402), door zijn onmiskenbare
gaven en het aanzien van zijn familie een grote invloed op zijn omgeving
moet hebben uitgeoefend en ook vele onverdachte katholieken zal hebben
geïmponeerd, temeer omdat de voornaamste Bossche radicalen voor hun
calvinistische sympathieën niet openlijk uitkwamen 403). Ook zijn er tekenen, die er op wijzen, dat bij het gezamenlijk optreden van de kapiteinen
de goede trouw ten aanzien van hen, die er eventueel een ander standpunt
op na hielden, ontbrak, ja zelfs, dat niet alle kapiteinen tevoren waren gehoord. Waarom immers had de stedelijke regering 3 maart de eis gesteld,
dat verzoekschriften van de vijftien kapiteinen ook door allen ondertekend
moesten zijn, terwijl de dekenen van het louwersambacht naar aanleiding
van het meer genoemde rekest van 6 april de opmerking maakten, « datmen
opte naem van de capiteynen nyet en soude overgegeven ongeteeckent » 404) .
397) G. A., Notulen 25 en 26 april 1578; A. 233, fol. 110, 111 en 113.
398) Vgl. blz. 120 e. v.
399) G. A., Notulen 5 mei 1578.
400) Zie blz. 127.
401)Zie blz. 78-79.
402) P. GEURTS, blz. 111-112.
403) Vgl. blz. 90, 91 en 101.
404) G. A., Notulen 3 maart en 6 april 1578.
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Het werd na deze 6e april niet meer geheel rustig in de stad en verscheidene kapiteinen dachten er over om onder deze omstandigheden af te treden.
Zij verzochten de magistraat van hun eed te mogen worden ontslagen «mits
der grooten moetwillicheyt ende ongehoirsaemheyt vande borgeren » 405) .
Hoewel de magistraat op dit verzoek niet inging zal bij een steeds groter
wordend deel van de burgerij in het algemeen en van de kapiteinen in het
bijzonder het bewustzijn hebben veld gewonnen, dat de gebeurtenissen in
het land naar hun mening een fatale loop dreigden te nemen.
Van de andere kant mogen we ook niet uit het oog verliezen, dat de
bezorgdheid van de vurige Staatsgezinden over de militaire toestand van het
land oprecht was. Reeds in april deden geruchten de ronde, dat een Spaanse
inval in de Kempen op handen was. Spaanse soldaten zouden zich ophouden
in de buurt van Boxte! en Oirschot 406). Het was vooral de reeds meer
genoemde drossaard van Diest, het type van een miniatuur -condottiere, die
er bij don Juan op aandrong acties tegen het noord-oostelijke deel van
Brabant te ondernemen. Hij stelde 17 mei 1578 voor om vanuit Weert en
Roermond, welke plaatsen in Spaanse handen waren, een aanslag te wagen
op Helmond, welk stadje als basis kon dienen voor plundertochten in de
Meierij. Het ging er slechts om « quil se puisse sacquer des la tant d'argent
quil est requis pour maintenir les garnisons d'icij et alentour », een standpunt, dat geen bewondering verdient 407). Geen wonder, dat de mensen voor
hem op de vlucht sloegen 408). Na de verovering van het vestingstadje
Philippeville door de koninklijke troepen op 19 mei 1578, welk gebeuren
in de Waalse gewesten een diepe indruk maakte 409), voegden zich hierbij
in Den Bosch nieuwe geruchten over een aanval van de troepen van don
Juan en Farnese op Gelderland, ofschoon in het Spaanse kamp hier niet
over gesproken werd 410).
Breuk van policiemeesters
met de magistraat.
Do policiemeesters namen echter onmiddellijk de kans waar om deze geruchten aan te dikken en als motief aan te voeren voor een nieuwe geforceerde breuk met de magistraat, die ondanks de aansporingen van de Prins
405) G. A., Notulen 19 april 1578. De notulen spreken van Lambert de Wolff, Goyart
van Vlierden en anderen.
406) VAN ZUIJLEN, II, blz. 940.
407) A. R. A., Audience 1686/2, 17 mei 1578.
408) A. R. A., Audience 1686/2, 11 juni 1578.
409) VAN DER ESSEN, I, blz. 253.254.
410) A. w., blz. 256-257.
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en de adviezen van de ingenieurs de fortificatie van de stad niet ernstig ter
hand zou nemen. In een door hun secretaris Buekentop ondertekende protest.
brief verweten zij 26 mei de magistraat, dat de gelden voor de fortificatie
niet opgehaald of voor een ander doel aangewend werden en dat geen
commissarissen waren benoemd om het pionierwerk tussen de burgers
evenredig te verdelen. Enigszins pathetisch gaven zij te kennen, « dat zy
voor Godt ende werelt onschuldich zyn van alle inconvenienten », die hieruit konden voortkomen, en dat zij onder deze omstandigheden niet verder
konden werken 411).
De stedelijke regering wees dit protest verontwaardigd van de hand en
verklaarde alle « addresch, hulpe ende bystandt » gegeven te hebben waar
men om gevraagd had. Iedere week was het weekgeld opgehaald en men
wist niet beter of de opbrengst was aan de verdedigingswerkzaamheden
besteed. Dat deze fortificaties nog niet waren voltooid was een verwijt, dat
de policiemeesters tot zichzelf konden richten, omdat dit hun taak was 412).
De breuk is in feite niet meer hersteld al bleven de policiemeesters officieel
nog in functie. Waarschijnlijk hadden de Bossche radicalen ingezien, dat
zij op meer legale manier hun revolutionaire denkbeelden niet zouden kunnen verwerkelijken en dat het spel van de militaire infiltratie, dat in Gent,
Brussel, Antwerpen en andere steden voor hun geestverwanten zoveel succes
had opgeleverd, zich in 's-Hertogenbosch niet zou herhalen. De magistraat
was té waakzaam, wellicht ook waren zij te laat met hun acties begonnen.
De kopstukken onder hen zouden het nu in een andere meer illegale richting
gaan zoeken.
Het Schermersgilde in opspraak;
de Meierij in conflict
met de hoofdstad.

Bij de relletjes, waarvan sedert begin april regelmatig melding werd gemaakt, speelde het calvinistische element immers een voorname rol. In een
uitvoerig schrijven aan de prins van Oranje van medio april 1578 maakten
de « gemeyne ingesetene (n) » van het platteland van de Meierij ondermeer
melding van een gewelddadige overval op het huis « De Moriaen » aan de
Markt, voor zijn vlucht residentie van bisschop Metsius, onlangs uitgevoerd
door een detachement van het Schermersgilde. Op dat ogenblik verbleef in

411)G. A., A. 233, fol. 112. De policiemeesters waren tot deze actie aangezet door
de als ingenieur aangezochte schout van Gorcum.
412) G. A., Notulen 26 mei 1578.
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dat huis de echtgenote van de heer van Cloetingen 413), die door de soldaten
zeer onheus werd behandeld. Zij waren op zoek naar papenhoeren zo werd
er geschreeuwd en op haar protest werd onder andere te berde gegeven
« wy en passen op geen Gravinne oft Coningen » 414) .
Het rekest van die van het platteland keerde zich vooral tegen de persoon
van Simon Bacx, commandant van het Schermersgilde, die als rentmeester
van de hertog bij de ingezetenen van de Meierij in een kwade reuk stond
en tegen wie namens het platteland een proces was begonnen voor de Raad
van Brabant door Mr. Gerard Fabri.
Deze was sinds enige jaren als pensionaris in dienst van de Meierij van
's-Hertogenbosch, omdat de tegenstellingen, die er vanouds tussen de hoofdstad en talrijke gebieden van het onder Den Bosch ressorterende vierde
kwartier van het hertogdom bestonden 415), zich sinds het begin van de
troebelen zo hadden toegespitst, dat het platteland 5 september 1566 voor
de Raad van Brabant een proces aanhangig had gemaakt tegen de hoofdstad 416). Aanleiding daartoe was de omstandigheid, dat de stad Den Bosch
steeds opnieuw mannen uit de dorpen van de Meierij opriep om op eigen
kosten, van voldoende paarden en karren voorzien, in en rond de stad
graafwerkzaamheden te verrichten ten behoeve van de verdedigingswerken.
Weliswaar gebeurde dit reeds in de 14e eeuw 417), maar de beschrijvingen
daartoe waren zo veelvuldig geworden, dat het platteland, hangende het
proces, verdere medewerking weigerde « midtsdien sy metter voirs. stadt
egeene gemeynschap meer en hebben » 418).
Sinds het begin van 1578 waren de wederzijdse betrekkingen door het
drijven van radicale elementen nog verslechterd. Op initiatief van het
Schermersgilde was in januari 1578 besloten ten behoeve van de stad bij
de boeren koren te vorderen en bij gebleken onwil tot inbeslagneming over
te gaan « mits den vuytersten noot » 419) . Het vorderen van bomen was
een andere maatregel, die het platteland trof 420). Toen die van het platteland onwillig waren om aan de fortificaties van 's-Hertogenbosch te komen
arbeiden, machtigden de drie leden 16 maart 1578 de policiemeesters om
413)Aanvankelijk was een verzoek van de heer van Cloetingen om het bisschoppelijk
paleis (« De Moriaen ») tijdelijk te mogen betrekken afgewezen; vgl. blz. 117.
414)G. A., A. 233, fol. 61.
415)Het vierde kwartier omvatte ook enkele gebieden buiten de Meierij zoals het
land van Ravenstein en het graafschap Megen.
416) G. A., Diverse Stukken 1577, Stet van Processen, fol. 12v; over dit proces is
in het Gemeente-Archief een afzonderlijk dossier voorhanden.
417)Vgl. G. A., Register der gedane oproepingen A. 452.
418)G. A., A. 233, fol. 60.
419)G. A., Notulen 8 jan. 1578.
420)Zie blz. 126.127.
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hen met hulp van de kapiteinen daartoe te dwingen « ende beghinnen in
een quartier 421) te haelen de principaesten aldaer ende dat by nachten ende
ontyden ten exemple van alle anderen » 422) .
Verschillende vooraanstaande personen waren daarop als gijzelaar naar
Den Bosch gevoerd, onder wie pensionaris Fabri. Namens de Meierij werd
bij de stedelijke regering daartegen geprotesteerd en aangeboden om tegen
de levering van honderd karren de gijzelaars vrij te laten. De magistraat
gaf 11 april 1578 echter te kennen, dat de verplichting om te komen pionieren voor die van het platteland onverkort van kracht bleef en dat Mr. Fabri
daartoe zijn bemiddeling diende te verlenen. In het andere geval zouden nog
meer personen gegijzeld worden 423). Het was juist de periode, waarin de
radicalen de stedelijke regering in een hoek trachtten te dringen in de
kwestie van de policiemeesters. Ook in deze affaire was zij onder zeer zware
druk gezet. Diezelfde 11 april immers deden dertig soldaten van het Schermersgilde, terugkomende van hun werkzaamheden aan de bolwerken, een inval
in het huis waar Mr. Fabri verbleef. Hij was echter juist op tijd gewaarschuwd, maar de invallers, hem « daer nijet vijndende hebben getiert ende
gebert als briesschende leeuwen, seggende ten lesten dat by beschicken zoude
datter binnen drie dagen karren quamen, oft dat anders sijn gebeente hem
daer aff nijet affdragen en sonde, ende hebben eenige van den voirss. soldaten bekent dat indien sij den voirs. Pensionaris gevonden hadden, souden
hem op de bolwercken geleyt hebben ende den selven daer zoo lange gestoten
ende gesmeten hebben tot dat hys sonde genoch gehadt hebben, dwelck alles
principalyck is toegecomen doir oproeyinge, instigatie ende beheyte van
den voors. Symon Bacx » 424) .
In hun rekest waarin deze bijzonderheden uitvoerig worden vermeld,
deden de inwoners van het platteland een dringend beroep op de Prins,
« op wiens voirsichticheyt die aerme ende geruineerde supplianten als op
den vader des vaderlandts hen teenemaal zyn betrouwende ». Het beroep
was niet tevergeefs en 25 april gaf de Prins vanuit Antwerpen de Bossche
magistraat te verstaan, dat de gijzelaars voorwaardelijk in vrijheid gesteld
dienden te worden 425).

421)De Meierij omvatte de kwartieren Peelland, Kempenland, Oisterwijk en Maasland.
422)G. A., Notulen 16 maart 1578.
423)G. A., Notulen 11 april 1578.
424)G. A., A. 233, fol. 60v - 61r.
425) item, ful. 62r.
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Druk op de geestelijkheid;
missie van Bassigny in verband
met nieuwe belastingen.
De Prins zat in deze maanden wel in een bijzonder moeilijk parket. Door
het eigenmachtig optreden van de meest felle revolutionairen dreigde de
hele opstand hem uit de handen te lopen.
Het moet hem wel bijzonder hard zijn gevallen, dat wat de Vrankrijker
de idee van de volkssouvereiniteit noemt, waardoor de landsheer tot de
eerste dienaar van het land bestempeld werd 426), in het calvinistische bolwerk Gent ontaard was in de dictatuur van figuren als Hembyze, Datheen
en Rijhove. In maart werd de Prins zelfs de toegang tot deze stad verboden,
omdat men hem te gematigd achtte en de vrees gekoesterd werd, dat hij
het gezag van de centrale regering zou trachten te herstellen 427).
Voor alles trachtte hij in deze periode van toenemende interne spanningen de rust in het land te handhaven. De 12e april werd namens Matthias
bepaald, dat alle geestelijken, zowel « pastoeren, cureyten, predicanten oft
anderen » zich in het openbaar én in het geheim dienden te onthouden van
alles, wat de gehoorzaamheid aan hem, de Prins en de Staten in de weg
kon staan 428 ) .
Reeds medio februari 1578 waren er ook in Den Bosch stemmen opgegaan om aan de geestelijkheid te verzoeken de eed op de Pacificatie van
Gent af te leggen 429) . Enige dagen daarna werd hierop ook aangedrongen
door Matthias en de Prins, die zich daartoe in een gezamenlijk schrijven
tot de Bossche stedelijke regering richtten 430). Wel werd de kapiteinen van
de zijde van de magistraat te verstaan gegeven, dat men dit niet met te
grote haast moest najagen en de geestelijkheid intussen met rust gelaten
moest worden 431).
De meeste geestelijken waren er namelijk allerminst op gebrand deze
eed af te leggen. De instemming waarmee de Pacificatie van Gent einde
1576 was ontvangen door de meerderheid van de geestelijkheid 432), was
verdwenen nu radicale en veelal anti-katholieke elementen dezelfde pacifi-

426) Vgl. A. C. J. DE VRANKRIJKER, De motiveering van onzen opstand, blz. 94 e. v.
427) A. R. A., Audience 1686/1, Een corte openinghe der causen... enz.; vgl. ook
GACHARD, Corr. de G. le Tac., IV, blz. 41.
428) A. R. A., Audience 550, fol. 142. Het oorspronkelijk besluit is in het frans

gesteld.
429) Zie blz. 117.
430) G. A., Notulen 24 febr. 1578.
431) G. A., Notulen 1 en 2 maart 1578.
432) DE MEESTER, blz. 107.
142

catie als uitgangspunt namen voor de motivering van hun revolutionaire
activiteiten.
Begin maart deden zich in Antwerpen, waar deze eed ook werd gevraagd,
reeds moeilijkheden voor 433). In Den Bosch had men besloten de eed te
doen afleggen « in conformiteyt van de gheestelycken tot Antwerpen ».
Aanvankelijk werd voorgesteld deze eed in de besloten omgeving van kloosters en conventen te doen afnemen, daarna werd het beter geoordeeld, wanneer dit in het openbaar geschiedde 434). Evenals in Antwerpen werd deze
zaak echter geruime tijd slepende gehouden en nog begin mei vroeg het
kapittel van de Sint Janskathedraal om van deze verplichting ontslagen te
worden 435). Onder invloed van een daartoe strekkend bevel van de Staten
Generaal van 18 april 1578 436) heeft ook in Den Bosch de geestelijkheid
voor de aandrang moeten zwichten 437).
De druk, die op de geestelijkheid werd uitgeoefend, was gedurende de
maand april steeds groter geworden. De commissie, die 7 april in het leven
was geroepen om een regeling te treffen over het aandeel van de geestelijkheid in verschillende belastingen 438), kreeg aan het einde van die maand
volledige volmachten, terwijl tevens Prouninck van Deventer er als lid aan
werd toegevoegd 439).
Bij de werkzaamheden aan de bolwerken werd ook de geestelijkheid ingeschakeld. Deze had aanvankelijk voorgesteld om één dag per week met
tweehonderd man te komen arbeiden, indien zij dan geen karren hoefde te
leveren. Zij kreeg echter te horen, dat men niet van plan was in de getroffen
regeling veranderingen aan te brengen en dat men verwachtte, dat zij haar
taak zou verrichten « met alder vlieticheyt » 440) .
Dit voortdurend pogen om zich te onttrekken aan de burgerplichten zette
ook bij de katholieken kwaad bloed. Men verlangde ook van die zijde eens
een concrete en wat ruimer toegemeten bijdrage in de algemene lasten 441).
De gelegenheid daartoe deed zich voor toen de Staten Generaal 7 mei 1578
besloten een aantal van de voornaamste edelen af te vaardigen naar de
verschillende gewesten en naar enkele grote steden «pour faire venir en
433) F. PeiMS, De religionsvrede, blz. 51 e. v.
434) G. A., Notulen 14 maart 1578. Het was niet voldoende, dat de overste namens
het convent de eed aflegde, maar iedere kloosterling moest dit persoonlijk doen
Notulen 14 mei 1578.
435) G. A., Notulen 10 mei 1578.
436) DE MEESTER, blz. 111.
437) Mémoires Anonymes, II, blz. 276.
438) Zie blz. 128.
439) G. A., Notulen 28 april 1578.
440) G. A., Notulen 16 en 17 april 1578.
441) Vgl. blz. 85, 86 en 117.
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bourse commune la plusgrande somme de deniers que faire se polra ». De
reeds meer genoemde Gerard van Hoorne, heer van Bassigny, kreeg opdracht
zich daartoe naar Den Bosch te begeven 442). De 10e mei drong hij daar
in de vergadering van de drie leden allereerst aan op prompte betaling van
de in februari voorgestelde en slechts na veel strubbelingen voorwaardelijk
goedgekeurde belastingen 443). Daarenboven vroeg hij een groot bedrag
ineens.
De eerste twee leden zagen de oplossing in een stipte uitvoering van de
belasting op het dragen van zijden klederen 444), maar een kleine meerderheid onder de ambachten, nu eens niet recalcitrant indachtig de stelregel
« aux grands maux les grands remèdes » en in het besef, dat de kleine
burgerij het meest ontzien moest worden, vond dit niet voldoende. Zij
stond een gedwongen lening voor tegen een behoorlijke rente, waarin de
rijkste burgers voor twee derden en de geestelijkheid voor een derde zouden
participeren 445). Het idee was niet nieuw. In feite had men de laatste tijd
alle belastingen beschouwd als een soort voorschot, waarvan eerlang restitutie zou geschieden. De schepenen, gezworenen en raden verzetten zich niet
en stelden voor de vierhonderd meest welgestelde burgers te taxeren, de
eerste honderd voor f 50,—, het tweede honderdtal voor f 25,—, het derde
honderdtal voor f 12,— en de laatste groep voor f 6,—. Het aandeel van
de geestelijkheid moest door Bassigny zelf maar bepaald worden. Een aantal ambachten vond deze taxatie te laag. Volgens de bontwerkers en de
hoedenmakers konden de honderd hoogst aangeslagenen gemakkelijk f 100,—
voorschieten. De kramers waren zelfs de mening toegedaan, dat er honderd
burgers gevonden konden worden, die ieder f 300,— opbrachten, terwijl
de vleeshouwers minstens vijftig personen daartoe in staat achtten. De
gewantsnijders vonden het onrechtvaardig om de welgestelde ingezetenen
telkens per honderdtal over een kam te scheren, omdat het onderlinge verschil in welstand toch te groot was.
Zover als de kramers en de vleeshouwers wilden de andere ambachten
niet gaan, waarschijnlijk in de overtuiging, dat dit aanleiding zou kunnen
geven tot een vlucht uit de stad van een deel der gezeten burgerij, zoals in
Antwerpen gebeurde 446). Wel waren allen het erover eens, dat zoals de
wolwevers opmerkten « de ryckdom geven sonde ». Zij namen tenslotte vrede
met de belofte van het eerste en tweede lid, dat de rijke burgers hoger

442) JAPIKSE, Res., II, blz. 319.
443) Zie blz. 106-110.
444) Zie blz. 106.
445) G. A., Notulen 10 mei 1578.
446) F. PalMs, De religionsvrede, blz. 49.
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zouden worden aangeslagen dan aanvankelijk was geraamd, maar dat dit
mede door een speciale commissie diende te worden geregeld, waarin ieder
ambacht door een van de dekenen zou zijn vertegenwoordigd. Tenslotte
slaagden de twee eerste leden er toch nog in aan deze gedwongen lening
een algemeen karakter te geven door alsnog de goedkeuring van de ambachten te verkrijgen voor uitbreiding van het aantal hierbij te betrekken
burgers tot negenhonderd of nog meer. De kohieren werden goedgekeurd
en in ieder van de negen blokken zou het geld gezamenlijk opgehaald
worden door een van de schepenen en een deken van een der ambachten 447).
Het kapitaalkrachtigste deel van de burgerij was er op deze wijze beter van
afgekomen dan een groep burgers uit Antwerpen, die voor zeer hoge bedragen waren aangeslagen. Aan hun protesten en aanvankelijke weigering
was de stedelijke regering aldaar slechts in beperkte mate tegemoet gekomen 448) .
De heer van Bassigny drong ook aan op inlevering van het zilverwerk
ingevolge de ordonnantie, daartoe door Matthias in februari 1578 uitgevaardigd. Een lijst van de hiervoor in aanmerking komende voorwerpen
was ondanks de ondervonden tegenwerking van de eigenaren door van der
Steghen samengesteld 449).
Had een soortgelijke maatregel in het voorjaar van 1577 nog veel tegenstand ondervonden, zodat er van een uitvoering niets was terecht gekomen 450), de financiële noodtoestand van het land was er oorzaak van, dat
er nu minder bezwaren werden gemaakt. Vier ambachten weigerden evenwel
positief hun goedkeuring te geven 451), terwijl de kramers een uitzondering
wilden zien gemaakt voor de zilverschat van de Sint Jan. De bakkers pleitten
in dit verband voor alle « grooten kercken » 452) en stelden hun goedkeuring
van de inwilliging van deze eis afhankelijk. Alle ambachten waren het er
echter over eens, dat men zekerheid diende te hebben, dat de inlevering
van het zilverwerk ook in Brussel en Antwerpen plaats vond.
Toen de heer van Bassigny de hulp van de stedelijke regering inriep om
het zilverwerk te transporteren werd hem echter te verstaan gegeven, dat
hij hier zelf maar voor moest zorgen. Bovendien verlangde de magistraat
de nodige garanties, dat de eigenaren zo spoedig mogelijk de tegenwaarde
447) G. A., Notulen 16, 17 en 24 mei 1578. De namen van de hierbij betrokken
personen ter plaatse vermeld.
448) Antwerpsch Archievenblad, XV, blz. 89 en 92 e. v.
449) Zie blz. 108 en 111.
450) Vgl. blz. 42 en 43.
451) De smeden, bontwerkers, hoedenmakers en schrijnmakers.
452) Waarschijnlijk zijn hiermee bedoeld de parochiekerken van Sint Jacob, Sint
Pieter en Sint Cathrien, in 1570 van de Sint Jan afgescheiden; zie SASSEN. nos. 869-873.
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in specie of in geld zouden ontvangen en dat voor de waardering van de
in te leveren voorwerpen billijke maatstaven zouden worden aangelegd 453).

De graaf van Boussu naar Den Bosch;
de ambachten van de meeste Brabantse
steden overwegend anti- revolutionair.
Het was de Staten Generaal echter ernst met de zaak. Nu in april de
overkomst van pensionaris Hessels en de verschillende brieven van de
Staten en van de Prins geen voldoende resultaat hadden opgeleverd en ook
de heer van Bassigny er in de maand mei niet in geslaagd was alle tegenstand bij de Bossche magistraat tegen de belastingvoorstellen te breken,
werd besloten voor dat doel een nog hogere autoriteit in te schakelen namelijk de graaf van Boussu, een van de meest vooraanstaande zuid - nederlandse
edelen, tevens een van de bevelhebbers van het Staatse leger en de bekwaamste militair in het Staatse kamp. De 9e juni eiste hij, dat hem de volgende
dag 's morgens om zeven uur een nauwkeurig rapport over de stand van
zaken met betrekking tot de inlevering van het zilverwerk werd ter hand
gesteld en dat ook de weerspannige ambachten hun houding van verzet
zouden staken 454).
Nog bleven sommige ambachtsdekenen zich weren, maar tenslotte gaven
de meesten zich gewonnen. Alleen het beroemde zilveren beeld van de apostel Sint Jan 455), de trots van de stad, en een groot zilveren kruisbeeld, dat
zich eveneens in de kathedraal bevond, wilde de magistraat onder geen
voorwaarde prijs geven. Ook bleef men staan op de gevraagde garanties 456).
De kramers echter tekenden openlijk protest aan tegen het feit, dat aan de
zilverschat van de Sint Jan werd geraakt, en verklaarden, dat zij hierbij
niet lijdelijk zouden toezien 457).
De hardnekkigheid, waarmee de kramers voor hun zienswijze opkwamen,
zou bevreemding kunnen wekken, wanneer men hun standpunt vergelijkt
met de houding, die zij in december aangenomen hadden, toen zij van
zekere pro- calvinistische sympathieën niet geheel vrij te pleiten waren. Ook

453) G. A., Notulen 12, 13, 21 en 30 mei 1578.
454) G. A., Diverse Stukken 9 juni 1578; VAN ZUIJLEN, II, blz. 957.
455) Dit beroemde beeld in 1495 te Keulen gegoten, belandde na 1629 in Mechelen,
waar het in 1793 werd versmolten; Vgl. J. MOSMANS, De Sint Danskerk te 's-Hertogenbosch, blz. 462 en 465.
456) G. A., Notulen 10 en 11 juni 1578. De korenkopers lanceerden nog het idee om
het zilverwerk in eigen stad te houden teneinde er de schulden van de stad mee te
betalen.

457) G. A., Notulen 13 juni 1578.
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de bakkers, die toen de mening van de kramers deelden, waren blijkens
hun houding tijdens de jongste debatten van inzicht veranderd 458).
Aangezien de colleges van ambachtsdekenen telkens op andere tijdstippen
werden verzet (zie bijlage II) is het moeilijk de politieke en godsdienstige
overtuiging van de dekenen op de voet te volgen. Aan de aanvankelijke
geneigdheid tot radicalisme bij het machtige ambacht van de kramers kan
de invloed van Dirck Aertssen niet vreemd geweest zijn. De wijnkopers —
de vader van Dirck Aertssen heeft dit beroep hoogstwaarschijnlijk uitgeoefend 459) — maakten van dit ambacht meestal deel uit. Feit is, dat Aertssen zich in het bijzonder interesseerde voor de gang van zaken bij het
kramersgilde 460).
De moeilijkheden, die er sinds december 1577 gerezen waren met de
schutterijen en de policiemeesters, de duidelijke stellingname van Aertssen
en andere radicalen, het optreden van het Schermersgilde en het daarmee
samenhangende straatoproer hebben waarschijnlijk velen de ogen doen
opengaan. Uit de houding van de Bossche ambachtsgilden in deze periode 461) mag men afleiden, dat zij in het algemeen sterk gekant waren tegen
de revolutionaire activiteiten van een groep extremisten onder de burgerij.
Hun standpunt stak dan ook scherp af bij de rol, die de ambachten gespeeld
hebben vóór de stad zich in 1567 aan de landvoogdes onderwierp.
Deze anti- revolutionaire gesteltenis van de ambachtsgilden trof men
niet alleen in 's-Hertogenbosch, maar ook in vele andere steden aan. Hoewel
de zelfstandige opinievorming door de ambachten in Antwerpen minder
scherp naar voren komt door de invloed, die de kolonellen en de wijkmeesters in de brede raad hadden weten te verwerven, veroordeelden de dekenen
daar toch op duidelijke wijze de anti-katholieke ordeverstoringen van 28 mei
1578 462) . Na een roerige beginperiode waren het in Brussel juist de ambachtsgilden, die in de zomer van 1579 zich keerden tegen de ongeoorloofde
praktijken, waaraan de calvinisten aldaar zich te buiten gingen 463). Zij
spraken zich ook het stelligst voor vrede uit 464).
Er zou een nader onderzoek ingesteld dienen te worden om dienaangaande
meer zekerheid te verkrijgen, maar de gegeven voorbeelden zijn toch reeds
duidelijke symptomen van een groeiende anti-revolutionaire mentaliteit bij
de ambachtsgilden. De economische verarming en achteruitgang, die de
458) Vgl.

blz. 93.94.

459) Zie blz. 184.
460) Zie blz. 197.
461) Zie blz. 49 e. v.
462) PalMs, De religionsvrede, blz. 104.
463) HENNE - WAUTERS, I, blz. 504 en 508; Mémoires Anonymes, IV, blz. 92-93.
464) Zie blz. 236.
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opstand tot gevolg had, trof bovendien in het bijzonder de neringdoende
burger. Hij ook ging meer dan de financieel meest draagkrachtigen, met hun
vele belangen elders, gebukt onder de gewestelijke beroeringen en plaatselijke
woelingen, die steeds veelvuldiger voorkwamen.
Achteruitgang van
burgerlijke discipline;
openbare calvinistische demonstraties.
De discipline onder een deel van de gewapende burgers liep zozeer achteruit, dat zij in grote getalen verklaarden niet meer te willen waken en dit
de kapiteinen « met zeer schandaleuze woirden » duidelijk maakten. De
kapiteinen werden door sommige ondergeschikten grof beledigd. Zij werden
zelfs van meinedigheid beschuldigd, omdat zij de Pacificatie van Gent
zouden hebben geschonden 465) . In een nieuwe brief aan de magistraat
maakten de kapiteinen en luitenanten van de stadsvendels melding van
steeds verder gaande weerspannigheid, waardoor inbreuken op de openbare
veiligheid in het algemeen en op hun gezag in het bijzonder aan de orde
van de dag waren. Sommige burgers maakten oproer bij het betrekken
van de wacht en richtten het geweer op elkaar. Officieren werden met het
geweer bedreigd, zodat dezen soms genoodzaakt waren dekking te zoeken
voor men tot arrestatie van de overtreders kon overgaan 466).
Om die reden werd een nieuwe ordonnantie op de wacht vastgesteld, die
in zoverre van de bestaande afweek, dat strengere straffen konden worden
toegepast. De 27e juni werd deze afgekondigd 467).
In een brief aan de magistraat en aan de kapiteinen der stad keerde
Matthias zich 13 juni 1578 tegen deze ordeverstoorders « inne brengende
nieuwicheden ende doende diverschen insolentien in versmadenisse vande
voirs. onse bevelen ende tot achterdeele vande gemeyne ruste ». Hij beval
tegen hen strenge maatregelen te nemen 468). Wie hij hiermee bedoelde
bleek duidelijk uit een tweede brief, die Matthias 18 juli aan de stedelijke
autoriteiten van Den Bosch richtte. Ondanks zijn schrijven van een maand
tevoren moest hij opnieuw constateren, dat « hen eenighe vervoirderen
aldaer predicatie van de nyeuwe religie te houdene directelyck teghens
de voerscreven pacificatie ». Dergelijke « nyeuwicheden ende insolentien »
mochten niet geduld worden en de overtreders dienden gestraft te worden

465) G. A., Diverse Stukken, mei 1578 (ongedateerd).
466) Zie noot 465.
467) G. A., Notulen 21 en 22 juni 1578; HERMANS, Kronijken, II, blz. 328.
468) G. A., Ingekomen Stukken 13 juni 1578 (afschrift).
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« als breeckers van de gemeyne ruste ende faulteurs van onsen gemeynen
vyandt, gemerct het welvaeren vande lande ende besundere van uwe stadt
daer aen gelegen is » 469) .
De eerste openbare calvinistische demonstratie in 's-Hertogenbosch vond
plaats op 29 mei 1578 bij gelegenheid van het feest van Sacramentsdag.
Door jongelieden van het Schermersgilde werden toen psalmen gezongen
en een kruisbeeld stuk geslagen 470). Het was dezelfde dag, dat in Haarlem
de calvinisten de Sint Bavo binnendrongen en in die stad de uitoefening
van de katholieke eredienst onmogelijk maakten 471). Kort tevoren was in
Gent een felle actie ingezet tegen de kloosters, die met grote uitspattingen
gepaard ging, terwijl in Antwerpen de Jesuiten en Minderbroeders, die
geweigerd hadden de gevraagde eed af te leggen, hun kloosters moesten
ontruimen 472).
De Bossche magistraat moet bepaalde moeilijkheden hebben voorzien.
Waartoe diende anders de bepaling, dat de grote processie op Sint Jansdag
« naer ouder maniere ende ordinancien » gehouden zou worden 473) . Het
was begrijpelijk, dat er van de zijde van de radicaalgezinden pogingen in
het werk gesteld werden de in grote meerderheid katholieke Bossche magistraat, die standvastig en krachtig tegen hen optrad, bij de centrale overheid in een minder gunstig daglicht te stellen. Zo rapporteerde de pensionaris van Yperen, dat de Bossche stedelijke regering een voorraad kruit,
vanuit Delft naar Den Bosch verzonden, had geweigerd, wat bij een deel
der burgerij opschudding zou hebben teweeg gebracht. De prins van Oranje
zou hiervan in kennis worden gesteld 474). Ook de policiemeesters hadden
al eens een bedekte bedreiging in die geest geuit 475). Medio juni werden
sommige leden van de stedelijke regering zelfs beticht van heimelijke ver
-standhouigmeGlvBraont,b Hiegscomandt
van een Spaanse troepenmacht, die geheel in de lijn van de nieuwe krijgstaktiek een inval had gedaan in de Meierij van 's-Hertogenbosch. Zij zouden
de stad don Juan in handen hebben willen spelen, maar door toedoen van
de patriotten zou deze opzet verijdeld zijn. Volgens bepaalde geruchten, die
elders de ronde deden, zouden enige leden van de magistraat en een aantal

469) G. A., Ingekomen Stukken 18 juli 1578 (afschrift van de hand van pensionaris
Loekeman).
470) H. A. ENNO VAN GELDER, Revolutionnaire Reformatie, blz. 51.
471) L. J. RoclER, Geschiedenis van het katholicisme in Noord-Nederland in de
16e en 17e eeuw, I, blz. 302.
472) ENNO VAN GELDER, a. w., blz. 53 e. v.
473) G. A., Notulen 5 mei 1578.
474) JAPIKSE, Res., II, blz. 177.
475) Zie blz. 125.
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geestelijken om die reden uit de stad verbannen zijn 476). Er blijkt nergens
uit, dat deze geruchten op waarheid berustten. Wel drong Metsius, die vanuit Diest nauwkeurig de ontwikkeling van de toestand in zijn diocees volgde,
er 19 juni bij don Juan op aan om een poging te wagen de stad in te
nemen. Door de droogte kon de omgeving van de stad niet doeltreffend
geïnundeerd worden, terwijl men daar nog steeds weigerde garnizoen toe
te laten, waardoor de weerstand niet zo fel zou zijn 477).
Staatse troepenconcentraties
in de Meierij.
De bedoeling van Hierges, wiens legermacht 4000 man voetvolk en
1500 ruiters telde, zal zijn geweest contact te maken met de Schotse, Engelse,
Waalse en Duitse troepeneenheden, die komend van uit Antwerpen en
Gelre zich in de omgeving van 's-Hertogenbosch tot een groot leger zouden
formeren onder commando van de graaf van Boussu 478). De komst van
Boussu in 's-Hertogenbosch op 9 juni hing nauw met deze kansen op een
nieuw treffen met de vijand samen. Zijn bemiddeling in de zaak van het
zilverwerk was slechts een onderdeel van een grotere taak, die hem in deze
streken wachtte. Het Staatse leger ontving in de zomer van 1578 talrijke
versterkingen. Rond de 20e juni kwamen niet minder dan 6000 ruiters en
een regiment Duitse voetknechten in het kwartier van 's-Hertogenbosch aan,
die zich met de reeds daar gelegerde Staatse troepenmacht verenigden 479).
Een bedrag van f 50000,—, voor hun onderhoud naar Den Bosch gezonden, was niet voldoende. Opnieuw werden dan ook namens de Staten Generaal naar alle steden en gewesten gedeputeerden gezonden om op het overmaken van geld aan te dringen 480).
Enkele dagen tevoren was ook Charles Philippe de Croy, markies van
Havré en commandant van de Staatse ruiters, in Den Bosch aangekomen.
In de zomer van 1578 vertoefden eveneens Filips van Lalaing, graaf
van Egmont en een van de hoogste opperbevelhebbers van het Staatse
leger, de cavaleriegeneraal graaf van Schwartzenberg en Hohenlohe in de
stad, waar op dat ogenblik de hoogste militairen van het land verenigd
waren 481) . Een ogenblik scheen de kans groot, dat het tot een veldslag op
476) Mémoires Anonymes, II, blz. 276-277. Zie ook BUSSEMAKER, De afscheiding der
Waalsche gewesten van de Generale Unie, I, blz. 321-322.

477)Zie voorafgaande noot.

478) Mémoires Anonymes, II, blz. 271-272.
479) .IAPIKSE, Res., II, blz. 333.
480) A. w., blz. 189 en 333.
481) HERMANS, Kronijken, II, blz. 328. Havré was

een bekwaam onderhandelaar en
een van de beste Staatse diplomaten; VAN ZUIJLEN, II, blz. 961-962.
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grote schaal zou komen toen de prins van Parma, wiens soldaten de verovering van het hertogdom Limburg juist voltooid hadden, besloot om tegen
het Staatse leger op te rukken. Don Juan, reeds geplaagd door de ziekte,
die hem enkele maanden later naar het graf zou voeren, gaf Farnese tot
diens grote teleurstelling echter opdracht zijn opmars te staken uit vrees voor
de Staatse overmacht482).
Het was begrijpelijk, dat de grote spanning, die er in deze weken in dit
deel van Brabant geheerst moet hebben, voor de stad 's-Hertogenbosch en
in het bijzonder voor haar magistraat nieuwe moeilijkheden met zich bracht.
Onder de druk van deze omstandigheden besloot de stedelijke regering ernst
te maken met het ophalen van de gemene middelen, al bleven de ambachten
zekerheid eisen, dat ook Brussel, Antwerpen en Mechelen hieraan gevolg
zouden geven. Ook de belasting op het dragen van zijden kleren zou in
werking worden gesteld, terwijl de honderdste penning van de waarde van
de huizen door de eigenaren moest worden opgebracht 483). De magistraat
stelde ook voor langs de huizen te gaan en alle burgers voor een bepaalde
som aan te slaan. Heel handig werd daarbij aan de burgers de raad gegeven
om daarvoor dukaten te gebruiken en ander licht geld, dat door de Staten
binnen zes weken moest ingewisseld worden tegen f 2,50 per dukaat. Gingen
de Staten hiertoe niet over dan was men gerechtigd het voorgeschoten bedrag
te verhalen op de gemene middelen of af te trekken van wat men meende
tekort te komen op de vergoeding, die men voor het ingeleverde zitvier
ontvangen had 484). Een dergelijke hulp op zo'n korte termijn zal de
centrale regering niet erg op prijs gesteld hebben. Het kwam immers neer
op een vervroegde geldzuivering, die voor de staat nauwelijks enig voordeel
opleverde.
Over enkele andere punten, door een speciale commissie onder leiding
van Goyart Loeff met Boussu besproken, werd snel overeenstemming bereikt.
Zij betroffen de verplichting voor de brouwers en de bakkers om al het
meel te verwerken, waarover zij de beschikking hadden, de aanmelding van
diegenen, die van zins waren « met soetelen te generen inden leger » en
het ontbieden van enkele graanhandelaren om met hen over de prijs van de
haver te onderhandelen. Een verzoek van Boussu om twaalf last meel te
leveren vond de magistraat evenwel te veel gevraagd. Nu het platteland door
soldaten overstroomd was, « die groot onderhoudt moeten hebben ende graen
ende goede luyden bederven » kon de stad dit nu niet opbrengen. Door de

blz. 264-265.
483)G. A., Notulen 12, 13, 14 en 16 juni 1578.
484) G. A., Notulen 23 juni 1578.

482) VAN DER ESSEN, I,
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vlucht van een deel van het landvolk zou aanvulling van de voorraden immers niet eenvoudig zijn 485).
Het grootste probleem, waarvoor de magistraat zich gesteld zag, was
echter de voortdurende dreiging, dat Staatse troepen in de stad in garnizoen
gelegd zouden worden. Reeds eerder had het moeite gekost hieraan te
ontkomen, toen Hohenlohe met zijn soldaten in de omgeving van de stad
lag 486). Het risico was nu evenwel veel groter, omdat de hoofdmacht van
het Staatse leger in de Meierij geconsigneerd was en het radicale element
van de burgerij, dat vóór de inneming van garnizoen was, zich veel heftiger
roerde dan toentertijd.
De graaf van Boussu richtte zich inderdaad tot de magistraat met de
vraag of de gewapende burgervendels zo nodig zijn troepen zouden mogen
bijstaan en of in een ogenblik van zeer groot gevaar de soldaten zich binnen de muren van de stad in veiligheid mochten brengen. De stedelijke regering verklaarde tot dit laatste alleen te willen overgaan, indien de stad zich
in uiterste nood niet langer zelf zou kunnen verdedigen 487). Zij was op dit
gebied niet geneigd ook maar iets toe te geven. Toen medio juni de graaf
van Schwartzenberg een lijfwacht meebracht verzocht de magistraat deze
door een wacht van burgers te doen vervangen, terwijl hij het advies kreeg
de huizen, waar zijn manschappen waren ingekwartierd, te doen ontruimen
en hen in herbergen onder te brengen 488).
Vooral de dekenen van de ambachten waren op dit gebied tot geen concessie bereid. Zouden de andere leden van de magistraat in het uiterste
geval er nog in hebben willen toestemmen Staatse troepen in kleine detachementen door de stad te laten passeren teneinde hun de omweg langs de stad
om te besparen dan kon deze kleine tegemoetkomendheid in hun ogen geen
genade vinden 489). Een verzoek van de graaf van Boussu om voor een of
twee nachten aan 150 ruiters logiesgelegenheid te verstrekken, waarbij hij
de garantie gaf, dat al hun inkopen en verteringen contant zouden worden
betaald, werd prompt van de hand gewezen. Voor het geval dat het toch
zou gebeuren had men al enkele pektonnen aangeschaft om de doormarsroute
te verlichten 490). Toen 23 juli 1578 de kans groot was, dat er toch een

485) G. A., Notulen 11, 15, 21, 22 en 25 juni 1578. Eind mei was reeds bepaald,
dat de rogge slechts in kleine hoeveelheden naar de dorpen mocht worden uitgevoerd
(viskopers : a Daer en compt oyck nyet in ») ; aan de burgerij was de raad gegeven
een kleine voorraad voor eigen gebruik aan te leggen : Notulen 26 mei 1578.
486)Zie blz. 121 e. v.
487) G. A., Notulen 17 en 18 juni 1578.
488) G. A., Notulen 11 en 13 juni 1578.
489) G. A., Notulen 28 juni 1578.
490) G. A., Notulen 5 juli 1578; VAN ZUIJLEN, II, blz. 957.
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groep Franse soldaten door de stad zou trekken, werden alle manschappen
van de vijf schutterijen opgeroepen teneinde te voorkomen, dat sommige soldaten van de gelegenheid gebruik zouden maken om zich onder de bevolking te mengen. Herhaaldelijk werd in de maanden juni, juli en augustus
met trommelslag bekend gemaakt, dat alle vreemde soldaten, die er toch in
geslaagd waren om zich binnen de stadsmuren een « onderduikadres » te
verschaffen, vóór zonsopgang van de volgende dag de stad verlaten dienden
te hebben, wilden zij geen lijfstraf riskeren 491).
Bijna iedereen echter sloeg de schrik om het hart toen in juli de fel antikatholieke Johan Casimir van de Palts met zijn leger in de Nederlanden
verscheen om er het Staatse leger te versterken 492). Hoewel de koningin
van Engeland beloofd had voor de betaling van deze huurbenden zorg te
dragen, gingen de soldaten van hertog Casimir zich reeds in het gebied van
Zutphen en Gelre, waar zij het land waren binnengedrongen, aan schandalige
excessen te buiten. Het gedrag van de manschappen van Jean d'Hangest,
burggraaf van Argenlieu en een van de ondercommandanten van hertog
Casimir 493), was van dien aard, dat enige commissarissen van de Staten
Generaal verontwaardigd rapporteerden, dat zoiets nog nooit was voorgekomen « tant que le monde a esté monde » 494) . En men was in die tijden
toch wel wat gewoon.
Geen wonder, dat de Bossche magistraat zich inspande om Casimir met
vriendelijke attenties gunstig te stemmen toen hij in de Meierij was aangekomen. De 3e augustus had Matthias de steden Breda, 's-Hertogenbosch,
Grave en Tiel er trouwens op gewezen, dat er voldoende brood en bier beschikbaar moest zijn om de fouragering van het leger van de hertog niet
te doen stagneren 495). De hoogschout bracht hem in diens hoofdkwartier
de groeten over van de Bossche magistraat 496) en in twee dagen tijd werd
niet minder dan 18000 pond brood aan zijn soldaten verstrekt. Een grote
groep Franse militairen, in Lith gelegerd, werd eveneens op kosten van de
stad gefourageerd 497).

491) VAN ZUIJLEN, II, blz. 957.958.
492) ENNO VAN GELDER, Van opstand via vrede naar oorlog, in Alg. Gesch. der Ned.,
V., blz. 107 e. v.
493) JAPIKSE, Res., II, blz. 186.
494) A. w.. blz. 199 en 205.
495) A. R. A., Audience 550, fol. 224; Mémoires Anonymes, III, blz. 47.
496) Waarschijnlijk verbleef hertog Casimir toen in Heeswijk; vgl. VAN ZUIJLEN,
II, blz. 960.
497) G. A., Notulen 10, 14, 15 en 19 aug. 1578; VAN ZUIJLEN, II, blz. 958.960.
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Bossche calvinisten gesteund
door Antwerpse geestverwanten;
hun duistere praktijken.
Het grootste gevaar dreigde echter van een geheel andere kant. De Bossche
radicalen, die zich steeds meer als calvinisten ontpopten, hadden namelijk
een complot gesmeed, dat er op gericht was om met de steun van geestverwanten uit andere delen van het gewest door een coup de force de macht
in de stad volledig aan zich te trekken. De 13e juli 1578 werd er min of
meer openlijk door predikanten gepreekt. Op dat ogenblik bevonden zich
reeds meerdere predikanten in de stad 498). Deze nieuwe aanmatiging veroorzaakte opnieuw grote opschudding bij de katholieken en verontrustte in
het bijzonder de magistraat. De kapiteinen kregen opdracht om er op toe te
zien, dat dergelijke inbreuken op de pacificatie van Gent niet meer voor
Zelfs zouden er enige gedeputeerden van de Staten Generaal-kwamen49).
naar Den Bosch zijn gekomen om de gemoederen wat te kalmeren 500).
In antwoord op de brief, die Matthias naar aanleiding van deze gebeurtenissen geschreven had 501), merkten de schepenen op, dat zij niet van
plan waren calvinistische predikaties toe te laten. De schout en de kapiteinen
moesten onder ede beloven hun medewerking daartoe te verlenen. In plaats
van de brief met het predikatieverbod van de aartshertog officieel af te
kondigen namen de eerste twee leden de suggestie van de dekenen van de
ambachten over om ze mondeling ter kennis te brengen van die van de
nieuwe religie. De leden van het geheime consistorie « l'Arbre au bois »
schenen zich dus niet langer verborgen te houden 502). De voornaamsten
onder hen waren Agylaeus en Peter Lenartssen, die beiden in de periode
na de Beeldenstorm reeds in het Bossche consistorie zitting hadden gehad.
Laatstgenoemde was toen speciaal met de financiering van de calvinistische
actie belast geweest 503). Om meer indruk te maken zouden alle schepenen,

498)

W. MEINDERSMA,

De reformatorische beweging der XVIe eeuw te 's-Hertogenbosch,

in Ned. Archief voor Kerkgesch., VIII, blz. 65 e. v. De namen van de predikanten zijn
Jacobus van Horst, Johannes Capito en Gaspar Mercarialistis of van Swerinchuijsen;
vgl. voor deze namen ook de ondertekening van de religievrede : zie blz. 165.
499)G. A., Notulen 13 juli 1578.
500) Mémoires Anonymes, II, blz. 311. Uit de stukken blijkt hiervan niets. De
notulen 14 juli - 22 juli 1578 ontbreken. Zij zijn vanaf 31 mei trouwens minder nauwkeurig bijgehouden, omdat pensionaris Loekeman na het ontslag van Hessels vaak
uitstedig was. Meestal werden de notulen dan bijgehouden door W. Scellens, griffier,
tevens oud-secretaris van de stad.
501) Zie blz. 148-149.
502) MEINDERSMA, blz. 68; vgl. deze studie. blz. 48 en 90.
503) CUYPERS VAN VELTHOVEN, blz. 299 en 309.
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een gezworene, twee vertegenwoordigers van de raden, twee ambachtsdekenen en twee kapiteinen zich gezamenlijk met het consistorie in verbinding
stellen 504) .
Begin augustus wezen Matthias en de Staten Generaal op de noodzakelijk.
heid de Gentse Pacificatie ook in Den Bosch te doen onderhouden. De Prins
richtte zich daartoe nog persoonlijk tot de predikanten en diakenen 505).
Tegelijkertijd had Dirck Aertssen zich echter in Antwerpen in verbinding
gesteld met Nicolaas Bruyninck, secretaris en raadsman van de Prins vanaf
1568. Deze ging volledig accoord met het plan om Den Bosch heimelijk te
doen bezetten door een grote groep Antwerpse geuzen. De felle calvinisten
van de Scheldestad hadden zich tot taak gesteld, zo schreef Aertssen aan
Prouninck van Deventer, om « op zyn Gendts » andere steden in te nemen
en er met geweld een radicale calvinistische dictatuur te vestigen506).
Daarbij hadden zij het op de eerste plaats gemunt op Den Bosch als een
van de hoofdsteden, waarschijnlijk door hun Bossche geestverwanten daartoe
aangezet. De 2e augustus vond er voor de Antwerpse herberg Het Rode
Leeuwtje, waar de Bossche gedeputeerden meestal verbleven, een samenscholing plaats van enkele tientallen personen, die « avecq une grande furie
et insolence » schreeuwden, dat deze afgevaardigden schelmen waren en
verraders van het vaderland. Gelukkig hadden schepen Arnd van Breugel
en Nicolaas Kuysten, een van de vendelkapiteinen, net de terugreis aanvaard, zodat molestaties uitbleven 507).
In zijn brief aan Prouninck van Deventer wees Dirck Aertssen er op
« dat wy ons achtervolgende Uwe scryven moeten spoeden al quaem de
zaecke al int licht moet men die van Antwerpen inne laeten hetzy met de
practycke U. L. bekent ofte bon gré ofte mael gré, want het staat op tippen ».
Uitvoerig heeft hij met Bruyninck overlegd wat men met de leden van de
zittende magistraat en hun aanhang moest doen. Deze gaf de Bossche calvinisten de raad op zijn « Ampsterdams » te handelen, hen te beschuldigen

504)G. A., Notulen 23 juli 1578. In de commissie werden benoemd als vertegenwoordiger van de gezworenen : Dirk van Vechel; voor de raden : Goeswijn van Brecht
en Godefridus Lombarts; voor de dekenen : Hubert Aertssen en Jan Boelaers; voor
de kapiteinen : Jan Stooters en Gregoris vander Meer.
505)G. A., Notulen 5 augustus 1578.
506)G. A., Archief Prouninck van Deventer, augustus 1578. Het betreft hier een
zeer belangrijke verzameling stukken, hoofdzakelijk brieven door Dirck Aertssen aan
van Deventer geschreven in de periode augustus 1578 tot 5 juli 1579. Aertssen vertoefde als contactman en vanaf oktober 1578 als president-schepen vaak in Antwerpen.
Vele brieven zijn in cijfercode. De collectie werd na de vlucht van van Deventer in
juli 1579 door de stedelijke regering in beslag genomen, waarna de geheime stukken
door twee deskundigen werden vertaald; vgl. VAN ZUIJLEN, II, blz. 999.
507) GACHARD, Actes, II, blz. 6.
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als pacificatiebrekers, maar niemand gevangen te nemen tenzij grote
delinquenten als Colen 508).
Inderdaad voeren begin augustus 1578 uit Antwerpen een aantal schepen
af met 600 à 700 gewapende burgers. De Bossche magistraat was er echter
toch achtergekomen en zond enige verspieders uit om de schepen te vol
509). Talrijke maatregelen werden genomen om een overval te voorko--gen
men. De wacht werd verdubbeld, terwijl de leden van de schutterijen zich
gewapend in hun herbergen beschikbaar moesten houden. De burgers kregen
de aanzegging om buiten de huizen lantaarns uit te hangen en op de wallen
en alle straathoeken werden van stadswegen eveneens lantaarns geplaatst teneinde het de calvinisten onmogelijk te maken om, gebruik makend van de
duisternis, met de Antwerpenaren gemene zaak te maken. Aangezien het nieuwe bolwerk bij de Molensteeg niet voltooid was en de stadsmuur ter plaatse
gedeeltelijk open lag, zou deze met grote haast worden toegemetseld 510).
Dat de kolonellen van de Antwerpse burgerwacht in deze zaak mede de
hand hadden bewijst wel het feit, dat 13 augustus een bode van de stad
's-Hertogenbosch, die op het punt stond met brieven van de centrale rege
te verlaten, door een groep burgers bij de Rode Poort werd-ringAtwep
aangehouden en naar het vergaderlokaal van de kolonellen gevoerd, waar
men de man ontkleedde en hem van alle brieven beroofde 511). De Bossche
stedelijke regering besloot dan ook eensgezind bij Matthias, de Prins en
de Staten Generaal scherp te protesteren tegen het optreden van de Antwerpenaren. Zij wees er op, dat dit zijn « choses de fort mauvais exemple et
de pire conséquence, ne servans que à faire (naitre) tonte discorde, dissension et désunion entre les villes et habitans d'icelles » 512) .
De opstand begon inderdaad steeds meer het karakter te krijgen van een
burgeroorlog. In bepaald opzicht waren niet langer de Spaanse soldaten in
's konings dienst de ergste vijanden, maar landgenoten. Hoe feller de calvinisten optraden hoe minder de katholieken er voor voelden deze opstand
met alle beschikbare middelen voort te zetten.
In Brussel eiste een groep hoge edelen, onder wie Champagney, van
Glymes, Willem van Hoorne, heer van Heeze, en zelfs de heer van Bassigny,
dat aan de preken een einde zou worden gemaakt. De magistraat weifelde
en de calvinisten wisten hiervan gebruik te maken hun tegenstanders de
voet dwars te zetten. Champagney werd zelfs als gevangene naar Gent
508) Zie noot 506. Voor wat de figuur van Colen betreft zie blz. 226.
509) VAN ZUIJLEN, II, blz. 959.
510) G. A., Notulen 11 aug. 1578. Uit voorzichtigheid vergaderde de stedelijke
regering 10 augustus in de sacristie van de kathedraal.
511) GACHARD, Actes, II, blz. 7.
512) G. A., Notulen 19 aug. 1578. Deze brief, gedateerd 20 aug., in Actes, II, blz. 6.

156

gevoerd 513). Het ging steeds meer hard tegen hard. Toen de Prelaten en de
Edelen in de Staten van Brabant medio augustus toestemden in een verlenging van de zogenaamde generale middelen voor negen maanden, stelden het
eerste en het tweede lid van de Bossche magistraat uitdrukkelijk als voorwaarde, dat er eerst maatregelen genomen werden tegen alle « contraventien ende nyeuwicheden tegens de pacificatie van Gendt voirtsgekeert als
van preecken, doopen, dooden begraven, enz. » 514). Reeds eerder was
afwijzend beschikt op een verzoek, namens het consistorie gedaan, om de
doden op eigen wijze na de middag te mogen begraven 515).
Maar de calvinisten gaven de hoop niet op, integendeel. Zij beseften al
te goed, dat zij meer dan ooit de wind mee hadden of om met Aertssen te
spreken : « dus moeten wy inden wynt zyn ende ons zelven vuyt den dreck
trecken » 516).
Zij hadden hun hoop gevestigd op de komende magistraatsvernieuwing
en op de heer van Boxtel, Jan van Hoorne, die na de mislukte poging van
maart 1578 op verzoek van Matthias eind juli als gouverneur was aangezocht door de Bossche magistraat 517). Op zijn verzoek werd het bisschoppelijk paleis van Metsius hem ter beschikking gesteld en voor hem ingericht
met meubilair, dat gedeeltelijk uit de huizen van sommige kanunniken en
uit kloosters afkomstig was 518). Het Bossche consistorie zond Erasmus van
Houwelingen naar Antwerpen om samen met Dirck Aertssen de verantwoordelijke autoriteiten op het belang van deze benoeming en op de noodzakelijkheid van een « oprecht godt vresende magistraet » te wijzen 519). De
heer van Boxtel moest naar de mening van Aertssen cum suis zeer uitgebreide volmachten krijgen en zij konden hun ongeduld nauwelijks bedwingen, toen de commissie voor de nieuwe gouverneur wat lang op zich liet
wachten. Noch Erasmus, noch Leyten, noch zelfs mijn hemd weten hoe de
zaken zich toedragen, schreef Aertssen. Bovendien verkregen zij financiële
steun voor hun geloofsgenoten in 's-Hertogenbosch 520).
Ook van deze machinatie echter kreeg de stedelijke regering lucht. Haar
inlichtingendienst bleek goed georganiseerd. Van stadswege werd bij de
audencier om een afschrift gevraagd van de nieuwe ontwerp-commissie voor
de heer van Boxtel, die naar de magistraat opmerkte scheen af te wijken
513) HENNE - WAUTERS, I, blz. 488 e, v.
514) G. A., Notulen 19 en 29 aug. 1578.
515) G. A., Notulen 14 aug. 1578.

516) Zie noot 506.

517) G. A., Notulen 25 juli 1578; vgl. blz. 120, 124 en 127.
518) G. A., Notulen 31 juli 1578. Voor wat het bisschoppelijk paleis betreft zie
blz. 117 en 139-140.
519) G. A.. Archief Pr. v. D., kladbrief consistorie 19 aug. 1578.
520) G. A., Archief Pr. v. D., 21 aug. 1578.
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van de instructie, die hem 16 maart 11. gegeven was. Toen de audencier
weigerde beklaagde de magistraat zich hierover bij Matthias, die 26 augustus
opdracht gaf aan de Bossche aanvrage te voldoen 521). De 4e september
werd de nieuwe instructie definitief vastgesteld. De voornaamste bepaling
was, dat de gouverneur van iedere burger, van welke rang en stand ook,
den eedt van trouwe voir tvaderlant » moest afnemen, terwijl de Bossche
magistraat hem alle eer en reverentie benevens de nodige hulp moest
geven 522).
Ondanks haar ferme houding werden de moeilijkheden voor de stedelijke
regering einde augustus en begin september 1578 met de dag groter. De
louwers en kramers stelden dan ook voor om de policiemeesters maar af
te danken, terwijl enkele andere ambachten 523) er op aandrongen in het
optreden van de radicalen niet te berusten en de Staten Generaal en de
Prins te verzoeken tegen de ordeverstoorders de nodige maatregelen te
treffen. Zware straffen werden gesteld op pogingen tot sabotage zoals het
onbruikbaar maken van het geschut, het vernielen van hout- en ijzerwerk
in de wachthuizen en het stuk slaan van de lantaarns op de hoeken van de
straten en op de wallen. De wachten bij enkele stadspoorten, met name bij
de Sint Janspoort en de Orthenpoort, werden zowel overdag als 's nachts
versterkt en er werd opnieuw streng toezicht uitgeoefend op diegenen, die
de stad binnenkwamen dan wel verlieten. De burgers, die nog niet bij een
van de stadsvendels waren ingedeeld, moesten zich terstond laten inschrijven
op straffe van uit de stad verbannen te worden. Wapenen, « bevonden onder
sekere ingesetenen deter stadt » dienden onmiddellijk op het stadhuis te
worden ingeleverd 524).
Het masker afgetrokken,
kerken in bezit genomen;
calvinistische overval op de stad.
De gebeurtenissen bereikten begin september snel een climax. Terwijl de
magistraat 3 september op verzoek van derden er mee accoord ging, dat in
de kathedraal of buiten rond het kerkgebouw een openbare processie werd
gehouden en de kloosterlingen verzocht werden te bidden voor uitkomst,
vroegen de calvinisten hun enige kerken ter beschikking te stellen « gelyck
men dien van Antwerpen heeft gedaen ». In die stad was 29 augustus 1578

521)
522)
523)
524)
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A. R. A., Audience 550, fol. 252.
G. A., A. 233, fol. 84r - 86r.
De smeden, mulders, korenkopers, bakkers en wolwevers.
G. A., Notulen 23, 24, 25, 29 en 30 aug. 1578.

een voorlopige religievrede tot stand gekomen, waarbij het calvinisme door
de stedelijke regering min of meer erkend werd en aan zijn aanhangers vrije
uitoefening van hun godsdienst werd gewaarborgd. Daartoe waren hun een
aantal gebouwen en kapellen aangewezen 525) . De Bossche magistraat weigerde echter hiervoor toestemming te geven 526).
De calvinistische revolutionairen lieten zich echter ook in Den Bosch
niet langer weerhouden door welke verbodsbepaling dan ook. « Men mach
nu t' mommen wel vrylick afdoen » merkte een der predikanten op 527) .
Ondanks een nieuwe en krachtige oproep van de Prins de eendracht in de
stad te bewaren 528) namen zij de 7e september eigenmachtig de parochiekerk van Sint Pieter in bezit 529).
De stedelijke regering, in wier vergadering die dag ook de policiemeesters
en de kapiteinen verschenen, was zeer verontwaardigd en verweet de calvinisten, dat hun geloofsgenoten in Antwerpen hun godshuizen tenminste
verkregen hadden « op sekere limitatie, restrictie ende ordinantie », terwijl
zij op eigen gezag te werk gingen ondanks andersluidende beloften, nog
onlangs gegeven. Agylaeus, Arnd Jeronimus van Kelst 530), Peter Lenartssen
en andere leden van het consistorie werden op het stadhuis ontboden om
verantwoording voor hun daden af te leggen. Zij waren echter slim genoeg
om niet zelf te verschijnen, maar stuurden de 8e september twee figuren van
het tweede plan. Namens het consistorie verklaarden dezen, dat de calvinisten
bereid waren een accoord tot stand te brengen. Tegelijkertijd eisten zij
echter nog twee andere kerken op, de Sint Annakapel en de Sint Jacobskerk, een grote parochiekerk, waarvan de calvinisten zich diezelfde dag nog
meester zouden maken 531). De magistraat weigerde opnieuw hieraan zijn
goedkeuring te geven en toen Wouter Leyten 9 september namens de
gereformeerden te kennen gaf, dat zij er niet aan dachten de beide kerken
terug te geven, besloten de drie leden opnieuw de steun van Matthias, de
Prins en de Staten Generaal in te roepen om het gebeurde ongedaan te maken.
Een uitgebreide commissie werd benoemd om met de calvinisten te onder-

525) F. PRIMS, De religionsvrede, blz. 78 e. v.
526) G. A., Notulen 3 sept. 1578.
527) HERMANS, Kronijken, II, blz. 425.
528) G. A., Notulen 7 sept. 1578. Ook werd die dag een brief besproken, die de

Antwerpse kolonellen aan de Bossche magistraat geschreven hadden, terwijl eveneens
de gebeurtenissen, in Brussel voorgevallen rond de persoon van Champagney c. s.,
onderwerp van discussie uitmaakten.
529) VAN HEURN, II, blz. 112.

530) Evenals Agylaeus en Lenartssen had ook de kaaskoper van Kelst in de maanden
na de Beeldenstorm een vooraanstaande rol gespeeld in het calvinistisch verzet
CUYPERS VAN VELTHOVEN, blz. 300.
531) G. A., Notulen 7 en 8 sept. 1578; zie noot 529.
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handelen en hen er toe te brengen de kerken te doen ontruimen tot Zijne
Hoogheid (de titel voor Matthias) een regeling zou hebben getroffen 532).
De lie september kon een overval op de stad, door enige geuzenbenden
vanuit Heusden ondernomen, nog maar net worden afgeslagen door de
waakzaamheid van Herman Colen, een subaltern officier in een van de
stadsvendels. Deze slaagde er in op het laatste ogenblik de Sint Janspoort
te sluiten, die door manschappen van het Schermersgilde, ter plaatse met
de bewaking belast, voor de Hollandse soldaten geopend was 533).
Het katholieke deel van de bevolking was woedend en beschouwde deze
poging als verraad 534). Van de eensgezindheid onder de burgerij, die een
jaar tevoren nog bestond en die zich ook begin 1578 nog wel eens manifesteerde, was niets meer over. De tegenstellingen hadden zich op een
dergelijke wijze toegespitst, dat naar het oordeel van de tijdgenoot de burgers « se misrent en armes et en voye d'eulx battre et ruyner l'ung l'autre...
délaissant ainsy de la ville en grand furie 1'ung contre l'autre » 535) , Een
aantal burgers, die waarschijnlijk met de Hollandse soldaten gemene zaak
hadden willen maken en bij het terugdrijven van die soldaten buiten de
stadsmuren waren geraakt, werden voorlopig niet meer in de stad toegelaten, totdat alle vreemde troepen uit de Meierij zouden zijn vertrokken. De
heer van Boxte!, die de avond van die bewogen 11e september — het lijkt
te toevallig om niet de veronderstelling te wettigen, dat zijn komst met deze
gebeurtenissen iets te maken had — als gouverneur in de stad was aangekomen, werd van stadswege verzocht aan het vertrek van deze troepen zijn
medewerking te geven 536).
De Staten Generaal en de Prins ontsteld;
bemiddelingspoging van
gouverneur Jan van Hoorre.
In Antwerpen was de centrale regering door de felheid, waarmee het
conflict zich in Den Bosch afspeelde, zo verontrust, dat Matthias aan
532) G. A., Notulen 9 sept. 1578. In de commissie benoemd Monincx, Wijnants,
Goeswijn van Brecht, Lombaerts, Hubert Aertssen, Lenart Joesten, van Vlierden en de
stadhouder Goeswijn Pijnappel.
533) P. Boa, Gelegentheyt van 's- Hertogen -Bosch, blz. 41; HERMANS, Kronijken, II,
blz. 329.
534) De Bossche calvinisten hebben zich later van deze blaam trachten te zuiveren
zie hun Eenvoudighe ende warachtige verantwoordinge der uytgewekene borgeren der
stadt Shertogenbosche ( Leiden 1579), in HERMANS, Kronijken, II, blz. 559 e. v. Deze
motivering overgenomen door Jacob van Oudenhoven in de tweede druk van zijn
Beschrijvinge van de Stadt van 's- Hertogen - Bossche, blz. 153.
535) Mémoires Anonymes III, blz. 107.108.
536) G. A., Notulen 12 sept. 1578; VAN ZUIJLEN, II, blz. 960.
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Richard van Merode, heer van Oirschot, en aan Willem van Merode, heer
van Duffel, die op het punt stonden naar Den Bosch te vertrekken met een
bijzondere opdracht voor het plaatsen van een grote geldlening 537), de
13e september tevens opdroeg een diepgaand onderzoek in te stellen naar
de gebeurtenissen, die twee dagen tevoren in die stad hadden plaats gehad.
Hij voegde hun om die reden de Leuvense hoogleraar Dr. Elbertus Leoninus
toe, lid van de Raad van State en een expert op het gebied van de vrede.
handel en de religievrede 538). Zij kregen van Matthias de nodige volmachten « gelyck oft wy dair in persoen waren », terwijl de landvoogd de hoog
stedelijke regering van 's-Hertogenbosch aanspoorde hun alle-schoutend
steun te verlenen voor het vinden van een gunstige oplossing « opdat peys
ende eendrachticheyt daer onder de borgers onderhouden mach wordden » 539) . Hij was daarmee de Bossche magistraat een slag voor, die zich
14 september 1578 voor de wenselijkheid van het zenden van speciale
commissarissen had uitgesproken 540).
In een afzonderlijke brief beantwoordde de prins van Oranje een schrij.
ven van de stedelijke regering van 14 september. Hij verklaarde met groot
leedwezen kennis te hebben genomen van wat zich in Den Bosch had afge.
speeld, vooral ook omdat « die ghene sulcx gesticht hebbende hun nyet en
hebben vermydt onsen name dair onder te mengen ». Hij deelde mee aan
deze affaire part noch deel te hebben. Het moest de magistraat uit vroegere
brieven bekend zijn, dat hij nooit naar iets anders gestreefd had dan naar
de rust en de eensgezindheid van de burgerij. Hij sprak zijn vertrouwen uit
in de persoon van de nieuwe gouverneur en in de goede intenties van de
Staten Generaal en van Matthias. In samenwerking met de heer van Boxtel
en met de commissarissen van de Staten zou de rust hersteld kunnen worden
en hij gaf de stellige verzekering, dat « wy tot allen tyden wel willich ende
bereedt sullen zyn alle die middelen, die ons Godt allesmechtich verleendt
heeft, voor twelvaren der stede van Shartogenbossche voir te strecken » 541) .
Onmiddellijk na zijn aankomst had de pas benoemde gouverneur bij de
stadsregering een ontwerp -religievrede ingediend, die in grote lijnen een
copie was van de in Antwerpen getroffen regeling. De gedachte om door zulk
een religievrede de verstoorde eenheid in het land te herstellen was ontleend
aan soortgelijke verzoeningsovereenkomsten in Duitsland en werd in het
537) Instructie gedateerd 13 sept. 1578 : G. A., A. 233, fol. 69r - 70v. Reeds in januari
1577 hadden beide edellieden namens de Staten Generaal een financiële opdracht in
Den Bosch uitgevoerd; zie blz. 35 e. v.
538) J. ROELINK, blz. 55 e. v.
539) G. A., A. 233, fol. 88.
540) G. A., Notulen 14 sept. 1578.
541) Brief gedateerd 17 sept. 1578 G. A., A. 233, fol. 87.
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bijzonder voorgestaan door de prins van Oranje, die niet ophield op dit
thema te blijven hameren 542). Op een poging, door hem 9 juni 1578 ondernomen, de Staten Generaal er toe te brengen in deze een bindende uitspraak
te doen, werd door de katholieke meerderheid niet gunstig gereageerd. Ook
de felle calvinisten voelden bijzonder weinig voor de idee van zulk een
algemene godsdienstvrijheid en wilden een religievrede in de plaatsen, waar
zij in de minderheid waren, en dat was practisch nog overal, slechts aanvaarden, omdat zij die zagen als een stap in de richting van hun alleenheerschappij. In Holland, Zeeland en in een stad als Gent werd de religievrede door de calvinisten dan ook nooit ingevoerd 543).
De toestand was in vele steden echter zo ernstig geworden, dat ook de
katholieken ter plaatse de totstandkoming van zulk een religievrede als de
enige oplossing begonnen te zien. In grote lijnen verenigde de Bossche
stedelijke regering zich 15 september dan ook met het voorstel van Jan
van Hoorne, dat beoogde volksoplopen, felle predikaties van predikanten
of priesters, plundering van kerken en wederzijdse aantijgingen strafbaar te
stellen evenals elke poging om garnizoen in de stad te doen leggen. De
hervormden moesten volgens dit plan een commissie benoemen, voorzien
van de nodige volmachten, om met de magistraat contact op te nemen.
Bovenal echter trachtte hij de positie van de gouverneur te versterken 544).
Slechts ten aanzien van enkele punten, waar de sympathie van de gouverneur voor de hervormden tussen de regels door te lezen was, verschilde de
magistraat van opinie. Naar de mening van de magistraat moest een veroordeling van de aanslag van 11 september in de tekst opgenomen worden.
Een uitdrukkelijke bevestiging, dat de stad zich nooit van de zaak van de
Staten Generaal en van de prins van Oranje zou laten scheiden, vond zij
overbodig «noyt van meyninge geweest hebbende dair van te scheyden ».
Een voorstel van de gouverneur om de hervormden behalve de kerken van
Sint Pieter en Sint Jacob ook nog de Sint Annakapel ter beschikking te
stellen werd door de stedelijke regering niet overgenomen. Bovendien was
zij van oordeel, dat de contact-commissie van de hervormden uit vooraanstaande leden van de Bossche gemeente diende te bestaan en dat het aantal
leden tot ten hoogste drie personen beperkt moest blijven 545).
542) Vanaf september 1578 voerden de Staten Generaal een zegel, waarop een gekroonde leeuw met een degen in de rechter- en zeventien pijlen in de linkerklauw,
samengehouden door een band, waarop het opschrift c concordia » : BussEMAKER, II,
blz. 301.
543) BUSSEMAKER, I, blz. 320 e. v. Zie ook ENNO VAN GELDER, in Alg. Gesch. der
Ned.. V, blz. 109 e. v.; P. GEURTS, blz. 78 e. v., 241 e. v.
544) G. A., A. 233, fol. 75r . 79r. Dezelfde tekst ook op fol. 99r - 102r.
545) G. A., Notulen 15 en 16 sept. 1578; A. 233, fol. 97r - 98r. Alle ambachten waren
het zonder één uitzondering met het eerste en het tweede lid eens.
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Van haar kant gaf de stedelijke regering de heer van Boxtel te kennen,
dat het zijn taak was om :

a) geen vreemdelingen de stad te laten binnenkomen en hen, die reeds
binnen de muren zijn, te doen vertrekken;
b) burgers, die vreemde personen verbergen, mét hun hele gezin aan lijf
en goed te straffen;

c) personen, die valse tijdingen en geruchten verspreiden, te verplichten
de naam van hun zegsman te noemen;
d) bij de geestelijkheid te informeren « hoe zeer zy gesterckt zyn ende
by hen gecomen ».
In het bijzonder werd hem op het hart gedrukt om vooral niet de burgers,
die 11 september uit de stad waren verjaagd, opnieuw toe te laten teneinde
grote moeilijkheden te voorkomen, die uit hun terugkomst ongetwijfeld
zouden voortvloeien.
Het had allemaal niet veel weg van een harmonische samenwerking.
Welke geruchten door de magistraat werden bedoeld, blijkt uit het felle
protest van de magistraat tegen de praatjes, dat men de predikanten en de
leden van het consistorie « om hals soude brenghen ende vermoorden » 546) .
De publicatie van de voorlopige Religievrede naar het ontwerp van de
heer van Boxtel, waarop deze aandrong, werd op verzoek van de stedelijke
regering aangehouden, omdat de commissarissen van Matthias en de prins
van Oranje, naar Bloeijmans had meegedeeld, reeds naar de stad onderweg
waren. Er zouden dan toch weer veranderingen in moeten worden aan
-gebracht547).
Zending van Leoninus;
onder druk van de Prins
religievrede.
De 20e september verschenen Richard en Willem van Merode alsmede
Leoninus op het stadhuis in gezelschap van de gouverneur en reikten aan
de voltallige magistraat 548) hun geloofsbrieven over en de tekst van de
definitieve religievrede, zoals die door Matthias volledig werd onderschreven 549).
546) G. A., Notulen 16 sept. 1578. Vgl. Mémoires Anonymes, III, blz. 122 e. v.
547) G. A., Notulen 19 sept. 1578.
548) Ook de vendelkapiteinen waren weer aanwezig.
549) G. A., Notulen 20 sept. 1578.
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De volgende dag, een zondag, was geheel gewijd aan besprekingen tussen
deze commissarissen en de stedelijke regering, die ook ten aanzien van
de door NIatthias voorgestelde regeling bezwaren koesterde. Het eerste en
het tweede lid deden hun mening vastleggen in een uitvoerig rapport, dat
zij 22 september 1578 de dekenen van de ambachten toezonden, die er na
ruggespraak daags daarna volledig mee accoord gingen 550) . De drie leden
waren ondermeer de mening toegedaan, dat de gereformeerden vrijheid
zouden mogen genieten « in predicatie, sangen, nachtmale, doopsels, scholen,
begravinghe ende andere zaecken heurlieder religie aengaende » in de kerken van Sint Pieter en Sint Jacob, maar dat zij daar dan ook tevreden mee
mosten zijn. De aanhangers van beide religies zouden elkaars godsdienst
niet mogen storen, elkaar geen letsel mogen toebrengen « noch-oefnig
oyck vercoopen oft voortsetten ennighe schampere oft injurieuse schilderyen,
liedekens, balladen, refereynen oft andere libellen ende gesscriften diffamatoir, noch oyck draghen ennighe mercken oft teerkenen, daer deure zy
elck anderen souden moeghen irriteren oft verwerken tot tweedracht oft
questie ». De predikanten, ministers en leden van het consistorie moesten
zich aan de magistraat komen voorstellen en de eed van trouw afleggen.
Het gezag van de magistraat zou onverkort gehandhaafd blijven en de
katholieke gebruiken in het openbare leven zouden ook door de hervormden
geëerbiedigd moeten worden. Van hun kant waren de landvoogd, de Prins,
de gouverneur en de magistraat verplicht alle burgers in bescherming te
nemen « soe wel de ghene van d'een als van d'andere religie ende sunderlinghe den gheestelycken staet, heurlieden kercken, Goedtshuysen, Cloosters,
met heure goeden, hoedanich die syn » 551) .
De hervormden, die van de mening van de magistraat op de hoogte waren
gebracht, uitten er hun teleurstelling over, dat de door de magistraat voor gestane regeling in verschillende punten afweek van het accoord, dat men
29 augustus in Antwerpen had bereikt. Al was de toestand in Den Bosch
in sommige opzichten anders dan die in Antwerpen, dan nog had men geen
veranderingen behoren aan te brengen. Zelfs was de magistraat nu minder
toeschietelijk dan in zijn reactie op de voorstellen van de heer van Boxtel
en de hervormden drongen aan op handhaving van enkele bepalingen voor
het bewaren van de orde, die wél voorkwamen in de ontwerpregeling van
de gouverneur, maar door de magistraat waren weggelaten. Ook eisten de
gereformeerden nog de Sint Annakapel en de Sint Corneliskapel op voor het
houden van hun godsdienstoefeningen. Ofschoon zij de stedelijke regering
550) G. A., Notulen 21 en 23 sept. 1578. De bontwerkers waren afwezig. De tekst
van dit rapport in A. 233, fol. 71r - 74r.
551) G. A., A. 233, t. a. p.
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van partijdigheid en van een anti-hervormde mentaliteit beschuldigden, verklaarden zij bereid te zijn zich naar haar opvattingen te richten en over alle
bezwaren heen te stappen wanneer zij ook nog over deze twee kapellen de
beschikking kregen. Dreigend voegden ze hieraan toe « datse onschuldich
willen zyn ende blyven van allen inconvenienten desordren oft periculen, die
by dlanck vertreck ende gebreck vande voorsz publicatie zouden mogen
overcomen » 552) .
Aan de druk, die van alle zijden, onder andere van die van de prins van
Oranje, op de magistraat werd uitgeoefend, kon deze op de duur geen
weerstand meer bieden. Door het toezenden van een exemplaar van de
religievrede, gedateerd 1 oktober 1578, en door Matthias en de Prins reeds
ondertekend, waarin de eis van de hervormden werd ingewilligd, plaatste
men de magistraat voor een voldongen feit 553). Deze datum was kennelijk
met voorbedachte rade gekozen, omdat het eerste lid van de stedelijke regering met ingang van de le oktober demissionair was en dus nagenoeg
machteloos 554). De magistraat machtigde 3 oktober 1578 dan ook pensionaris Loekeman namens de stad de religievrede te ondertekenen. Dit geschiedde in aanwezigheid van de commissarissen en van de gouverneur 555).
Het ontbreken van enige andere handtekening van die zijde doet denken
aan een laatste protest in bedekte vorm. Onder het stuk komen verder nog
de handtekeningen voor van Buekentop namens de policiemeesters, van
Nemius namens de kapiteinen alsmede van de drie predikanten van de
Bossche hervormde gemeente en zes andere calvinisten, onder wie enkele
leden van het consistorie 556). Ten overstaan van twee van de drie commissarissen, onder wie Leoninus, en van de gouverneur legden de manschappen van de schutterij van de oude voetboog, in ouderdom en rang de voornaamste van de stad, onmiddellijk na de ondertekening door Loekeman op
de binnenplaats van het Keizershof de eed af op de religievrede 557).
Met de magistraatsverzetting in het zicht had de stedelijke regering ook
in andere zaken een grotere tegemoetkomendheid getoond. Zo had zij zich
garant gesteld voor de jaarlijkse rente van een lening van f 8000,—, die
op verzoek van de commissarissen in de stad zou worden geplaatst ten be552) G. A., A. 233, fol. 95r - 96r.
553) G. A., Diverse Stukken 1 okt. 1578. Het betreft hier een volledige en geauthentiseerde copie van de overeenkomst.
554) Vgl. blz. 70.
555) G. A., Notulen 3 okt. 1578.
556) Zie noot 553. Voor de namen van de drie predikanten zie blz. 154. De zes
andere ondertekenaars van hervormde zijde waren Aert Jeronimus van Kelst, Laurentius Thomas, Andries van Boxtel, ouderlingen, Jan Jansz. Vraneken, Johan Evertssen
en Peter Lenartssen.
557) VAN OUDENHOVEN, (uitgave 1670) blz. 154.
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hoeve van het onderhoud van het leger 558). Ook beloofde zij na een nieuwe
brief van Matthias over deze aangelegenheid mee te werken aan de inlevering van het zilverwerk, behoudens gewijde voorwerpen en voorwerpen, die
door de Staten Generaal waren uitgezonderd 559).
Van zijn kant richtte de Prins een brief tot de commandanten van de
Staatse garnizoenen in Geertruidenberg, Heusden en Grave om de burgers
van 's-Hertogenbosch niet te beledigen of aan lijf en goed overlast aan te
doen, nadat de magistraat op aandringen van enkele ambachten zich ernstig
beklaagd had over de vijandige houding, die vooral de soldaten van Heusden tegenover de stad aannamen 560). Daar was sinds 15 februari 1578
gouverneur Johan Bacx, broer van Simon Bacx, de commandant van het
Bossche Schermersgilde. Beide broers hadden een belangrijk aandeel in de
verschillende pogingen om Staats garnizoen in de stad te doen leggen, die
culmineerden in de aanslag van 11 september 561) .
Verzetting van de wet;
calvinistische meerderheid
in schepencollege.
De Prins droeg er inmiddels zorg voor, dat in het nieuwe schepencollege
enkele felle verdedigers van de zaak van de Staten Generaal zitting kregen.
Men kan zich afvragen of het verstandig is geweest zulke omstreden figuren
als Aertssen en Prouninck van Deventer te benoemen. Waarschijnlijk was
hieraan de invloed van zijn secretaris Nicolaas Bruyninck niet vreemd.
Eind september had deze nog regelmatig schriftelijk contact met van
Deventer 562).
De 4e oktober verzond Matthias de lijst met de namen van de nieuwe
schepenen naar de hoogschout van 's-Hertogenbosch. Direk Aertssen zou
fungeren als president-schepen. De calvinisten waren verder vertegenwoordigd door Mr. Gerard Prouninck van Deventer, jhr. Jan Monincx, lid van
een oud adellijk geslacht, die tot dan toe weinig op de voorgrond was
getreden 563), jhr. Willem van Lier, gegoed in Middelrode, door zijn vrouw
558) G. A., Notulen 30 sept. 1578. De rentevoet was hoog : de 14e penning voor
losrenten en de 6e en 8e penning voor lijfrenten respectievelijk op één lijf en twee
lijven. Zie ook VAN ZUIJLEN, II, blz. 965.
559) Zie noot 555.
560) G. A., Notulen 23, 30 sept. en 3 okt. 1578. JAPIK5E, Res., II, blz. 227; VAN
blz. 966.
561) TIi. A. BOEREE, De kroniek van het geslacht Backx, blz. 82 e. v.
562) G. A., Archief Pr. v. D., 29 sept. 1578.
563) Hij voerde een ander wapen als Willem Monincx : Ca. VERREYT en W. JUTEN.
Noord-Brabantsche zegels. in Taxandria, X (1903), blz. 121 e. v.; vgl. dit hoofdstuk blz. 71.
ZUIJLEN, II,
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indirect gelieerd aan de familie Prouninck van Deventer 564), en de advocaat Mr. Reynier Everswijn, die ook reeds in 1566-1567 een van de kopstukken van de gereformeerde gemeente in 's-Hertogenbosch was geweest,
daarna naar Breda was gevlucht en in 1574 van het generaal pardon bleef
uitgesloten 565). Katholiek waren Jan van der Steghen jr., Jeronimus Wij
566). Het was dus een ver--nats,Mr.GoyLmbenjhr.JaHy
houding van vijf tegen vier en met de functie van president- schepen in hun
handen mochten de hervormden over het resultaat meer dan tevreden zijn.
Nog even waren zij ongerust, toen de aankomst van de benoemingsbrief
van Matthias wat lang op zich liet wachten. In een nieuwe brief van Bruyninck aan van Deventer verdacht eerstgenoemde de Bossche hoogschout
ervan de brief achtergehouden te hebben en waarschuwde hij tegen mogelijke veranderingen, die deze er in zou kunnen aanbrengen 567). Het was
echter loos alarm en 10 oktober vergaderde de magistraat in de nieuwe
samenstelling.
Groot waren de successen, die de Bossche calvinisten de laatste maanden,
mede onder invloed van de ontwikkeling elders in het land, hadden behaald
op een zich fel verwerende katholieke stedelijke regering. Zij namen nu een
machtspositie in, die de toestand voor de katholieken uiterst hachelijk
maakte. In een eigenhandig geschreven brief aan Prouninck van Deventer
drukte de latere Brusselse pensionaris Peter van Dyeven er zijn grote vreugde
over uit, dat er bij het verzetten van de wet rekening was gehouden met
goede, trouwe vaderlanders. Hij beloofde te blijven ijveren voor de welvaart van de Brabantse steden en zei in dit verband de steun toe van « de
heren van Brussele ». Tevens wees hij op de noodzakelijkheid « om met
onderlinge verstant ende handel met malcanderen de gemeyne saecken voor
te doen... besonder met overschrijven van het geene dat tot volvueringe-dert
van onsen goeden wille souden mogen dienen ende van noode zijn ». Doet
U de groeten, zo besluit van Dieven, aan alle goede patriotten « ende besondere Dirick Aertssens, Agileo ende alle anderen » 568) .
Een duidelijker bewijs voor het samenspannen van de calvinisten in de
grote steden van Brabant is niet te geven. Men kan zich niet aan de indruk
onttrekken, dat de tactiek, die zij daarbij volgden, veel weg had van een
complot tegen het wettige gezag. De katholieken in Den Bosch waren echter
564) Zie blz. 185 en bijlage III. Zowel Monincx als van Lier schijnen zich later met
de Koning te hebben verzoend, aangezien zij beiden in de kerk van Berlicum begraven
werden : Taxandria, X, blz. 122; Voorname huizen, II, blz. 141.
565) CUYIEas VAN VELTHOVEN, blz. 295; zie deze studie, blz. 90.
566) A. R. A., Audience 550, fol. 305 e. v.
567) G. A., Archief Pr. v. D., 7 okt. 1578.
568) G. A., Archief Pr. v. D., 10 okt. 1578.
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niet van plan hun verzet op te geven. De religievrede werd de inzet van een
strijd er op of er onder, waarbij de krachten zozeer tegen elkaar opwogen,
dat de afloop niet te voorspellen was. Van de gezamenlijk gekoesterde idealen uit het begin van onze nationale opstand was maar weinig overgebleven.
De vreugdeklanken over de herwonnen vrijheid van eind september 1577
waren een jaar later volkomen verstomd.
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WORSTELING OM DE ABSOLUTE MACHT

Een begin van vreedzame coëxistentie;
moeilijkheden met
graaf Frederik van den Bergh.
Na de woelingen en verhitte debatten gedurende de septemberdagen van
1578 bleek de rust in oktober te zijn weergekeerd. De lie oktober ratificeerden het eerste en het tweede lid na rijp beraad de religievrede, die zij
ruim een week tevoren onder voorbehoud hadden aanvaard, omdat de stedelijke regering toen demissionair was. Twee dagen later keurden ook de
dekenen van de ambachten zonder één uitzondering deze overeenkomst goed.
Wel werd als voorwaarde gesteld, dat de getroffen regeling van tijdelijke
aard zou zijn en dat een algemene nationale religievrede gewenst was.
Bovendien vroeg men een afzonderlijke bevestiging door de centrale regering van het recht slechts dan een garnizoen in de stad toe te laten, wanneer
de magistraat hieraan zijn fiat had gegeven 1). Na Antwerpen was 's-Hertogenbosch de tweede grote stad in de Nederlanden, waar schijnbaar de
voorwaarden waren geschapen voor een vreedzame coëxistentie van katholieken en hervormden.
Dat de hervormden in de magistraat nu een sterke positie innamen maakte,
uit fiscaal standpunt bezien, voor de centrale regering weinig verschil. Toen
Richard van Merode tijdens de eerste vergadering van de magistraat in zijn
nieuwe samenstelling er bij de drie leden op aandrong behalve de reeds
gevoteerde f 8000,— 2) in Antwerpen namens de stad nog eens f 16000,—
op te nemen ten behoeve van de Generaliteit, werd hem te kennen gegeven,
dat hij zich voor dat doel maar tot het onder 's-Hertogenbosch ressorterende
platteland diende te wenden 3).
De 12e oktober werden de steden Brussel, Den Bosch en Utrecht namens
de Staten Generaal aangeschreven terstond in contanten het nodige geld
over te maken, waarbij beide laatstgenoemde steden ieder voor f 12000,—
1) G. A., Notulen 11 en 13 okt. 1578.

2) vgl. blz. 165-166.

3) G. A., Notulen 10 okt. 1578.
169

werden aangeslagen. De financiële toestand was zo precair geworden, dat
de Staten ten aanzien van de betaling van hun troepen van de ene dag in
de andere leefden 4). De ene noodkreet volgde op de andere en eind oktober
1578 maakte 's-Hertogenbosch dan ook f 10631,— over 5). Dit bedrag was
door 148 personen bij elkaar gebracht 6) en het zou, gezien vroegere ervaringen op dit gebied, verwondering mogen wekken, dat men op korte termijn nog zulk een bedrag had weten te plaatsen. Vermoedelijk had de aan
que par la lon pourra cognoistre ceulx qui comme bons patriotz-sporing«
sont affectionnez a la cause commune » tot dit resultaat bijgedragen 7).
Indien het aan de hervormde schepenen had gelegen zou de opbrengst van
het ingeleverde en in te leveren zilverwerk zelfs niet aan de Generaliteit ten
goede zijn gekomen, maar bestemd zijn om de Bossche kooplui schadeloos
te stellen, die zich aansprakelijk hadden gesteld voor de grote geldlening,
waarmee men het Hoogduits garnizoen tot de aftocht had weten over te
halen.
Als eerste zou daarvan hun geestverwant, de pas afgetreden schepen Willem Monincx, geprofiteerd hebben, die tijdens diezelfde eerste vergadering
van de nieuw gekozen magistraat onmiddellijk op terugbetaling van zijn
aandeel had aangedrongen 8). Hoewel ook enkele katholieke schepenen het
voorstel steunden, dat Dirck Aertssen 24 oktober daartoe indiende, leed het
schipbreuk door de tegenstand van het tweede lid, dat van mening was,
dat het zilverwerk niet voor delging van stadsschulden mocht aangewend
worden 9). Dat bij deze houding andere dan principiële motieven zullen
hebben meegeteld lijkt een uitgemaakte zaak.
Nieuwe moeilijkheden rezen ook met betrekking tot het kasteel van Hedel
en de Bossche bezetting, die daar sinds de overeenkomst met graaf Frederik
van den Bergh gelegen was 10). Graaf Frederik, die zelf het slot was blijven
bewonen, trachtte de Bossche handelsbelangen te schaden door het tot
zinken doen brengen van een geladen mestschuit. Tevens zou hij het plan
koesteren in de onmiddellijke omgeving van het kasteel een versterkte hoogte
te maken om het de schippers, die van en naar 's-Hertogenbosch voeren,
lastig te maken. Bovendien hadden soldaten van de bezetting met het oog
4) JAPIKSE, Res.,

II, blz. 381-382.
5) a. w., blz. 382-384; G. A., Notulen 15 en 19 okt. 1578.
6) VAN ZUIJLEN, II, blz. 965.
7) G. A., A. 233, f. 69.
8) Zie noot 3. De stad werd er zelfs van verdacht een onrechtmatige winst gemaakt
te hebben door alvorens de soldaten uit te betalen het geld in te wisselen tegen 37 st.
per daalder in plaats van 36 st., de normale koers. De stadsrentmeester de Hondt ontkende echter « ennige vaesdom gehadt te hebbene ».
9) G. A., Notulen 24, 26 en 27 okt. 1578.
10) Vgl. blz. 104-105.
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op de komende winter enige kolenschuiten leeggehaald, die voor hun vaderstad bestemd waren.
Dergelijke aanslagen op een van de levensaders van het Bossche economische leven konden door de stedelijke regering niet worden geduld. De
Bossche handel had toch al zwaar geleden onder de intrekking in 1567 van
de oude privileges van tolvrijheid in Gelre, Zutfen, Holland en Zeeland.
Dat zij 2 oktober 1576 opnieuw van kracht waren verklaard 11) had blijkbaar niet tot het beoogde doel geleid. De 27e oktober 1578 werd schepen
Reinier Everswijn en pensionaris Loekeman daarom opgedragen deze hernieuwing in Arnhem te doen registreren en publiceren 12). Begin november
werd op advies van de vleeshouwers de boeren rond Den Bosch, die beesten
hadden op het gebied van Gelre, de raad gegeven hun dieren daar terug
te nemen teneinde de ingezetenen van Zaltbommel geen kans te geven deze
te roven 13). Het anti- Gelders ressentiment laaide los van elke politieke of
godsdienstige overtuiging telkens weer op 14).
Een speciale commissie onder leiding van Mr. Goyart Loeff zou trachten
de lastige graaf Frederik van den Bergh tot rede te brengen 15). Omdat na
de dood van Hans van Bree nog geen nieuwe militaire bevelhebber over de
bezetting van het kasteel van Hedel was aangesteld, richtte de magistraat op
advies van de gouverneur tot Matthias het verzoek de luitenant van van Bree
tot diens opvolger te benoemen, aangezien hij het volle vertrouwen genoot
van de manschappen 16).
Deze drong onmiddellijk aan op versterking van het garnizoen, aangezien
het gevaar groot was, dat de kastelen van Hedel en Heeswijk verloren zouden gaan, indien hun eigenaars zich verstonden met de nieuwe koninklijke
landvoogd Parma. Deze stelde zich namelijk als doel met alle mogelijke
middelen de verschillende facties in de boezem van de Staten Generaal van
elkaar los te wrikken.
Radicaal als altijd stelde Dirck Aertssen 26 oktober als president- schepen
voor geen risico te nemen, graaf Frederik te doen vertrekken en het kasteel
te slopen. Zijn partijgenoten van Deventer en Everswijn vielen hem bij,
indien een onderzoek zou uitwijzen, dat zulk een daad geoorloofd was.
De andere leden van de magistraat ging dit te ver. Zij waren er wel voor
de bezetting uit te breiden, waarvoor iedere schutterij vier of vijf man11) Zie blz. 30.
12) G. A., Charterverzameling, regestenlijst Sassen, nos. 882-884, 897; Notulen 15,
20 en 27 okt. 1578.
13) G. A., Notulen 4 nov. 1578.
14) Vgl. blz. 105.
15) G. A., Notulen 13 okt. 1578.
16) Zijn naam was Maarten Loekeman.
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schappen moest afstaan. Bovendien werd de luitenant op aandringen zowel
van katholieken als hervormden gemachtigd de familie van de graaf tactvol
in haar vrijheid te beperken, verdachte personen van het slot te verwijderen
en de andere leden van de grafelijke familie de wapens te ontnemen. Ook
mocht hij inzage eisen van alle brieven, die op het kasteel bezorgd werden.
De Bossche magistraat was bereid de verantwoordelijkheid voor deze bepalingen en de eventueel daaruit voortvloeiende moeilijkheden volledig op
zich te nemen 17) .
Het was immers te voorzien, dat graaf Frederik geen genoegen zou nemen
met deze toestand, die op een gijzeling neerkwam. Hij protesteerde tegen
de uitbreiding van de bezetting en vroeg begin november aan de Bossche
magistraat de overkomst van een delegatie voor het openen van nieuwe
onderhandelingen 18). De prins van Oranje, door Hans van Bree kort voor
diens dood ingelicht over de houding van graaf Frederik 19), verklaarde
echter, dat diens voorstellen onvoldoende waren en dat de stedelijke regering
er geen genoegen mee moest nemen 20). Blijkbaar werd de graaf door de
Prins al evenmin vertrouwd als zijn broer Willem en ging hij in deze
periode niet door voor zulk een trouw aanhanger van de zaak van de Staten
Generaal als tot nu toe werd aangenomen 21) .
Het politieke oogmerk van
Boussu's belening met Turnhout.
Onder invloed van een steeds groeiend onderling wantrouwen krijgen
bepaalde gebeurtenissen, ogenschijnlijk zonder politiek karakter, een geheel
andere betekenis wanneer men achter de schermen kijkt.
Zo bepleitte Cornelis Aertssen, secretaris van de stad Brussel en een fel
calvinist 22), in de Staten van Brabant de belening van de graaf van Boussu
met het land van Turnhout. De graaf had er in juli zelf om verzocht, maar
« d'aultant que la chose est de grande conséquence » was deze zaak in eerste
instantie naar de Staten van Brabant verwezen 23). Het feitelijk motief was
17) G. A., Notulen 15, 24 en 26 oktober 1578.

afvaardiging bestond geheel uit katholieken onder leiding van de schepen
Mr. Lombaerts. Ook de afgetreden president- schepen Mr. Zeger maakte er deel van uit.
19) VAN ZUIJLEN, II, blz. 977; G. A., Notulen 28 okt. en 4 nov. 1578.
20) G. A., Notulen 9 nov. 1578.
21) J. TROSÉE, Het eerste tijdvak van het verraad van graaf Willem van den Bergh,
blz. 20.
22) Vgl. HENNE - WAUTERS, I, blz. 548. Cornelis Aertssen, later pensionaris van Brussel,
is de stamvader van het huidige noord - nederlandse geslacht van Aerssen Beijeren van
Voshol.
23) JAPIKSE, Res., II, blz. 462.463.
18) Deze
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hem schadeloos te stellen voor de grote sommen, die hij van de Staten nog
te goed had, en hem te belonen voor de talrijke diensten, die hij als militair
bevelhebber het land bewezen had. De felle Staatsgezinden was het er echter
om te doen, dat hij zitting zou krijgen in de Staten van Brabant. Op deze
wijze konden zij hun invloed in dat college uitbreiden « daerinne wy nutertyt zeer onvoorsien zyn van edeliden » zoals Peter van Dyeven in een brief
aan Prouninck van Deventer opmerkte. Mede namens de Brusselse schepen
Jeronimus van den Eynde, een vertegenwoordiger van de radicale vleugel
in de Brusselse magistraat, drong van Dyeven er bij van Deventer op aan
om de candidatuur van Boussu krachtig te steunen 24).
De 20e oktober 1578 werd vanuit Brussel opnieuw een beroep gedaan op
van Deventer deze zaak toch zeer ernstig ter harte te nemen, wanneer ze
in de magistraat van 's-Hertogenbosch aan de orde kwam. Een bijzondere
afgevaardigde uit die stad verscheen in Den Bosch teneinde de leden van
de stedelijke regering tot dat doel te bewerken 25). Deze lieten zich echter
niet zondermeer overtuigen en vroegen aan Bloeijmans bevestiging van de
goedkeuring, die door Prelaten en Edelen te dien aanzien gegeven zou zijn.
De dekenen van de ambachten verklaarden 9 november, dat zij eerst zekerheid wilden hebben of de steden Brussel en Antwerpen er mee accoord
gingen 26). De 23e november schreef Prouninck van Deventer aan Boussu,
dat hij er in geslaagd was ook van het derde lid de toestemming te verkrij.
gen. Hij hoopte de graaf zeer binnenkort te mogen begroeten als heer « d'une
si belle terre que celle de Turnhout et voisin si favorable de nostre ville et
Mayerie ». Hij bood Boussu zijn diensten aan en vroeg tevens het dorp
Sint Michiels Gestel en het kasteel Nieuw-Herlaer, dat aan van Deventer
toebehoorde, te beschermen en van inkwartiering vrij te houden. Hij had
hiertoe enige reden « veu que le facheux estat on la court m'a mis, me
contraint de tenir ma demeure en la ville » 27) .
De werkelijke reden van dit schrijven was echter een geheel andere,
waarvoor van Deventer reeds bij voorbaat de steun inriep van Boussu.
De hervormde of hervormingsgezinde schepenen van 's-Hertogenbosch
wensten er namelijk niet langer vrede mee te nemen, dat Mr. Henrick
Bloeijmans nog steeds de voornaamste vertegenwoordiger was van de stad
in de vergaderingen van Staten Generaal en Staten van Brabant. Sedert
24) G. A., Archief Pr. v. D., 10 okt. 1578. Over de relaties tussen van Dyeven en
van den Eynde ener- en de hervormde Bossche Staatsgezinden anderzijds zie blz. 194.
25) G. A., Archief Pr. v. D., 20 okt. 1578. De brief was afkomstig van een zekere
Bartholomeus van Asbroeck. Diens schoonzoon, tevens medewerker, zou deze kwestie
in Den Bosch bepleiten.
26) G. A., Notulen 24, 29 okt. en 9 nov. 1578.
27) G. A., Arch. Pr. v. D., 23 nov. 1578.
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zijn aanstelling tot president-schepen in 1574 was hij in Brussel en later
te Antwerpen als stedelijk gedeputeerde opgetreden, ook nog, nadat hij
in 1577 als president was afgetreden 28). Volgens de hervormden was dit in
strijd met de stadsprivileges en van Deventer gaf aan Boussu dan ook als
zijn mening te kennen, dat « Le dit de Helvoirt 29) de manière que il y
est et sera sans commission ne pouvant par ainsi ne faire de nostre part
aucun acte valable ». Dit was het uitsluitende prerogatief van de president.
schepen. Het was een motivering, die de hervormden in deze kwestie telkens
opnieuw naar voren zouden brengen, maar de aap kwam al direct uit
de mouw, toen van Deventer opmerkte « je passe les causes les plus importantes qui nous commandent de rappeler ledit de Helvoirt » 30) . De man
was niet radicaal genoeg en hechtte nog te veel waarde aan de banden met
de wettige landsheer.
...

Bloeijmans positie aanleiding
tot nieuwe onenigheid;
controle op vreemdelingen.
Juist om die reden was het echter niet te verwachten, dat de drie leden
voetstoots het voorstel van hun president zouden aannemen, 19 oktober
ingediend, om Bloeijmans te ontbieden en een van de schepenen in zijn
plaats naar Antwerpen af te vaardigen. Van Deventer viel hem natuurlijk
onmiddellijk bij en noemde Aertssen zelf als opvolger van Bloeijmans. De
andere leden van de stedelijke regering gaven er echter de voorkeur aan
de man nog twee à drie maanden te handhaven op grond van zijn reputatie.
Bovendien was hij als geen ander ingewerkt in de materie en beschikte hij
over talrijke relaties. Wel voelden de meeste leden er voor een adjunct te
benoemen in welk verband ook een katholiek als de Borchgrave de naam
van Aertssen noemde. Bij de ambachten spraken alleen de dekenen van de
korenkopers zich uit voor onmiddellijke terugroeping 31).
Enige dagen daarna dienden de goede burgers en patriotten evenwel een
rekest in, waarin ook zij op de terugroeping van Bloeijmans aandrongen.
De drie leden bleven echter in overgrote meerderheid hiertegen gekant.
Zelfs de hervormde schepen jhr. Jan Monincx achtte het raadzamer slechts
met toestemming van de betrokkene deze van zijn functie te ontheffen, terwijl ook de radicale Mr. Everswijn op matiging aandrong. De ambachts-

28) Zie blz. 72.
29) Bloeijmans was heer van Helvoirt.
30)Zie noot 27.
31) G. A., Notulen 19 en 20 okt. 1578.
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dekenen merkten schamper op, dat zij « de gemeynte representeren » en niet
de patriotten 32).
De president-schepen was echter een hardnekkig man en stelde 9 november het rekest opnieuw aan de orde. Op deze wijze verscherpte hij echter
nodeloos de latent aanwezige tegenstellingen en dreigde de affaire Bloeijmans een splijtzwam te worden, die een ernstige bedreiging inhield voor de
samenwerking tussen radicalen en gematigden, tussen hervormden en katholieken. Terwijl alleen van Deventer Aertssen volledig steunde drong hun
geestverwant Everswijn er op aan eerst te onderzoeken of de privileges hun
standpunt rechtvaardigden. De ambachtsdekenen gaven de patriotten in
duidelijke termen te verstaan, «dat zy nyet en behoiren hen de saecken
deser stadt te onderweynden gelyck zy beswoiren hebben gehadt » en dat
dit inging tegen de religievrede 33).
Van de zijde van het tweede lid was een bepaalde boycot te bespeuren
ten aanzien van de schepenen. Door 25 oktober niet te verschijnen, beletten
de betrokkenen, dat er op die dag een vergadering van de magistraat belegd
kon worden 34). De 7e november werden de debatten tussen de verschillende
partijen blijkbaar zo hevig, dat de schepenen en gezworenen gescheiden
gingen vergaderen, waarna de raden en de dekenen van de ambachten
gezamenlijk het stadhuis verlieten 35). De moeilijkheden zullen gerezen zijn
naar aanleiding van een oproep tot de hervormden in een vergadering van
de voltallige stedelijke regering de eed op de religievrede af te leggen 36).
Zij zullen dit als een motie van wantrouwen hebben opgevat.
De 9e november nam Richard van Merode, blijkbaar nog steeds in de
stad aanwezig, in tegenwoordigheid van de gouverneur en van de leden van
de magistraat niettemin de eed af van Dirck Aertssen zelf, van Everswijn
en van zes andere hervormden, onder wie een predikant en verschillende
leden van het consistorie. Om de pil te vergulden legde ook een katholiek,
Mr. Henryck van Broeckhoven, de eed af en werd het algemeen karakter
van deze verplichting benadrukt door het eenstemmige besluit, dat allen,
geestelijken zowel als leken, die de eed op de religievrede nog niet hadden
afgelegd, zich voor de avond van de 12e november dienden te melden op
het paleis van de gouverneur 37) of bij diegenen, die de gouverneur daartoe
zou aanwijzen. Hij, die hieraan geen gevolg gaf, zou worden beschouwd als

-

G. A., Notulen 27 okt. 1578.
G. A., Notulen 9 nov. 1578.
G. A., Notulen t. a. p.
G. A., Notulen t. a. p.
G. A., Notulen 4 nov. 1578.
37) Hoewel het paleis van Metsius voor de heer van Boxtel in gereedheid was gebracht (zie blz. 157) nam deze 11 oktober zijn intrek in het huis van Wouter Bouwens,
het beroemde Keizershof; VAN ZUIJLEN, II, blz. 981.
32)
33)
34)
35)
36)
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een verstoorder van orde en rust en uit de stad worden gebannen 38). Dat
de stemming in de magistraat nu verbeterd zou zijn lijkt weinig waarschijnlijk. Begin december werd tijdens vergaderingen volgens het getuigenis van
de president-schepen nog duchtig tegen elkaar in geschreeuwd 39).
De controle op vreemdelingen bij de stadspoorten, na het wegtrekken
van het Hoogduits garnizoen ingevoerd 40), bleef voorlopig gehandhaafd. De
registers op het stadhuis moesten kloppen met de biljetten, door de klerken,
met deze controle belast, ingeleverd. Slechts was men het er niet over eens
of burgers dan wel leden van de schutterijen met deze taak moesten worden
belast 41). De 29e oktober kregen alle vreemdelingen de aanzegging de stad
terstond te verlaten 42) . Toen dit niet hielp verleende de magistraat einde
november machtiging tot het doen van huiszoekingen. Slechts in uitzonderingsgevallen zou nog een vreemdeling worden toegelaten en deze zou dan
bij de poorten zijn geweer moeten afgeven 43). Hoewel over deze maatregel
bij de leden van de magistraat geen meningsverschil rees, werd zij door
de radicalen in het bijzonder voorgestaan. Zij zullen beïnvloed zijn geweest
door wat er in Antwerpen gebeurd was, waar de 12e november alle straten
werden afgezet, zodat niemand zijn huis kon verlaten. Alle huizen, zowel
van armen als rijken, werden doorzocht en de namen van vreemdelingen
genoteerd. Vierhonderd van hen, die voor hun verblijf geen verklaring
konden geven, werden gearresteerd en aan een verhoor door de kolonellen
onderworpen. De meesten werden daarop uit de stad geleid 44) .
Solidariteit der Brabantse patriotten;
Brabants-Hollandse tegenstellingen.
Ongetwijfeld hebben de gebeurtenissen in de Nederlanden er toe geleid,
dat tussen de Brabantse steden het gevoel van saamhorigheid groter was
dan in de jaren, die aan de troebelen voorafgingen. De patriotten waren
daarbij de stuwende elementen. Voorbeelden hiervan zijn het optreden van
de schutterijen van de vier hoofdsteden bij de benoeming van Oranje tot
stadhouder van Brabant 45), de bemoeiïngen van de Brusselse radicalen
38) Zie noot 33. Deze publicatie werd door zeven trommelaars omgeslagen;

VAN

II, t. 'a. p.
39) G. A., Arch. Pr. v. D., brief van Aertssen aan Lombaerts, 10 dec. 1578; zie
ook : brief van 20 dec. d. a. v.
40) Zie blz. 73.74.
41) G. A., Notulen 10, 24 en 26 okt. 1578.
42) G. A., Notulen t. a. p.
43) G. A., Notulen 29 nov. 1578.
44) Mémoires Anonymes, III, blz. 181-182.
45) Zie blz. 88.
ZUIJLEN,
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met de Bossche schutterijen 46), de plannen tot een verbond van de grote
Brabantse steden met Vlaanderen 47), de plannen van de Antwerpse kolonellen in Den Bosch de radicalen aan de macht te brengen 48) en de brieven
van Peter van Dyeven en Bartholomeus van Asbroeck vanuit Brussel aan
Prouninck van Deventer 49).
Antwerpen en 's-Hertogenbosch waren de eerste steden in de Nederlanden,
waar de religievrede was ingevoerd en de magistraat van Brussel werd,
vooralsnog zonder succes, aangespoord dit voorbeeld te volgen.
Onder de talrijke delegaties, die door de Staten Generaal in de drie
laatste maanden van 1578 naar Gent werden afgevaardigd om de rebellerende stad tot rede te brengen, wordt ook melding gemaakt van een gemengde Antwerps-Bossche afvaardiging 50). Begin november 1578 verklaarde
Gent zich bereid met de gedeputeerden van de Brabantse steden in overleg
te treden 51) . De 27e oktober onthaalde de magistraat van Antwerpen in de
verblijfplaats van de Bossche afgevaardigden een groep jonge gezellen van
's-Hertogenbosch, waarschijnlijk leden van het Schermersgilde 52). Naarmate de tegenstellingen scherper vormen aannemen zullen de banden tussen
de patriotten van de Brabantse steden onderling steviger worden 53).
Dat de strijd voor hetzelfde ideaal evenwel aanleiding zou hebben gegeven
tot enige toenadering tussen Brabant en Holland wordt door de feiten niet
bevestigd. De gevoelens in een stad als 's-Hertogenbosch ten opzichte van
Holland waren verre van hartelijk. De voornaamste grief betrof het niet
naleven van de Bossche tolprivileges, waaraan behalve Gelre ook Holland
en Zeeland zich schuldig bleven maken, ondanks de uitdrukkelijke hernieuwing van deze privileges door de Staten Generaal 54). Den Bosch beschouwde
deze handelwijze als een vijandelijke daad. De stedelijke regering reageerde
met speldeprikken tegen de Hollandse belangen in de stad, toen protesten
in de Staten Generaal, waarbij deze het opnieuw voor Den Bosch opnamen,
niets uithaalden 55). Het Delftse bier werd geboycot 56) en einde 1578 ging
de stadsregering over tot beslaglegging op vee, dat voor Amsterdam bestemd

Zie blz. 102.
Zie blz. 115.
Zie blz. 155-156.
Zie blz. 173.
Mémoires Anonymes, III, blz. 171.
51) GACHARD, Actes, II, blz. 79.
52) Antwerpsch Archievenblad, XV, blz. 239. De schermers noemden zich dikwijls
de jonge gezellen.
53) Dirk Aertssen speelde hierbij een voorname rol. Zie blz. 191 e. v.
46)
47)
48)
49)
50)

blz. 30 en 171.
55) G. A., Ingekomen Stukken 13 jan. 1578; JAPIKSE, Res., II, blz. 447.
56) Zie blz. 83.
54) Vgl.
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was, omdat deze stad acht jaar ten achter was op het betalen van rente aan
Bossche burgers en de uitkering slechts wilde hervatten vanaf 1576 57).
De geringe bereidheid tot teruggave van Bossche kanonnen in Holland
had ook al niet tot verbetering van de verhoudingen bijgedragen 58). De
ontevredenheid in Brabant over het gebrek aan solidariteit van Holland en
Zeeland voor wat betreft hun aandeel in de algemene belastingen leidde er
toe, dat de Staten Generaal 6 januari 1579 de bemiddeling van de Prins
inriepen om de apartheidspolitiek van Holland en Zeeland ongedaan te
maken, waardoor op Brabant en Vlaanderen een onevenredig zware last
werd gelegd 59). Deze anti-Hollandse gezindheid is er waarschijnlijk mede
aanleiding toe geweest, dat de stad 's-Hertogenbosch zich einde 1579 vrijwillig met de Koning heeft verzoend 60).
Keizerlijke bemiddeling
in het grote conflict;
benardheid der Staten Generaal.
Einde 1578 werd de toestand voor de Nederlanden steeds hachelijker.
Medio oktober zonden de Staten van Henegouwen een afgezant naar die
van Artois om de mogelijkheid te overwegen tot vorming van een katholieke
liga tegen de calvinisten, die steeds meer aan invloed wonnen en zich in
Vlaanderen aan allerlei uitspattingen tegen kerken en kloosters te buiten
gingen 61) . Van de andere kant streefden de radicalen naar een nadere unie
tussen Holland en Zeeland met Gelre en eventueel andere gewesten. Het was
vooral de oudste broer van de Prins, graaf Jan van Nassau, sinds 1578 stadhouder van Gelre, die hiervoor ijverde. Zijn secretaris Andreas Kersten
verscheen daartoe 16 juli 1578 in de Staten van Holland met meer concrete
voorstellen 62).
Tussen al deze groeperingen door laveerde graaf Otto Hendrik van
Schwartzenberg om namens zijn heer keizer Rudolf II te bemiddelen tussen
de Staten Generaal enerzijds en de Koning anderzijds en de vrede te herstellen. De keizer werd daarbij gesteund door paus Gregorius XIII, die van

57) G. A., Notulen 9 nov. 1578.
58) Zie blz. 79 e. v.
59) GACHARD, Actes, II, blz. 120; vgl. deze studie, blz. 108 en 196. Over de tegenstellingen tussen Brabant en Vlaanderen ener- en Holland en Zeeland anderzijds
zie A. VAN SCHELVEN, Willem van Oranje, blz. 249 e. V.
60) Zie blz. 237.
61) Mémoires Anonymes, III, blz. 383 e. v.
62) Mr. LAURENS PIETER VAN DE SPIEGEL, Bundel van onuitgegeven Stukken..., I,
blz. 33 e. V.; vgl. L. DELFOS, blz. 88.
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een voortzetting van de strijd tot het uiterste zowel in de Nederlanden als in
Frankrijk louter onheil verwachtte voor het behoud van het katholieke
geloof 63). In juli 1578 gaf Filips II, die zich altijd gekeerd had tegen inmenging van welke zijde dan ook, toestemming tot het houden van vredes
onder auspiciën van zijn neef de keizer, al trachtte hij-onderhalig
zich op zijn bekende wijze tegen alle eventualiteiten te dekken in de vorm
van algemene en geheime instructies voor de Spaanse gezant, de hertog van
Terranova 64). De Staten Generaal aarzelden geruime tijd op de keizerlijke
voorstellen in te gaan, maar toen 1 december 1578 Matthias in hun vergadering verscheen mét de graaf van Schwartzenberg en deze een speciale
brief van de Keizer voorlas toonden zij zich niet langer afkerig. De Staten
van de verschillende gewesten werden 3 december aangeschreven teneinde
hun opinie kenbaar te maken, waarbij hun op het hart werd gedrukt intussen
niets te ondernemen, dat de algemene Unie kon schaden, een duidelijke
terechtwijzing aan hen, die aan de tot standkoming van bepaalde nadere
unies werkten 65).
De Staten Generaal drongen vooral aan op een wapenstilstand. De militaire situatie was voor de Staatsen op dat ogenblik inderdaad bedroevend.
Johan Casimir verbleef met zijn troepen in Vlaanderen, waar zij eigenmachtig oorlog voerden met de Waalse troepen van Montigny, een der leden
van de malcontente adelspartij in Henegouwen, die in Vlaanderen een einde
wilde maken aan het optreden van de Vlaamse geuzenbenden. In een brief
aan de Staten Generaal gaf Boussu uiting aan zijn grote bezorgdheid over
het moreel van het Staatse leger door het gebrek aan betalingsmiddelen en
waarschuwde hij voor de zeer ernstige gevolgen, die uit deze toestand zouden
kunnen voortvloeien 66).
Een groot deel van het Staatse leger lag op dat ogenblik in de omgeving
van 's-Hertogenbosch 67), maar hun toestand was, naar jan van Nassau
opmerkte, zo deplorabel, dat het beter was krijgsvolk af te danken. De
soldaten waren « ohn gelt und kleiding blosz, sehr kranck und unwillig » 68) .
Tot overmaat van ramp stierf 21 december 1578 te Antwerpen na een
korte ziekte de opperbevelhebber van het Staatse leger, de graaf van Boussu,
op dat ogenblik de enige militair, die enigszins een partij was voor de

63) M. AKKERMANS, De vredehandel van Keulen in 1579, blz. 37 en 46 e. v. Voor de
houding van de H. Stoel zie B. DE MEESTER, Le Saint Siège et les troubles des Pays-

Bas 1566-1579.
64) A. w., blz. 59 e. v.
65) JAPIKSE, Res., II, blz. 49 e. v.
66) Archives, VI, blz. 475 e. v.
67) LEFÉVRE, blz. 445.
68) Archives, VI, blz. 487.
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bekwame Farnese. Slechts met veel moeite slaagde het Staatse leger er
eind december in zich in de omgeving van Breda te hergroeperen 69).
Farnese van zijn kant voelde bitter weinig voor de aanstaande vredesonderhandelingen. Hij zag veel meer heil in zijn pogingen in eerste instantie
de Waalse gewesten uit het verbond met de andere gewesten los te maken
en met de Koning te verzoenen. Intussen moest het Spaanse leger door een
groots wapenfeit de tegenstander imponeren 70). Farnese zag in, dat van
een wapenstilstand onder deze omstandigheden alleen de partij van de
Staten Generaal zou profiteren.
Hoe benard de situatie was bleek uit het antwoord van de Staten Generaal
op een voorstel van de hertog van Anjou, waarin deze zich bereid verklaarde
te bemiddelen tussen de stad Gent en de malcontente Waalse troepen. Op
bijna kruiperige wijze beloofden de Staten, die de ziekelijke ijdelheid van
de Franse prins kenden, zowel in Antwerpen als in Brussel een bronzen
standbeeld van hem te doen oprichten, wanneer ook door zijn toedoen de
verzoening met de Koning vóór 1 maart 1579 plaats had. Ieder jaar zou op
plechtige wijze een ambassade van de Staten Generaal naar hem afgevaardigd worden teneinde de dank der Staten over te brengen en hem een gouden kroon aan te bieden in de vorm van olmtakken, opgeschikt met verschillende zeer waardevolle geschenken tot een totale waarde van 100000
ponden Artois. Mocht deze verzoeningspoging niet slagen dan zouden de
Staten overwegen Anjou de souvereiniteit aan te bieden 71). Door bij verrassing 23 december 1578 de stad Bergen te bezetten maakte Anjou zich
voorlopig echter onmogelijk en was steun via die weg afgesneden.
Dirck Aertssen naar Antwerpen;
gekrakeel met Bloeijmans.

Het verzoek van de Staten Generaal aan de Staten der verschillende gewesten de voorstellen van de Keizer tot het openen van algemene vredesonderhandelingen te bespreken was er oorzaak van, dat de drie leden er
eindelijk in toestemden Dirck Aertssen naar de Staten van Brabant af te
vaardigen. De meerderheid van de stedelijke regering sprak zich tegelijk
echter uit vóór de voorlopige handhaving van Bloeijmans, die mét de pensio.
naris de president-schepen van advies kon dienen. Dit lokte protest uit van
de aanwezige hervormde schepenen van Deventer en van Lier, die er de
aandacht op vestigden, dat Bloeijmans, toen hij in 1574 als president.
69) Mémoires Anonymes, III, blz. 235.
70) VAN DER ESSEN, II, blz. 50 e. v.
71) GACHARD, Actes, II, blz. 83e. v.
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schepen in de Staten van Brabant verscheen, de eed afgelegd had op de
Koning als hertog van Brabant. Nu de omstandigheden zo veranderd waren,
achtten zij deze eed niet langer geldig, temeer, omdat zijn commissie door
de stedelijke regering nooit verlengd was, wat ingevolge de privileges had
dienen te gebeuren. De katholieke schepenen, de raden en de dekenen van
de ambachten lieten zich echter niet vermurwen 72) .
Het was te voorzien, dat deze beslissing grote moeilijkheden zou geven,
aangezien de tegenstelling tussen Aertssen en Bloeijmans onderlinge samenwerking onmogelijk zou maken. De 8e december verliet de presidentschepen de stad 73) . Hij zou er nog maar een maal, en dat voor slechts
enkele dagen, in terugkeren. Begin december had hij reeds korte tijd in
Antwerpen vertoefd om te trachten een definitieve regeling te vinden voor
de kwestie van de f 26000,— die aan de geldschieters nog steeds niet
waren terugbetaald. Hij heeft er toen een vaste gewoonte van gemaakt een
geheime briefwisseling te onderhouden met Prouninck van Deventer, voor
een deel in cijfercode, waarin hij deze nauwkeurig op de hoogte hield van
al zijn bemoeiïngen. Hij sloot daarbij afschriften in van de meeste brieven,
die hij als president vanuit Antwerpen aan de Bossche magistraat richtte 74).
Van zijn kant gaf Aertssen aan van Deventer als zijn wens te kennen, dat
hem alles zou worden bericht, wat « dese broertkens », zoals hij zijn tegenstanders noemde, gedurende zijn afwezigheid uitrichtten. Bovendien moest
van Deventer er op toezien, dat de schepenen niet afzonderlijk naar Bloeijmans schreven of, wat nog erger was, hem een nieuwe commissie als gedeputeerde zouden geven 75) . Deze neiging buiten de magistraat om naar eigen
inzicht te handelen had hem er reeds toe gebracht op het stadhuis in zijn
werkkamer nieuwe, zwaar beveiligde kastjes te doen aanbrengen, waarin
stukken konden worden opgesloten, waarvan derden geen kennis mochten
nemen 76). Blijkbaar gold voor de president «quod licet Iovi non licet bovi ».
Onmiddellijk na zijn aankomst in Antwerpen nam Aertssen contact op
met de griffier van de Staten van Brabant, de vroegere Bossche pensionaris

72) G. A., Notulen 6 dec. 1578. Vgl. blz. 173 e. v.
73) VAN ZUIJLEN. II, blz. 970. De rekening 1578/79, door van Zuijlen aangehaald,
noemt als datum van vertrek 18 december. De lie december berichtte Aertssen echter
aan de magistraat, dat hij na zijn vertrek op 8 december goed aangekomen was op
woensdag 10 december. Uit een door hem op 19 december gegeven opsomming van
verzonden brieven blijkt, dat Aertssen op 18 december in Antwerpen vertoefde
G. A., Arch., Pr. v. D., t. a. p.
74) G. A., Arch. Pr. v. D., 3 dec. 1578. Vgl. blz. 155, noot 506. Aangezien de originele
brieven aan de magistraat zijn verloren geraakt bezitten deze afschriften een grote

waarde.

75) G. A., Archief Pr. v. D., 10 dec. 1578.
76) VAN ZUIJLEN, II, blz. 980.
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Dr. Andries Hessels. Deze ried hem aan in de kwestie -Bloeijmans niet te
berusten en hem door de stedelijke regering te doen terugroepen 77).
De lie december verscheen Aertssen voor het eerst in de Staten van
Brabant, waar hij Bloeijmans trof, « die vreempt toehoirde ». De Bossche
president overhandigde zijn geloofsbrieven aan de abt van Sint Geertrui,
aan de heer van Chimey en aan Egmont. Het kwam tussen beide Bossche
gedeputeerden reeds deze eerste maal tot een woordenwisseling, toen Aertssen het vraagstuk van de tolvrijheid ter sprake bracht en Bloeijmans er zijn
beklag over maakte, dat hij dienaangaande van de Bossche stedelijke regering nooit enig bericht had ontvangen. Aertssen repliceerde daarop « ick
en twijffele niet ofte zij int particulier en hebben U wel alle gelegentheyt
gescreven... ». Bloeijmans ontkende dit echter ten stelligste.
Het trof zo, dat de Staten van Brabant zich tijdens diezelfde vergadering
stoetsgewijze « in groote notable getalle » naar het gebouw van de Raad
van State begaven om bij Matthias ernstig te klagen over de talrijke plunderingen en strooptochten van Staatse soldaten in het Brabantse land, vooral
in het kwartier van 's-Hertogenbosch. De Staten van Brabant drongen er
op aan, dat deze troepen zouden worden afgevoerd naar het neutrale prins
Luik. Ook toonden de Brabanders zich gegriefd, dat andere gewesten-bisdom
Brabant de lasten deden dragen van deze krijg. Op de terugweg liep Bloeijmans niet zoals op de heenweg achter, maar vóór de president- schepen.
Niet zonder leedvermaak stelde Aertssen vast, dat Hessels dit bemerkte en
mét Weellemans, de vroegere griffier van de Staten van Brabant 78), Aertssen tussen hen innam, ofschoon Hessels wel wat anders te doen had en hij
door velen werd aangeklampt. « Niet dat ick daer op passe », zo merkte
Aertssen op, « mer d'eere der stadt presenteert » 79) .
Hoe onbelangrijk zulk een voorval op zichzelf was, het tekent de gevoeligheid in de verhouding tussen radicalen en gematigden, waarvan het protocol
de weerslag ondervond. De onderlinge betrekkingen tussen Aertssen en
Bloeijmans werden doorlopend door dergelijke kleinzielige plagerijen gekenmerkt. Zo ontdekte Aertssen op de deur van het vertrek, waar Bloeijmans
zijn intrek had genomen, het opschrift «borgemeestere de boisleducq »,
waarop hij er onmiddellijk zorg voor droeg, dat het woordje « non » er
voor wordt geplaatst en de rest doorgeschrapt. De volgende dag was alles
77) Zie noot 75.
78) Aertssen noemt de naam Wellens. Iemand, die deze naam droeg, komt in rege ringkringen echter niet voor. Aertssen springt wel meer slordig om met namen van
personen.
79) G. A., Arch. Pr. v. D., 11 dec. 1578. Dat Aertssen op zijn positie van president
gesteld was blijkt wel hieruit, dat hij Erasmus van Houwelingen opdracht gaf een
ambtsketen te vervaardigen met de wapens van de negen schepenen : Archief Pr. v. D.,
25 jan. 1579.
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uitgewist 80). In zijn brieven aan van Deventer noemde Aertssen zijn
tegenstander de bloedhond. Hij verdacht Bloeijmans er van, dat deze op
zijn beurt een geheime briefwisseling onderhield met de katholieke schepenen, en drong er bij van Deventer op aan, dat deze hun brieven moest
zien te bemachtigen. « Daer en moeten saecken bij brieven gesmeet wordden
daer ons lyff ende leven aen hangen ende hoe zullen wy dat crygen ten zy
met dieen middelen » 81) . Reeds eerder had Prouninck van Deventer aan
Aertssen laten weten, dat het hem tegenstond eigenmachtig brieven te
openen, die niet voor hem bestemd waren. Hij zou van zijn kant ook niet
willen, dat hem dit overkwam. Op Aertssen maakte een dergelijk beroep
op het fatsoen echter niet de minste indruk. Had de Prins nooit brieven
geopend, zo schreef hij terug, « waer zaeten wy nu; ay dat verflauwen doet
my zeere ». U raadt mij aan mij in de moeilijkheden, die ik hier ondervind,
mannelijk te gedragen. « Doet desgelijcken » 82).
Aertssen trachtte ook de positie van Mr. Goyart Lombaerts als schepen
onmogelijk te maken, aangezien deze de verplichting tot aflegging van de eed
op de religievrede niet zou zijn nagekomen. Evenals Bloeijmans en pensionaris Loekeman, die na Hessels benoeming tot griffier weer als Bossche gedeputeerde in de Staten van Brabant optrad, had Lombaerts aan de beroemde
universiteit van Orleans gestudeerd 83). Daarna had hij zijn rechtskundige
studies voortgezet aan de universiteiten van Bologna, Siëna en Padua 84).
De heetgebakerde president-schepen gaf zijn geleerd medelid in het
schepencollege de raad het vermeende verzuim te herstellen en zich daartoe
bij de gouverneur te vervoegen 85). Toen Lombaerts niet antwoordde adviseerde Aertssen van Deventer hem uit het eerste lid van de stedelijke
regering te doen verwijderen 86). Lombaerts liet uiteindelijk niet na te
protesteren tegen deze verdachtmakingen en betreurde het, dat zoiets onder
medebroeders kon voorkomen. Hij ontkende ten stelligste, dat hij de eed
op de religievrede niet zou hebben afgelegd. De hele rel liep dan ook met
een sisser af 87) .
80) G. A., Archief Pr. v. D., 15 en 16 dec. 1578.
81) G. A., Archief Pr. v. D., 10 jan. 1579. Vgl. brief van Aertssen dd. 24 jan. 1579.
82) G. A., Archief Pr. v. D., 25 dec. 1578.
83) J. VAN KuYK, Lijst van nederlanders, studenten te Orleans (1441-1602), in B. en
M. Hist. Gen., 34e dl., blz. 312, 331 e. v. Loekeman was in 1544 te Orleans procurator
nationis (germanicae). Bloeijmans was gehuwd met een zuster van Goyart Lombaerts
zie bijlage III.
84) J. DEN TEx, Nederlandse studenten in de rechten te Padua (1445-1700), in Med.
Ned. Hist. Instituut te Rome, derde reeks, dl. X, blz. 51.
85) G. A., Arch. Pr. v. D., 10 dec., brief van Aertssen aan Lombaerts. Voor wat
betreft deze eedsaflegging door de leden van de magistraat zie blz. 175.
86) G. A., Archief Pr. v. D., 17 jan. 1579.
87) G. A., Archief Pr. v. D., 24 jan. 1579.
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Aertssen en zijn milieu.

Uit deze en vele andere getuigenissen bleek, dat Dirck Aertssen een
uiterst felle kerel was. Als geen ander overtuigd van het goed recht van de
zaak, waarvoor hij met inzet van al zijn krachten streed, ging hij door dik
en dun teneinde het gestelde doel te bereiken. Dat hij van Deventer telken
male de raad gaf toch vooral het advies in te winnen van Mr. Henryck, in
casu Agylaeus, geeft aanleiding te veronderstellen, dat hij met deze zeer
bevriend is geweest.
Aertssen, die in de periode van de calvinistische heerschappij in Den
Bosch na de Beeldenstorm niet vermeld wordt, stamde uit een burgergeslacht
van Gelderse origine 88). Het had zich in de loop van de 16e eeuw na
vestiging in Den Bosch tot een hoge welstand weten op te werken, mede door
het sluiten van economisch « voordelige » huwelijken. Een Arnt Dirck
Aertssen, neef van de vader van de president- schepen, was ontvanger van de
stad en kocht in 1554 het fraaie landgoed de Wamberg onder Berlicum 89) .
De vader van de president-schepen, Dirck Aertssen sr., waarschijnlijk wijnkoper van beroep 90), was door zijn huwelijk met Aleyt van den Kerckhoff
een zwager van de schatrijke Henryck Prouninck van Deventer 91). Hij
bracht het in 1554 tot proost van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap 92).
In 1561 kocht hij het Hof van Zevenbergen, een van de voornaamste patriciërspaleizen van de stad, dat hij twee jaar later weer van de hand deed 93).
Zijn zoon had meer politieke ambities. In 1564 werd deze benoemd tot
schepen, al volgde er in de periode 1564-1578 geen herbenoeming. Ook
Dirck Aertssen jr. was lid van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap 94).
Hoewel er tussen hem en zijn medestander Jhr. Gerard Prouninck van
Deventer geen rechtstreekse familiebanden bestonden, waren zij beiden even
nauw verwant aan Henryck Prouninck van Deventer, zodat zij elkaar van
jongs af van meer nabij hebben gekend 95). Door zijn huwelijk met Judith
van Elmpt werd Aertssen de zwager van Nicolaas van der Steghen jr., die
88) Het geslacht heette oorspronkelijk van Driel : F. BEELAERTS VAN BLOKLAND,
in Taxandria, 43e jrg., blz. 207.
89) BEELAERTS VAN BLOKLAND, blz. 209; Voorname huizen..., 1, blz. 228.
90) Een Dirck Aertssen leverde in 1549 aan de magistraat wijn, bedoeld als geschenk voor de hertog van Alby (Alva) en voor Viglius : Stadsrekening 1548/49, inv.
no. B. 55, kap. 6.
91) Voorname huizen..., I, blz. 238; a. w., II, blz. 5.
92) BEELAERTS VAN BLOKLAND, blz. 209.
93) Voorname huizen..., II, blz. 26.
94) BEELAERTS VAN BLOKLAND, blz. 210e.v.; wat het zegel van Aertssen betreft
zie Taxandria, 2e jrg., blz. 149 en 153.
95) Zie noot 91; SASSE VAN YSSELT, De familie Proening van Deventher, in Taxandria, 17e jrg., blz. 162 e. v.
Het Bossche geslacht Aertssen,
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gehuwd was met Elisabeth van Elmpt 96) . In een brief aan van Deventer
van 28 januari 1579 sprak Aertssen van zijn zwager Verstegen 97). Deze
behoorde tot een der oudste en voornaamste Bossche families, was secretaris van de prins van Oranje en een zoon van de bekende Bossche schepen
Mr. Nicolaas van der Steghen Sr., die zich tijdens de Beeldenstorm voor
goed had gecompromitteerd en slechts wegens zijn hoge leeftijd weer op
vrije voeten was gesteld98). Merkwaardigerwijze was Dirck Aertssen een
oom van zijn voornaamste tegenstander in de stedelijke regering Mr. Zeger
Adriaenssoen 99).
Zijn eerste vrouw stierf omstreeks 1570. Er zijn tekenen, die er op wijzen,
dat zijn tweede vrouw, Raesken Hack, de extreme opvattingen van haar
echtgenoot niet deelde. Hij sprak zelden over haar in zijn brieven aan van
Deventer en merkte terloops op, dat er druk op haar werd uitgeoefend om
hem te bewegen naar Den Bosch terug te keren 100). Toen hij in juni de
toekomst van zijn stad en zijn persoonlijk lot somber inzag, beklaagde hij
de dag, « dat ick in peryckel mijns lijffs van mynder taeffelen ende mijne
vrienden gehaelt zy, dat mijn huijsvrouw wel genoch bescreye » 101). Zij
schijnt in Den Bosch gebleven te zijn, waar haar kinderen een katholieke
opvoeding kregen 102).
De andere voorman van de radicale staatsgezinden in Den Bosch, jhr.
Mr. Gerard Prouninck van Deventer, was een neef van de bekende Bossche
calvinisten Simon Bacx, de commandant van het Schermersgilde, en diens
jongere broers Johan, Paulus en Marcelis, die later als gouverneurs van
Heusden en Bergen op Zoom hun beruchte raids zullen houden in het
koningsgetrouwe Brabant 103). De vrouw van jhr. Willem van Lier, eveneens
een aanhanger van de nieuwe richting, was voor de eerste maal gehuwd
geweest met een Henryck van Deventer, neef van Gerard, en maakte dus
in zekere zin ook deel uit van de familie 104). Joost van Auwen, schepen
benoemd in 1577 en door Aertssen beschouwd als een medestander 105),

I, blz. 238; a. w., II, blz. 116.
97) G. A., Archief Pr. v. D., t. a. p.
98) Voorname huizen..., II, blz. 112 e. v. Nicolaas van der Steghen Sr., lid van de
Raad van Brabant (GAILLARD, III, blz. 354), was tevens de schoonvader van Nicolaas
de Leeuw, in 1566 een van de meest vurige leden van de calvinistische gemeente in
Den Bosch : CUYPERS VAN VELTROVEN, blz. 295, 301, 461-462.
96) Voorname huizen...,

99) Voorname huizen...,

I1, blz. 9.

100)G. A., Archief Pr. v. D., 10 jan. 1579.
101)G. A., Archief Pr. v. D., 3 juni 1579.

102)
103)

BEELAERTS VAN BLOKLAND, blz.
BOEREE, blz.

211.

479.
104) Taxandria, 17e jrg., blz. 37 en 162; Voorname huizen, II, blz. 109 en 141.
105)G. A., Archief Pr. v. D., 16 jan. 1579; vgl. deze studie, blz. 71.
185

was door zijn huwelijk met Catharina Bacx een oom van Gerard van Deventer en van de vier hierboven genoemde broers 106).
Een aanzienlijke groep onder de leidinggevende hervormingsgezinden in
's-Hertogenbosch behoorde dus tot een coterie, waarvan de leden door
bloed- en aanverwantschap nauw aan elkaar verbonden waren. Bijna allen
kunnen worden gerekend tot het financieel meest krachtige gedeelte van de
burgerij. Met uitzondering van een figuur als jhr. Jan Monincx, die trouwens niet tot die clan behoorde, kwam men onder hen geen namen tegen
van de oude adellijke geslachten, die reeds lang in Stad en Meierij gevestigd waren, zoals de Heyms, de Borchgraves, de van Vlierdens en de
van de Waters. Het is moeilijk na te gaan welke motieven er bij hen hebben
voorgezeten teneinde zich bij de radicale vleugel van de Staatsgezinden
aan te sluiten.
Invloeden van buiten hebben zich daarbij ook doen gelden. Zo was de
bekende Leuvense schepen Mr. Willem de Angelis, in de oude koningsge.
trouwe universiteitsstad Leuven een van de heftigste voorstanders van de
Staatse partij en om die reden na de inneming van Leuven door don Juan
naar Antwerpen uitgeweken, een volle zwager van Gerard Prouninck van
Deventer 107).
Ongetwijfeld hebben zij allen zich verbonden gevoeld door gemeenschap.
pelijke belangen en een zekere gelijkgerichtheid en werden verschillenden
onder hen gedreven door hun persoonlijke eerzucht. Het waren veelal
« homines novi », wier vaders of naaste verwanten trouwe dienaren waren
geweest van de landsheer, zoals in het geval van Jacob Bacx, die als rentmeester van de hertog in het kwartier van 's-Hertogenbosch de zaak van
zijn vorst bleef dienen ook toen al zijn kinderen, waaronder zijn enige
dochter en schoonzoon, het ouderlijk huis verlaten hadden om tegen de
landvoogd van de Koning te gaan strijden. Was Henryck Prouninck van
Deventer niet een trouw vazal geweest van Karel V en Filips II, die hij
beiden in zijn paleis mocht ontvangen. Hij deed boven de grote inrijpoort
een beeld van de keizer plaatsen en noemde zijn woning het Keizershof 108).
Het is eveneens opmerkenswaardig, dat we de figuren, die in deze jaren
in 's-Hertogenbosch op het politieke plan een vooraanstaande rol spelen als
vertegenwoordigers van de radicale factie, in het algemeen moeten zoeken
106) Voorname huizen, II, blz. 151; BOEREE, t. a. p. In bijlage III van onze studie
zijn de verwantschapsgraden tussen een aantal vooraanstaande Bossche katholieken
en protestanten uit deze periode schematisch weergegeven.
107) G. A., Archief Pr. v. D., 26 nov. 1578; vgl. Taxandria, 17e jrg., blz. 163. De
13e november 1576 verscheen de Angelis als commissaris van de Staten Generaal in
's-Hertogenbosch; deze studie, blz. 23 e. v.
108) vgl. VAN HEURN, I, blz. 533.
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onder de leden van een « tweede » generatie hervormingsgezinden. Met
uitzondering van Mr. Reinier Everswijn komen we hun namen niet tegen
onder de revolutionairen uit de tijd van de Beeldenstorm. Niet dat laatstgenoemden in de periode 1576-1580 verstek lieten gaan, maar we treffen
hen dan meestal aan in een meer kerkelijk milieu, bijvoorbeeld als leden
van het consistorie 109). Agylaeus trad niet zo op de voorgrond als in de
jaren 1566-1567.
Het godsdienstig élan, dat ondanks het onmiskenbare sociale karakter
van die eerste beweging talrijke aanhangers van de nieuwe richting toen
bezielde, ontbrak tien jaar later niet, maar deed zich toch minder krachtig
gelden. Ook was er toen geen sprake van een volksbeweging in een omvang
als ten tijde van de Beeldenstorm, toen in een stad als 's-Hertogenbosch
het wettig gezag werd weggevaagd door een vloedgolf van burgerlijke ongehoorzaamheid en anti-clericalisme onder een aanzienlijk deel van de burgerij. Ongetwijfeld overheerste bij de bevolking een gevoel van sympathie
voor de opstand tegen de Spaanse indringers zoals bleek uit de triomfantelijke intocht van de Prins in Brussel in september 1577 en uit de grote
bedragen, die tijdens het beleg van Maastricht in 1579 overal ingezameld
werden voor het ontzet van de stad. Bij de opstootjes en gewelddaden, die
ook in Den Bosch voorkwamen 110), waarbij beide partijen soms scherp
tegenover elkander stonden, was aanvankelijk de onrust echter meer kunstmatig opgezweept door het uitdagend optreden van het Schermersgilde dan
dat het hier alleen maar om een spontane volksbeweging zou gaan.
Het waren in het jaar 1579 meestal slechts kleine groepen, die door een
brutale intimidatie in verschillende plaatsen de macht overnamen. Zonder
de keurbenden van uit ballingschap teruggekeerde calvinisten en de soldateska in Staatse huurdienst zou de agitatie tegen de geestelijkheid lang niet
zo 'n scherpe vorm hebben aangenomen 111).
Hoewel een figuur als Aertssen de zaak van de hervorming met overtuiging was toegedaan en hij bij een bezoek aan Gent met voldoening vaststelde, dat op zondag 4 januari 1579 in de Sint Nicolaaskerk van die stad
de H. Mis werd opgedragen « met luttel volke » 112), komen in zijn brieven
aan van Deventer slechts sporadisch hatelijkheden voor tegen de geestelijkheid. Hij keerde zich schamper tegen zijn geestverwanten in de Staten
109) vgl. blz. 154 en 159.
110) vgl. blz. 127 e. v., 139 e. v., 148 e. v.. 158 en 213 e. v.
111) vgl. ENNO VAN GELDER, Revolutionnaire Reformatie, blz. 45 e. v.
112) G. A., Arch. Pr. v. D., 4 jan. 1579. Deze kerk was in juli 1578 in een kazerne
veranderd, maar 1 januari 1579 als gevolg van de pas afgekondigde religievrede aan

de katholieken teruggegeven. De 10e maart van dat jaar namen de calvinisten de
gerestitueerde kerken opnieuw in bezit : J. E. NiVE DE MÉVERGNIES, Gand en république; la domination calviniste a Gand, blz. 33, 41 en 42.
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van Brabant, die wel riepen « papen, monnicken uyten raet », maar in feite
niets deden 113). Zijn felle wijze van reageren en de dikwijls zeer gekruide
taal, die hij zich daarbij veroorloofde, geven geen aanleiding te veronderstellen, dat verfijning in beschaving en omgangsvormen hem hiervan hebben
kunnen weerhouden.
Daarentegen spaarde hij in geen enkel opzicht de Spanjaarden. In een
brief aan de magistraat bracht hij de tijd in herinnering, nog zo kort
achter ons liggende, « van onser babylonysscher gevanckenisse » onder het
Spaans gebroed, dat nog steeds het Brabantse land bedreigde. Hoe schrikwekkend was toen het wangedrag van deze « Spaensche honden als torcken
ende heydenen » tegenover onze vrouwen en dochters. Ik zou het te boek
willen stellen, schrijft Aertssen, om het onze kinderen nog voor te houden.
Toen in Den Bosch geklaagd werd over de verplichtingen, waaronder de
burgerij gebukt ging, die zwaarder zouden wegen dan onder het bewind
der Spanjaarden, merkte Aertssen schamper op « heeft men alreede vergeten (oft eest al zoet ende aengenaem dat dese Engelen deden), dat onzen
heeren vanden zelven inden oven zynde veele zaecken affgedrongen worden » en dat men hen de strop om de hals deed, toen zij zich niet aanpasten.
Dát was tyrannie 114).
's-Hertogenbosch en
de Unie van Utrecht.
Met zekere voorkeur hanteerde Aertssen het woord patriotten om er de
zaak, waaraan hij zich met zoveel toewijding gaf, mee aan te duiden.
Ongetwijfeld heeft bij hem het besef geleefd, dat het in deze strijd niet
alleen ging om louter gewestelijke belangen, al heeft hij die zoals velen
van zijn medestanders geïdentificeerd met een soort calvinistische heilstaat.
Vandaar zijn ijveren voor aansluiting van de stad 's-Hertogenbosch bij de
Unie van Utrecht.
De gedachte aan zulk een nadere unie was reeds geruime tijd dierbaar
aan vele radicale aanhangers van de Staatse partij en niet alleen in het
Noorden. Reeds einde februari 1578 ijverde de Gentse stedelijke regering
voor een « teghen-verbande » tegen de in december gesloten zogenaamde
Tweede Unie van Brussel. Zij deelde mee te dien aanzien reeds adhaesiebetuigingen te hebben ontvangen van geestverwanten uit Brussel, Antwerpen
en 's-Hertogenbosch 115). Ook graaf Jan van Nassau, de grote promotor
113) G. A., Archief Pr. v. D., 2 maart 1579.
114) G. A., Archief Pr. v. D., 10 jan. 1579.
115) J. Taosée, Historische Studiën, blz. 274-275.
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van deze idee, dacht aan een verbond, waarin behalve Holland, Zeeland,
Utrecht, Friesland, Overijssel en Gelderland ook Gent, Brussel, Antwerpen,
's-Hertogenbosch en Maastricht zouden moeten worden opgenomen 116).
Deze Unie zou vanaf het begin een anti- katholiek en anti -frans karakter
dragen, wat aanleiding gaf tot ernstige meningsverschillen tussen graaf Jan
ende Prins 117) .
Onmiddellijk na zijn aankomst in Antwerpen nam Aertssen weer contact
op met de eerste secretaris van de Prins, Nicolaas Bruyninck, met wie hij
blijkbaar op zeer vertrouwelijke voet stond. Ook na de bemoeiïngen van
Bruyninck ten aanzien van de vernieuwing van de magistraat 118), hield
hij Aertssen en van Deventer op de hoogte van zijn activiteiten 119).
Aertssen en Bruyninck hadden in Antwerpen met elkaar lange propoosten
over verschillende kwesties. Laatstgenoemde zal de Bossche president hebben
ingelicht over het verloop van de buitengewone vergadering van de Staten
van Holland en Zeeland, die medio november in Gorcum plaats had, waarbij
hij als bijzonder vertegenwoordiger van de Prins aanwezig was geweest 120).
Gedeputeerden van Gent waren daar verschenen teneinde Holland en Zeeland
er toe te brengen zich bij een nadere Unie aan te sluiten 121). De avond
van de 16e december vertrok Bruyninck met een speciale opdracht naar
Haarlem, maar alvorens Antwerpen te verlaten verzocht hij Aertssen een
Bossche afgevaardigde, in casu Agylaeus, naar deze Hollandse stad te
zenden. Dit was dringend nodig, « want daer schoone poincten zullen geraempt wordden wel groot zijnde 36 bladeren », liet Aertssen enigszins
naïef van Deventer weten 122). Toen bleek, dat ondanks herhaald aandringen rond Kerstmis in Den Bosch nog steeds geen gevolg was gegeven
aan zijn oproep, verklaarde hij met de meeste nadruk, dat het volstrekt niet
de bedoeling was ons van de Generaliteit te scheiden. Het was echter noodzakelijk niet langer lafbekken in ons midden te dulden. « Wy zullen ons
gelove, eer ende eedt behouden » 123) .
Het ergerde de president verschrikkelijk, dat zijn geestverwanten in zijn
vaderstad zo laks waren. Zorgt er dan tenminste voor, zo merkte hij op,
116) Archives VI, blz. 432.

117)a. w., blz. 434.
118)Zie deze studie, blz. 155 en 166 e. v.
119) G. A., Archief Pr. v. D., 14 nov. 1578; VAN ZUIJLEN, II, blz. 966. Deze goede
relaties met Bruyninck waren daarom van zulk een grote waarde, omdat de Prins zo
goed als geen beslissing nam zonder zijn eerste secretaris er in te kennen : TROSÉE,
Het eerste tijdvak van het verraad van graaf Willem van den Bergh, blz. 31, noot 2.
120) VAN DE SPIEGEL, I, blz. 69 e. v.; vgl. voorafgaande noot.
121)a. w., blz. 63, 116 e. v.
122) G. A., Arch. Pr. v. D., 16 dec. 1578; vgl. ook postscriptum van brief dd. 10 dec.
1578.
123) G. A., Arch. Pr. v. D., 25 dec. 1578.
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dat Agylaeus of desnoods iemand anders de 10e januari in Utrecht aanwezig
is. Brussel, Antwerpen, Mechelen, Maastricht en andere steden zullen daar
vertegenwoordigd zijn. Den Bosch hoorde hier ook acte de présence te
geven « zoo wy die princepael frontier zijn » 124). Agylaeus, die een zeer
bekwaam jurist was, schijnt zich bijzonder voor een nadere unie geïnteresseerd te hebben. Hij was een van deze Brabanders, die Filips II beschuldigden van ontrouw aan de Blijde Inkomste en aan de eed op de Brabantse
privileges, die hij tijdens zijn rondreis door de steden van de Nederlanden
in de hoofdsteden van het gewest bezworen had 125).
De Bossche president-schepen schijnt zijn zin niet te hebben kunnen
doordrijven. Voorlopig trouwens hielden alle Brabantse steden zich afzijdig
van de Unie, die 23 januari 1579 te Utrecht tussen verschillende gewesten
gesloten werd.
Calvinistisch wantrouwen
in vredesacties.
De activiteit, die de radicalen in deze maanden ontwikkelden om een
nadere Unie tot stand te brengen, werd mede ingegeven door de vrees voor
de ontwikkeling in Artois en Henegouwen. Aertssen was over de gang van
zaken aldaar zo verontrust, dat hij van Deventer de raad gaf de tegen
hiervan niet op de hoogte te stellen. Zouden onze tegenstanders hier-partij
achter komen « zouden daer inne glorieeren ende haere hooffden opsteecken » 126). Radicale kringen in het Staatse kamp verdachten hun tegenstanders ervan, dat zij heimelijk in verbinding stonden met de vredesbeweging in de heide Waalse gewesten. Het zouden vooral de gematigde
elementen in de grote steden zijn, in casu Brussel, Antwerpen, Mechelen,
Den Bosch en Maastricht, die zich hieraan schuldig zouden maken. Het was
in dit verband dringend noodzakelijk, schreef de Bossche president aan van
Deventer, dat er in het geheim pogingen in het werk gesteld werden zulke
compromitterende brieven in beslag te nemen. Hij voorkwam al de princi.
piële bezwaren, die van Deventer tegen zulk een onsympathieke wijze van
handelen had 127), door te verklaren, dat het behoud van het land er van
124) G. A., Arch. Pr. v. D., 4 en 10 jan. 1579.
125) J. C. DE JONGE, Bijvoegselen en verbeteringen op de Unie van Brussel des
jaars 1577, blz. 6e. v.; vgl. Taxandria, 17e jrg., blz. 326. Over de betekenis van de
Blijde Inkomste voor de opstand zie P. SMIT, Enige opmerkingen over de considerans
van het placaet van verlatinge van 26 juli 1581, blz. 47 e. v.; zie ook P. GEUers, Het

beroep op de Blijde Inkomste in de pamfletten uit de Tachtigjarige Oorlog, in Standen
en Landen, XVI, blz. 1 e. v.
126) Zie noot 122.

127) Zie blz. 183.
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kon afhangen. Hij haalde daarbij het voorbeeld aan van Vlissingen, waar
op deze wijze een overval op de stad nog net voorkomen kon worden. In
één nacht werden daar toen drie en zeventig samenzweerders opgehangen
naar de baljuw van Vlissingen eens aan Aertssen had meegedeeld. Nooit
was het land in groter gevaar dan nu door de heimelijke conspiratie van
Artois en Henegouwen 128) .
Het was begrijpelijk, dat Aertssen cum suis weinig heil verwachtten van
eventuele vredesonderhandelingen tussen de Koning en de Staten Generaal
onder auspiciën van de Keizer. De 10e januari 1579 bracht de graaf van
Schwartzenberg in de Staten Generaal verslag uit van zijn onderhandelingen
met Parma, waarbij Matthias en de leden van de Raad van State tegenwoordig waren. Een commissie werd benoemd om met de keizerlijke commissaris in contact te treden om enige afzonderlijke punten te bespreken 129).
Aertssen stond zeer wantrouwend tegenover dit « lieffelijck tractaet van
Peys ». Het enige wat men bereikte was uitstel, waardoor de oorlog zou
worden gerekt en het onderhoud van het leger ons voor steeds grotere
moeilijkheden zou plaatsen. Hij verdacht de vijand er van de « peys » als
voorwendsel te willen gebruiken teneinde in het geheim een aanval te beramen en uit te voeren op een of andere stad, waarbij hij het wel eens
gemunt kon hebben op Den Bosch, omdat deze stad door de afwezigheid
van een Staatse bezetting een gemakkelijke prooi voor hen zou kunnen
zijn 130). De Bossche president vergistte zich inzoverre niet, dat Farnese
inderdaad niet van plan was zijn militaire operaties te laten doorkruisen
door vredesonderhandelingen, waarvan de afloop toch maar problematisch
was. Hij verkeerde op dat ogenblik in een gunstiger situatie dan zijn tegen
zins deze toestand uit te buiten door een spectaculair-standerwv
wapenfeit, waardoor bij velen de neiging nog groter zou worden zich met
de Koning te verzoenen 131) .

Aertssen en de prins van Oranje;
zijn Antwerpse vriendenkring.
Ondanks zijn radicale opvattingen had Aertssen in het algemeen een
grote waardering voor de prins van Oranje, met wie hij na zijn vertrek
uit Den Bosch zo gauw mogelijk in contact trachtte te komen. Hij trof het
niet, dat de Prins sinds 22 november afwezig was om door rechtstreekse
onderhandelingen met vertegenwoordigers van Gent in die stad orde op
128) G. A., Archief Pr. v. D., 4 jan. 1579.
129) JAPIKSE, Res, II, blz. 555 e. v.
130) G. A., Archief Pr. v. D., 10 jan. 1579.
131) VAN DER ESSEN, II, blz. 49-51; vgl. AKKERMANS, blz. 73.75.
191

zaken te stellen 132). Na de totstandkoming van een religievrede aldaar
reisde Aertssen naar Gent, waar hij in de middag van 4 januari 1579 een
onderhoud van twee uur had met Oranje. Hij lichtte de Prins uitvoerig in
over de toestand in 's-Hertogenbosch, de slappe houding van de gouverneur
aldaar 133), de beledigende uitlatingen van de zijde van de Bossche katho.
lieken aan het adres van die gouverneur alsmede aan het adres van de
Antwerpse kolonellen, de onregelmatigheid bij de verkiezing van nieuwe
dekenen voor het kramersgilde 134), de weigering van de katholieke schepen
Lombaerts de eed op de religievrede af te leggen 135), enz., maar, zo schreef
Aertssen teleurgesteld, liet haalde niets uit « Mijn Heere bleeff all bij syne
saechticheyt ». «Mijn Heere en will nyewaerts heenen soo dat my dunckt
(vuyt onpacienticheyt gesproecken), dat den eenen gouverneur soo slap is
als den anderen » 136) .
Door zijn vasthoudendheid en zijn ijver voor de zaak van de Staten
Generaal is Aertssen er echter in geslaagd de sympathie van de Prins volledig voor zich te winnen. In bepaalde weken sprak hij deze bijna dagelijks 137). Na een maaltijd met de Prins ten huize van diens naaste medewerker Bruyninck, waar zij zeer vertrouwelijk met elkaar spraken, gaf
Aertssen in een brief aan van Deventer te kennen, dat hij prijs stelde op
de vriendschap van zijn Bossche geestverwanten, maar dat hij als het er
op aan kwam maar één vriend bezat, de Prins 138). Toen hij uitvoer tegen
het verzet, dat in Den Bosch rees tegen de gouverneur, merkte hij op, dat
de Bosschenaren zich zouden moeten schamen, indien hun klachten de
Prins ter ore kwamen. « Dese Gedeon ende onsen allen gemeenen verlosser
van den gantsschen vaderlant wordt cleen respect gehouden byden vorsz.
tyrannen » (de Spanjaarden) 139).
Natuurlijk moeten wij er rekening mee houden, dat de Bossche president
zich wel bijzonder vereerd zal hebben gevoeld met de vriendschap van de
leider van het Nederlandse verzet. Dat hij echter wel wat bij Oranje kon
bereiken bewijst zijn durf op 18 februari 1579 onaangediend in een vergadering van de Raad van State te verschijnen teneinde de Prins enige
stukken ter hand te stellen, die de president uit Den Bosch ontvangen had.
In een hoek van de zaal onderhield de Prins zich langdurig met Aertssen,
132) Archives VI, blz. 505 e. v.; deze onderhandelingen hadden plaats in Dendermonde.
133) zie blz. 199.
134) zie blz. 197.
135) zie blz. 183.
136) zie noot 128. Met de andere gouverneur was de heer van Boxtel bedoeld.
137) G. A., Arch. Pr. v. D., 26 febr. 1579.
138) G. A., Arch. Pr. v. D., 2 maart 1579.
139) G. A., Arch. Pr. v. D., 10 jan. 1579.
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die vergenoegd opmerkte «den abt (van Sint Geertrui) ofte niemant die
dair alle tegenwoirdich waeren ende aensagen en derren niet een woirdt
meer kicken » 140) .
Tot het tot stand komen van deze goede verstandhouding zal de vriend.
schap hebben bijgedragen tussen Aertssen en verschillende personen uit de
onmiddellijke omgeving van de Prins. Zijn verwantschap met een van diens
vier secretarissen, de Bosschenaar Nicolaes van der Steghen 141), heeft hem
een « pied à terre » bezorgd in de prinselijke kanselarij, waardoor misschien
zijn goede betrekkingen met de eerste secretaris Bruyninck verklaard kunnen
worden.

Daarnaast had hij, om met Aertssen's eigen woorden te spreken, « noch
eenen goeden vrient int speel creegen, Boudewijn boudewijni, secretaris van
mijnen heere den Prince, daer ick blyde om zy » 142). Deze Boudewijns
was van huis uit ook Bosschenaar. De lakenhandelaar Wouter Bouwens,
die in zijn woning « Het Keizershof » de Staatse gouverneur van de stad
onderdak verleende, was zijn oom 143).
De familie Boudewijns of Bouwens stamde uit het nabij Den Bosch gelegen Berlicum 144). Zij heeft zich waarschijnlijk in de tweede helft van de
15e eeuw in 's-Hertogenbosch gevestigd 145). Boudewijn Boudewijns schijnt
een kundig rechtsgeleerde te zijn geweest 146). Hij was als secretaris werkzaam aan de griffie van de Raad van Brabant en aan die van de Staten
Generaal alvorens tot secretaris van de Prins te worden benoemd 147) en
schijnt zijn werk voor de Staten Generaal in zijn laatste functie nog enige
tijd te hebben voortgezet 148). Aanvankelijk met de Prins naar Holland
vertrokken werd hij 27 februari 1584 benoemd tot secretaris van de stad
Antwerpen 149). Tijdens het befaamde beleg van Antwerpen door Farnese
140) G. A., Arch. Pr. v. D., 18 febr. 1579.

141) Zie blz. 184 e. V.
142) G. A., Arch. Pr. v. D., 16 dec. 1578.
143) G. A., Arch. Pr. v. D., 14 apr. 1579.
144) De leden van dit geslacht werden om die reden dikwijls als van Berlicum of
van Berlikom aangeduid. Wij houden ons aan de naam Bouwens of Boudewijns, die in
het door ons besproken tijdvak in het algemeen gebruikelijk was.
145) Boudewijn Jansz., de vader van Wouter Bouwens (Voorname huizen, II, blz. 10),
woonde in 1501 al in Den Bosch. waar hij het ambacht van goudsmid uitoefende (Rechterlijk Arch. Den Bosch, R. 1269, f. 341v). Zijn vrouw Jenneke woonde in 1552 als
weduwe nog in de Hinthamerstraat (Stadsrekening B. 59, Settinghe van 1552).
146) A. J. VAN DER AA, Biographisch Woordenboek der Nederlanden, II, s. v. Berlikom; vgl. Biographie Nat. de Belg., II, kolom 269.
147) JAPIKSE, Res., I, blz. 457; a. w., II, blz. 19.
148) Vgl. ERENs, Tongerlo en 's-Hertogenbosch, blz. 260. Dat Boudewijns inderdaad
secretaris van de Prins was blijkt uit PRIMS, De kolonellen, blz. 59 en uit de tekst,
waarnaar in d'e volgende noot verwezen wordt.
149) Antwerpsch Archievenblad, V, blz. 229 e. v.
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trad hij op als waarnemend stadspensionaris 150). Boudewijns was een
overtuigd calvinist 151) en week na de val van Antwerpen definitief uit
naar het vrije gebied van de Republiek. Daar werd hij bij de oprichting
van de Haagse Raad van Brabant op 26 september 1591 benoemd tot lid
van dit college, tesamen onder andere met Dr. Andries Hessels als eerste
raad en met zijn voormalige collega in dienst van de Prins Nicolaas
Bruyninck 152). Later bracht hij het tot eerste griffier van de Raad van
Brabant 153).

Een andere vertrouwensman van Aertssen was Peter van Dyeven (Divaeus), die reeds eerder belangstelling getoond had voor de gang van zaken
in Den Bosch 154). Hij stamde uit een aanzienlijk Leuvens geslacht, onderhield vriendschappelijke relaties met Justus Lipsius, Vivianus en Ortelius
en had zekere faam gekregen als geschiedschrijver 155). Evenals Aertssen
was hij een vurig aanhanger van de prins van Oranje. In november 1578
benoemd tot tweede pensionaris van Brussel werd hij 26 januari 1579 reeds
ontslagen als gevolg van interne moeilijkheden in de boezem van de Brusselse magistraat 156). In 1580, na de terugkeer van Mechelen in het Staatse
kamp, ontving hij een benoeming tot pensionaris van Mechelen 157). Met
Dr. Andries Hessels en de pensionarissen van Gent en van Goes was hij een
van de ontwerpers van het bekende « placaet van verlatinghe » van 1581 158) .
Misschien was van Dyeven een zwager van de Brusselse schepen Mr. Jeronimus van den Eynde, eveneens een figuur uit Aertssen's Antwerpse vriendenkring 159). Van den Eynde geldt voor een der toonaangevende radicalen
van Brussel. Vanaf de oprichting in 1577 maakte hij deel uit van het befaamde college der XVIII- mannen 160). In 1578 werd hij benoemd tot
schepen van die stad en in de daarop volgende jaren meermalen herko150) a. w., VI, blz. 14 en 34.

151) Stadsarchief Antwerpen, Gilden en ambachten, 4830, f. 91. Vriendelijke mede.
deling van Prof. Dr. F. Blockmans, stadsarchivaris van Antwerpen.
152) JAPIKSE, Res., VII, blz. 468. Secretaris van der Steghen was 6 mei 1580 reeds
gestorven : Voorname Huizen, II, blz. 116. Met de vierde secretaris van de Prins,
Christiaan Huygens, afkomstig uit Terheiden bij Breda, schijnt Aertssen geen contact
te hebben gehad. Vgl. N. N. B. W., I, blz. 1179 e. V.
153) VAN DER AA, II. blz. 129. Een zoon van Boudewijn Boudewijns zou later als
natuurkundige grote faam verwerven : N. N. B. W., I, blz. 317.
154)Zie blz. 167.
155) B. N. de Belg., VI, kolom 68 e. v.
156) HENNE -WAUTERS, I, blz. 499; vgl. brief van Aertssen, waarin deze meedeelde,
dat van Dyeven hem uitvoerig gesproken had over de ondermijning van diens positie
in Brussel : Arch. Pr. v. D., 4 jan. 1579.
157)Zie noot 155.
158) DELFOS,

blz. 211.

159) Van Dyeven huwde 22 okt. 1560 Maria van den Eynde.
160) HENNE - WAUTERS, I, blz. 462.
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zen 161). Van den Eynde heeft een belangrijk aandeel gehad in de onderhandelingen tussen de Staten Generaal en de stad Gent einde 1578 162).
In 1582 volgde zijn benoeming tot gewoon lid van de Raad van Brabant 163) .
In Antwerpen zelf schijnt Aertssen weinig contact te hebben gehad met
leden van de magistraat aldaar. Hij spreekt er in zijn brieven tenminste
niet over. Zoveel te meer voelde hij zich echter aangetrokken tot de kolonellen in die stad. Met verontwaardiging keerde hij zich tegen Bosschenaren,
die beweerden, dat het velen in Antwerpen berouwde, dat zij daar met de
kolonellen zaten opgescheept. « Dats blasphemie » schreef de Bossche president aan van Deventer. De namen van degenen, die dit staande hielden,
dienden te worden opgetekend. « Iek will haer de collonnellen op haeren dack
seyn den » 164). Ook in Antwerpen kwamen bij Matthias en de Prins klachten binnen over de houding van de kolonellen, maar Aertssen stelde met
voldoening vast, dat deze ongefundeerd waren bevonden, waarop degenen,
die zich over de kolonellen zo smadelijk hadden uitgelaten, uit hun ambten
werden ontzet 165). Onder de kolonellen was het Adam Verhulst, met wie
Aertssen op bijzonder goede voet stond 166). Deze Verhuist wordt beschouwd
als de meest « linkse kolonel » en als een van de meest fanatieke calvinistische doordrijvers in de stad Antwerpen. Zijn dood te Utrecht op 4 augustus 1579 werd door de Antwerpse radicalen dan ook diep betreurd 167).
Het milieu, waarin Aertssen als voornaamste Bossche gedeputeerde in
Antwerpen verkeerde, was er een van extreem staatsgezinden, waarin het
calvinistische element volkomen de toon aangaf. Het tekent de presidentschepen als een revolutionair in zijn verzet tegen het gezag van de Koning
en diens landvoogd, in zijn strijd voor de verbreiding van het calvinisme.
Om deze doeleinden te bereiken achtte hij nauwelijks enig middel ongeoorloofd 168). Conservatief-revolutionair was echter zijn houding, toen hij hoog
opgaf van de gewestelijke en stedelijke privileges en zijn geestverwanten stelde
als dé verdedigers en handhavers van deze privileges tegenover hen, die in
de strijd verflauwden en dachten aan een verzoening met de landsheer 169).
De nauwe banden tussen verschillende en waarschijnlijk de meest actieve
radicaalgezinden van de hoofdsteden van Brabant zijn een bewijs temeer
161) a. w., II, blz. 539 e. v.
162) JAPIKSE, Res., II, blz. 470; Vgl. GACIIARD, Corr. de G. le Tac., IV, blz. 83 e. v.
en Mémoires Anonymes, III, blz. 159.
163) GAILLARD, III, blz. 356.
164) G. A., Arch. Pr. v. D., 14 dec. 1578.
165) G. A., Arch. Pr. v. D., 23 dec. 1578.
166) G. A., Arch. Pr. v. D., 10 dec. 1578, 25 jan. 1579.
167) F. PRIMS, De kolonellen, blz. 23, 28, 30, 45, 68 e. v., 279.
168) Vgl. blz. 183.
169) Zie noot 165.
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voor de gevoelens van solidariteit en zelfbewustzijn, die leefden bij de
Brabantse staatsgezinden 170). In de correspondentie van Aertssen vindt
men geen aanwijzingen voor het bestaan van nauwe relaties tussen de Bra.
banders en de radicalen van andere gewesten, behoudens misschien in de
kwestie van een eventuele aansluiting van de Brabantse hoofdsteden bij de
Unie van Utrecht, integendeel zelfs. Op de avond van 23 januari 1579 vond
er ten huize van de generaal (La Noue ?) een zeer heftig dispuut plaats,
waarbij de Brabantse patriotten de andere gewesten er een verwijt van
maakten, dat deze zich aan Brabant zo weinig gelegen lieten liggen. In zijn
noodtoestand was Brabant op zichzelf aangewezen 171) .
Leuven was uiteraard in deze kring van Brabantse patriotten van minder
belang sinds deze stad haar poorten moest openen voor don Juan. Toch
waren ook uit Leuven verbannen patriotten actief gebleven. Leuvense staatsgezinden bleven hun stad in de Staten van Brabant vertegenwoordigen 172).
Onder hen zal de buitenpensionaris Roeland de Rycke wel het meest op de
voorgrond zijn getreden. Deze was indertijd reeds door Alva in zijn ambtsuitoefening geschorst 1 73). Aertssen vroeg tenminste aan Prouninck van
Deventer, die de man blijkbaar kende, waarschijnlijk door de verwantschap
tussen van Deventer en Mr. Willem de Angelis 174), hem bij de Rycke aan
te bevelen 175) .
Aertssen's fanatisme door
Prouninck van Deventer
niet gedeeld.
Ondanks al zijn bemoeienissen in de Scheldestad verloor Aertssen geen
ogenblik de aandacht voor wat zich in 's-Hertogenbosch afspeelde. Hij
streefde er naar de positie van de hervormde schepenen zoveel mogelijk te
consolideren nu hun meerderheid van vijf tegenover vier door het vertrek
van de president was verloren gegaan en Mr. Reynier Everswijn door ziekte
dikwijls niet in de gelegenheid was de vergaderingen van de magistraat bij
te wonen.
Prouninck, die over zijn gedwongen verblijf in de stad blijkbaar allerminst enthousiast was en terug verlangde naar zijn buitenplaats kasteel
170) Vgl. blz. 176 e. v.
171) G. A., Arch. Pr. v. D., 24 jan. 1579.
JAPIKSE, Res., II, blz. 2 en 513.
172)
173) L. WILs, Een pensionaris van Leuven geschorst door de hertog van Alva, in,
Bijdr. Gesch. Oud-hertogdom Brabant, 38e jrg., blz. 115e. v.
174) Zie blz. 186.
175) G. A., Arch. Pr. v. D., 25 dec. 1578.
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Nieuw-Herlaer 176), kreeg de raad van 's morgens vroeg tot 's avonds laat
op het stadhuis aanwezig te zijn teneinde de katholieke schepenen iedere
mogelijkheid tot eigenmachtig optreden te ontnemen 177). Prouninck maakte
in deze periode nog niet de indruk van de radicaal-democratische en felcalvinistische voorman, die hij later zou blijken te zijn, toen hij als burgemeester van Utrecht de volkspartij, die het voor Leicester opnam, met
heilig vuur verdedigde en zich ontpopte als de meest energieke en bekwame
bestrijder van de Hollandse Statenpartij. Meermalen verweet Aertssen hem
slapheid en gebrek aan durf 178). Misschien zegt het in dit verband iets,
dat Prouninck 24 augustus 1578, terwijl het calvinisme in Den Bosch reeds
in volle opmars was, een zoontje nog katholiek liet dopen 179). Ook na zijn
verbanning uit Den Bosch deed hij zich aanvankelijk voor alles kennen
als een trouw aanhanger van de Prins, wiens politiek ten gunste van Anjou
hij in een bekende brochure verdedigde 180). Naast de fanatieke en practische Aertssen, die zich in zijn brieven altijd van de moedertaal bedient
en deze doorspekt met « schilderachtige » en populaire uitdrukkingen, is
Prouninck de beschaafde en ijdele edelman, die zich op zijn afkomst en
relaties doet voorstaan 181). Hij drukt zich in zijn briefwisseling bij voorkeur in het frans uit en heeft belangstelling voor de theoretische rechtvaardiging van de opstand der Nederlandse gewesten tegen de landsheer.
Niet minder wond Aertssen zich op over de gang van zaken bij de keuze
van nieuwe dekenen voor het machtige kramersgilde, die traditiegetrouw
rond Sinterklaas had plaats gevonden. Deze zouden gekozen zijn zonder de
gemene gezellen hierin te kennen. De president adviseerde van Deventer,
dat de schepenen moesten weigeren hen te beëdigen en dat hun de toegang
tot de stedelijke regering moest worden ontzegd. Ook tot de magistraat richtte hij in dit verband ernstige verwijten. Op geen enkele wijze mocht men met
deze keuze vrede nemen 182). Blijkbaar waren de katholieken er in geslaagd
de hervormde elementen in dit gilde, wier invloed einde 1577 te bespeuren
was, volledig naar de achtergrond te dringen 183). Het beroep van wijnhandelaar, dat Aertssen's vader uitoefende, maakt het niet onmogelijk, dat
176) Zie blz. 173.
177) G. A., Arch. Pr. v. D., 10 dec. 1578.

178) Zie blz. 183, 198 en 205.

179) Taxandria, 17e jrg., blz. 164.
180) B. A. VERMASEREN, Dr. Gilbert Roy of Regius, een gunsteling van prins Willem
van Oranje, in B. G. N., XI, blz. 59 e. v.
181) Vgl. W. WIJNAENDTS VAN RESANDT, Het ontstaan van de namen Wijnants,
Wijnants van Resant en Wijnaendts, in De Nederlandsche Leeuw, 72e jrg., blz. 53 e. v.
182) G. A., Arch. Pr. v. D., 14, 16, 23 en 25 dec. 1578. Aertssen noemde als nieuwe
dekenen de namen van Hickspoer, Servaes en de Bruijn.
183) Vgl. blz. 93.94 en 146 e. v.
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Aertssen ook wijnkoper was en van het ambacht der kramers deel uitmaakte.
Dit kan mede een verklaring zijn voor diens hevige verontwaardiging.
Ook in deze zaak schijnt Aertssen zijn zin niet te hebben kunnen door.
drijven. Medestanders als tegenstanders vonden hem blijkbaar een lastpost.
Veertien dagen na zijn aankomst in Antwerpen had hij op al zijn brieven
aan de magistraat, die hij bijna dagelijks verzond, taal noch teken gehoord 184). Brief na brief richtte hij tot de stedelijke regering over de
affaire Bloeijmans, maar hij ontving er nooit enig antwoord op 185). Men
was in Den Bosch gebelgd over de eigenmachtig ondernomen reis van
Aertssen naar Gent 186). Deze beklaagde zich eind februari er ernstig over,
dat er in zijn vaderstad weinig eerbied voor hem aan de dag werd gelegd,
« ja dat meer is men noch met my gheckken » 187). Toen de tegenstellingen
tussen hervormden en katholieken zich in Den Bosch gingen toespitsen werd
Aertssen in een pamflet genoemd « Dit is een valsche, helsche regent Die
de staten vande landen veel quaets in blaest, Gelyck eenen sot en dullaert
voor de staten raest » 188) .
Het is wel merkwaardig, dat deze man, die in Antwerpen als een man
van gezag werd beschouwd en dienovereenkomstig behandeld, in 's-Hertogenbosch niet volledig au sérieux werd genomen, zelfs niet bij geestverwanten.
Ofschoon van Deventer aanvankelijk zijn best schijnt te hebben gedaan
de brievenstroom van de president bij te houden, kreeg hij toch het verwijt
te horen, dat deze niet tevreden was met van Deventer's korte antwoorden
van veertien of vijftien regels 189). Later kwam het voor, dat van Deventer
maar vijf of zes regels schreef of in geen veertien dagen iets van zich liet
horen, wat Aertssen zeer terneerdrukte. Dikwijls voelde hij zich dan eenzaam en hekelde hij de ondankbaarheid van zijn stadgenoten voor wie hij
dag en nacht in de weer was. Ik zou goede sier maken, zo schrijft hij, maar
waar moet ik daartoe de tijd vandaan halen 190) ? Meermalen uitte hij zijn
verlangen naar Den Bosch terug te keren, maar ik kan niet, zo berichtte hij,
vanwege deze « quant » (Bloeijmans), die anders in de Staten van Brabant
vrij spel zou hebben 191) . « Omme myns vaderlant prouffyte will my alles te
buijten gaene ende liever sterven dan dat (zijn taak) nyet volbrengen » 192).
184) G. A., Archief Pr. v. D., 23 dec. 1578; vgl. de opsomming van verzonden brieven
van 19 dec. 1578.
185) G. A., Archief Pr. v. D., 17 jan. 1579.
186) G. A., Archief Pr. v. D., 4 en 17 jan. 1579. Vgl. blz. 192.
187) G. A., Archief Pr. v. D., 26 febr. 1579.
188) HERMANS, Kronijken, II, blz. 333.
189) G. A., Archief Pr. v. D., 19 en 20 dec. 1578.
190) G. A., Archief Pr. v. D., 9 en 26 febr., 2 en 23 maart 1579.
191) G. A., Archief Pr. v. D., 16 jan. 1579.
192) G. A.. Archief Pr. v. D., 4 jan. 1579.
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Jan van Hoorne's geringe prestige;
zijn zoon Maximiliaan volgt hem op
als gouverneur.

Men kan zich niet aan de indruk onttrekken, dat Aertssen zijn zaak geen
goed heeft gedaan door zich zo vast te bijten in de kwestie Bloeijmans en
diens optreden als mede-gedeputeerde van Den Bosch. Door zijn afwezig.
heid in die stad heeft hij de partij van de hervormingsgezinden aldaar in
ernstige mate verzwakt. Bovendien bleken de militante katholieken zowel
in als buiten de magistraat allerminst bereid hun tegenstanders zondermeer
terrein prijs te geven. Zij hadden het geluk, dat de gouverneur Jan van
Hoorn niet beantwoordde aan de hoge verwachtingen, die de Bossche calvinisten aanvankelijk van hem hadden. Hoewel hij openlijk uitkwam voor
zijn calvinistische levensovertuiging door met zijn gezin en zijn personeel
in de St. Jacobskerk het Nachtmaal bij te wonen 193), waardoor hij zich
in het oog van de katholieken verdacht maakte, slaagde hij er niet in zijn
gezag te doen gelden door zijn dikwijls weifelachtig optreden. In plaats
van krachtig te handelen gaf hij de voorkeur aan een zich nader beraden
tot grote teleurstelling van de radicalen 194). Aertssen gaf meermalen uiting
aan zijn diepe ontgoocheling : « Och Boxtel, Boxtel, hooch heffende, leech
daelende ». Een tractement van f 900,— of f 1000,— is voor hem niets,
terwijl in de kas van de Staten Generaal soms geen geld is voor een stuk
papier 195). Hoewel de leden van de stedelijke regering op verzoek van de
Prins op 9 november 1578 beloofd hadden de gouverneur eerbied en onderdanigheid te betuigen onder voorbehoud, dat hij de stadsprivileges niet
zou schenden 196), werd hem door een deel van de burgerij zo weinig respect
getoond, dat hij verscheidene malen in het openbaar werd uitgescholden
« hem vilipenderende met inorme naeroepen, deene zeggende, wy en achten
hem voir geenen gouverneur; laet hem gaen tot Boxtel knollen braden
ende zyne boeren regeren » 197) . Geen wonder, dat de man, die daarenboven voortdurend door ziekte werd gekweld, in een voltallige vergadering
van de stedelijke regering verklaarde, dat hij zich meer een balling voelde

193) MEINDERSMA, De reformatorische beweging, III, in Ned. Arch. voor Kerkgesch.,
VIII, blz. 69.
194) G. A., Arch. Pr. v. D., 14 dec. 1578.
195) G. A., Arch. Pr. v. D., 20 dec. 1578. Nadat een beambte er vandoor was gegaan
met f 100.000 was er op de griffie van de Staten Generaal zelfs geen geld voor aankoop
van papier om afschriften te maken, terwijl de salarissen niet konden worden uitbetaald : Archief Pr. v. D., t. a. p.
196) G. A., Notulen 9 nov. 1578.
197) G. A., Arch. Pr. v. D., 10 jan. 1579.
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dan een gouverneur 198). In januari ondernam hij nog een poging de militaire verdediging van de stad te reorganiseren. Hij ontsloeg daartoe de
kapiteinen van de tien stadsvendels, in meerderheid katholiek 199), en benoemde in hun plaats aanhangers van de nieuwe richting, al waren deze
naar de mening van Aertssen niet allen even betrouwbaar 200). Zijn plan
het aantal vendels van tien op twintig te brengen en daarover vier of vijf
kolonellen aan te stellen naar het voorbeeld van Antwerpen heeft hij
echter niet kunnen ten uitvoer brengen door de tegenwerking van de katholieken 201) .
Dirck Aertssen stelde toen al pogingen in het werk de zoon van de heer
van Boxtel, Maximiliaan van borne, heer van Locres, tot gouverneur van
Den Bosch te doen benoemen als opvolger van zijn vader 202). Hij slaagde
in deze opzet dank zij de steun van de Prins, die tegenover de Bossche
president-schepen verklaarde, dat hij de heer van Boxtel voor deze functie
nooit geschikt had gevonden en dat hij hem in september 1578 niet benoemd zou hebben, indien de nood niet zo gedrongen had 203).
Een ogenblik scheen de kans groot, dat Locres tot gouverneur van Overmaze benoemd zou worden, waar de toestand voor de Staatsen na de inname
van het kasteel van Karpen door Mondragon critiek dreigde te worden 204).
Door de tussenkomst van Bruyninck en Boudewijns, wier hulp door Aertssen was ingeroepen, daar Aertssen zelf door ziekte zijn bed moest houden,
ontving Locres einde januari 1579 van de Prins toch opdracht naar Den
Bosch te vertrekken. De Prins schijnt nog met de gedachte te hebben gespeeld enkele speciale commissarissen naar Den Bosch te zenden om zich
van de toestand te vergewissen. Dit plan ging echter niet door. De Bossche
president financierde bij wijze van voorschot uit eigen zak de reis van
Locres 205).
De 9e februari vertrok deze uit Antwerpen. De volgende dag kwam hij in
Den Bosch aan, voorlopig als assistent van zijn vader. De president lichtte
de magistraat schriftelijk in over de gang van zaken en prees de heer van
Leeres, die ondanks zijn jeugdige leeftijd bewezen had tot grote dingen in
198) G. A., Arch. Pr. v. D., 20 jan. 1579. Betreft klad van een brief, vanuit Den
Bosch verzonden aan Matthias.
199) Zie blz. 78.
HERMANS, Kronijken, II, blz. 446-451; Arch. Pr. v. D., 17 jan. 1579. Zo zou
200)
een van hun, Leemput, verklaard hebben, dat hij de papen zou beschermen of zij nu
recht of onrecht hadden, a want zij houden mij de mont open ».
201) VAN OUDENHOVEN, Silva-ducis aucta et renata (1670), blz. 154.
202) G. A., Arch. Pr. v. D., 20 dec. 1578.
203) Zie noot 200.
204) G. A.. Arch. Pr. v. D., 16 en 17 jan. 1579; VAN DER EssEN, I1, blz. 82.
205) G. A., Arch. Pr. v. D., 24, 28 en 31 jan. 1579.
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staat te zijn 206). Ook Matthias richtte zich tot de stedelijke regering met
het verzoek in oprechte goede wil met Locres samen te werken 207).
De aankomst van Locres in Den Bosch viel samen met een inval van
Parma in de Meierij 208). De hoofdstad verkeerde in gevaar en de jonge.
man ging dan ook direct met « goede diligentie ende debvoir » aan het
werk. Hij beschikte al spoedig over een autoriteit, die zijn vader er nooit
had bezeten, en de stedelijke regering beijverde zich hem gunstig te stemmen 209). Voor het einde van de maand verliet de heer van Boxtel Den
Bosch, waarop zijn zoon een definitieve commissie kreeg als gouverneur 210) .
Jan van Hoorne trok zich met zijn gezin terug in Kleef, waar hij wederom
door ziekte werd geplaagd. Reeds eerder, na de Beeldenstorm, had hij in
Kleef een toevluchtsoord gevonden 211). Dat hij zich nu opnieuw naar dit
gebied begaf, kan er op wijzen, dat hij op dat ogenblik neigde naar een
verzoening tussen de Nederlanden en koning Filips, waardoor zijn wankel.
moedig optreden in Den Bosch verklaard kan worden. Hertog Willem van
Gulik, Kleef en Berg streefde er reeds lang naar zulk een verzoening tot
stand te brengen. In maart 1579 werd hij door de keizer officieel aangewezen als een van de keizerlijke commissarissen voor de in Keulen te
openen vredesonderhandelingen 212). Hij genoot tijdens deze onderhandelingen het vertrouwen van paus Gregorius XIII en diens nuntius Castagna 213).
Indien de heer van Boxtel in 1579 in bepaald opzicht sympathiek kan
hebben gestaan tegenover de gedachte aan een herstel van normale betrek
tussen landsheer en onderdanen dan zal de invloed van zijn tweede-kinge
vrouw Anna van Flodorp hieraan niet vreemd geweest zijn 214). Hoewel het
calvinisme toegedaan; sloot zij in Den Bosch een katholiek als Goyart van
Vlierden niet uit van haar vriendenkring. Vanuit Kleef schreef zij aan
Prouninck, dat zij hoopte, dat « wij ons diessen toekomenden Sommer eins
ijn Vreede Ende reusten met merder genoechten mochten sijn dan Wir her-

206) G. A., Archief Pr. v. D., 9 febr. 1579.
207) VAN ZUIJLEN, II, blz. 977.
208) Zie blz. 207.
209) G. A., Archief. Pr. v. D., 16 febr. 1579; VAN ZUIJLEN, II, blz. 978.
210) A. R. A., Audience 551, f. 17. Brief van de Bossche magistraat dd. 25 febr. 1579
aan Matthias met een verzoek om een afschrift van deze commissie, haar door de
audencier Pottelsberghe geweigerd. De le maart werd deze commissie de stedelijke
regering toegezonden, nadat deze zich met de benoeming van Locres had accoord ver
-klard:Ach.PvD,1en2
maart 1579.
211) GOETHALS, Dictionnaire généalogique, III, t. a. p. (niet gepagineerd).
212) GACHAen, Actes II, blz. 164. Zie AKKERMANS, blz. 45 en 82.
213) BROM - HENSEN, Romeinse Bronnen, I, blz. 583 en 621.
214) Zijn eerste en zijn derde vrouw stamden beiden uit een streng calvinistisch
milieu. Zie blz. 120.
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voerrens gedaen hebben », zodat zij met haar echtgenoot nog eens van
Deventer zou kunnen bezoeken teneinde samen vrolijk te zijn 215).
Bij een groot deel van de adel was elk enthousiasme voor de zaak van
de opstand al lang verdwenen. Hele gezinnen en families waren uit elkaar
gescheurd door verschillen in politieke en godsdienstige overtuiging. De
heer van Boxtel heeft dit zelf ervaren. Terwijl zijn tweede zoon, de heer
van Locres, een trouw dienaar van de Staten Generaal bleef, zou zijn oudste
zoon Gerard van Hoorne, heer van Bassigny, nog voor het einde van 1579
definitief de partij kiezen van de Koning 216).
Een andere Hoorne, Willem, heer van Heeze, indertijd een van de meest
vooraanstaande staatsgezinde edelen, maar sinds enige maanden een van
de leiders van de beweging der Malcontenten in de Waalse gewesten 217),
had begin januari 1579 op grond van zijn vroegere verdiensten tot de Staten
Generaal het verzoek gericht hem aan te stellen tot gouverneur van Brussel,
Maastricht, 's-Hertogenbosch of Lier 218). Het is begrijpelijk, dat de Staten
hierop niet ingingen.
Opnieuw spanningen; calvinistische
dreiging vanuit Antwerpen;
een Bosch' complot tegen de staat ?
Locres trof het niet, dat de spanningen tussen katholieken en hervormden
in Den Bosch sinds begin 1579 weer met de dag toenamen. Medio januari
werd er door de Antwerpse calvinisten opnieuw, zoals in augustus 1578 219),
een poging ondernomen 's-Hertogenbosch te overvallen, waartoe 1500 man,
waaronder soldaten van het garnizoen van Lillo, scheep gingen. Aertssen
waarschuwde Prouninck hen tot Gorcum tegemoet te doen varen «ende
laetse metten Iersten innecommen » 220). De Bossche stedelijke regering
wist ook nu weer, tijdig ingelicht, de opzet van de Antwerpenaren te doen
mislukken 221).
Teneinde aan deze spanningen het hoofd te bieden en de stad 's-Hertogenbosch nauwer te binden aan de zaak van de Staten Generaal schijnen de
215) G. A., Archief Pr. v. D., 9 april 1579. Een minuut van een brief van Prouninck
aan haar : Archief Pr. v. D., 11 maart 1579.
216) GoETHALS, t. a. p.
217)Hij had een groot aandeel in de bevrijding van Den Bosch van het Hoogduits
garnizoen : zie blz. 59.
218) GACHARD, Actes, II, blz. 124 e. v.
219)Zie blz. 156 van deze studie.
220) G. A., Archief Pr. v. D., 30 jan. 1579, benevens een in cijfercode gesteld ongedateerd briefje.
221) VAN ZUIJLEN, II, blz. 967.
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Bossche radicalen de mogelijkheid te hebben overwogen een vergadering
van de Staten van Brabant in die stad te doen beleggen. Maar, zo merkte
de president-schepen op, « soe veele belangt in onse stadt de Staten te
commen syn all bruegels raetselen » 222).
Het vinden van geheime brieven van Prouninck van Deventer in het
Antwerps verblijf van een van de stadsboden door Gregoris van der Meer,
een van de onlangs in Den Bosch afgezette vendelkapiteinen 223) en naar
het oordeel van een tijdgenoot een militant katholiek 224), droeg er niet toe
bij de onrust te verminderen. Vooral Aertssen, aan wie deze brieven gericht
waren, was ten einde raad « nyet wetende achterwaerts noch voirwaerts » 225) .
Hij zocht er een complot achter, waarin behalve Gregoris van der Meer
onder andere ook Jan Pijnappel 226), Jan Pels, oud-deken van de gewant.
snijders 227), en Lambert de Hase betrokken zouden zijn. De voornaamste
samenzweerder en leider van deze groep was volgens Aertssen de Bossche
notaris Roelof Noppen, deken van de schutterij van de Oude Voetboog 228).
Deze zou daartoe in verbinding staan met Bloeijmans 229). Ook pensionaris
Loekeman, die op aandringen van Aertssen 15 december 1578 naar Antwerpen vertrokken was 230), werd door de Prins verdacht, maar ontkende
elke verstandhouding met de complotteurs 231) .
Loekeman verkeerde in Antwerpen als adviseur van de stadsgedeputeerden door het conflict tussen Aertssen en Bloeijmans wel in een bijzonder
moeilijke positie. Aanvankelijk sterk gewantrouwd door Aertssen, die hem
smalend «penseloeris» noemt als een trawant van de bloedhond (Bloeijmans) 232), werd hij door de president ter verantwoording geroepen. Deze
222) G. A., Archief Pr. v. D., 16 jan. 1579. In het begin van de 16e eeuw, tijdens de
Gelderse oorlogen, hebben de Staten van Brabant meermalen in Den Bosch vergaderd
VAN HEURN, I, blz. 419 en 436.
223) Zie blz. 78 en 200 van deze studie.
224) HERMANS, Kronijken II, blz. 474.
225) G. A., Archief Pr. v. D., 22 jan. 1579.
226) Een broer van Goeswijn Pijnappel, stadhouder van de hoogschout (vgl. blz. 101),
en van Marcelis Pijnappel, oud-policiemeester (vgl. blz. 100) : Voorname huizen, II,
blz. 210 en III, blz. 190. Een Joost Pijnappel was hopman van de schutterij van de
Jonge Voetboog (zie noot 228).
227) Wordt als deken vermeld bij de ondertekening van de Unie van Brussel
vgl. blz. 65. De gewantsnijders toonden zich reeds eerder tegenover de eisen van de
radicalen weinig meegaand : zie blz. 122. Een tak van de Bossche familie Pels had
zich in Antwerpen gevestigd en trad daar in deze tijd sterk op de voorgrond : PRIMS,
Beelden..., II, blz. 39e. v.
228) G. A., A. 235, f. 3v. Gaf ook later van anti- calvinisme blijk : P. G., Cartularium
Oude Schuts, f. 122 en 124 (handschrift no. 421).
229) G. A., Arch. Pr. v. D., 17 jan. 1579.
230) VAN ZUIJLEN, II, blz. 972.
231) G. A., Arch. Pr. v. D., 16 febr. 1579; zie ook t. a. p., 27 febr. 1579.
232) G. A., t. a. p., 27 febr. 1579.
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verbood hem ieder contact met Bloeijmans. Loekeman schijnt hieraan gevolg
gegeven te hebben 233).
Ook niet-Bosschenaren zouden in het complot betrokken zijn geweest,
met name de Antwerpse wapenhandelaar Hans van den Heuvel. Deze leverde
voor grote bedragen munitie aan de stad Den Bosch 234). Hij scheen vooral
het wantrouwen te hebben gewekt van de schatrijke en zeer staatsgezinde
Antwerpse koopman Jacques de la Faille, in deze jaren de eerste financier
van de stad Antwerpen 235). Meermalen drong de la Faille er bij Aertssen
op aan, dat ook in Den Bosch bezwarend materiaal tegen van den Heuvel
moest worden verzameld. Deze zou namelijk het laatste invasieplan van de
Antwerpse geuzen tegen Den Bosch daar voortijdig hebben bekend gemaakt.
De 24e februari werd van den Heuvel gearresteerd 236). Enige tijd daarna
is hij vrijgelaten vermoedelijk bij gebrek aan bewijs. De Bossche stedelijke
regering heeft in de daarop volgende jaren meerdere malen van zijn dienten gebruik gemaakt 237) .
Aertssen had het zogenaamd verraad van Noppen cum suis met andere
zaken, die voor zijn Bossche tegenstanders compromitterend zouden zijn, bij
de kolonellen aanhangig gemaakt en daartoe de hulp ingeroepen van
Boudewijns 238). Bossche perikelen zijn ook het onderwerp van gesprek
geweest in de Raad van State. Aertssen wendde zich eerst tot Jan van
Asseliers, secretaris van dit college, om hiervan het fijne te weten te komen.
Daarna riep hij in gezelschap van Nicolaas van der Steghen en van Charles
van Trello, gouverneur van Herentals, de steun in van Nicasius de Silla,
eveneens een secretaris van de Raad van State en een verwant van Trello.
De Silla deed zijn uiterste best voor de Bossche president, maar de Raad
van State weigerde, nog wel op advies van de Prins, de gevraagde inlichtingen te verstrekken in de overweging, dat de spanning en de tweedracht in
Den Bosch er alleen maar door vergroot zouden worden 239). Marnix van
Sint Aldegonde had in de Raad van State bovendien verklaard, dat de
toestand in Den Bosch voor wat betrof de veiligheid van de stad en de
trouw aan de zaak van de Staten Generaal niet zo critiek was als men had
doen voorkomen 240). Aertssen, die Marnix ten huize van derden weleens

G. A., t. a. p., 2 maart 1579.
VAN ZUIJLEN, II, blz. 971.
PRIMS, Beelden..., II, blz. 49 e. v.
G. A., Arch. Pr. v. D., 4 en 28 jan., 25 feb. 1579. Over het verloop van het
proces is niets bekend, aangezien het archief van de kolonellen verloren is gegaan.
237) G. A., Diverse Stukken, 8 nov. 1580 en 31 dec. 1582.
238) G. A., Arch. Pr. v. D., 25 jan. 1579.
239) G. A., t. a. p., 22, 29 en 30 jan. 1579.
240) G. A., t. a. p., 30 jan. 1579.
233)
234)
235)
236)
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ontmoette, liet duidelijk merken, dat hij diens gematigde houding weinig
kon waarderen en dat hij zich door Marnix in zijn plannen gedwarsboomd
achtte241). Tijdens zulk een ontmoeting, bij een maaltijd ten huize van de
heer van Frésin, generaal der levensmiddelen, gaf ook een invloedrijk man
als Leoninus tegenover Aertssen uiting aan zijn bezorgdheid over de gevolgen, die de benoeming van Locres tot gouverneur kon hebben voor de
orde en rust in Den Bosch. Hij eiste om die reden een afschrift van diens
commissie 242).
Met de hardnekkigheid, hem eigen, wist Aertssen evenwel te bereiken,
dat Noppen door toedoen van Jeronimus van den Eynde 13 maart in Brussel
voorwaardelijk in arrest werd gesteld. Op al zijn papieren werd beslag
gelegd 243) . Zelf diende hij een aanklacht in tegen van den Heuvel om diens
detentie in Antwerpen te verlengen 244). In 's-Hertogenbosch liet men echter
tot grote verontwaardiging van de president na van der Meer cum suis in
hechtenis te nemen. Prouninck en zijn medestanders kregen er van langs :
« Segge ick, dat ghy al te hoep veruerde menschen sydt, mensschen sonder
herten ende achterdencken, wandt de vyandt, ons overwinnende, en salt ons
ongheloent niet laten » 245) .
De verslagen van de verhoren, die Noppen in Brussel onderging, werden
de Bossche radicalen toegezonden om er nieuw materiaal, waaruit de schuld
van Noppen moest blijken, aan toe te voegen. Prouninck deelde mee, dat
er voldoende aanwijzingen waren van een samenzwering in Den Bosch,
gericht tegen Matthias en de Prins. De gouverneur was echter nog niet
handelend opgetreden teneinde erger te voorkomen, hoewel men hem ge.
wezen had op het risico, dat aan een afwachtende houding verbonden
was 246). Van den Eynde liet echter zijn ongeduld merken. De tegen Noppen
verzamelde bewijzen waren blijkbaar onvoldoende. Aertssen richtte zich
daarop tot Matthias, die de heer van Locres opdracht gaf een nauwkeurig
onderzoek in te stellen 247). Tot een formeel rechtsgeding schijnt het even.
wel niet meer te zijn gekomen. De 5e september 1579 werd de Bossche
notaris op last van de stedelijke regering van Brussel vrijgelaten. Twaalf
dagen later werd hij evenwel door soldaten van het Brussels garnizoen opnieuw gevangen genomen. Via Dendermonde, Antwerpen en Holland werd
hij naar het kasteel van Hedel getransporteerd, dat zo pas nog door enige
G. A., t. a. p., 31 jan. 1579.
G. A., t. a. p., 2 maart 1579.
G. A., t. a. p., 14 en 23 maart 1579; Diverse Stukken, 19 okt. 1581.
G. A., Arch. Pr. v. D., 15 en 23 maart 1579.
G. A., t. a. p., 23 maart 1579.
G. A., t. a. p., 26 maart 1579.
247) G. A., t. a. p., 1 en 2 april, 2 juni 1579.

241)
242)
243)
244)
245)
246)
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honderden uitgeweken Bossche calvinisten was ingenomen 248). Noppen was
er de persoonlijke gevangene van de voormalige Bossche gouverneur Locres
en werd tenslotte tegen betaling van een zeer hoog losgeld vrijgelaten 249).
De abt van Sint Geertrui
in het geding.
Ook Jan van der Linden, de abt van Sint Geertrui, zou van dit raadselachtig complot niet geheel onkundig zijn geweest 250). Hij had, tijdens de
ziekte van Aertssen, in de Staten van Brabant een motie ingediend en de
Staten verzocht een brief te richten aan de Bossche magistraat, waarin de
calvinisten aldaar werden beschuldigd van verstandhouding met hun Antwerpse geestverwanten teneinde met de hulp van een grote groep gewapende
burgers uit die stad een calvinistische greep naar de volledige macht in Den
Bosch mogelijk te maken. De meerderheid van de Statenleden wilde er
aanvankelijk niet aan. Met nadruk wees griffier Andries Hessels hen op
« d'humueren ende nature van onse stadt ». Een dergelijke brief, zo verklaarde hij, zou ernstige gevolgen kunnen hebben. Hij voelde zich bezwaard
zulk een schrijven te paraferen en wilde, mochten de Staten van Brabant
er toch toe besluiten de brief te laten uitgaan, slechts onder protest zijn
handtekening zetten.
Nadat de abt tot tweemaal toe een verzachting in de tekst had aangebracht, werd de brief goedgekeurd en verzonden. Zij veroorzaakte inderdaad
in Den Bosch « eene zeer groote alteratie ende tumulte ». De Bossche radicalen wilden weten « wie dese dilateurs ende valsche aenbrengers zyn geweest » en naar Aertssen beweerde zouden bijna alle Statenleden zich bij
hem zijn komen verontschuldigen met uitzondering van de abt, Bloeijmans
en de Bossche pensionaris. De Prins verweet Hessels, dat hij deze brief
had laten uitgaan, ook al had hij het stuk in zijn oorspronkelijke redactie
niet laten passeren 251).

248) Voor wat betreft deze belegering : A. R. A., Audience 1425/1, anoniem schrijven
vanuit Den Bosch dd. 1 sept. 1579. Ten onrechte betrekt F. Tarngelder de policiemeesters van 's-Hertogenbosch in dit beleg : Muntheer en muntmeester, een studie over het
Berghse muntprivilege in de tweede helft der zestiende eeuw, blz. 45; Arnhem 1955.
249) G. A., Diverse Stukken, 19 okt. 1581.
250) Zie noot 242.
251) G. A., Arch. Pr. v. D., 26 en 27 febr. 1579.
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Spaanse troepenoperaties in de Meierij;
het land in nood.
De ongerustheid van de Bossche president- schepen over de toestand in
zijn stad was niet geheel ongegrond, al verklaarde Marnix dan, dat het zo'n
vaart niet liep. Medio januari had men van niet officiële zijde uit Den
Bosch aan Matthias bericht, dat de verdediging van de stad daar bijzonder
zwak was en dat de stad door interne tegenstellingen werd verscheurd « de
sorte qu'il n'ayt possible d'allumer le feu de dissension davantage en une
ville que maintenant nous le voyons ». De stadsmuren waren op negen à
tien plaatsen onvoldoende beschermd en bij de vendels zou slechts een
derde van de manschappen opkomen 252).
De 18e januari 1579 begon het Spaanse leger vanuit Visé in noordelijke
richting op te rukken. Na de inneming van Weert trokken de troepen onder
Ottavio Gonzaga de Meierij van 's-Hertogenbosch binnen en veroverden er
10 februari Eindhoven, practisch zonder tegenstand te ontmoeten. Ook
Helmond viel in Spaanse handen 253). Vanuit de richting van Aerschot
snelde een Staatse troepenmacht toe, maar deze werd na persoonlijk ingrijpen van Farnese in de pan gehakt. De Staatsen trokken gedeeltelijk in
noordelijke richting op Oirschot terug 254). De Bossche radicalen geraakten
bijna in paniek en zonden een spion uit, die van Parma's plannen echter
niets te weten kon komen. Zij deden een beroep op de Prins. « Dieu nous
veuille préserver et vous assister » 255) . De stedelijke regering toonde zich
daarentegen nauwelijks verontrust en berichtte Matthias, dat de ambachten
goed, bloed, lijf en leven veil hadden voor het behoud van de stad, die op
dit ogenblik door de hoge waterstand door water omringd was en dus
gemakkelijk verdedigbaar. Zij sprak zich om die reden uit tegen inneming
van garnizoen 256). Matthias had de magistraat namelijk bericht, dat Jan
van Rijswijck, gouverneur van Grave, van de Prins opdracht had gekregen
de Bossche stedelijke regering er toe te bewegen drie compagnieën in de
stad te doen legeren. Voorlopig werden deze compagnieën in Grave onder
257).
-gebracht
De magistraat trof echter wel enige voorzorgsmaatregelen en besloot
Boxtel te versterken en de bruggen in de toegangswegen tot de stad af te
252) G. A., t. a. p., 20 jan. 1579. Waarschijnlijk betreft het een brief van Prouninck
namens de Bossche patriotten.
253) VAN DER ESSEN, II, blz. 84 e. v.
254) A. R. A.. Audience 1746/1, 10 febr. 1579.
255) G. A., Archief Pr. v. D., 16 febr. 1579.
256) G. A., Diverse Stukken, 14 febr. 1579.
257) G. A., Arch. Pr. v. D., 14 en 26 febr. 1579. Vgl. VAN ZUIJLEN, II, blz. 967.
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breken 258). De inwoners van de dorpen Boxtel, Moergestel en Oisterwijk
en omgeving kregen aanzegging hun huizen te ontruimen en naar de stad
te vluchten, terwijl de gouverneur een ijlbode zond naar graaf Jan van
Nassau in Nijmegen 259).
Ook had Jan van Rijswijck bevel ontvangen materiaal voor een pontonbrug over de Maas bij Herewaarden gereed te houden. De gouverneur van
Grave deed via Prouninck, met wie hij regelmatig in verbinding stond,
een beroep op Den Bosch om het kleine stadje Grave hierin bij te springen,
waarvan de inwoners, « n'ont aucune puissance comparable à celle de
vostre ville» 260). Doel was het de ruiters van hertog Casimir van de Paltz
mogelijk te maken ongestoord naar Duitsland terug te keren. Door de
Kempen rondzwervend onder leiding van Maurits van Saksen, verschaften
deze duizenden ruiters zich er het nodige levensonderhoud door roof op
grote schaal. Naar het Noorden zich terugtrekkend, zagen zij zich door de
stad Den Bosch de toegang binnen de muren geweigerd 261). Naar de
Prins aan de gouverneur van Grave meedeelde, moest voorkomen worden,
dat zij zich nu in de omgeving van Den Bosch aan excessen te buiten
zouden gaan 262).
Deze behoedzaamheid teneinde de bewoners van de Meierij niet te veel
in het harnas te jagen liep parallel met de bezorgdheid van Farnese over
het gebrek aan discipline en de neiging tot muiterij bij de Spaanse troepen,
die door honger en zeer slecht weer geteisterd werden 263). Blijkbaar waren
beide partijen geschrokken van woedeuitbarstingen van de bevolking van
het platteland tegenover het soldatenvolk. Waartoe dat kon leiden ervoeren
vijf compagnieën Schotse en Engelse troepen in Staatse dienst, die eind
februari een dorp doortrokken in de omgeving van Gent. De boeren in die
streek hadden besloten geen wandaad, door soldaten bedreven, nog te
dulden en daartoe een soort organisatie in het leven geroepen 264). Toen
een boer in dat dorp door een van de soldaten vermoord was « les paisand
ont sonne la cloche sur eulx tellement, quil les ont taillé en pièche sauf
une compagnie, quy se retirat en une esglige ou ilz ont estez prive et, apres
les avon despoullé toud nudz, les ont jassez comme 1'ont feroit des bestes
258)Zie noot 256. Betreft dorsale aantekening.
259) VAN ZUIJLEN, t. a. p. In Nijmegen was einde januari 1579 de religievrede ingevoerd en de magistraat verzet naar de inzichten van graaf Jan. Gedurende de maand
februari woedde er een heftige strijd tussen calvinisten en katholieken : Archives, VI,
blz. 568-580.
260)G. A., Arch. Pr. v. D., 14 en 28 febr. 1579. Vgl. JAPIKSE, Res., II, blz. 621.
261) VAN DER ESSEN, II, blz. 87-88.
262)G. A., Archief Pr. v. D., 4 maart 1579.
263) VAN DER ESSEN, II, blz. 86; LEFÉVRE, blz. 514 e. V.
264) Mémoires Anonymes, III, blz. 316 e. v.
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sauvaiges » 265) . Enige weken tevoren had de Prins de inwoners van de
Meierij van 's-Hertogenbosch nog de schrik op het lijf gejaagd door bij
de Staten Generaal er op aan te dringen ongehoorzame troepenonderdelen
uit het kwartier van Ligny te doen overbrengen naar de Kempen en het
kwartier van 's-Hertogenbosch 266).
De Spaanse operaties in de Meierij bleken echter niet gericht te zijn
tegen 's-Hertogenbosch. De troepen van Farnese zetten hun opmars voort in
de richting Antwerpen en ondernamen een raid tot vlak onder de muren van
de grootste stad der Nederlanden. De Spanjaarden juichten om het geslaagde
bravourstukje, terwijl hun tegenstanders hoog opgaven van de mislukking
van een aanval, die zij rechtstreeks tegen Antwerpen en Vlaanderen gericht
achtten. Begin april sloeg Farnese het beleg om Maastricht. De gouverneur
van deze stad, die een garnizoen tot zijn beschikking had, bleek vastbesloten
zich tot het uiterste te verdedigen. Burgemeester Meerssen, die er een voorstander van was de stad over te geven om nodeloos bloedvergieten te voorkomen, zou zelfs van de Maasbrug af in de rivier geworpen zijn 267).
Het zag er voor de zaak van de Staten Generaal niet erg rooskleurig uit.
Om die reden werd een buitengewone en plechtige zitting van de Staten
Generaal beschreven voor de 26e maart, maar door allerlei bezwaren van
verschillende gewesten kon deze zitting eerst 11 april door Matthias geopend
worden 268). Deze drong er op aan, dat het nu meer dan ooit nodig was de
eenheid van het land te handhaven. Hij legde daartoe aan de leden van de
vergadering een groot aantal punten voor 269). Leoninus beantwoordde hem
namens de Staten met een lange en ernstige oratie. Nooit was de toestand
van de Nederlanden zo critiek geweest 270).
Op deze belangrijke vergadering was Aertssen echter niet aanwezig en
werd de stad Den Bosch vertegenwoordigd door pensionaris Loekeman en
door Bloeijmans 271). De hervormingsgezinde kapiteinen van de stadsvendels, onlangs benoemd, hadden er medio maart bij de magistraat nog op
aangedrongen alle gedeputeerden van de stad te ontbieden voor het uitbrengen van verslag en anderen in hun plaats naar Antwerpen te sturen met
het oog op deze buitengewone dagvaart. De hervormde schepenen stemden
hiermee in, maar de katholieke meerderheid verwierp het voorstel 272).
265) A. R. A., Audience 1746/1, 26 febr. 1579.
JAPIKSE, Res., II, blz. 678.
267) A. R. A., Audience 1746/1, 22 maart 1579.
268) JAPIKSE, Res., II, blz. VIII e. v.
269) GACHARD, Actes, II, blz. 181 e. v.; VAN DE SPIEGEL, II, blz. 22 e. v.
270) GACHARD, a. w., blz. 182; Boa, II, 13e boek, f. 101 e. v.
271) JAPIKSE, Res., II, blz. 513.
272) G. A., Arch. Pr. v. D., klad van een brief van Prouninck, gedateerd maart 1579.
266)

1,

Snelle verslechtering
van de verhouding
tussen katholieken en calvinisten.
Het moeten wel zeer belangrijke redenen zijn geweest voor de presidentschepen juist nu naar zijn vaderstad terug te keren. Er dreigde in Den
Bosch namelijk een volslagen anarchie. Sinds de bewuste brief van de
Staten van Brabant, waarin de houding van de Bossche patriotten veroordeeld werd 273), was iedere vorm van samenwerking tussen hervormden en
katholieken in de stedelijke regering onmogelijk geworden. Prouninck
deelde in de stadsvergadering namens de hervormde schepenen mee, dat
zij, « insiende de voirss. beschuldinge, het weenich respect ende groote
partijschappe, diemen ons bethoont », zich niet langer zouden inlaten met
het bestuur van de stad. Mocht niet achterhaald worden, wie de Staten
hadden aangezet tot het schrijven van deze brief dan zouden zij na 17 maart
niet meer op het stadhuis verschijnen 274). Een felle woordenwisseling had
plaats tussen Prouninck en Mr. Zeger, die de hervormden verweet, dat zij
de rollen omkeerden en dat zij de samenzweerders waren 275).
Ook in Den Bosch bleken de tegenstellingen steeds meer een godsdienstig
karakter aan te nemen. Terwijl wij over de houding van de geestelijkheid
gedurende de voorafgaande jaren nauwelijks ingelicht zijn, tenzij voor wat
betreft belastingkwesties, zijn er verschillende aanwijzingen, dat een geest
van strijdvaardigheid haar is gaan bezielen sinds de gebeurtenissen in de
tweede helft van 1578 voor de katholieken zulk een fatale loop waren gaan
nemen. Het besluit van paus Gregorius XIII van 16 juli 1578, waarbij
iedere medewerking aan de Staten Generaal op straffe van kerkelijke tuchtmaatregelen verboden werd 276), zal onder de Bossche clerus en bij vele
gelovigen zijn uitwerking niet hebben gemist. De 18e juli 1578 had de
Paus onder andere ook de bisschop van 's-Hertogenbosch Metsius bepaalde
volmachten te dien aanzien gegeven 277) .
De 7e januari 1579 werd Gijsbertus Masius, toen nog plebaan van de
Sint Janskathedraal, op het stadhuis ontboden en een dag later Gerard
Breuckelaer, pastoor van de parochie van Sint Cathrien. Van de zijde van
de hervormde schepenen werd hun verweten, dat zij door hun scherpe predikaties de geest van animositeit in de stad aanwakkerden en op deze wijze
273) Zie blz. 206.
274) Zie noot 272.
275) G. A., Archief Pr. v. D., 26 maart 1579.
276) G. BROM, Stukken betreffende Nederlandsche Kerkgeschiedenis van 1556-1580,
in Arch. voor de gesch. van het Aartsbisdom Utrecht, 22e dl., blz. 431 e. v.
277) a. w., biz. 436 e. v.

210

de religievrede schonden 278). In de Minderbroederskerk zou een pater er
zelfs openlijk voor zijn uitgekomen, dat Parma, mocht hij de stad willen
innemen, kon rekenen op de steun van vele Bosschenaren 279) .
Van hun kant zetten de schermers een minderbroeder gevangen op de
Gevangenpoort 280). De hervormden werd door een tijdgenoot, Mr. Heyman
Voicht ab Aut-Huesden, verweten, dat zij het oude geloof en zijn bedienaren
op geen enkele wijze ontzagen. Zo zou de predikant Jacobus 281), die predikte in de Sint Jacobskerk, de grootste van de beide parochiekerken, die
de calvinisten in september 1578 voor hun diensten hadden « overgenomen »,
zijn gehoor er zelfs openlijk op gewezen hebben, dat het een lofwaardige
daad was priesters te vermoorden 282). De vraag naar de juistheid van zulke
fel gekleurde berichten kan onbeantwoord blijven, aangezien de ongewone
heftigheid, waarmee een ontwikkelde leek als Mr. Heyman Voicht, licentiaat
in de beide rechten en advocaat-fiscaal bij het bisschoppelijk hof van 's-Hertogenbosch, een relaas gaf van de woelingen van deze jaren, op zich reeds
een aanwijzing is voor de uiterst gespannen voet, waarop katholieken en
calvinisten toen tegenover elkaar stonden.
Een bewijs hiervoor was ook het vertrek uit de stad einde 1578 van de
bejaarde Antonius van Leendt, vanaf 1546 prior van het grote Predikherenklooster in 's-Hertogenbosch. Hij had er de opkomst van het calvinisme en
de periode van de Beeldenstorm persoonlijk meegemaakt. In gezelschap
van een andere pater week hij uit naar Calcar, waarheen een jaar tevoren
ook Metsius zich begeven had 283). De calvinisten, met name de manschappen van het Schermersgilde, dreigden telkens opnieuw met de uitdrijving
van kloosterlingen en zelfs met aanslagen op hun leven 284). Vele geestelijken droegen burgerkleren, deels omdat zij ingeschakeld waren bij de
verdediging van de stad en met geweren bewapend, deels ook omdat het
naar het getuigenis van een kanunnik van het kathedraal kapittel «ten tyde
van den guesen zeer odieus was met lange clederen te gaene » 285).
Het is zeer moeilijk na te gaan hoe groot het percentage was van de
burgerij, dat zich bij de nieuwe religie had aangesloten. Doopboeken uit
die tijd van de calvinistische gemeente, zo zij al zijn bijgehouden, zijn niet
bewaard. Op de rugzijde van een van de laatste brieven, die Aertssen nog
278) HERMANS, Kronijken, II, blz. 445.
279) a. w., blz. 567; VAN HEURN, II, blz. 116.
280)VAN ZUIJLEN, II, blz. 1023.
281) vgl. blz. 154 van onze studie.
282) HERMANS, Kronijken, II, blz. 449 e. v.

283)G. A.,

MEYER,

284) a. w., t. a. p.

Chronicon conventus buscoducensis ordinis praedicatorum, blz. 204.

285)WALTMAN VAN SPILBEECK, Tongerloo's kloostergemeente te 's-Hertogenbosch
1578-1584, in N. Br. Almanak, 1890, blz. 248.

211

begin juli 1579 aan Prouninck richtte, werden in de vorm van een haastige
kladaantekening de getallen genoemd van 210 schutters, 180 leden van
stadsvendels en 125 manschappen onder kapitein Cleerhaegen, waarmee
waarschijnlijk het Schermersgilde bedoeld is. In totaal ging het dus om
515 manschappen 286). Het is niet uitgesloten, dat dit een opgave is van
een aantal radicale, meest calvinistische burgers, waarop de radicale partij
hoopte te kunnen rekenen in een laatste poging haar gezag te vestigen nu
het pleit bijna verloren was 287). Wanneer men onder het nodige voorbehoud het totale aantal in schutterijen en vendels georganiseerde burgers
op 3500 stelt 288), komen we dus tot een percentage van ruim 14,7 %
hervormingsgezinden of ruim een zevende van de burgerij. Het is niet meer
dan een waarschijnlijkheidsberekening, waaraan geen andere waarde dan
die van een verantwoorde gissing kan worden toegekend, al wordt ten aanzien van Brussel ook een dergelijke verhouding genoemd 289) .
Dat een bepaald deel van de burgerij echter naar het calvinisme neigde
zou men ook mogen afleiden uit een latere maatregel van de stedelijke
regering, die 1 januari 1580 tot nader order ieder optreden van de rede
Passie-Camere, Sunt Oncommer-rijkesam«tyvnMoijeDr,
ende alle andere diergelycke, egheene vuytgescheyden » verbood, een besluit, dat 19 januari 1580 door Farnese zeer werd toegejuicht, omdat zij
haarden zouden zijn van ketterse besmetting 290).
Toch is het gevaarlijk ook tijdens deze laatste fase van een algemeen
verzet in Noord en Zuid tegen de Spaanse politiek, waarin de godsdienststrijd het staatkundig denken zozeer vertroebelde, de idealen van radicalen
en calvinisten zondermeer aan elkaar identiek te achten. Toen de Bossche
stedelijke regering medio maart 1579 een rekest van « die goede patriotten
ende bourgheren deser stadt », waarin deze op juridische gronden de rechtmatigheid van het optreden van Bloeijmans als gedeputeerde betwistten en
diens terugroeping eisten, beantwoordde met de opmerking, dat de patriotten zich met het bestuur van de stad niet hadden in te laten, dienden de
patriotten de magistraat snel van repliek. In een brief, ondertekend door
Agylaeus, Aert Jeronimus van Kelst en zekere Dirck Anthonissen, waarschijnlijk in hun kwaliteit van leden van de commissie, die namens de

286) G. A., Arch. Pr. v. D., 5 juli 1579.
287) Vgl. blz. 229, noot 371.
288) Vgl. blz. 76-77.

289) H. PIRENNE, Historie de Belgique, IV/3, blz. 162.
290) G. A., Notulen 1 jan. 1580; A. R. A., Audience 1425/7, nos. 60 en 64. Na de
Beeldenstorm werden de Bossche kamers van rethorica door Alva opgeheven, zij het
niet met blijvend gevolg : HERMANS, Geschiedenis der Rederijkers in Noord-Brabant,
blz. 174; 's-Hertogenbosch 1867.
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calvinisten het contact moest onderhouden met de magistraat 291), spraken
dezen hun verwondering uit over de terechtwijzing van de zijde der stedelijke regering, « recht off zy supplianten alle vande gereformeerde Religie
waeren ofte dat de goede bourgeren, van wat Religie zy oick waren, byden
Religionsvrede verboden ware die eere ende welvaren deser stadt te voor deren, het welcke met gheene redene bestaen en mach » 292).
Ongeregeldheden en ontreddering.

De vijandige wijze, waarop katholiek en calvinist niettemin tegenover
elkaar stonden, leidde tot een uitbarsting, toen pastoor Breuckelaer 4 april
opnieuw op het stadhuis ontboden werd en daar ten overstaan van de
gouverneur en de hervormde schepenen Monincx en Everswijn een voor
hem zeer bezwarende verklaring ondertekende. Twee dagen later, daags na
Judica (Passiezondag), werd hij door de gouverneur uit de stad verbannen
en onder gewapend geleide heimelijk buiten de poort geleid. Het was voor
de eerste maal in deze periode, dat in Den Bosch een priester verjaagd
werd. Volgens een tijdgenoot zouden bij die gelegenheid ook plebaan Gijs
gardiaan van het Minderbroedersklooster uitgewezen-bertusMaind
zijn 293).
Op dat ogenblik greep de hoogschout jonker Jacob van Brecht in en voerde
met assistentie van manschappen van een der stadsvendels onder Herman
Colen 294) de pastoor in triomf naar de stad terug, waar deze door Wijnants,
Mr. Lombaerts, Mr. Zeger en andere katholieke leden van de magistraat
werd verwelkomd. Uit voorzorg werd hem voorlopig de uitoefening van
zijn ambt niet toegestaan en zou de hoogschout hem in zijn eigen huis
onderdak verlenen, die daarvoor door het stadsbestuur op ruime wijze
werd schadeloos gesteld 295). Zo hoog liep de twist op die dag, dat gouverneur Maximiliaan van Hoorne, door een tierende menigte omringd, in het
water gegooid zou zijn, indien de hoogschout niet persoonlijk tussenbeide
was gekomen, en op zijn beurt nauwelijks aan verbanning ontkwam 296).
291) De 29e november 1578 nam de magistraat er kennis van, dat Agylaeus, Aert
Jeronimus en Andries van Boxtel namens de hervormden in deze contactcommissie
waren benoemd : G. A., Notulen 29 nov. 1578. Anthonissen zal in de plaats zijn ge•
komen van van Boxtel.
292) G. A.. Diverse Stukken, maart 1579.
293) HERMANS, Kronijken, II, blz. 460.
294) Deze had zich reeds eerder verdienstelijk gemaakt : zie blz. 160. Vgl. ook
blz. 226.
295) VAN ZUIJLEN, II, blz. 986.
296) Een uitvoerig relaas van al deze gebeurtenissen in : HERMANS, Kronijken, II,
blz. 334 e. v., 456 e. v.; VAN OUDENHOVEN (1670), blz. 154 e. v.
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Tot dan toe had de hoogschout zich gedurende de laatste jaren op de
achtergrond gehouden. Hij was in de stad ook bij de katholieken zeer weinig
gezien; de talrijke processen, waarin hij betrokken raakte, getuigen van zijn
grote onpopulariteit 297). Bloeijmans en hij waren aanvankelijk vijanden
van elkaar, maar schenen onder de druk der omstandigheden de strijdbijl
te hebben begraven 298).
Tot de felle wijze, waarop de katholieken reageerden, zal een pamflet
hebben bijgedragen, begin april in Den Bosch verspreid. Daarin werd een
aanval gedaan op de hervormde schepenen, de predikanten, het consistorie
en de gouverneur 299). De calvinisten van hun kant lieten zich niet onbetuigd. Toen de hoogschout zich de 9e april verzette tegen het verhoor van
een jonge vreemdeling door leden van het Schermersgilde, werd hij openlijk
voor een oproerkraaier uitgescholden. In een brief aan Nicolaas Bruyninck
deelde van Deventer mee, dat het zeer slecht met hem zou zijn afgelopen,
indien de gouverneur niet op zijn beurt voor hem in de bres gesprongen
was 300).
De bevolking van Den Bosch was onder invloed van deze troebelen in
zulk een staat van opwinding geraakt, dat een groep Staatse soldaten, in
Tilburg vertoevend, van de stedelijke regering het consigne kreeg nog verder
van de stad te trekken « om de alteratie vanden bourgeren » 301) . Hoe groot
de chaos reeds geworden was, blijkt ook hieruit, dat er van Pasen tot begin
oktober 1579 in de stad door de schepenen geen recht werd gesproken 302).
Bemiddelingspogingen van de Prins;
opwinding rond het beleg
van Maastricht.

Geen wonder, dat de prins van Oranje en de Bossche president-schepen
zich ernstige zorgen maakten over de verslechtering van de toestand in
Den Bosch gedurende de laatste maanden. De Prins stelde 4 april de stedelijke regering ervan op de hoogte, dat hij besloten had Nicolaas van der
Steghen, « een van onsen dienaers », als zijn persoonlijke vertegenwoordiger naar Den Bosch te zenden met een door de Prins eigenhandig ondertekende instructie teneinde aldaar tussen de partijen te bemiddelen. Tevens
297) Vgl. HERMANS, Kronijken, II, blz. 568 e. v.; betreft een felle aanklacht van
Agylaeus tegen van Brecht. Zie ook blz. 78 van deze studie.
298) HERMANS, Kronijken, II, blz. 575.
299) a. w., blz. 332 e. v.
300) G. A., Arch. Pr. v. D., ± 15 april 1579; a. w., blz. 568.
301) VAN ZUIJLEN, Il, blz. 967.
302) a. w., blz. 986.
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deelde hij de magistraat mede, dat hij « den eersamen onsen lieven besunderen Derycken Artssoen » had toegestaan enige dagen naar 's-Hertogen-

bosch terug te keren, zogenaamd voor de behartiging van particuliere aangelegenheden 303). Aertssen zal er op gerekend hebben, dat het besluit van
de Staten Generaal van 9 maart, de schuld van 133.306 pond artois, die de
stad Den Bosch ter wille van het Hoogduits garnizoen had opgelopen, voor
rekening van de Staten te nemen, de stemming in die stad ten aanzien van
zijn persoon milder had gemaakt 304).
De 10e april overhandigde van der Steghen aan de Bossche stedelijke
regering zijn geloofsbrieven, maar hij weigerde de leden mee te delen, wat
zijn instructie precies inhield, omdat hij deze niet tot onderwerp van debat
wilde maken. Hij werd hierin krachtig bijgevallen door de presidentschepen, Prouninck en Everswijn. De tegenpartij stond echter uiterst wantrouwend tegenover de missie van haar oud-stadgenoot van der Steghen.
Van die zijde zou reeds opgemerkt zijn « n'avoir autres maistres ny superieure que son Alteze, Excellence et Estats generaux, ces trois ensemble.
et ne pas son Excellence apart ». Bovendien zou volgens de privileges alleen
aan een lid van de Raad van Brabant een dergelijke zending kunnen opgedragen worden 305). Nicolaas Bruyninck, die op zijn verzoek door van
Deventer nauwkeurig op de hoogte werd gehouden en die zich voor het
behoud van Den Bosch zeer inspande, trachtte de Prins nog te bewegen
verdere stappen te ondernemen, maar deze weigerde in de overtuiging, dat
hard optreden aan de toestand alleen maar kwaad zou doen. De Prins
spoorde de Bossche patriotten aan tot het betrachten van grote voorzichtig.
heid, want slechts op deze wijze was het mogelijk, zo schreef Bruyninck
namens de Prins, « que petit a petit restablira toute bonne union et correspondance entre les bourgeois et habitans de ladite ville ». In dit verband
prees hij de gedragslijn, die de jonge gouverneur sinds zijn aankomst in
de stad had gevolgd 306).
Bruyninck zowel als van Deventer deelden allerminst het optimisme van
Oranje en bedrukt eindigde de eerste secretaris van de Prins zijn brief
met de veelzeggende woorden « Qui sera l'endroict auquel je vous presenteray mes tres affectueuses recommandations » 307).
303) G. A., Arch. Pr. v. D., 4 april 1579, betreft een afschrift.
304) G. A., Diverse Stukken 9 maart 1579; GACHARD, Actes, II, blz. 158. Aertssen
schijnt daarna op eigen gezag en buiten de magistraat om een obligatie op dit bedrag
gelicht te hebben, een zaak, die in 1614 nog niet geheel opgehelderd was : VAN ZUIJLEN,
II, blz. 976 en 1216. Vgl. deze studie blz. 263.
305) G. A., Arch. Pr. v. D., ± 15 april 1579.
306) G. A., Arch. Pr. v. D., 14 april 1579. Zie ook brief van die datum, vanuit
Antwerpen door een zekere G. van der Penssen aan de president-schepen geschreven.
307) Zie voorafgaande noot.
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Algemeen scheen bij de Brabantse patriotten de vrees te leven, dat de
eventuele val van Maastricht er oorzaak van zou zijn, dat Den Bosch,
Mechelen en enige kleinere steden, ja dat zelfs Brussel voor de zaak van
de Staten Generaal verloren zouden gaan en het voorbeeld van Artois en
Henegouwen zouden volgen 308).
Er is trouwens een bepaalde overeenkomst tussen de jongste ontwikkelingen in Den Bosch en de gebeurtenissen, die zich in Mechelen afspeelden,
waar 9 en 10 april eveneens grote beroering heerste. De magistraat en het
grootste deel van de bevolking aldaar slaagden er in de vier compagnieën
Hollandse troepen, die binnen de stad gelegerd waren, in bedwang te hou.
den en iedere verdere uitbreiding van het garnizoen te voorkomen 309).
In vele steden, waar de calvinisten er nog niet in geslaagd waren de macht
over te nemen, gordden de katholieken zich aan ten strijde, niet van plan
zich nog langer in de hoek te laten drukken. Het zou hard tegen hard gaan.
De calvinisten van de Brabantse steden spanden zich dan ook tot het
uiterste in om te voorkomen, dat Maastricht zou moeten capituleren. Toen
verschillende gewesten de voorstellen, bij de Staten Generaal ingediend om
de voor het ontzet van die stad benodigde financiële middelen te vinden, te
lang aanhielden 310), besloten zij zelf handelend op te treden. Vertegenwoordigers uit Brussel, Den Bosch, Mechelen en Breda protesteerden
30 april in Antwerpen met de kolonellen en hun Antwerpse geestverwanten
tegen de laksheid, die de centrale regering op dit gebied aan de dag
legde 311) .
Namens Den Bosch waren daarbij aanwezig Erasmus van Houwelingen,
policiemeester, en Wouter Leyten, luitenant van de compagnie van Sint
Michiel of het Schermersgilde. Het initiatief daartoe was uitgegaan van
de gouverneur en de hervormde schepenen, die de policiemeesters en de
kapiteinen van de stadsvendels opgedragen hadden uit hun midden enkele
personen als afgevaardigden aan te wijzen. Maastricht bij te staan was
tenslotte niet meer dan een verplichting « van aller goede Liefhebbers heurs
vaderlandts tot heure mede-litmaeten, bondgenoeten ende naegebueren,
doende in diesen soe sy wilden dat hen in gelycke occurencie geschiede » 312).
Aangezien de gewesten zich nog niet tot dit vaderlands gevoel bleken te
kunnen opwerken, gaven de Prins en de Staten- Generaal toestemming voor
een openbare collecte langs de huizen, die in een stad als Antwerpen een

308) Mém.oirs Anonymes, IV, blz. 61 e. v.
309) a. w., blz. 66 en 94 e. v.
310) JAPIKSE, Res., II, blz. 697.
311) a. w., blz. 544.
312) G. A., Arch. Pr. v. D., 24 april 1579.
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onverwacht groot succes had 313). Ook in Den Bosch werd voor dat doel
langs de huizen omgegaan, wat ruim f 5640,— opleverde. Na aftrek van
een bedrag ten behoeve van de aankoop van buskruit kon voor het ontzet
van Maastricht f 4000,— worden afgedragen 314).
De Brabantse patriotten voelden zich in hun streven het belegerde Maastricht doeltreffende hulp te verlenen in de steek gelaten door hun geestverwanten buiten het gewest. Zij waren ook zeer ontevreden over de
samenstelling van de delegatie, die de Staten Generaal zou vertegenwoordigen op het Keulse vredescongres 315). Hoewel de Brabantse prelaten en
edelen er in op de voorgrond traden, waren de hoofdsteden als derde lid
van de Staten van Brabant er niet in opgenomen 316). Groot wantrouwen
koesterden de patriotten jegens de hertog van Aerschot, leider van de
delegatie, en de abten van Sint Geertrui en van Marolles. Dezen deden
zich naar hun mening wel voor als trouwe aanhangers van de Staten Generaal, maar waren in feite pacifisten, die in heimelijke verstandhouding
stonden met de vijand 317). Van de zijde van de patriotten schijnt dan ook
het plan te hebben bestaan het tweede lid van de Staten van Brabant te
hervormen en de vrijkomende plaatsen door edelen, die hun goed gezind
waren, te doen innemen 318). Op deze wijze zou de positie van Aerschot
van zelf worden ondermijnd.
Enige leden van de Staatse afvaardiging, die na het vertrek uit Antwerpen de 23e april, op weg naar Keulen, ook een nacht in Den Bosch overbleven 319), zouden volgens de Bossche calvinisten bij die gelegenheid met
enige vooraanstaande katholieke leden van de magistraat contact hebben
opgenomen en deze in hun anti-calvinistisch verzet hebben gestijfd 320).
In vele Brabantse steden groeide het verlangen naar vrede.

313) Mémoires Anonymes, IV, blz. 101 e. v.; Antwerpsch Archievenblad, XV, blz.

379-383.
314)

VAN ZUIJLEN, II, blz. 987.
JAPIKSE, Res., II, blz. 561; GACHARD,

Actes, II, blz. 178.
316) G.A.. Arch. Pr. v. D., 7 april 1579; brief van onbekende aan van Deventer.
317) Mémoires Anonymes, IV, blz. 87.
318) Zie noot 316.
319) De soldaten, die de delegatie begeleidden, de zogenaamde blauwrokken, werden
in een tiental herbergen ondergebracht : VAN ZUIJLEN. II, blz. 984. Op doorreis naar
Nijmegen werd het gezantschap door 90 gewapende manschappen van de Oude en
Jonge Voetboog, de Kolveniers en het Schermersgilde tot aan de grens van het hertogdom (Grave) geescorteerd : a. w., blz. 983-987; vgl. ook blz. 968.
320) HERMANS, Kronijken, II, blz. 571.
315)
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Onwil tot samenwerking;
Bossche eigenzinnigheid.

Het waren in deze periode vooral calvinisten, die ijverden voor een voortzetting van de strijd, desnoods tot het bittere einde. De Bossche patriotten
bereidden in het diepste geheim een raid voor in de Meierij teneinde op
korte termijn zoveel mogelijk klokken in beslag te nemen, die tot geschut
zouden omgesmolten worden. Het was een maatregel op last van Matthias
en de Prins. Zij beperkte zich niet alleen tot de Meierij, zodat een derge.
lijke geheimzinnigheid eigenlijk overbodig was 321), maar men achtte zulk
een voorzichtig optreden geboden « affin d'eviter toutes soupcons et malen
teste ville » 322). Uit de schutterijen en stadsvendels werden-tenduy
132 betrouwbare mannen gekozen, die voor dat doel versterking zouden
krijgen van 32 soldaten van het Bossche garnizoen in Hedel, 20 pioniers
uit Vught en Sint Michiels Gestel en 36 soldaten, waarschijnlijk afkom.
stig van het Staatse garnizoen in Heusden. Deze geselecteerde troepenmacht
zou zich de avond van de 22e april in alle stilte in de Vranckenhofstad, een
buiten de Vughterpoort en omgeving gelegen stadsgedeelte, verzamelen en
vandaar opmarcheren naar Sint Oedenrode, het beginpunt van deze actie.
De manschappen zelf zouden niet van het doel van hun tocht op de hoogte
mogen worden gebracht, terwijl tegelijkertijd een soortgelijke actie in het
kwartier van Maasland zou worden ondernomen 323).
Het achterhalen en openen van brieven van tegenstanders werd in deze
critieke periode veelvuldig als strijdmiddel toegepast. De Bossche calvinisten
verkregen daarbij de steun van hun geestverwanten in Breda, het voornaamste tussenstation tussen 's-Hertogenbosch en Antwerpen, waarheen de
Bossche president-schepen einde april weer vertrokken was 324).
Nicolaas van der Steghen was in Den Bosch achtergebleven, maar niets
wees er op, dat zijn zending namens de prins van Oranje iets heeft bijgedragen tot een minder scherp worden van de tegenstellingen in de stad.
De 7e mei laaiden in de stedelijke regering de twisten weer hoog op tussen
enkele katholieke leden en de hervormde schepenen, die blijkbaar hun
plaatsen weer hadden ingenomen. Op advies van de vendelkapiteinen hadden
de policiemeesters namelijk een opening in de stadsmuur doen aanbrengen

321) Vgl. JAPIKSE, Res., II, blz. 640.
322) G. A., Arch. Pr. v. D., 20 april 1579.
323) Zie voorafgaande noot.
324) G. A., Arch. Pr. v. D., 27 april en 10 mei 1579. Als vertrouwensman van de
Bossche calvinisten trad in Breda ondermeer een Nicolaas Cornelissen op : zie laatst.
genoemde brief.
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bij de Paustoren in de omgeving van de Hinthamerpoort. Voor deze
opening was een brede slagbrug aangelegd over de stadsgracht. Het motief
was, dat laatstgenoemde poort het verkeer niet kon verwerken, maar de
meerderheid van de magistraat zag er een poging in Staatse troepen de
kans te geven op een minder beschermd punt de stad binnen te dringen.
Diezelfde avond verschenen Mr. Zeger en anderen ter plaatse om persoonlijk
een begin te maken met de afbraak 325). Enkele arbeiders kregen een extra
premie om deze afbraak te bespoedigen 326).
Een tweede geschilpunt betrof het voorstel van de meerderheid van het
eerste en tweede lid iedereen, die niet wenste te arbeiden aan de fortificaties,
de kans te geven zich door een ander te laten vervangen. Dit gaf aanleiding
tot een heftige woordenwisseling tussen Jeronimus Wijnants en Mr. Zeger
enerzijds en Prouninck van Deventer anderzijds, die terecht opmerkte,
dat velen dan hun grotere kinderen of opgroeiende jongens zouden sturen,
zodat er van werken niet veel terecht kwam. Al werd door de andere partij
smalend opgemerkt : '« Zegerus by hadde voor my geregeert ende hoopte
oick te regeeren dat ick daer niet zyn en soude », Prouninck kreeg in dit
geval de ambachten mee 327). De katholieke voormannen pasten in hun
ijver weleens een soort afbraakpolitiek toe en wezen elk voorstel van hun
tegenstanders, ook al was het constructief, bij voorbaat van de hand.
Er heerste in het Staatse kamp grote ontevredenheid over het gebrek
aan medewerking bij de Bossche stedelijke regering ten aanzien van de
verlenging van de gemene middelen en de heffing van de 100e penning,
door Matthias bij de opening van de buitengewone zitting van de Staten
Generaal een minimum genoemd, wilden de Staten de strijd kunnen voortzetten. Namens de Staten van Brabant schreef Hessels aan de Bossche
regeerders, dat de generale middelen in Vlaanderen, Holland en Zeeland
gewoon werden opgehaald 328), dat Antwerpen reeds in een verlenging van
deze middelen had toegestemd en dat ook van de zijde van Brussel geen
moeilijkheden meer waren te verwachten. Hij herinnerde zijn vroegere
opdrachtgevers er aan, dat het hier niet ging om een bede van de koning
van Spanje als hertog van Brabant, « maar voor ons selffs ende tot onze
eygene ende des vaderslant behoudenisse ». Allen waren verplicht de onder-

325) G. A.. Arch. Pr. v. D., 8 mei 1579. Minuut van brief van Prouninck van Deventer
aan Aertssen.
326) VAN ZUIJLEN, II, blz. 979.
327) Zie noot 325. Nog de 3e april hadden de drie leden een nieuwe regeling getroffen voor het pionieren, waarop Wijnants cum suis nu terug wilden komen
Arch. Pr. v. D., 3 april 1579.
328) In Brabant heerste altijd een groot wantrouwen tegenover de Hollands-Zeeuwse
apartheidspolitiek. Zie blz. 177 en 196.
219

gang van het land te voorkomen « als zynde geheele litmaeten eens
lichaems » 329) .
Ook de opbrengst van de collecte voor het ontzet van Maastricht was
nog niet afgedragen, terwijl de Bossche gedeputeerden ter Statenvergadering
nog steeds niet meer uitgebreide volmachten hadden ontvangen.

Toenemende druk van calvinisten;
hun beroep op de Prins.
In Antwerpen had de Prins een langdurig onderhoud met Dirck Aertssen,
Erasmus van Houwelingen en Wouter Leyten, die sinds einde april in die
stad verbleven 330). Hij gaf beide laatstgenoemde vertegenwoordigers van
de Bossche radicalen de 20 mei een persoonlijke boodschap mee voor de
stedelijke regering, waarin hij nogmaals wees op de noodzaak de stad in
staat van tegenweer te brengen. De Prins adviseerde de magistraat eveneens,
en dat was iets nieuws, toe te stemmen in een aansluiting van Den Bosch
bij de Unie van Utrecht 331). Blijkbaar was hij gezwicht voor de steeds
heviger druk van de zijde van de radicalen, die op uitbreiding van deze
Unie al hun hoop gesteld hadden. Sinds half april trachtte de meerderheid
van de Antwerpse kolonellen door middel van straatoproeren de centrale
regering en de magistraat van Antwerpen te intimideren. Dezelfde 20e mei
werden de stadsbestuurderen enkele uren lang op het stadhuis ingesloten
teneinde hun bepaalde beslissingen af te dwingen 332). Nu de Waalse gewesten de 17e mei het verzoeningsverdrag met de Koning hadden getekend,
had het in de ogen van de radicalen weinig zin de politiek van voorzichtig
beleid nog langer voort te zetten. Ook de Prins zal hebben ingezien, dat de
tot nu toe door hem gevolgde tactiek gefaald had.
De calvinisten waren er zich maar al te goed van bewust, dat er voor hen
geen weg terug was. Hoe meer de katholieken onder dreiging van het
oprukkend revolutionair calvinisme zich schrap zetten en een oplossing verwachtten van de Keulse onderhandelingen, hoe feller de calvinisten ageerden. Hun gedachtengang werd bijzonder goed onder woorden gebracht
door Aertssen, toen deze van Deventer inlichtte over het gesprek van de
drie Bossche patriotten met de Prins. Hij spoorde hem aan een nog krachtiger houding aan te nemen « want willen wy onze stadt ruymen en zouden
nieuwaerts niet een verckenscot vor ons oopen vienden mer liever daer
zelffs by commende doot te vechten ende hén verjaeghen, die zulxs teghen
329) G. A., Ingekomen Stukken 19 mei 1579 (copie).
330) Zie blz. 216.
331) G. A., Ingekomen Stukken, 20 mei 1579 (copie).
332) PaiMS, De religionsvrede, blz. 233 e. v.
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ons willen pretendeeren » 333) . Bij zulk een mentaliteit, die men bij beide
partijen aantrof, was er voor verzoening geen plaats meer. Aan het einde
van deze burgerstrijd zouden of de katholieken of de aanhangers van het
calvinisme onder het juk door moeten. Het ging er nu maar om, wie van
beiden de worsteling het langst kon volhouden.
Meer dan de katholieken waren de calvinisten daarbij aangewezen op de
steun van buiten af. Nu de missie van van der Steghen geen resultaat had
opgeleverd, richtten de hervormde schepenen zich met een uitvoerig vertoog
tot de Prins, waarin zij hem verzochten persoonlijk naar Den Bosch te
komen. Waarschijnlijk hadden zij de hoop gekoesterd, dat alleen Oranje
door het gezag dat hij altijd in Brabant had genoten, er nog in zou kunnen
slagen de stad voor de zaak van de Staten Generaal te behouden. Tevens
vroegen zij de benoeming zowel van een nieuwe hoogschout als van een
nieuwe stadhouder, de aanstelling van andere rentmeesters, griffiers en
pensionarissen, het opmaken van een voordracht bij de keuze van nieuwe
ambachtsdekenen door alle leden van het ambachtsgilde, wijziging in het beheer van de zogenaamde geestelijke goederen (bedeling; armenzorg), zodat
de schamele burgers er meer van zouden kunnen profiteren dan tot nu toe
het geval was geweest, vervanging om de drie maanden van de stadsgedeputeerden, het reduceren van het aantal manschappen bij de schutterijen en
stadsvendels, zodat alleen de betrouwbare elementen overbleven, aanstelling
van drie kolonellen, de mogelijkheid overtreders van de religievrede bij
summier vonnis en de verspreiders van valse geruchten, waardoor de burgers tegen elkaar werden opgeruid, zonder gerechtelijke uitspraak te vervolgen, en andere. Zij waren echter verstandig genoeg in dit vertoog ook
twee clausules op te nemen, waarin zij de Prins en Matthias wezen op het
belang de Meierij te bevrijden van de overlast van doortrekkende troepen
en hun de raad gaven alleen in geval van een onmiddellijke bedreiging van
de stad op legering van garnizoen aan te dringen en dan alleen mét de
stellige verzekering van handhaving van een goede discipline 334).
Brabantse steden in beroering;
burgerstrijd nog met moeite voorkomen.

Blijkbaar was het wantrouwen van de katholieke meerderheid der burgerij
zo groot geworden, dat de meer gematigde patriotten alles in het werk
333) G. A., Arch. Pr. v. D., 21 mei 1579.
334) G. A., Arch. Pr. v. D., ± 18 mei 1579 (kladontwerp). Het laatste artikel, dat
spreekt over aansluiting bij de Unie van Utrecht en over « een vriendelyck gebeurlyck
verbont » met de nageburen Holland en Zeeland « om in tyde van noode ende belegeringe by henlieden troost ende onderstant te vynden a, is doorgeschrapt.
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stelden elke aanleiding tot het ontstaan van nieuwe onlusten te voorkomen.
Het giste in bijna alle steden van Brabant. Na de brutale calvinistische
ordeverstoring tijdens de Sacramentsprocessie in Antwerpen op de 28e mei,
kwam de burgerij van Mechelen in opstand tegen het Hollandse garnizoen.
De magistraat eiste op hoge toon de vervanging van dit garnizoen door
katholieke troepen. De Prins was gedwongen hieraan gevolg te geven en
met de Hollandse soldaten trokken enige honderden hervormingsgezinde
inwoners van de stad de le juni naar Antwerpen 335).
Op deze wijze werd het calvinistische element in Antwerpen weer versterkt, waar als gevolg van de troebelen van 28 mei het grootste deel van
de clerus uit de stad was verbannen.
De calvinisten versterkten ook hun greep op de stad Brussel na het mislukken van een aanslag op de stad op 4 en 5 juni door de compagnieën van
Filips van Egmont, generaal in Staatse dienst. Hierop volgde tot ontzetting
van de stedelijke regering een aanval van het gepeupel en de beruchte
Schotse soldateska op kerken en kloosters, waarbij zij zich aan schandelijk
vandalisme te buiten gingen 336).
Dirck Aertssen, op wie vanuit Brussel een beroep was gedaan om bij van
Dyeven en de Prins te bemiddelen ter zake van de keuze van nieuwe schepenen in die stad, die het vertrouwen zouden genieten van de radicalen 337),
lichtte de magistraat van Den Bosch in over de « groote Inorme moordadicheyt », die de graaf van Egmont onder de goede en trouwe patriotten van
Brussel zou hebben aangericht, indien zijn opzet met succes was bekroond
geweest. Hij spoorde de Bossche stedelijke regering aan de stad naar Brussels
voorbeeld te zuiveren van alle samenzweerders. Het was de enige manier
om orde en rust te herstellen 338).
Ook in Den Bosch was het begin juni onder invloed van de gebeurtenis.
sen in Antwerpen tot een uitbarsting gekomen. Een Staatse troepenmacht,
bestaande uit Engelse, Schotse en Franse soldaten, gelegerd in de Langstraat,
was de 3e juni opgebroken om naar Grave te trekken. Aangezien de bruggen rond Den Bosch vernield waren stokte de opmars. De Bossche burgerij
zag hierin een verdekte poging tot bezetting van de stad met steun van het
Heusdens garnizoen onder Johan Bacx, temeer omdat op die dag het
Schermersgilde met de bewaking van de poorten was belast. Er ontstond
grote opwinding. De burgers van de stadsvendels liepen te wapen en sloten
eigenmachtig de Sint-Janspoort, die tot de Langstraat toegang gaf, en
335) GACHARD, Actes, II, blz. 209 e. v., Corr. de G. le Tac., IV, blz. 154 e. v. Zie ook
Mémoires Anonymes, IV, blz. 131 e. v.
336) HENNE - WAUTERS, I, blz. 504 e. v.
337) G. A., Arch. Pr. v. D., 2 juni 1579.
338) G. A., Ingekomen Stukken, 7 juni 1579.
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daarna ook andere poorten. Er werd zeer intensief wacht gelopen, waarbij
de manschappen van het Schermersgilde geschaduwd werden en op de voet
gevolgd door hun tegenstanders. Zo hevig was de geprikkeldheid bij beide
partijen, dat zich op vele plaatsen botsingen voordeden. Slechts door het
ingrijpen van de gouverneur en van leden van de magistraat, die overal
verschenen waar ernstige moeilijkheden dreigden, kon erger voorkomen
worden.
Na de aflossing van de wacht weigerden de Schermers echter in te
rukken. Met ontplooid vaandel trokken zij de stad in en betrokken de wacht
op de markt vóór het stadhuis. De gehele nacht hing er een sombere drei-

ging boven de stad. De katholieken zouden terzelfdertijd gewapende bijeen.
komsten houden in kloosters en particuliere huizen. De Sint Janskathedraal
werd uit voorzorg gesloten. Het gerucht deed de ronde, dat alle geestelijken,
die nog geen jaar in de stad verbleven, verbannen zouden worden.
Tenslotte slaagde de gouverneur er in de gemoederen te kalmeren. Hij
zegde de commandant van het Schermersgilde toe, dat er maatregelen genomen zouden worden tegen diegenen, die op losse gronden zijn corps zwart
maakten en dat de geestelijkheid zich zou hebben te onthouden van het
organiseren van gewapend verzet. Ook Prouninck trad verzoenend op en
verdedigde het beleid van de vendelkapiteinen 339).
De 5e juni werd in aanwezigheid van de gouverneur, de stadhouder van
de hoogschout, schepenen, gezworenen, raadslieden en dekenen van de ambachten alsmede van de kapiteinen van de stad een verordening voorgelezen,
waarin beide partijen dringend werden aangemaand alle rancune en tweedracht te begraven. Op naleving van de religievrede zou nauwlettend acht
worden geslagen. Iedere burger, geestelijke of leek, die de religievrede nog
niet had bezworen, zou de gevraagde eed alsnog moeten afleggen op straffe
van verbanning. Bijzonder streng zou worden opgetreden tegen de verspreiders van valse geruchten of tegen hen, die medeburgers verdacht maakten zonder daartoe het bewijs te kunnen leveren. Alleen op advies van de
gouverneur en de kapiteinen zou de wacht versterkt mogen worden 340).
De gouverneur gaf in een brief aan Matthias uiting aan zijn vreugde over
dit resultaat. Er was niets onherroepelijks geschied, « dent je loue dieu
avecq espoires quil nous maintiendra au mesme estat» 341). De magistraat
droeg de inwoners van Engelen, Bokhoven en Hedel op boten ter beschikking te stellen voor de bouw van een schipbrug over de Dieze teneinde
339) G. A., Arch. Pr. v. D., 4 juni 1579. Minuut van brief van Prouninck aan Bruyninck, waarin hij de eerste secretaris van de Prins een uitvoerig verslag geeft van de
jongste gebeurtenissen. HERMANS, Kronijken, II, blz. 466 e. v.
340) G. A., Diverse Stukken, 5 juni 1579.
341) A. R. A., Audience 551, f. 92.
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het afvloeien van de Schotse en Engelse troepen in de richting Grave te
bevorderen. In andere dorpen, waar deze soldaten doorheen zouden trek.
ken, werden de bewoners door een stadsbode gewaarschuwd « hen goet in
tyts ewech te doen » 342) .
De gouverneur bleek de toestand echter toch te optimistisch beoordeeld
te hebben. Groot bleef de bezorgdheid over de slechte staat van de verdedigingswerken. Van de zijde van de patriotten werd de noodzaak beklemtoond
van de zending van een speciale commisaris namens de centrale regering,
« car en vérité tout ce que fortifions n'est rien ». De prinselijke afgezant
van der Steghen beschouwde zijn zending als mislukt en was bezig dit in
een verslag vast te leggen 343). Op voorstel van de schepenen werd de
20e juni op het stadhuis een conferentie belegd tussen de heer van Locres,
diens oudste broer de heer van Bassigny, voorheen meermalen in Den
Bosch opgetreden als gevolmachtigde van de Staten Generaal, maar nu sterk
overhellend naar de partij, die op vrede met de Koning aanstuurde 344),
Engelbrecht van Immerzeel, heer van Bokhoven en een gematigd aanhanger
van de Staten Generaal, en anderen 345) .
Het is niet bekend, wat er besproken is, maar deze bijeenkomst kan slechts
tot doel hebben gehad een oplossing te vinden voor de moeilijkheden, waarvoor de stad 's-Hertogenbosch zich geplaatst zag. In alle gewesten was de
toestand trouwens zeer verward en het is niet uitgesloten, dat een uitweg
werd gezocht in het opdragen van de souvereiniteit aan de prins van Oranje
over Holland, Zeeland en enkele belangrijke steden, waaronder Gent, Antwerpen, Utrecht en 's-Hertogenbosch. Geruchten van dien aard deden tenminste de ronde in het Spaanse kamp 346).
« Noot en vreegt gen previlegiën ».
Nu het beleg van Maastricht voor de Staatsen in een critieke fase was
gekomen, was men er meer dan ooit van doordrongen dat Den Bosch een
eventuele belegering zou moeten kunnen doorstaan. De le juli — Maastricht
had toen reeds gecapituleerd — stelde Matthias de stedelijke regering in
kennis van zijn voornemen Dr. Andries Hessels, Richard van Merode, heer
van Oirschot, en Karel van Malsen, heer van Tilburg 347), naar Den Bosch
342) VAN ZUIJLEN, II, blz. 968.
343) G. A., Arch. Pr. v. D., 15 juni 1579.
344) Vgl. blz. 127 e. v., 144 e. v., 156 en 234 e. v.
345) VAN ZUIJLEN, II, blz. 984.
346) LEFÉVRE, blz. 620.
347) Blijkens een schrijven van de vrouw van de heer van Boxtel aan van Deventer
behoorde de heer van Tilburg tot de vriendenkring van de vroegere Bossche gouverneur
en van van Deventer cum suis : zie noot 215.
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af te vaardigen teneinde met de magistraat te overleggen over de legering
in de stad van vier vendels van het regiment van kolonel Jacob van Steinbach348). Blijkbaar betrof het soldaten, die niet als anti-katholiek bekend
stonden, want Dirck Aertssen was er allerminst enthousiast over, dat de
Prins zijn keuze op dit regiment had laten vallen. De Bossche president
verkeerde na de val van Maastricht in een uiterst neerslachtige stemming,
« alzoo ick niet en kan genoch beclaghen den j ammerlycken moort Maes
te bevestigen ende dat men soo godtsjammerlycken-trichmeyna
metten verradighen hoop gequelt die goede patriotten van Maestricht, man,
wijff ende kindt soo deerlijcken laeten vermoirden ». En hij vervolgde
«hoe deerlijcken zijn wij inden druck gevallen ende al met de slappicheijt
des Princen » 349). In een laatste vermaan deed hij een beroep op zijn
Bossche geestverwanten « wilt toch alle mannelycken getroost zijn, voir
onze vaderlijcke stadt vromelijck strijden ende niet verlaeten ». Het is
onze laatste kans. Let daarbij niet op de opinie van de drie leden : « noot
en vreegt gen previlegien » 350). Aertssen was om begrijpelijke redenen de
laatste weken bijzonder zenuwachtig, wat zich uitte door zijn schampere
opmerkingen aan het adres van zijn naaste medewerkers, Zo verweet hij
van Deventer, dat deze wel Bruyninck stroop om de mond smeerde, maar
dat men hém in de steek liet onder meer ten aanzien van de betaling van
wapens en munitie, door Aertssen voor rekening van de stad aangekocht.
Ook van Houwelingen en Leyten kregen in dit verband een veeg uit de
pan 351) , Deze beiden zouden er ook de draak mee gestoken hebben, dat
de president-schepen zijn energie verspilde om in overleg met zijn Antwerpse
vertrouwensmannen een nieuw bestuursreglement voor Den Bosch op te
stellen 352). Blijkbaar beschouwden de Bossche hervormden hem over het
algemeen als een querulant, die door zijn fanatisme aan hun zaak meer
kwaad dan goed had gedaan 353). Het verminderen van het aantal brieven
van Aertssen aan Prouninck in de laatste maanden kan ook wijzen op een
toenemende verwijdering tussen Aertssen en de Bossche radicalen. Toen de
prins van Oranje Aertssen door bemiddeling van secretaris Boudewijns liet
weten, dat hij er geen bezwaar tegen had, indien de stad Den Bosch calvinistisch gezinde Schotten of Engelsen als garnizoen innam in plaats van de
soldaten van von Steinbach, verzocht Aertssen Boudewijns dit zelf aan de
348) G. A., Ingekomen Stukken 1 juli 1579 (copie).
349)G. A., Arch. Pr. v. D., 2 juli 1579.

350) Zie voorafgaande noot.

351) G. A., Arch. Pr. v. D., 3 juni 1579.
352) Zie noot 349. Dit reglement waarschijnlijk in de geest van de punten en
artikelen, die 12 juni in Antwerpen van kracht waren geworden : PalMs, De religions-

vrede, blz. 132 e. v.

353) Zie blz. 198.
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Bossche magistraat te berichten, omdat men hem daar niet meer respecteerde «ende van mijnen scrijven niet en hout » 354).
Er zit een tragische kant aan het leven van Aertssen. Toen het bloedig
treffen tussen katholieken en calvinisten in 's-Hertogenbosch van 1 juli 1579
hem ter ore kwam, gaf hij uiting aan zijn grote vrees « want myn hert
rust nacht noch dach dat my dunckt hemel ende erde te enge worden » 355).
Calvinistische greep naar de macht;

de Unie van Utrecht op het spel.
Dit bloedig treffen, dat de geschiedenis is ingegaan als de slag van het
Schermersgilde, was het sluitstuk van een zeer rumoerige dag. Afgaande op
niet gecontroleerde geruchten, dat Maastricht voor de Staatse partij verloren
was gegaan 356), had de stedelijke regering het Schermersgilde opgedragen
enige bruggen in de toegangswegen tot de stad af te breken.
De hervormden zagen hierin echter een list en weigerden hun medewerking. Er ontstond een volksoploop op de Markt. Namens het consistorie
eisten Agylaeus en van der Kelst in een voltallige vergadering van de
stedelijke regering een onmiddellijke beslissing ten aanzien van het al of
niet aanvaarden van de Unie van Utrecht. De magistraat zwichtte voor deze
eis en in aanwezigheid van de gouverneur, enige schepenen, waaronder
Wijnants, Lombaerts en Prouninck van Deventer, en van enige kapiteinen
werd van de pui van het stadhuis af verklaard, « dat die selve hen conformeren metter unie, den XXIIIe januarij lestleden tot Vuijtrecht gesloeten
ende gemaect, volgende den voeth vander unie, den XIIe junij lestleden
tot Antwerpen gepubliceert ende onderteeckent » 357) . De hervormden vonden deze wijze van afkondiging aanvankelijk niet voldoende en eisten, dat
de vendelkapiteinen ten overstaan van hun manschappen de tekst van de
Unie artikelsgewijs zouden voorlezen benevens de laatste brief van Matthias
en twee brieven van de kolonellen van Antwerpen aan de stad Den Bosch.
Niettemin scheen de rust terug te keren, totdat een soldaat van de compagnie
van Herman Colen, die reeds van zich had doen spreken als voorvechter van
de katholieke zaak 358), onverwachts een schot loste op de Schermers.
354) G. A., Arch. Pr. v. D., 3 juli 1579.
355) Zie voorafgaande noot.
356) De 3e juli zond de magistraat nog een bode naar Eindhoven om hierover
zekerheid te verkrijgen : VAN ZUIJLEN, II, blz. 968.
357) G. A., Diverse Stukken, 1 juli 1579 (copie).
358) Zie blz. 160 en 213. Herman Colen werd na de verzoening van de stad benoemd
tot commandant van een van de beide keurkorpsen, die de magistraat ter verdediging
van de stad in het leven riep : VAN ZUIJLEN, II, blz. 1000 e. v. Einde 1588 zal hij
wegens poging tot verraad worden terechtgesteld : a. w., blz. 1077.
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In een ogenblik was het gevecht in volle gang. De gouverneur kwam
tussenbeiden, maar de aankomst in de stad van jonker Nicolaas van Vlade
kasteel te Hedel, met een klein getal soldaten-racken,omdtvh
deed de strijd in groter hevigheid ontbranden. De katholieken, die ver in
de meerderheid waren, zouden geroepen hebben «, opse Parijs, opse Parijs ».
De burgers hielden zich schuil in hun huizen « en baeden Godt almachtig,
dat by syne godtlycke vreede tusschen beyde de partyen wilde vueghen,
dat vader, kynt, gebroeders, oomen, neffen, swagers ende naebueren maelcanderen wilde verstaen ende ophouden van maelcanderen doot te slaen,
twelc noch in geene steden vande Nederlanden geduerende dese trouble en
is geschiet » 359). Slechts bij het invallen van de duisternis staakte men
de strijd, die onbeslist eindigde 360). Volgens Bor zouden hierbij veertig
burgers zijn gesneuveld en honderdtwintig gewond 361).
Beide partijen zullen elkaar later beschuldigen dit gevecht te hebben
uitgelokt. Zeer waarschijnlijk hebben de katholieken het vuur geopend,
maar zij moeten tot het uiterste getergd zijn geweest door het optreden
van de calvinisten, die verklaarden, dat de lang verbeide dag nn was aangebroken en dat zij niet zouden rusten voor nog diezelfde dag alle geestelijken verdreven zouden zijn 362). Dat dit geen loze beschuldiging achteraf
was, blijkt uit de verklaring van de pastoor van Sint Cathrien, dat de
soldaten van het Schermersgilde de le juli het huis van de abdijheren van
Tongerlo in de Sint Jorisstraat reeds geheel hadden bezet en dat de aldaar
woonachtige priesters zeker de stad uit geleid zouden zijn, indien de katholieken niet de overhand behouden hadden 363).
De heer van Lorres, gouverneur van de stad, slaagde er de volgende dag
opnieuw in een soort modus vivendi te vinden. Plechtig werden van de pui
af enkele punten voorgelezen. Zij behelsden een generale vergetinge en
vergevinge van alles, wat tot nu toe was voorgevallen, een plechtige verklaring van de drie leden, « dat zy hen nimmermeer scheyden en zullen
vande hoecheyt ende generaliteyt van de geunieerde provincien ende dat
zy mit lyff ende goet vianden wesen ende blyven zullen van de spaengaerden, heure adherenten ende vianden vande gemeynen vaderlande » en de
belofte, dat de magistraat zich de 3e juli ernstig zou beraden over de Unie
359) HERMANS, Kronijken, II, blz. 337 e. v.
360)Een uitvoerig relaas van de gebeurtenissen van 1 juli 1579 ondermeer bij VAN
HEURN, II, blz. 118 e. v. en in HERMANS, Kronijken..., II, blz. 335 e. v., 534 e. v., 575 e. v.
361) Boa, Gelegentheyt..., blz. 43 e. v. Michael Aitzinger spreekt zelfs van 170 calvinisten en 30 katholieken, die omgekomen zouden zijn : De leone belgico, blz. 270.
Dit aantal is zeker overdreven. Een andere bron vermeldt 20 doden en 120 zwaar
gewonden : Chronicon conventus buscoducensis praedicatorum, blz. 204.
362) HERMANS, Kronijken, II, blz. 535-536.
363) WALTMAN VAN SPILBEECK, in Noordbrabantsche Almanak, 1890, blz. 246 e. v.
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van Utrecht en niet zou uiteengaan voor daarover een besluit was gevallen.
Intussen moesten de vendelkapiteinen hun mannen inlichten over de inhoud
en de betekenis van deze unie en de stemming dienaangaande peilen. Hiervan moesten zij bij de magistraat verslag uitbrengen, zodat er zoals in
Antwerpen een regeling getroffen kon worden, die alle partijen bevredigde.
Tenslotte spoorde de gouverneur alle goede burgers aan, « dat zy eenyder
in huer kercken Godt allesmachtig gebeden doen tot eenicheyt, lieffde vande
borgeren ende affkeringhe der plaegen ende straffen, die op dese stad
gevallen zyn » 364) .
Katholiek herstel;
onzekere toekomst.
Er was dus geen enkele aanwijzing, dat de hervormden het pleit verloren
zouden hebben. Eveneens op de 2e juli had de Prins, nog onkundig van
wat zich in Den Bosch had afgespeeld, gedurende de hele namiddag een
conferentie met de voltallige regering van Antwerpen op het stadhuis van
die stad. Het ging over de aansluiting bij de Unie van Utrecht en een nader
verbond tussen Holland en de Brabantse steden Antwerpen, Brussel, Bergen
op Zoom en 's-Hertogenbosch, « le plus rédoubtée » 365) .
De toestand in 's-Hertogenbosch leek op dit ogenblik voor de aanhangers
van de Staten Generaal zelfs gunstiger dan in een grote Vlaamse stad als
Brugge, waar de katholieken diezelfde 2e juli er in slaagden de macht van
een calvinistisch georiënteerde magistraat over te nemen. Twee dagen later
zouden Schotse troepen de stad echter binnentrekken, zodat de calvinisten
er hun positie versterkt zagen. Ook in de omgeving van Den Bosch hielden
zich enkele Schotse vendels op. Toen de 3e juli een trompetter van het
Spaanse leger voor de stad verscheen met brieven van Parma en er in de
stad opnieuw grote beroering ontstond, besloten de heer van Locres en
enige schepenen een beroep te doen op de commandanten van deze vendels
hun troepen in Den Bosch te doen legeren. De katholieken wisten dit tegen
te houden. Terzelfdertijd aanvaardde de gouverneur een aanbod van een
luitenant uit Den Briel twee vendels van het garnizoen aldaar naar Den
Bosch te doen overbrengen 366).
De angst voor een Spaanse aanval op Den Bosch, die vooral de hervormden met schrik vervulde, bleek echter averechts te werken. Niet alleen
364) G. A., Diverse Stukken, 2 juli 1579.
365) Mémoires Anonymes, IV, blz. 196.
366) VAN HEURN, II, blz. 123; HERMANS, Kronijken, II, blz. 582. Loeres had de
Staten van Holland ingelicht over de aansluiting van Den Bosch bij de Unie van
Utrecht : DELFOS, blz. 168.
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immers overwoog Parma geen directe aanval op de stad 367), maar hij was
zelfs verplicht zijn plannen op te schorten wegens de toestand van uitputting,
waarin zijn leger verkeerde 368).
Terwijl de stedelijke regering de 3e juli in een verslag over het gebeuren
er eindelijk in toestemde onpartijdige troepen als garnizoen te aanvaarden 369), maakten enkele strijdbare katholieken van de hardnekkige pogingen
van de hervormden tot versterking van de stad uitsluitend met ht n goedgezinde soldaten gebruik om nieuwe anti-calvinistische relletjes uit te lokken.
Zelfs personen daermen noyt ennighe suspicie op en heeft gehadt » namen
hieraan deel. De 4e en 5e juli werd een aantal verdachte personen door de
stedelijke regering uit de stad verbannen met steun van Adolf van Cortenbach, heer van Helmond. Daags daarna werd Herman Colen in verzekerde
bewaring gesteld teneinde een onderzoek in te stellen naar zijn aandeel in
de woelingen van de laatste dagen 370).
De toestand in Den Bosch was zeer verward. Dirk Aertssen werd in Antwerpen bij de Prins ontboden en deelde in zijn laatste brief aan van
Deventer mee, dat het diens uitdrukkelijke wens was, dat er krijgsvolk tot
de stad werd toegelaten 371). Philippe Asseliers, monstercommissaris van
de Staten Generaal, kwam naar Den Bosch en stelde zich persoonlijk borg
voor de Schotse soldaten 372). Het Gelderse Zaltbommel en het Hollandse
Geertruidenberg zonden volgens het relaas van een tijdgenoot gedeputeerden
naar Den Bosch « pour entre villes voysines d'icelle ville de Bois-le-Duc,
qui est plus forte et de grand importance » teneinde hun bemiddeling te
verlenen 373).
De katholieken wilden echter met betrekking tot de calvinistische troepen
niet verder gaan dan het geven van de belofte, dat zij deze in de onmiddellijke omgeving van de stad zouden tolereren, zodat de stad op ieder gewenst
ogenblik van garnizoen kon worden voorzien. De stedelijke regering kwam
aan het heersend gevoel van onveiligheid tegemoet door op 8 juli te laten
afkondigen, dat het iedere burger, geestelijke of leek, vrij stond de stad
367) A. R. A., Audience 1746/1 : « Brief discours sur ce quil semble ce pouvoir
faire commodement par tout ce mois de Juilet... ». Een deel van het leger zou oprukken in de richting Mechelen en vervolgens naar Vilvoorde, Brussel, Nijvel en Aalst.
Een tweede troepenmacht moest trachten Venlo te overmeesteren en voorts verder in
Gelderland oprukken. Maarten Schenck had Parma bericht, dat in vele Gelderse
steden een muiterij op het punt stond uit te breken : Audience 1746/1, 30 juni 1579.
368) VAN DER ESSEN, II, blz. 192.
369) DELFOS, blz. 168.
370) G. A., Diverse Stukken, 7 juli 1579. Concept van een brief van de magistraat
aan Matthias, waarin getuigd wordt van de trouw van de stad aan Zijne Hoogheid.
371) G. A., Arch. Pr. v. D., 5 juli 1579.
372) HERMANS, Kronijken, II, blz. 583.
373) Mémoires Anonymes, IV, blz. 198.

229

te verlaten en er weer terug te keren. Jonker Willem van Lier en van
Deventer waren hierbij aanwezig 374). Hoewel de tekst van deze proclamatie volkomen neutraal was opgesteld, waren het uitsluitend calvinisten,
die van deze gelegenheid gebruik maakten. De uitdrukkelijke bevestiging
van trouw aan het gegeven woord en de gemene zaak, door de magistraat
10 juli nogmaals beklemtoond 375), kon velen van hen niet van de vlucht
weerhouden. Van Meteren verwijt de Bossche hervormden dit voortijdig en
overijld vertrek, waardoor zij de positie van de katholieken indirect verstevigd hebben 376).
Dit bleek wel heel duidelijk uit een nieuwe proclamatie van de Bossche
magistraat van 16 juli 1579, waarin de uitgeweken burgers sterk werden
beknot in hun recht vrij de stad weer binnen te mogen komen. Van de
hervormde schepenen was alleen jonker Jan Monincx, die zich altijd op de
achtergrond had gehouden, daarbij nog aanwezig. De anderen hadden blijkbaar reeds de wijk genomen 377).
Het verbod de wacht te mogen betrekken, dat de 8e juli voor één avond
aan de Schermers was opgelegd, werd niet meer ingetrokken, wat feitelijk
op ontbinding van deze schutterij neerkwam. Enige anti- calvinistische ven
heer van Boxtel afgezet, werden opnieuw aange--delkapitn,or
steld 378). In het Spaanse kamp deden optimistische verwachtingen de ronde
over een nieuwe koers, die de stedelijke regering van 's-Hertogenbosch zou
gaan inslaan 379). Vooralsnog bleef dit echter een open vraag.

374) HERMANS, Kronijken, II, blz. 339e. v.

375) GACHARD, Actes, II, blz. 230.
376) EM. VAN METEREN, Historie der Neder-landscher en haerder Na-buren Oorlogen...,
f. 166.
377) HERMANS, Kronijken, II, blz. 341 e. v. Reiner Everswijn was 28 juni 1579 gestorven : a. w., blz. 471.
378) A. R. A., Audience 1425/2, brief van Adolf van Cortenbach aan zijn broer;
HERMANS, Kronijken, II, blz. 541 en 584. Het Schermersgilde werd 24 juli 1579 officieel
ontbonden : zie blz. 235 van onze studie.
379) LEFiWRE, blz. 632 en 640.
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DE MOEILIJKE WEG TERUG

Interventie in Bossche perikelen
vanwege Matthias en de in de
Unie van Utrecht verbonden gewesten.
Dat de belofte van trouw aan de gemeenschappelijke zaak, waarvan de
Bossche stedelijke regering in haar brief aan de Staten Generaal van 10 juli
1579 getuigenis aflegde, niet slechts een gebaar naar buiten was, bewees
de verhoging van de belastingen op wijnen en bieren, waartoe zij diezelfde
dag had besloten. Doel was nieuwe middelen te vinden voor de aankoop
van amunitie, kruit en lood 1). De brief van Parma, waarin deze zijn
vreugde uitsprak over de weerstand in Den Bosch tegen de kwade bedoelingen van ketters, sectarissen en andere kwade geesten, zal op het Bossche
stadhuis dan ook met gemengde gevoelens zijn ontvangen. Hij belooft hierin
gouden bergen en een terugkeer op elk gebied naar de tijd van Karel V.
De koning zal de stad bijzonder gunstig genegen blijven « ende tselffde
well billich is te doen voer ondersaeten, die hun soe vroemelyck verthoenen
tot zynen dienste » 2) . Dat de brief in het nederlands gesteld was zal tot
doel hebben gehad de Bossche gevoeligheid op dit gebied te ontzien 3).
Niettemin heerste er bij vele toegewijde aanhangers van de Staatse partij
een gevoel van onbehagen, ja van onrust over de gang van zaken in 's-Hertogenbosch. In het bijzonder waren de ijveraars voor de Unie van Utrecht
bevreesd voor een doorkruising van hun plannen. De 14e juli kwam een
delegatie namens graaf Jan van Nassau, de graaf van Rennenberg en de
gedeputeerden van de « naardere geunieerde provincien », op dat ogenblik
in Utrecht vergaderd, in 's-Hertogenbosch aan. Zij bestond uit Jodocus
Opius, abt van Rottum, en proost te Uskwert, Georg van Arkel, Johan van
Renes, Otto van Appeltern, heer van Persingen, en Joris de Gruyter. De
heren overhandigden de Bossche magistraat hun geloofsbrieven, gedateerd
11 juli 1579, en gaven uiting aan het grote verdriet van hun lastgevers toen
1) G. A., Diverse Stukken 11 juli 1579 (datum van afkondiging).
2) G. A., Ingekomen Stukken 12 juli 1579. Geen datum van ontvangst vermeld.
3) Vgl. blz. 114.
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deze vernamen wat er in Den Bosch was voorgevallen. Als goede naburen
achtten zij zich verplicht de magistraat er op te wijzen, dat geen middel
onbeproefd mocht blijven de beide tegenover elkaar staande bevolkingsgroepen op korte termijn met elkaar te verzoenen. Door hierin nalatig te
zijn zou men het de vijand gemakkelijk maken de stad te overmeesteren.
De naburige gewesten en steden konden hierbij niet onverschillig toezien,
omdat ook hun veiligheid op het spel stond.
De stedelijke regering stelde hen gerust en dankte de afgezanten van de
Unie van Utrecht voor hun welwillende gevoelens. Uit de publicatie van
8 juli, zo merkte zij op, bleek, dat de beide partijen van goede wil waren.
De regering van de stad had Matthias schriftelijk ingelicht en hem verzocht
naar ouder gewoonte enige leden van de Raad van Brabant als commissarissen aan te wijzen ten einde in Den Bosch orde op zaken te stellen. Boven
alles moesten de gezanten in kwestie er van overtuigd zijn, u dat die vande
voors. stadt hen zoo verre nyet en sullen vergeten, dat zy lieden postponerende eere ende eedt met den gemeynen vyandt des vaderlants yet zouden
willen tracteren oft handelen, wair deur by ennich voordeel tot prejuditie
ende hynder van tvaderlandt zoude mogen crygen, van geender intentie oft
meyninghe wesende hen te separeren vande generaliteyt, wairmede die
vande voors. stadt by solempnele geloeftenisse ende eede zyn verplicht ende
geconfedereert ». De magistraat verzocht dan ook dringend de Bossche
burgers en kooplui niets in de weg te leggen en aanvaardde dankbaar een
aanbod tot materiële hulpverlening in geld, levensmiddelen, schepen, munitie
en volk 4).
Aan deze krachtige houding zal de invloed van de griffier van de Staten
van Brabant, Dr. Andries Hessels, en van Richard van Merode, heer van
Oirschot, niet vreemd geweest zijn. Beiden hadden bij Matthias verslag uitgebracht over het onderzoek, dat zij in opdracht van de landvoogd in deze
bewogen julidagen te 's-Hertogenbosch hadden ingesteld 5). Matthias berichtte de Bossche magistraat, dat hij enkele personen had aangewezen, teneinde namens hem voorstellen te doen voor het herstel van de rust. Hij
drong er op aan intussen geen onberaden stappen te ondernemen en getuigde
van zijn goede gezindheid ten opzichte van de stad 6).
Een week later was deze buitengewone delegatie in 's-Hertogenbosch reeds
aangekomen. De leden ervan waren met overleg uitgekozen, namelijk Leoninus, Richard van Merode en de amman van Antwerpen van der Linden 7).
4) G. A., Diverse Stukken 14 juli 1579 (2 stukken). Vgl. VAN ZUIJLEN, II, blz. 996.
5) G. A., Ingekomen Stukken 14 juli 1579 (kopie van een brief van Matthias).
Vgl. blz. 224-225.
6) Zie voorafgaande noot.
7) VAN ZUIJLEN, II, blz. 978; ROELINK, blz. 58.
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Leoninus en de heer van Oirschot hadden in september 1578 de religievrede
in Den Bosch ingevoerd en voelden zich er voor verantwoordelijk, dat hun
werk niet teniet werd gedaan 8). De amman van Antwerpen was een broer
van Jan van der Linden, abt van Sint Geertrui, die in Keulen als Staatse
gedeputeerde reeds spoedig het vertrouwen genoot van de afgezant van de
koning, de hertog van Terranova 9). Dit maakte hem bij velen verdacht.
Wending in de Keulse vredehandel;
vredesactie van de abt van St. Geertrui;
zending van Bassigny.

De wijze, waarop de stedelijke regering hen onthaalde 10), wees er niet
op, dat hun zending uiteindelijk tot mislukken gedoemd was. De oorzaak
van deze mislukking was de keer, die de Keulse vredesonderhandelingen
plotseling genomen hadden. Nog de 12e juli hadden de gedeputeerden van
de Staten Generaal in Keulen op verontwaardigde wijze de voorstellen van
de keizerlijke bemiddelaars van 10 juli van de hand gewezen. Mede onder
de indruk van een ernstige ziekte van de hertog van Parma waren de vertegenwoordigers van de keizer 18 juli met nieuwe voorstellen gekomen,
waarin aan de eisen van de Staten ver tegemoet gekomen werd en die door
de leden van de Staatse delegatie, ook de hervormde, werden aanvaard 11) .
Op slag veranderde hun houding. Zij betoogden 20 juli in een bewogen
brief aan de Staten Generaal, dat er op grond van de nieuwe voorwaarden
geen reden was deze rampzalige en wrede oorlog voort te zetten en dat het
noodzakelijk was de Staten van de afzonderlijke gewesten terstond hierin
te kennen 12). De abt van St. Geertrui was op deze mogelijkheid reeds
vooruit gelopen en had 18 juli een persoonlijk schrijven gericht aan de
stedelijke regering van 's-Hertogenbosch. Een copie van de jongste vredes.
voorstellen sloot hij er bij in. De toestand ter plaatse was hem blijkbaar
bekend. Voorzichtig speculeerde hij op de besluiteloosheid van de stedelijke
regering. Hij drukte er zijn bevreemding over uit, dat veel landgenoten
nalieten « tgene zy geerne doen wilden overmits den heymelycken ende
opelycken list ende practycken vande quaetwilligen ». Hij suggereerde, dat
andere steden, vooral in Brabant en Gelderland, waarschijnlijk hun adhesie
zouden betuigen met de voorstellen van 18 juli 13).
8) Zie blz. 160-161 en 163 e. V.
9) LEFÉVRE, I, blz. 590.
10) Zie noot 7.
11) AKKERMANS, blz. 129 e. v.; GACHARD, Actes, II, blz. 233 e. v.
12) GACHARD, Actes, II, blz. 234 e. v.; kopie in G. A., Ingekomen Stukken 20 juli 1579.
13) HERMANS,

Kronijken, II, blz. 344 e. v.
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De 24e juli schreef hij een tweede brief, waarin hij van zijn voorzichtigheid veel liet varen. Wij hebben, zo betoogde hij, nagenoeg alles gekregen
waar wij om gevraagd hebben. Op het gebied van de godsdienst heeft de
koning meer toegestaan dan redelijkerwijze van hem verwacht kon worden.
Voortzetting van de oorlog zou de ondergang van het vaderland tot gevolg
hebben, omdat de koning uiteindelijk een overmachtige tegenstander voor
ons zal blijken te zijn. Niet ingaan op deze laatste bemiddelingspoging zal
ons vervreemden van andere vorsten, die ons hun steun zullen onthouden.
De abt drong er bij de magistraat op aan al deze punten zorgvuldig te
overwegen 14) .
Men heeft de Leuvense abt dit optreden zeer kwalijk genomen. Het zal
eveneens een initiatief van de abt zijn geweest, dat de hertog van Terranova
26 juli alle gouverneurs, commandanten van forten en burgerlijke autoriteiten liet weten, dat Gerard van Hoorne, heer van Bassigny, zich op gezag
van de Koning naar Den Bosch zou begeven. Hij moest terstond in al zijn
bezittingen worden hersteld 15). In een persoonlijk schrijven aan de Bossche
magistraat prees de hertog van Terranova de moed van de Bosschenaren.
Gij hebt het vuil uit Uw midden verwijderd « enquoy avez faict un acte
digne de l'anchien vertu de vostre dite ville qui a esté tenue tousiours non
seullement pour devotieuse au service de dieu et de voz princes, mais aussy
belliqueuse contre les ennemis de vos dits Princes ducgs de Brabant » 16) .
De wijze, waarop deze Spaanse edelman van koninklijken bloede, die
zich in Keulen als een diplomaat van klasse deed kennen, zich in deze brief
te buiten ging aan vleierij en een bijna kruiperige vriendelijkheid, is een
aanwijzing voor het grote belang, dat men van Spaanse zijde aan de houding
van de stedelijke regering van 's-Hertogenbosch hechtte. Hij beloofde, dat
aan de stad niets zou worden opgedrongen en gaf zijn woord als edelman,
dat alle privileges, (< qui sont si grandz et beaux », van kracht zouden
blijven.
De keuze van Gerard van Hoorne, heer van Bassigny, was blijkbaar met
zorg overwogen. Hij was in Den Bosch een goede bekende. Nog in juni
had hij deelgenomen aan een conferentie op het Bossche stadhuis 17). Zijn
toewijding in het verleden aan de zaak van de Staten Generaal zouden
hem in de ogen van de meeste leden van de stedelijke regering minder
verdacht maken.
14) A. R. A., Audience 1425/2 (frans- en nederlandstalige kopie). HERMANS, Kronijken,
II, blz. 347 e. v.
15) G. A., Ingekomen Stukken 26 juli 1579.
16) G. A., Ingekomen Stukken, 26 juli 1579, tweede eigenhandig getekende brief
van Terranova.
17) Zie blz. 224.
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(Provinciaal Genootschap van K. en W. in Noord -Brabant.)

(Provinciaal Genootschap van K. en W. in Noord-Brabant.)

Bezorgdheid in het Staatse kamp.
Zijn komst naar 's-Hertogenbosch viel samen met een groeiende bezorgd.
heid bij de Staatsgezinden over de jongste ontwikkeling in die stad. Ondanks
de schone beloften aan de vertegenwoordigers van de Unie van Utrecht
gedaan, maakte graaf Jan van Nassau zijn broer, de prins van Oranje,
deelgenoot van zijn bezorgdheid. De Prins gaf in zijn antwoord van 26 juli
machtiging de stad zonodig met geweld door de troepen van Hohenlohe te
doen bezetten, zelfs al zou dit het risico van plundering en verwoesting met
zich brengen. « Que toutesfois il vault mieulx de tenter toute chose que
de la voir tomber entre les mains de noz ennemis ». Holland zal daarbij
de gevraagde hulp gaarne verlenen, want aan het behoud van 's-Hertogenbosch moet dit gewest bijzonder veel gelegen zijn 18). Terzelfdertijd vertrok
een delegatie uit Antwerpen, waarvan de fanatieke kolonel Abraham Verhulst deel uitmaakte, naar Utrecht. Doel was onder meer de definitieve
aansluiting van de steden Brussel, Antwerpen, 's-Hertogenbosch, Bergen op
Zoom en Breda bij de Unie van Utrecht tot stand te brengen 19).
De formele opheffing op 24 juli van het Schermersgilde, dat zich naar
de mening van de magistraat door de uitwijking van vele manschappen mét
medeneming van het vaandel zelf had ontbonden, wees inderdaad op een
scherpere stellingname tegen het revolutionaire element 20).
Eind juli gaf de stedelijke regering tevens een soort witboek uit onder
de titel « Justificatie voor den goeden borgeren der Stadt van Tshertogenbossche » 21). Hierin laakte zij op scherpe wijze het gedrag der extremisten,
die herhaaldelijk gepoogd hadden calvinistische troepeneenheden binnen de
stadsmuren te brengen. In het bijzonder keerde zij zich tegen Agylaeus, Dirck
Aertssen en het Schermersgilde. De magistraat toonde zich uiterst verontwaardigd over de gevonden geheime briefwisseling van de president- schepen,
die door deze handelwijze zijn eed schromelijk geschonden had 22). De katholieke rompregering herhaalde echter, dat zij er niet aan dacht zich van de
Generaliteit af te scheiden. Zij deed een beroep op de verbonden gewesten en
steden de stad 's-Hertogenbosch haar vriendschap niet te onthouden 23).
18) Archives, le serie VII, blz. 25 e. v.
Beelden uit den Cultuurstrijd, I, blz. 98 e. v.; Mémoires Anonymes, IV,

19) PRIMS,

blz. 250.
20) G. A., Diverse Stukken 24 juli 1579.
21) HERMANS, Kronijken, II, blz. 523 e. v.
22) a. w., II, blz. 542 e. v. Voor wat betreft het vinden van deze briefwisseling zie
hoofdstuk II, blz. 155, noot 506, en VAN DE SPIEGEL, II, blz. 245.
23) HERMANS, II, blz. 545 e. v. Dit witboek werd door een groep intellectuelen onder
uitgeweken Bosschenaren uitvoerig beantwoord. In hun Eenvoudighe ende warachtige
verantwoordinge der uytgewekene borgeren der stadt Shertogenbossche tegens de onghefondeerde Justificatie (Leiden 1579), trachtten zij het aandeel van de calvinisten in de

235

Persoonlijk ingrijpen van de
keizerlijke bemiddelaars;
toenemend verlangen naar vrede.

De brief van de keizerlijke commissarissen van 5 augustus 1579, door
hen persoonlijk ondertekend, was een nieuwe slag voor degenen, die zich
tegen elke verzoening kantten. Zij gaven uiting aan hun wantrouwen ten
aanzien van de goede wil van de Staten Generaal en drongen er bij de
Bossche stedelijke regering op aan de gedeputeerden in Antwerpen een
positief standpunt met betrekking tot de vredesvoorstellen van 18 juli te
doen innemen. De afgezanten van de keizer rechtvaardigden hun eigenmachtig handelen door er in bedekte termen hun twijfel over uit te spreken
of de Staten Generaal de besturen van de stemgerechtigde steden van hun
voorstellen in kennis hadden gesteld 24) .
Ditmaal was het offensief veel breder opgezet. Aan bijna alle gewesten
en stemgerechtigde steden werden brieven van soortgelijke strekking gezonden 25). In vele steden ontstond grote opschudding en verwarring. Van
Staatse zijde trachtte men met alle middelen de verspreiding van deze
brieven en van de vredesartikelen, die de keizerlijke commissarissen er aan
hadden toegevoegd, tegen te gaan 26). Aan Spaanse zijde was men zeer
optimistisch. In grote steden als Utrecht en Antwerpen werd reeds ijverig
propaganda gemaakt voor de jongste voorstellen 27). De plotselinge dood
van kolonel Abraham Verhulst op 4 augustus te Utrecht 28) inspireerde vele
leden van de Antwerpse magistraat tot grotere bereidheid zich met de
koning te verzoenen 29). Einde juli hadden de ambachten van de stad
Brussel als derde lid van de magistraat meermalen uiting gegeven aan hun
uitdrukkelijk verlangen, dat de Staten Generaal op de vredesvoorstellen
zouden ingaan 30). Ook in Nijmegen zou burgemeester Poein een actie vóór
vrede op touw hebben gezet 31) .
beroeringen te minimaliseren. Vooral Bloeijmans en hoogschout van Brecht moesten het
daarbij ontgelden. Zie HERMANS, II, blz. 547 e. v. Vgl. deze studie hoofdstuk II, blz. 160
(noot 534). Agylaeus wordt beschouwd als de auctor intellectualis van dit tegenschrift.
Zie MEINDERSMA in Taxandria, XVII, blz. 316 e. v.
24) G. A., Ingekomen Stukken, 5 aug. 1579.
25) GACHARD, Actes, II, blz. 241. Vgl. a. w., blz. 242 (no. 1944), 255 (no. 1988), 264
(no. 2015) ; JAPIKSE, Res., II, blz. 579; PIOT, Histoire des troubles des Pays-Bas par
Messire Renon de France, II, blz. 466.
26) Vgl. NUYENS, Geschiedenis der Nederlandsche Beroerten, III, 2e deel, blz. 22 e. v.
27) GEURTS, blz. 88 e. v.
28) vgl. blz. 195.
29) Mémoires Anonymes, IV, blz. 250e. v.
30) HENNE - WAUTERS, I, blz. 515 e. V.; Mémoires Anonymes, IV, blz. 229 e. v.
31) PIOT, II, blz. 451.
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Het is niet uitgesloten, dat ook anti-Hollandse sentimenten hierbij een
rol hebben gespeeld. In Gelderland leefde bij velen de vrees, dat Holland
de opname van dat gewest in de Unie van Utrecht slechts voorstond, omdat
«Gelderland hyrmit den achter liggenden provincien een vormuer und
schantz sy, dat die Hollender hyrdoer over uns dominieren... » 32). De abt
van St. Geertrui beschuldigde de calvinisten er later van, dat zij plannen
beraamd hadden « pour separer la dicte Ville de Boisleducq du Pays de
Brabant, la joignant à la Hollande, pour aussy avec dangier d'icelle faire
ung Bollewerck à la sureté du diet Hollande » 33) .
Zoals altijd op critieke ogenblikken deden de meest fantastische geruchten
de ronde. In 's-Hertogenbosch werd verteld, dat de stad Brussel op het
punt stond de vrede te aanvaarden. Matthias zou naar Den Haag zijn vertrokken en de Prins zou zijn relaties met de Staten Generaal hebben verbroken en zijn eed hebben opgezegd, zodat de partij van de Staten op het
punt stond ineen te storten 34).
De heer van Bassigny, die zijn intrek genomen had in het huis van Jacob
Bacx, trachtte op alle mogelijke wijzen de Bosschenaren voor zich te winnen
« et hante journellement l'esglise de St. Jan ». Leoninus en de heer van
Oirschot hadden de stedelijke regering blijkbaar niet voor hun standpunt
kunnen winnen en zich begin augustus naar Bokhoven begeven, waar zij
de gasten waren van de heer van Immerzeel. De lie augustus vertoefde
daar ook de voormalige gouverneur van de stad, de heer van Loeres, broer
van Bassigny. Vanuit Bokhoven onderhielden Leoninus en zijn medeafgevaardigde 35) nog schriftelijk contact met de Bossche magistraat. Zij
droegen de heer van Immerzeel voor als gouverneur. Hij zou slechts twee
compagnieën beroepssoldaten meebrengen. Meermalen in het verleden was
zijn naam als candidaat voor de post van gouverneur naar voren gebracht,
met name door de dekenen van de ambachtsgilden 36), en ook nu scheen er
aanvankelijk wel enige bereidheid te bestaan deze edelman, die als zeer
gematigd bekend stond, als zodanig te aanvaarden. Men kwam op dit denkbeeld evenwel terug, omdat men het hem kwalijk nam, dat hij met Leoninus
in verbinding was getreden 37).

32) Archives, VI, blz. 550. Vgl. GEYL, Gesch. Ned. Stam, I/2, blz. 261 e. v.; Alg.
Gesch. der Ned., V., blz. 133.
33) VAN DE SPIEGEL, II, blz. 244.
34)A. R. A., Audience 1425/2, 11 aug. 1579.

35)Over de amman van Antwerpen wordt niet gerept.
36)Zie blz. 120.
37)Zie noot 34.
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De magistraat in beginsel
vóór Keulse vredesvoorstellen;
breuk met Staten Generaal nog vermeden.
Steeds sterker werd in 's-Hertogenbosch de neiging een eigen weg te
gaan. De lie augustus verzocht de magistraat met nadruk de vier kwartieren
van de Meierij tegen de avond van 16 augustus vertegenwoordigers in de
hoofdstad aanwezig te doen zijn. De dag daarop zou in gezamenlijk overleg
kunnen worden beraadslaagd over zaken, waarvan de toekomst, de eer en
het geluk van Stad en Meierij zouden afhangen 38).
Het is niet bekend hoe de meningen op deze vergadering verdeeld waren.
De 23e augustus ontving de magistraat wederom een, nu in het nederlands
gestelde persoonlijke brief van de hertog van Terranova, waarin hij aanspoorde tot aanvaarding van de vredesvoorstellen. De stad zou daardoor
ongetwijfeld de reputatie en het crediet herwinnen, dat zij in deze landen
genoot vóór het uitbreken van dit ellendige oproer. In het andere geval
— zo heet het — zal Uw arme gemeenschap nog groter ellende tegemoet
gaan. Namens de Koning belooft hij, dat aan alle beloften stipt de hand
zal worden gehouden. Z. M. verlangt niets anders dan dat zijn onderdanen
leven in eensgezindheid, rust en welvaart 39).
De 25e augustus verklaarden het eerste en het tweede lid, dat de aangeboden vredesvoorwaarden naar hun mening redelijk en billijk waren en dat
men de vrede « met behoorlycke danckbaerheyt sal hebben te accepteeren
ende ontfangen », zij het na het verkrijgen van voldoende garanties ter
zake van de naleving van de bepalingen. De 29e augustus gaven de dekenen
van de ambachten te kennen, dat zij zich met dit standpunt konden verenigen 40).
De Bossche magistraat paste er echter wel voor op de indruk te wekken,
dat de stad voornemens zou zijn zich van de Generaliteit af te scheiden.
Zij trachtte ook bij voorbaat eventuele beschuldigingen te ontzenuwen, dat
zij door het afleggen van deze verklaring haar bevoegdheden te buiten was
gegaan of dat zij zich slechts had laten leiden door de eigenmachtige tussenkomst van de Staatse gedeputeerden van 20 juli, de omstreden oproep van
de keizerlijke bemiddelaars van 5 augustus of — wat wel het ergste zou
zijn — door de brieven van de hertog van Terranova van 26 juli en
13 augustus. In een wel overwogen en gematigde inleiding op haar verklaring vestigde de stedelijke regering er de aandacht op, dat Matthias
38) A. R. A., Audience 1425/2 (kopie).
39) G. A., Ingekomen Stukken 13 aug. 1579 (datering van de brief).
40) HERMANS, Kronijken, II, blz. 388 e. v.
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11 augustus de Staten van de afzonderlijke gewesten de vredesvoorstellen
had toegezonden met het verzoek zo spoedig mogelijk hierover hun opinie
uit te brengen 41). Drie dagen later hadden de Staten van Brabant de Bossche
magistraat aangeschreven dienaangaande advies uit te brengen. Wel gaf de
magistraat toe, dat de vermaningen, vervat in de brieven van de keizerlijke
bemiddelaars en van de hertog van Terranova (« gelyck men verstaet dat
sy aen andere particuliere provintien ende steden insgelyx gedaen hebben »)
hem hadden gerustgesteld ten aanzien van de oprechte wil tot vrede bij
Keizer en Koning 42) .
Een ongrondwettige daad kon men deze Bossche verklaring dan ook
moeilijk noemen. Het ligt voor de hand, dat de Bossche stadspensionaris
Loekeman, die zich in deze maanden als gedeputeerde te Antwerpen doet
kennen als een overtuigd aanhanger van de Staatse partij 43), de magistraat
tot de uiterste voorzichtigheid zal hebben aangezet. Medio augustus had hij
een ijlbezoek aan 's-Hertogenbosch gebracht, waarschijnlijk met de bedoeling de bewuste missiven van Matthias en de Staten van Brabant persoonlijk
over te brengen en zich van de gang van zaken in zijn stad op de hoogte
te stellen 44).
De magistraat is zich er van bewust geweest, dat de gebeurtenissen van
de laatste weken, aangedikt door vele geruchten, die over de houding van
de stad de ronde deden, wantrouwen moesten wekken bij de Prins, de
Staten Generaal en hun aanhangers. De onzekerheid over de trouw van
's-Hertogenbosch was een van de onderwerpen, die 11 augustus besproken
werden in een vergadering van de Brede Raad 45) te Antwerpen, waaraan
ook de Prins, de kolonellen en verschillende notabelen deelnamen 46). De
Bossche magistraat had om die reden een brief gericht aan de stad Antwerpen om voorzichtig te informeren of in die stad de Bosschenaren al dan
niet voor vijanden van het land werden gehouden 47). Tevens had zij een
rekest ingediend bij de Staten Generaal, waarin gevraagd werd :
a) steun met artillerie, kruit en andere munitie;
41) Zie GAcHARD, Actes, II, blz. 244.
42) Zie noot 40.
43) Zie blz. 255 e. V.; 264 e. V.
44) G. A., Ingekomen Stukken : brief van graaf Frederik van den Bergh dd.
26 augustus 1579. Ook naar andere gewesten werd voor dat doel een speciale bode
gezonden : JAPIKSF, Res., II, blz. 578.
45) De Brede Raad werd gevormd door de drie leden mét de wijkmeesters : PRIMs,
Beelden uit den Cultuurstrijd, I, blz. 43 e. v. Ook in Den Bosch betrokken de drie
leden in deze jaren bij belangrijke beslissingen de kapiteinen van de blokken in het
overleg. Van Brede Raad wordt echter niet gesproken.
46) Mémoires Anonymes, IV, blz. 258.
47) A. R. A., Audience 1425/2, 11 aug. 1579.
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b.) betaling door de Staten van het garnizoen op het kasteel van Hedel;
c) op welke hulp de stad kon rekenen in geval van een beleg, zodat men
er in Den Bosch verzekerd van kon zijn niet in de steek gelaten te
worden zoals Maastricht was overkomen.
De 28e augustus bespraken de Staten Generaal dit rekest. Met betrekking
tot het eerste en derde punt werd besloten deze voor te leggen aan de
Prins 48). De Prins antwoordde 2 september vanuit Brugge, dat de Staten
ten aanzien van het eerste punt aan de wensen van de Bosschenaren tegemoet
moesten komen, al is het nodig, «, qu'ilz donassent meillieure asseurance
qu'ilz n'ont donné jusques à présent ». De prins achtte een eventueel beleg
zeer onwaarschijnlijk, maar beloofde in zulk een geval alle mogelijke hulp.
Door het herstel van de orde in Vlaanderen zal het weerstandsvermogen van
de verenigde provincies zeer toenemen 49).
Het antwoord van de Prins was zeer gematigd. Kennelijk wilde hij een
toenadering niets in de weg leggen. Leoninus, die na zijn vertrek uit
's-Hertogenbosch en zijn verblijf in Bokhoven ook Zaltbommel had bezocht,
schreef vanuit die stad aan Jan van Nassau, dat men met betrekking tot
's-Hertogenbosch geen overijlde besluiten moest nemen. Op de duur zou die
stad « par la cessation des commerces et augmentation de leur nécessitez »
wel tot rede gedwongen worden 50). Bij zijn terugkomst in Antwerpen
27 augustus werd hem door radicale elementen deze voorzichtige houding
verweten 51) . In hun rapport aan de Staten erkenden Leoninus en de amman
van Antwerpen van der Linden, dat hun zending geen resultaat had gehad
en dat de stedelijke regering, in haar geneigdheid tot vrede, relaties onderhield met de hertog van Terranova. Op hun aanraden en op advies van de
Prins besloten de Staten Generaal 16 september « de procéder avecq lesdicts
de Boisledduc par voye d'induction et amiable plutost que par force, pour
ne leur donner occasion de haster leur accord de paix particulière ». Leoninus kreeg opdracht een plan te ontwerpen, waarin aan de verlangens, die
in Den Bosch leefden, zoveel mogelijk tegemoet werd gekomen 52). Tevens
riepen de Staten Generaal de bemiddeling in van de Prins om Hohenlohe
te bewegen geen enkele vijandelijke daad meer tegen de stad te ondernemen 53). Dit lastig heerschap had 30 augustus en 4 september, de laatste
dag zelfs tweemaal, de stedelijke regering aangeschreven een aantal sol48)
49)

GACHARD, Actes, II, blz. 247; JAPIKSE, Res., II, blz.
GACHARD, Corr. de G. le Tac., IV, blz. 183 e. v.

663.

50) Archives, le serie VII, blz. 65; Mémoires Anonymes, IV, blz. 290.
51) Mémoires Anonymes, IV, blz. 289.
52) JAPIKSE, Res., II, blz. 758 e. v.
53) GACHARD, Actes, II, blz. 263 (no. 2012). Het was toen echter al te laat. Zie blz. 246.
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daten van zijn leger als garnizoen binnen de muren toe te laten. Hij zal
zich daartoe gerechtigd hebben gevoeld ingevolge de brief, die de Prins
26 juli aan graaf Jan van Nassau geschreven had 54). De Bossche magistraat
had zich daarop over de handelwijze van Hohenlohe ernstig beklaagd bij de
centrale regering te Antwerpen, die 8 september het optreden van deze
Staatse legeraanvoerder voorbarig noemde en hem opdracht gaf de stad
niet langer last te veroorzaken 55).
Er waren deze eerste weken van september ogenschijnlijk nog geen duidelijke aanwijzingen, dat het tussen de centrale regering en de stad 's-Hertogenbosch op een breuk zou uitlopen. Er was niets onherroepelijks gebeurd.
De stadspensionaris bleef gehandhaafd als gedeputeerde bij de Staten van
Brabant en de Staten Generaal. Einde augustus en begin september werd
er nog steeds schriftelijk contact onderhouden met een college als de Raad
van Brabant en met de Staten Generaal56). Blijkens een brief van de
echtgenote van jhr. Gerard Prouninck van Deventer aan haar moeder op
Nieuw-Herlaer was het in die dagen nog mogelijk, dat een balling als Jan
Monincx een bezoek bracht aan de stad. Tevens vroeg zij om de overkomst
naar Heusden van een dokter uit Den Bosch in verband met haar ziekte 57).
Nieuwe pogingen van Terranova en Parma
's-Hertogenbosch los te wrikken.
De Spanjaarden zetten echter alles op alles om enige steden, die in hun
ogen daarvoor in aanmerking kwamen, los te wrikken uit het verband van
de opstandige gewesten. Het was niet alleen de hertog van Terranova, die
zich daartoe inspande, maar ook de hertog van Parma, die zich van de
Keulse vredesonderhandelingen niets voorstelde en om die reden zijn eigen
tactiek bleef volgen, die ten aanzien van de Waalse gewesten reeds zoveel
resultaat had opgeleverd.
De hertog van Parma had de heer van Warluzel als vertrouwensman naar
de Meierij gestuurd. Als zwager van Adolf van Cortenbach, de koningsgezinde heer van Helmond, beschikte hij over een pied à terre in dit omstreden
gebied. Nauwkeurig hield hij zijn opdrachtgever op de hoogte van alles
wat hij hoorde en zag. Hij stond zeer wantrouwend tegenover het geschrijf
van de abt van Sint Geertrui en de zending van Bassigny. «, Je voys de plus
en plus testes et semblables negotiations font differer la fin de celle q'Vostre
985; zie blz. 235.
256; JAPIKSE, II, blz. 664. Vgl. ook a. w., blz. 552.
56) G. A., Ingekomen Stukken 2 sept. 1579. Zie vorige noot.
57) G. A., Diverse Stukken 4 sept. 1579.
54)
55)

VAN ZUIJLEN, II. blz.
GACHARD, Actes, II, blz.
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Exc. m'at commande en test endroit, estant marry q'Vostre Exc. ne menvoye
auctorite satisfaisante » 58) .
Einde augustus trachtte hij in verbinding te komen met spaansgezinde
elementen in 's-Hertogenbosch, Zaltbommel en Utrecht. In Zaltbommel
zouden troebelen zijn uitgebroken en plannen bestaan « de se conduire selon
que feront ceux dudit Bolduc ». In het diepste geheim werd een vertrouwd
priester naar Utrecht gestuurd 59). In die stad, waar op één calvinist nog
tien katholieken zouden voorkomen, waren heftige meningsverschillen ontstaan tussen de staatsgezinde magistraat en de adel enerzijds en de bevolking anderzijds. De Warluzel had de Utrechtse raadsheer Johan Taets van
Amerongen, die in de periode van 18 oktober 1560 - 9 november 1577
elf maal tot burgemeester van Utrecht was gekozen 60), in het complot betrokken 61). De 3e september schreef Parma een persoonlijke brief aan van
Amerongen, waarin hij hem van de komst van de Warluzel op de hoogte
stelde 62) .
Het zal de vermetele tactiek van Parma geweest zijn vanuit de Kempen
een corridor te vormen tot in het hart van het hem vijandige gebied, van
waaruit hij zijn tegenstanders de doodsteek zou kunnen toebrengen. 's-Hertogenbosch lag daarbij op het scharnierpunt, dat koste wat kost in spaanse
handen moest zijn, wilde dit plan succes hebben.
De 6e september ontving de stedelijke regering een nieuwe brief van de
keizerlijke bemiddelaars, gedateerd 29 augustus, gelijktijdig met een schrijven van de hertog van Terranova. De keurvorsten van Keulen en Trier,
de bisschop van Würzburg, de gemachtigde van de hertog van Kleef en de
graaf van Schwartzenberg, die deze brief ondertekend hadden, verklaarden
ernstig bezorgd te zijn over het uitblijven van enig antwoord op hun brief
van 5 augustus en op hun voorstellen van 18 juli. Zij spoorden er toe
aan deze kans op vrede niet ongebruikt te laten voorbijgaan «nec ullo vel
diffidentiae vel sinistrae alicuius persuasionis affectu ». Zij stelden een
termijn van drie weken, temeer, omdat het klimaat voor het verkrijgen van
een gunstig resultaat snel begon te verslechteren 63).
De hertog van Terranova uitte eveneens zijn grote teleurstelling over de
58) A. R. A., Audience 1425/2, brief niet gedateerd; waarschijnlijk van begin
augustus.
59) A. R. D., Audience 1425/2, brief van 24 aug. 1579.
60) JOHAN VAN DE WATER, Groot Placaatboek... der stad Utrecht, dl. III, blz. 172 e. v.;
Utrecht 1729.
61) A. R. A., Audience 1425/2. no. 47; brief. van 29 aug. 1579.
62) A. R. A., Audience 1425/2, kladbrief.
63) G. A., Ingekomen Stukken 29 aug. 1579. Ook nu werden soortgelijke brieven
gericht aan de Staten van de verschillende gewesten en de besturen van de voornaamste
steden : GAdHARD, Actes II, blz. 250.
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geringe begeerte naar vrede, die aan Staatse zijde aan de dag werd gelegd.
Hij vermaande de Bossche magistraat alle wantrouwen te laten varen en
geen gehoor te geven aan de influisteringen van onrustige geesten. Binnen
uiterlijk drie weken na datum van deze brief (1 september) zou de magistraat door het zenden van gedeputeerden dan wel schriftelijk haar standpunt dienen bekend te maken. De brief eindigt met een peroratie op de
vredelievendheid en zachtmoedigheid van de koning «U vergunnende alle
tgene wes eenichsins dienelick zal zijn om als een goedertieren ende genadich Heere U te vertroosten ende in als wes mogelick U te samen, zo wel
die minste als die meeste, behoorlicke satisfactie te geven » 64) .
Magistraat zoekt naar
een tussenoplossing.

Deze brieven, die, hoewel in vriendelijke toon gesteld, veel weg hadden
van een ultimatum, hebben de stedelijke regering aan het wankelen gebracht.
Bleef zij volharden in haar houding het niet tot een breuk met de Staten
Generaal te laten komen dan liep men het risico, dat door de onwil van de
medepartners de vurig begeerde vrede, die nu nog als het ware voor het
grijpen lag, niet tot stand zou komen. Met de troepen van Hohenlohe en
honderden naar Heusden uitgeweken Bossche calvinisten in de rug was
het gevaar niet denkbeeldig, dat de katholieke magistraat en bevolking zich
op de duur niet staande zouden kunnen houden en dat alles, wat sedert
1 juli bereikt was, vergeefs zou zijn. Bovendien had de stad sinds die datum
bij talrijke toonaangevende Staatsgezinden veel aan sympathie verloren.
Zich openlijk verzoenen zou echter ongetwijfeld tot een breuk leiden en
aan de handelsbetrekkingen van de stad met Holland en Gelre zware schade
kunnen toebrengen. Bovendien had de jarenlange gemeenschappelijke strijd
tegen de spaanse politiek diepe sporen achtergelaten. Brabant had sinds
1576 in het verzet de toon aangegeven. De solidariteit van de Brabantse
hoofdsteden was daarbij een beslissende factor geweest en een figuur als
Henrick Bloeijmans, die nu naar Den Bosch was teruggekeerd om het
gehalveerde schepencollege weer op de been te helpen, had gedurende al
die jaren namens de stad 's-Hertogenbosch zijn goedkeuring gegeven aan
de maatregelen van de Staten van Brabant en de Staten Generaal. Aan die
solidariteit te tornen moest men in Den Bosch wel als een soort verraad
ervaren.
De stedelijke regering koos een tussenoplossing, tenminste wat zij dacht
een tussenoplossing te zijn. In werkelijkheid gaf zij de vinger, maar namen
64) G. A., Ingekomen Stukken 1 sept. 1579.
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de vertegenwoordigers van de Koning al spoedig de hand. Zij besloot in
overleg te treden met de hertog van Terranova en stelde daarmee ongetwij.
feld een ongeoorloofde daad 65).
In de voorstellen van de magistraat school een zekere tweeslachtigheid 66).
Enerzijds verklaarde zij bereid te zijn de vredesvoorstellen te aanvaarden,
anderzijds stelde zij zeer hoge eisen zoals een garantie van alle beloften,
die van spaanse zijde gedurende de vredesonderhandelingen waren gedaan,
vastgelegd in een officiële, op schrift gestelde en bezegelde verklaring van
de hertog van Terranova in zijn kwaliteit van gevolmachtigde van de
Koning. Deze verklaring moest op korte termijn geratificeerd worden «van
Syne Heylicheyt, Keyserlicke Majesteit ende Catholycken Coninck onsen
aldergenadichsten Heere ».
Aan de prins van Parma moest opdracht gegeven worden, dat zijn troepen
zich in de Meierij van iedere vijandelijke actie zouden onthouden. Span.
jaarden, Italianen, Bourgondiërs, Duitsers en ander vreemd krijgsvolk zouden het land dienen te verlaten. Er moesten voldoende waarborgen gegeven
worden voor de bevordering van de welvaart van 's-Hertogenbosch.
De Bossche magistraat sprak de hoop uit, dat niet alleen 's-Hertogenbosch
« met vollen contentement » de vrede zou mogen genieten, maar dat ook
vele andere steden « door milde goedertierenheyt van haren natuerlicken
Prince tot Zijn Onderdanen verweet ende getrocken worden om insgelijcx
te doen ». De stedelijke regering vreesde terecht de mogelijkheid dat zij bij
het bepalen van haar standpunt alleen zou blijven staan. Zij behield zich
het recht voor zich van haar gehoorzaamheid en eed, « waermede sy aen
Syne Majesteit verplicht syn », ontslagen te achten, wanneer aan haar
wensen ten aanzien van de gevraagde garanties en ratificaties niet tegemoet
werd gekomen 67).
Een dergelijk voorbehoud hadden de Staten Generaal in april 1579 reeds
gemaakt voor het geval de vredesonderhandelingen niet binnen de vastgestelde tijd succes zouden hebben 68). Ook de Waalse gewesten hadden
tegenover Parma soortgelijke eisen gesteld 69). De magistraat speelde wel

65) Uit een brief van Parma aan de magistraat van 24 sept. mag men afleiden, dat
er van stadswege enige gedeputeerden naar Keulen werden gezonden. Nadere gegevens
over deze missie ontbreken.
66) Deze voorstellen zijn bekend gebleven uit een afschrift, waarbij de hertog van
Terranova in margine aantekeningen gemaakt heeft. Deze aantekeningen zijn gedateerd,
Keulen 17 sept. 1579 : A. R. A., Audience 1425/2 (no. 49) ; vgl. G. A., A. 235,
fol. 38 e. v.
67) A. R. A., Audience 1425/2 (no. 49).
68) GACHARD, Actes, II, blz. 186.
69) VAN DER ESSEN, Alexandre Farnèse, II, blz. 213.
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bijzonder hoog spel. Terecht had Leoninus in augustus de Bosschenaren
verweten « leur courages trop enchauffées » 70).
De Spanjaarden zouden de toegestoken hand echter niet meer loslaten.
De hertog van Terranova beloofde op alle mogelijke manieren aan de
Bossche eisen tegemoet te zullen komen en geen poging te zullen nalaten
in Madrid een koninklijke bevestiging te verkrijgen. Over de ratificatie
door de Paus en de Keizer sprak hij weliswaar niet, maar voor het overige
werden er geen vriendelijkheden gespaard aan het adres van de leden van
de stedelijke regering, die «d'eerste zijn geweest die gansch vrymoedelick
te rugge stellende alle scrupuleuse diffidentie ende wantrouwe » zich accoord
hebben verklaard met de voorstellen van de keizerlijke commissarissen 71).
Op de houding van de hertog zal de brief, die Bassigny 31 augustus aan
hem gericht had, van invloed zijn geweest. Bassigny deed het hierin voorkomen alsof de magistraat ingevolge zijn verklaring van 25 en 29 augustus
reeds besloten had tot een verzoening met de Koning. Het zou er nog maar
om gaan enkele bijkomende kwesties te regelen en hij stelde voor reeds
plannen op te stellen in verband met het afleggen van de eed van trouw
en de afkondiging van de vrede. Dat deze voorbarige conclusies ongetwijfeld
mede dienden tot meerdere eer en glorie van zijn rol in deze zaak staat
buiten kijf. Bassigny liet immers niet na van het succes van zijn missie
hoog op te geven 72) . Ook Parma stelde hij op de hoogte. « Cest ung grand
heur que ceulx de teste ville procedent avecq ung conseil si bon et salutaire ». Hij sprak de hoop uit, dat gezien de belangrijkheid van deze stad
andere steden haar voorbeeld zouden volgen en dat vooral de Prelaten en
Edelen van Brabant er door geïnspireerd zouden worden zich zonder verder
uitstel voor het aanvaarden van de vredesvoorstellen uit te spreken 73). In
een tweede begeleidende brief bood hij Parma zijn diensten aan, nu hij zijn
taak in 's-Hertogenbosch als geëindigd beschouwde. Hij vroeg hem de
Koning hiervan in kennis Le stellen. De fierheid van deze edelman uit een
oud Brabants geslacht was wel ver te zoeken : « Monseigneur, en test endroict avec offre de tout mon service baiseray bien humblement les mains
de Vostre Exc. » 74). Al zullen de hoffelijke omgangsvormen van die dagen
de schrijver, die later genoemd zou worden « un des chevaliers les plus
courtois qu'on estimait en la cour de Son Altesse l'archiduc Albert » 75),
70) Archives, VII, blz. 65.
71) Zie noot 66.
72) G. A., Diverse Stukken 31 aug. 1579 (kopie). Bassigny berichtte Terranova, dat
hij een gedetailleerd verslag zou indienen bij de abt van Sint Geertrui.
73) G. A., Diverse Stukken 9 sept. 1579 (kopie).
74) G. A., Diverse Stukken 9 sept. 1579 (kopie).
75) GoETHALS, Dictionnaire... des families nobles, III, s. v. Hornes -Baucignies.
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parten hebben gespeeld, dan nog is deze knieval, waaraan het eigenbelang
niet vreemd was, kenmerkend voor de verandering in mentaliteit bij een
deel van de adel in de lage landen. De serviliteit van vele heren doet weinig
sympathiek aan, ook al hebben we begrip voor de godsdienstige en ideële
motieven, die in het spel waren.
Parma had van de Warluzel reeds vernomen, dat de toestand in Den
Bosch zich gunstig begon te ontwikkelen. Niemand minder dan Jacob van
Brecht had dit de Warluzel meegedeeld, die zich haastte de brief van de
hoogschout van 's-Hertogenbosch aan Parma door te sturen 76). Het was
niet de eerste dubieuze daad van deze hoogschout, al moet erkend worden,
dat het hem sinds begin 1579 niet aan moed ontbroken had in zijn bestrijding van het calvinisme 77) . Ook in Madrid leefde de hoop, dat de verzoening van de Waalse gewesten door de terugkeer van andere gewesten
en steden gevolgd zou worden. Filips II schreef 12 september in die geest
aan Metsius, wiens terugkeer naar zijn bisschoppelijke zetel naar de mening
van de Koning binnen afzienbare tijd te verwachten was 78).

Militaire hulp gevraagd
tegen Hohenlohe.
Met betrekking tot de zo vaak beleden trouw aan de zaak van de Staten
Generaal verviel de Bossche magistraat onder de drang van de omstandigheden al spoedig van kwaad tot erger. De angst in Den Bosch voor een
overval op de stad door de troepen van Hohenlohe was zo groot, dat de
10e september de kwartierschout van Oisterwijk, Jacques de Wale, belast
werd met een bijzondere missie naar Parma, die in Maastricht vertoefde 79) .
Deze missie beoogde niet direct een politiek doel. De Wale had slechts tot
taak militaire hulp te vragen. De magistraat zou enkele plaatsen aanwijzen
in de omgeving van de stad, die naar zijn mening voor de legering van
koningsgetrouwe troepen in aanmerking kwamen. Niet de militaire bevelhebber, maar de magistraat zou uit de bevolking van de streek commissarissen benoemen, die met de inkwartiering zouden worden belast. Het klinkt
nogal zelfbewust, maar de stedelijke regering verzwakte in ernstige mate
haar positie, toen de Wale 13 september ingevolge zijn instructie de bemiddeling van Parma inriep in verband met de verzetting van de wet, die
reglementair op 1 oktober moest plaats vinden. Dat hem verzocht werd in
zijn brief niet meer te schrijven dan de magistraat om goede redenen
76) A. R. A., Audience 1425/2; brief van de Warluzel aan Parma dd. 6 sept. 1579.
77)vgl. blz. 213-214.
78) LEFÉVRE, blz. 677.
79) G. A., Diverse Stukken, 10 sept. 1579.
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wenselijk achtte kon hieraan niets veranderen 80). Nu een snelle beslissing
van de Staten Generaal over de vredesvoorstellen van 18 juli, waarop de
Bossche stedelijke regering gespeculeerd had, uitbleef, kwam deze in alle
opzichten in een onmogelijke situatie te verkeren. Het kon niet anders of
zij moest wel steeds verder afwijken van de oorspronkelijke gedragslijn.
In een brief van 17 september beloofde Parma de gevraagde militaire
hulp. Orde en discipline zouden streng gehandhaafd worden 81) . Jean de
Croy, graaf van Roeulx, leidde de operaties. Zowel Parma als hij deden
alles wat mogelijk was om de Bosschenaren te ontzien. Er stond voor hen
te veel op het spel82). Een speciale bode moest de magistraat het bericht
van de opmars der troepen overbrengen en tevens vragen, welke weg de
soldaten het beste konden volgen, « desirant que ce soit au moindre degast
du pais que faire se poyrat ». De troepen, die ingezet werden, kwamen
voor een groot deel uit het garnizoen van Weert onder commando van de
gouverneur van die stad Jacques de Bois 83).
De stedelijke regering, kennelijk opgelucht, stuurde een vertrouwensman 84), die zich met de graaf van Roeulx in verbinding moest stellen. Zijn
taak was de graaf er op te wijzen, dat het niet de bedoeling was een heel
leger te doen oprukken, maar slechts een beperkte troepenmacht, teneinde
maatregelen te kunnen nemen tegen die plaatsen, van waaruit 's-Hertogenbosch het meest bedreigd werd. Van de ene kant was het de wens van de
magistraat, dat de Meierij geen overlast ondervond, van de andere kant
gaf zij er de voorkeur aan, dat de soldaten zover mogelijk van de stad hun
kwartieren zouden opslaan. De bevelhebbers in spaanse dienst moest duidelijk gemaakt worden, dat het leger niet vanuit de stad geravitailleerd kon
worden. Er heerste daar zelf een tekort aan levensmiddelen 85).
Uit een brief van Jacob Huybrechts aan de graaf van Roeulx bleek, dat
de magistraat een aantal van 5000 à 6000 man infanterie en cavallerie voor
een maximum hield. Doel van hun actie diende te zijn de bezetting van het
stadje Megen en het kwartier van Maasland. Hierbij waren vooral economische motieven in het spel. Het ging de Bosschenaren namelijk om het
herstel van de vrije vaart op de Maas teneinde de handel weer enigszins
op gang te brengen. De economische malaise had ernstige vormen aange-

80) G. A., Diverse Stukken, 13 sept. 1579.
81) G. A., Ingekomen Stukken, 17 sept. 1579. De brief is in het nederlands gesteld.
Copie in A. R. A., Audience 1425/2.
82) Vgl. brief van Parma aan de drie leden dd. 24 sept. 1579; G. A., Ingekomen
Stukken, 24 sept. 1579; Audience 1425/2.
83) G. A., Diverse Stukken, 21 sept. 1579.
84) Jacob Huijbrechtss., « onsen besunderen goeden vrient s.
85) G. A., Diverse Stukken, 24 sept. 1579.
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nomen en het was zaak, dat hieraan zo spoedig mogelijk een halt werd toegeroepen « tant par marcature que manifacture, qu'aultrement causeroit
une grande alteration entre le commun peuple de la susdite ville, veu quilz
sont totalement privez de coste de Hollande et d'Anvers tellement, que rien
des lieus susdites n'y peut arriver à cause que ceulx de la susdite Ville ont
accepté la Pacification de Coloingne » 86) .
Reeds in haar remonstrantie aan Terranova had de stedelijke regering
handhaving gevraagd van de tolvrijheid in Holland, Zeeland en Gelderland,
het herstel van de vrije weekmarkt en van de ossenstapel en vrijstelling
van de verplichting tot verstapelen in Dordrecht 87). Telkens opnieuw zal
zij voor deze punten de aandacht vragen en trachten economisch munt te
slaan uit de obstinate rebelsheid van Lier en Dordrecht. Vooral op de
Lierse ossenstapel had men het begrepen voor het geval, dat koningsgezinde
troepen « die stadt Liere met waipenen moste verwinnen » 88) . Dit verlangen
naar economische bevoorrechting ten koste van andere steden was een weinig edel bedrijf. De stad heeft er trouwens niet veel plezier van beleefd.
Door de politieke ontwikkeling zouden de tolvrijheid, inderdaad een oud
en kostbaar privilege van 's-Hertogenbosch 89), en de vrijstelling van het
Dordtse stapelrecht een fictie blijven. De verplaatsing van de ossenstapel
van Lier naar 's-Hertogenbosch, reeds tientallen jaren een twistpunt tussen
beide steden 90), zou later weer voor een deel ongedaan gemaakt worden,
toen zij te dien aanzien gelijkgesteld werden. De verhouding tussen deze
Brabantse steden werd er tientallen jaren lang door vertroebeld in vele
processen 91).
Teneinde een dreigende isolering van 's-Hertogenbosch in dit gevaarlijke
grensgebied met Holland en Gelre te voorkomen gaven enige vertegenwoordigers van de stad op 28 september 1579 de graaf van Roeulx in diens
hoofdkwartier te Boxtel de raad 92) een overval te doen op de stad Breda,
waar op dat ogenblik slechts één compagnie Staatse soldaten zou liggen 93).

86) G. A., Diverse Stukken, 25 sept. 1579.
87) A. R. A., Audience 1425/2 (no. 49). Vgl. blz. 244 e. v.
88) G. A., Diverse Stukken, 5 okt. 1579. Brief van de magistraat aan de abt van
Sint Geertrui.
89) Zie blz. 30.
90) G. A., Diverse Stukken 1570; VAN ZUIJLEN, I, blz. 312, 325, 348, 551, 552, 674,
689, 730, 731 en 747; a. w., II, blz. 859-861, 874-876.
91) G. A., Processen A. 447; Ingekomen Stukken 31 dec. 1582, nov. en dec. 1611
(passim), 9 jan., 6 en 10 april, 15 en 20 juni 1612.
92) De graaf van Roeulx was 27 sept. in Boxtel aangekomen en had onmiddellijk
om de overkomst van enige Bossche gedeputeerden gevraagd : G. A., Ingekomen Stukken, 27 sept. 1579.
93) A. R. A., Audience 1425/2; Brief van Jean de Croy aan Parma dd. 29 sept. 1579.
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'e-Hertogenbosch glijdt verder af;
onderhandelingen met Terranova.
De eerste week van oktober ontwikkelde de Bossche magistraat een koortsachtige activiteit. Met betrekking tot de te volgen gedragslijn had hij nooit
minder terughoudendheid aan de dag gelegd. Het is niet duidelijk of dit
gebeurd is onder aandrang van de nieuwe schepenen, allen katholieken van
onverdachten huize. Officieel waren dezen pas 9 oktober door de aftredende
schepenen gekozen, nadat de termijn van acht dagen verstreken was, waarin
de hoogschout namens de hertog het schepencollege had kunnen vernieuwen 94). In een brief aan Filips II deed Farnese het echter voorkomen, alsof
hij verantwoordelijk was voor de samenstelling van het schepencollege 95).
Het is niet uitgesloten, dat zijn bewering juist is. Aangezien de verzoening
met de landsheer nog geen feit was kan men op formele gronden zijn toevlucht genomen hebben tot het oude privilege van 18 maart 1387, dat de
keuze regelde bij het uitblijven van een hertogelijke beslissing. In 1577
was men op dezelfde wijze te werk gegaan 96).
In een brief van 5 oktober aan de abt van Sint Geertrui verklaarde de
stedelijke regering, dat zij zich de 29e september in een plenaire vergadering
en na uitvoerige beraadslagingen had kunnen verenigen met de vredesvoorwaarden zoals deze in september nader waren ontvouwd en toegelicht door
de keizerlijke commissarissen, de hertog van Terranova en de hertog van
Parma. Vooral de reactie van Terranova op de befaamde voorstellen van
de stedelijke regering 97) was door de drie leden gunstig ontvangen met
enig voorbehoud ten aanzien van het innemen van garnizoen « inden hoochnoodigen noot ». Ook in dat geval moest te allen tijde eerst toestemming
verkregen zijn van de stedelijke regering 98).
De 6e oktober werd een instructie opgesteld voor een buitengewone delegatie, die namens de stad met de hertog van Terranova een definitieve regeling moest treffen. De abt van Sint Geertrui werd tot lid van deze delegatie
benoemd. Naast hem werden aangewezen Mr. Arnd van Breugel, raadsheer
van de stad, die in deze jaren een grote activiteit ontplooide, en de pastoor
94) G. A., Nomina Scabinorum A. 574a, f. 33. President werd M. Henrick Bloeijmans.
De andere schepenen waren Mr. Goyart Lombaerts, Jan Heym, Everart Berwouts,
Pauwel Wijnants, Dirk van Vechel, Aert van Brecht, Mr. Jacob Craen en Goyart van
Vlierden. Berwouts weigerde zijn zetel te bezetten. Hij verbleef reeds enige jaren in
het land van Ravenstein : G. A., Ingekomen Stukken, 12 okt., 8 en 11 dec. 1579. In
1581 aanvaardde hij een benoeming tot schepen.
95) LEFÉVRE, blz. 690.
96) Zie blz. 71.
97) Zie blz. 244, noot 66.
98) G. A., Diverse Stukken, 5 okt. 1579.
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van Oisterwijk Arnd Eyndhouts. Laatsgenoemde, van adellijken Bosschen
huize, was als kanunnik van de Leuvense Sint Geertruiabdij een goede bekende van abt Jan van der Linden 99).
Hun voornaamste taak was regeling van de problemen rond de ossenstapel van Lier, het stapelrecht van Dordrecht, de Bossche tolprivileges en
het eventueel innemen van een garnizoen. De gedeputeerden moesten officieel hun geloofsbrieven overreiken en ontvingen de nodige volmachten voor
het nemen van beslissingen overeenkomstig hun instructie 100).
Van Breugel en Eyndhouts kregen tevens opdracht over Maastricht naar
Keulen te reizen voor een onderhoud met de hertog van Parma. Zij moesten
uitdrukking geven aan de bereidwilligheid van de stad Den Bosch met
Parma samen te werken en hem ondermeer de volgende desiderata voorleggen :

a) bevestiging door Parma van het resultaat van de onderhandelingen
met Terranova;

b) regeling ten gunste van Den Bosch van de Lierse en Dordtse stapelrechten;
c) recrutering uit de burgerij van 200 man voetvolk en 50 man ruiterij
voor rekening van de Koning;
d) het treffen van maatregelen ter bestrijding van het tekort aan steenkolen, ijzer, koperdraad en aanverwante artikelen;
e) vermindering van het aantal troepen in de Meierij en vrijwaring van
de bewoners van de onredelijke verplichting deze troepen te onderhouden;
f) de noodzaak van een strikte handhaving van de discipline 101) .
Namens de stedelijke regering werden hun een groot aantal brieven meegegeven, onder andere voor de Koning, de prins van Parma, diens echtgenote, « mevrouwe van Parma » 102), de abt van Sint Geertrui, Maximiliaan
de Longueval, baron de Vaulx, lid van de Raad van State in dienst van de
Koning, en de raadsheren Fonck en Assonleville 103). De Vaulx en Fonck
waren door Parma aangewezen om als zijn waarnemers aanwezig te zijn
bij de Keulse vredesonderhandelingen. Assonleville, die begin mei naar
99) SCHUTJES, Geschiedenis van het Bisdom 's-Hertogenbosch, V (1876), blz. 388.
In 1593 werd hij benoemd tot abt van de abdij in Leuven.
100) G. A., Diverse Stukken, 6 okt. 1579.
101) G. A., Diverse Stukken, 6 okt. 1579.
102) Zijn moeder kan in dit geval niet bedoeld zijn, aangezien deze pas 22 juni
1580 vanuit Italië in de Nederlanden zou aankomen : VAN DER ESSEN, II, blz. 330.
103) G. A., Diverse Stukken 6 okt. 1579.
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Keulen vertrokken was om Fonck, die ongesteld was geworden, te vervangen, bleef ook na diens genezing aan de besprekingen deelnemen. Eerst einde
september keerde hij naar Maastricht terug 104).
Deze drie personen golden voor de meest capabele mensen in de omgeving
van Parma 105). Zij stonden in Keulen in hoog aanzien bij de hertog van
Terranova, die meermalen hun advies inwon. Ook de Koning getuigde van
zijn vertrouwen in hun deskundigheid 106). De politiek van de keizerlijke
commissarissen en van de hertog van Terranova zich rechtstreeks tot de
afzonderlijke gewesten en steden te richten kan door hen ingegeven zijn.
In de brieven, die voor hen bestemd waren, dankte de stedelijke regering
hen voor hun goede diensten en hun toewijding « esperantz que avecq le
temps Ia commodité nous sera aussy donnée pour recognoistre avecq deue
gratitude les benefices, que par vostre moyen pourrons recepvoir » 107).
Deze vriendelijke toon ontbrak echter volkomen in een schrijven aan de
graaf van Roeulx te Boxtel. De drie leden achtten het een grote fout, dat
er zoveel troepen naar de Meierij gedirigeerd waren. Van alle kanten kwamen klachten binnen. Verschillende dorpsbewoners waren reeds naar de
stad gevlucht en weigerden onder deze omstandigheden terug te keren.
Vermindering van het aantal soldaten was beslist noodzakelijk 108). De graaf
van Roeulx trok daarop met een deel van het leger in zuid - westelijke richting
terug en wees zijn onderbevelhebber Antonio de Linnan aan met de stedelijke regering van 's-Hertogenbosch contact te onderhouden 109). Een ander
deel van het leger, in Oirschot gekantonneerd, marcheerde af in de richting
Heusden 110).
De militaire commandanten in spaanse dienst deden alles om de Bossche
magistraat terwille te zijn. De commandant van het regiment van wijlen
Monseigneur de Floyon liet weten, dat boeren in de gebieden onder Bossche
jurisdictie, die schade hadden geleden, zich in zijn hoofdkwartier te Helvoirt
zonder betaling konden voorzien van paarden of vee 111). Verontschuldigingen werden aangeboden voor de inbeslagname in Coudewater van drie
karren met haver, die voor Den Bosch bestemd waren. De karren werden
onmiddellijk aan de Bossche eigenaars teruggegeven 112). Op last van Parma
LEFÉVRE, blz. 520, 584 en 684.
105) a. w., blz. 644.
106) a. w., blz. 584, 607, 640 en 642.
107) G. A., Diverse Stukken, 6 okt. 1579.
108) G. A., Diverse Stukken, 6 okt. 1579.
109) G. A., Ingekomen Stukken, 8 okt. 1579. De Linnan riep de bemiddeling in van
de Oisterwijkse kwartierschout Jacques de Wale om voor dat doel in Den Bosch over
een huis te kunnen beschikken : G. A., Diverse Stukken, 8 okt. 1579.
110) G. A., Ingekomen Stukken, 10 okt. 1579.
111) G. A., Ingekomen Stukken, 10 okt. 1579.
112) G. A., Ingekomen Stukken, 14 okt. 1579.
104)
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werd Andrea Cigogna naar de Meierij gestuurd om in de vier kwartieren
op drastische wijze een einde te maken aan de wanordelijkheden en kweIlingen van de soldaten. Cigogna riep de medewerking in van de magistraat
van 's-Hertogenbosch om een plaats aan te wijzen, bij voorkeur Helmond,
waar vertegenwoordigers van deze kwartieren met zijn commissarissen van
gedachten konden wisselen. Hij zou deze afgevaardigden alle eerbied, genegenheid en vriendschap betonen, waarop zij recht hadden 113).
Reactie in Stad en Meierij
tegen pro-spaanse politiek.
Het voorstel kwam echter te laat. De 15e oktober had er ingevolge initiatief van de magistraat op het stadhuis van 's-Hertogenbosch een bespreking
plaats met een « tamelycken getaele » van afgevaardigden van de Meierij.
De stedelijke regering moet geschrokken zijn van de heftige weerstand in
de Meierij tegen de koninklijke troepen, « dwelck hen soe subbytelyck heeft
overvallen ». Zij was tenslotte in eerste instantie verantwoordelijk voor de
komst van deze troepen. Er werd sterke aandrang uitgeoefend op de Bossche
autoriteiten al hun gezag aan te wenden aan deze treurige toestanden een
einde te maken. Ook werd er geklaagd, dat de Meierij wat de overkomst
en het onderhoud van dit leger betrof nergens in was gekend 114).
In Den Bosch rees eveneens verzet. Bij de aankomst voor Nieuw-Herlaer
van een klein aantal waalse soldaten weigerde de bezetting, gevormd door
manschappen van het vendel van kapitein Colen, het kasteel te ontruimen 115).
De Bossche stedelijke regering bevond zich medio oktober wel in een
zeer delicate positie. Van de ene kant leefde bij haar de duidelijke bereidheid
zich met de Koning te verzoenen. Het besluit van 6 oktober met Terranova
en Parma rechtstreeks te onderhandelen kan niet anders verklaard worden.
Van de andere kant leek het er op alsof zij met de spaanse troepen het paard
van Troje had binnengehaald. De druk, die van verschillende zijden op haar
werd uitgeoefend, noopte de magistraat tot de allergrootste voorzichtigheid
en tot matiging in de ijver voor de zaak van de Koning, die zij de laatste
weken aan de dag gelegd had.
In welk een mate een mislukking dreigde bleek wel hieruit, dat het weg
een deel van de spaanse troepen op uitdrukkelijk verlangen van-treknva
het platteland samenviel met een nieuwe, ditmaal zeer ernstige bedreiging van
de kant van het leger van Hohenlohe. In Gorkum werd een kleine vloot ge113) G. A., Ingekomen Stukken, 12 okt. 1579.
114) G. A., Diverse Stukken, 15 okt. 1579.
115) G. A., Ingekomen Stukken, 14 okt. 1579; brief van de Borchgrave, Wijnants
en Moens aan de magistraat.
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reed gemaakt voor een actie tegen Den Bosch, die krachtig gesteund werd door
de Staten van Holland 116). Zoals in begin september richtte Hohenlohe tot
driemaal toe een brief aan de magistraat, waarin hij toelating tot de stad
verlangde. De laatste twee keren gebeurde dit op 9 en 10 oktober. Hoewel
de stedelijke regering hierop niet inging, legde zij in haar antwoord van
11 oktober, door de omstandigheden gedrongen, een grotere vriendelijkheid
aan de dag dan men verwachten kon. Zij bracht in herinnering, dat de houding van Hohenlohe tegenover de stad altijd die van een vriend was geweest
en niet van een vijand. Ook voor de toekomst hoopte de magistraat op zijn
vriendschap te mogen blijven rekenen. Zij liet uitkomen, dat het haar enige
wens was in vrede te leven «ende nijemant geloeff geven noch ter eenre
noch ter andere zijde ». In geval van nood zou slechts de eigen burgerij de
stad verdedigen 117).
Hoewel in zulk een verklaring moet verdisconteerd worden, dat zij door
vrees werd ingegeven, er zijn ook andere aanwijzingen, dat de magistraat
zich uit de moeilijkheden trachtte te redden door een houding van neutraliteit voor te wenden. De heer de Warluzel beklaagde zich ernstig bij de
hertog van Parma over de gang van zaken in 's-Hertogenbosch : « ceulx
dudit Bolduc, selon quil entent assez par advis des personnaiges dignes de
by demeurans en ladite ville, n'ont aultre fin principalle, saulf quelque
particuliers en petit nombre et desquelz aussy ne se doibt prendre encoire
du tout parfaicte asseurance, sinon en effect d'avoir la liberté de neutralz
et partant traicter avecq sa dicte Exc., qu'à Couloigne avecq le duc de
Terranova, comme aussy d'aultrepart avecq les factions de pardela, soit
de la ligne du Prince dorange ou daultre (couvée) ». Terwijl de onderhandelingen over een verzoening van 's-Hertogenbosch met de Koning nog in
volle gang waren zou de magistraat een brief geschreven hebben aan
Matthias en aan de stad Antwerpen « pour cognoistre sy les tiennent pour
ennemys ou non et leur prians de retirer leurs forces du chateau de Hedel
et d'ailleurs ». Om deze schijn van neutraliteit te handhaven werd er volgens
de Warluzel niemand in de stad toegelaten en zeker geen personen, die in
dienst waren van de Koning.
Hij stelde voor een edelman van hoog aanzien te benoemen tot gouverneur
van de Meierij 118), die over voldoende gezag en volmachten zou beschikken
om met vertegenwoordigers van Den Bosch te onderhandelen. Bij gebleken
116) vi HEURN, II, blz. 126 e. v.
117) G. A., Diverse Stukken 11 okt. 1579 (klad).

De 5e oktober had de magistraat
reeds een antwoord gestuurd op de eerste aanmaning van Hohenlohe : G. A., t. a. p.
118) De lie oktober had Parma de magistraat meegedeeld, dat Claude van Berlay
mont, heer van Haultepenne, benoemd was tot bevelhebber over de troepen in de
Meierij : G. A., Ingekomen Stukken, 11 okt. 1579.
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onwil van Bossche zijde zou men de Meierij tegen de hoofdstad moeten opzetten en deze economisch isoleren om haar te dwingen kleur te bekennen 119).
In het spaanse kamp liepen geruchten, dat de bevolking van 's-Hertogenbosch in staat van grote opwinding zou zijn geraakt en dat een gevaarlijke
opstand dreigde. De woede van het volk over het wangedrag van de konink.
lijke troepen zou er zeer groot zijn. Er zou minder bereidheid zijn dan ooit
tevoren onderhandelingen op gang te brengen tussen de stedelijke regering
en de heer van Haultepenne 120) .
De felheid, waarmee de Warluzel van leer trekt, mogen we misschien aan
's mans karakter en achterdocht toeschrijven. Zijn nieuws komt ons wel
wat te gekleurd voor. Een grond van waarheid moet er echter wel in voorkomen. De magistraat heeft er ook rekening mee moeten houden, dat er
onder de bevolking nog tal van burgers zijn geweest, die tegen een verzoening gekant waren. Hoewel in juli vele hervormden, onder wie de meest
toonaangevende, de stad verlaten hadden, verschillende geestverwanten
waren er nog achtergebleven. Een bevel voor hun uitwijzing was niet gegeven. Al moeten we de mening van de Warluzel, die Parma waarschuwde
«pour le grand nombre de sectaires, quil ij at encoire et correspondans
avecq le prince d'Orainge » 121), niet al te ernstig nemen — de man was
nu eenmaal niet bosch' gezind — de magistraat sprak 1 januari 1580 zelf
van de noodzaak « sommige wel bekende hooffden, alnoch binnen wesende,
promptelyck te doen vertrecken » 122) .
Moeilijke positie van 's- Hertogenbosch
in de Staten van Brabant;
pensionaris Loekeman staatsgezind;
Den Bosch neutraal ?

De berichten uit Antwerpen, waar de positie van 's-Hertogenbosch in de
Staten van Brabant en de Staten Generaal ernstig bedreigd werd, moeten
ook het gevoel van onbehagen in Den Bosch hebben versterkt. De stedelijke
regering had deze ontwikkeling kunnen verwachten, maar een dreigende
breuk met deze instellingen, waarvan de betekenis nooit groter was geweest
dan in deze jaren, zal vele leden van de magistraat ernstig hebben verontrust.
119) A. R. A., Audience 1425/2 (no. 53). Het stuk is niet gedateerd. Waarschijnlijk
van medio okt. 1579.
120) A. R. A., Audience 1425/2. Brief van de Warluzel aan Parma dd. 18 okt. 1579.
De Warluzel herhaalt hierin zijn beschuldigingen aan het adres van de Bossche magistraat over de verstandhouding met Matthias en de prins van Oranje.
121) A. R. A., Audience 1425/2 brief van 26 okt. 1579.
122) G. A., Notulen 1 jan. 1580; A. R. A., Audience 1425/2 (no. 61).
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In radicale kringen te Antwerpen groeide de ontstemming tegen steden
als 's-Hertogenbosch, Mechelen, Aalst en Valenciennes, « clochantes à deux
costez » 123) . Pensionaris Mr. Roelof Loekeman, die in beide colleges nog
steeds de stad vertegenwoordigde, verkeerde er in een weinig benijdenswaardige positie. De 13e oktober waren enige kolonellen en subalterne
commandanten van de stad Antwerpen in de zaal van de Staten Generaal
verschenen, waar op dat ogenblik alleen de afgevaardigden van Brabant en
Vlaanderen vergaderden. Zij verlangden, dat niet langer gedeputeerden van
Valenciennes, Mechelen en 's-Hertogenbosch in de statenvergaderingen
zouden worden toegelaten. Hun werd medegedeeld, dat er van beide eerstgenoemde steden reeds geruime tijd geen afgevaardigden meer waren verschenen. Met betrekking tot 's-Hertogenbosch verklaarde de pensionaris van
die stad, « dat zoe lange die van den Bossche hun nijet opentlyck affsunderden van de generaliteijt ende zijlieden geen vianden waeren verclaert,
men hemlieden nijet en behoerde aff te snijden ». Men ging hiertoe dan
ook niet over, maar wel werden de heer van Saventhem uit het tweede lid
van de Staten van Brabant en de griffier van dit college, Dr. Andries
Hessels, aangewezen teneinde in overleg met Matthias, de prins van Oranje
en de Raad van State uit te maken welke gewesten en steden voortaan als
vijanden van de Staten Generaal dienden beschouwd te worden 124).
Sinds 4 september had Loekeman geen nadere instructies ontvangen van
de magistraat. Nu in de Staten van Brabant de vredesvoorstellen van de
keizerlijke bemiddelaars aanhangig waren gemaakt 125) en de stedelijke
regeringen van Brussel en Antwerpen reeds speciale gedeputeerden hadden
aangewezen om hun opinie uit te brengen, vroeg hij of het de bedoeling was,
dat hij zich aan deze instructies van begin september hield. Tevens wees
hij op de ontstemming in de Staten Generaal en in de Staten van Brabant
over het gesprek in Turnhout tussen de graaf van Roeulx enerzijds en Arnd
van Breugel en Eyndhouts, op doorreis naar Maastricht en Keulen, anderzijds. Schout en schepenen van Turnhout hadden hierover rapport uitgebracht aan Willem Maes, eerste deurwaarder van de Raad van Brabant, en
deze brief was zowel in de vergadering van de Staten Generaal als in die
van de Staten van Brabant voorgelezen 126).

123) Mémoires Anonymes IV, blz. 319.
124) H. 0. FEITH, Verbaal van de reis van den Burgemeester Johan Wifringk..., in

Bijdragen tot de geschiedenis en oudheidkunde inzonderheid van de provincie Groningen, dl. VI (1869), blz. 200 e. v.
125) De 6e oktober waren zij aan de Edelen van Brabant voorgelegd : G. A., Commissien en Besognens ten Hove, A. 234, fol. 1 e. v.
126) G. A., Ingekomen Stukken, 14 okt. 1579 brief van Loekeman aan magistraat.
Wat dit gesprek in Turnhout betreft zie G. A., Ingekomen Stukken 11 okt. 1579.
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Deze ontstemming dreigde over te gaan in verontwaardiging, toen de
brieven van de Staatse gedeputeerden in Keulen en van de keizerlijke commissarissen van 26 september 1579 de 17e oktober in de Staten Generaal
werden besproken. Hierin deelden zij mee, dat van alle steden tot nu toe
alleen 's-Hertogenbosch de vredesvoorwaarden van 18 juli had aanvaard 127).
De Staten Generaal veroordeelden het eigenmachtig optreden van de Bossche
stedelijke regering 128). Het was opnieuw de vroegere medepensionaris van
Loekeman, Andries Hessels, die de pijnlijke opdracht kreeg om, nu in overleg met de pensionaris van Brussel Willem vander Haghen, deze zaak voor
te leggen aan Matthias en de Raad van State 129). Hoezeer Matthias de verontwaardiging van de Staten Generaal deelde bleek wel uit een ontwerp
ordonnantie, die 22 oktober bij de Staten werd ingediend. Hierin werd de
eventuele confiscatie mogelijk gemaakt van vaste eigendommen en goederen,
toebehorend aan burgers van Henegouwen, Artois, Rijssel, Douai, Orchies,
Mechelen, 's-Hertogenbosch, en andere gewesten en steden, die het met
« de vijand » hielden 130) .
In zijn beide brieven aan de magistraat wond pensionaris Loekeman er
geen doekjes om, dat hij deze ontwikkeling diep betreurde. Hij stak zijn
staatsgezindheid niet onder stoelen of banken. Door zijn toedoen waren in
september nog twee raadsheren uit de Raad van Brabant, de advocaat Willem
van Breughel en Steven van Craesbeeck, oud-rector van de Leuvense universiteit 131), naar 's-Hertogenbosch gereisd voor een onderzoek naar de
gebeurtenissen, die er in juli hadden plaats gehad 132). De magistraat had
indertijd zelf op de komst van zulk een delegatie gezinspeeld, maar er was
nog niets van gekomen 133). De hoogschout en de schepenen deden hun
best om beide heren te vriend te maken 134). Resultaat schijnt hun onder
niet opgeleverd te hebben.
-zoek
Het moet voor Loekeman en Hessels een hard gelag zijn geweest getuigen
te zijn van een toenemende vervreemding tussen een groot deel van het
Brabantse land en de stad, die zij zo lang in de Staten hadden vertegenwoordigd. Als overtuigd aanhanger van de prins van Oranje en in zijn
kwaliteit van griffier van de Staten van Brabant was Hessels bovendien
127) GACHARD, Actes, II, blz. 267 e. v. De Staatse gedeputeerden zonden een afschrift
aan de Bossche magistraat, ondertekend door hun secretaris J. de Kessel : G. A.,
A. 234, fol. 15 e. v.
128) G. A., Ingekomen Stukken 18 okt. 1579 : brief van Loekeman aan magistraat.
129) JAPIKSE, Res., II, blz. 583.
130) a. w., blz. 718.
131) Vgl. GAILLARD, I11, blz. 354e. v.
132) VAN ZUIJLEN, II, blz. 977.
133) Zie blz. 232.
134) VAN ZUIJLEN, II, blz. 985 e. V.
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gedwongen zelf hieraan mee te werken. Onder deze omstandigheden moeten
beide mannen naar elkaar zijn toegegroeid. Toen Loekeman naar 's-Hertogenbosch werd teruggeroepen bleef hij nog verscheidene weken in Antwerpen,
waarbij hij de onveiligheid van de weg als reden opgaf 135).
Dat daarbij ook andere motieven in het spel waren bleek wel hieruit,
dat hij zich er bij zijn vertrek naar 's-Hertogenbosch in januari 1580 nog
toe leende namens de Staten van Brabant aan de Bossche stedelijke regering
een memorandum te overhandigen, waarin de Staten verklaarden, « dat
wij hen (i. c. de drie leden) met alle vrientschap genegen ende toegedaan
blyven volgende d'oude verbintenissen ende vereeninghen tusschen den
drye Staten S'lants van Brabant gemaeckt ende zoe dickwils van nieuws
met heure naemen ende zegelen bevestight ». In dit memorandum drongen
de Staten er in een ultieme poging bij de magistraat op aan de eenheid te
herstellen en de pacificatie met de Koning te verbreken. Zij verdedigden
hun politiek met betrekking tot de stad 's-Hertogenbosch en waarschuwden
de Bosschenaren, dat deze, door zich met de Spanjaarden te verzoenen en
hun regering te erkennen, « altyts moghen voir oghen hebben hun vraeckgierich ende onsterffelicken haete » 136). Dr. Andries Hessels, die als griffier
dit memorandum ondertekend had, gaf 16 januari 1580 nog een persoon.
lijke brief mee, eveneens bestemd voor de magistraat. Hierin verklaarde hij,
dat de pensionaris ten aanzien van de missie, die hem was opgedragen,
volledig kon worden vertrouwd 137).

Terranova zet door;
het verzoeningsverdrag van
20 oktober 1579; moeilijkheden
met de koninklijke troepen.
Het is moeilijk na te gaan in hoeverre de stedelijke regering van 's-Hertogenbosch in oktober 1579 werkelijk heeft overwogen te streven naar een
soort neutrale positie tussen staats- en koningsgezinden. Wij krijgen de
indruk, dat het veeleer een psychologische reactie was op de alarmerende
berichten uit de Meierij en uit Antwerpen dan dat men ooit in ernst geloofd
heeft aan zulk een oplossing, die in feite geen oplossing kón zijn. De magistraat was daarvoor reeds te ver gegaan. De 20e oktober ondertekende de
hertog van Terranova, uiteraard onkundig van de jongste spanningen rond
een verzoening van de stad 's-Hertogenbosch met de Koning, het traktaat,
135) Zie blz. 265, noot 167 (tweede gedeelte).
136) G. A., Ingekomen Stukken, 11 jan. 1580.
137) G. A., Ingekomen Stukken, 16 jan. 1580.
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waarin hij deze verzoening in naam van de Koning plechtig formuleerde
en bevestigde. Hij plaatste de Bossche stedelijke regering op deze wijze
voor een voldongen feit.
Het document was zeer officieel opgemaakt en behelsde naast een volledige
opsomming van al zijn titels een vidimus van de akte van 30 augustus 1578,
waarin de Koning hem aanwees tot zijn gemachtigde bij de te voeren vredes
een opsomming van de artikelen, vervat in het definitieve-onderhalig,
vredesvoorstel van 18 juli 1579, en de letterlijke tekst van het besluit van
de stedelijke regering van 29 september 1579 138). De hertog van Terranova
zegde toe, dat de Koning het verzoeningsdecreet zo spoedig mogelijk zou
bevestigen. Na afkondiging van deze besluiten in 's-Hertogenbosch moesten
de leden van de stedelijke regering de eed afleggen in handen van een
speciale commissaris, die door de hertog van Parma in zijn kwaliteit van
landvoogd van de Koning zou aangewezen worden 139).
Blijkbaar achtte Terranova zijn taak nu afgedaan. In een begeleidend
schrijven gaf hij uiting aan zijn uitzonderlijke blijdschap en voldoening
over het bereikte accoord. Hij beloofde bij de Koning te bemiddelen, die
niet zou nalaten de stad te belonen voor haar houding in het beslissende
uur 140). Inderdaad richtte de Koning 22 november 1579 een persoonlijk
dankschrijven aan de Bossche magistraat 141). De 30e november ratificeerde
hij daarop bij afzonderlijke akte het verzoeningstraktaat 142).
Toch zou het verkeerd zijn te veronderstellen, dat de 20e oktober 1579
de verzoening van de stad 's-Hertogenbosch met de Koning een feit was
geworden. Eerst 15 november ontving de magistraat de officiële tekst van
het traktaat, waarop de handtekeningen van de leden van de Bossche
delegatie in Keulen niet voorkwamen. De brief van de Koning en diens
ratificatie kwamen eerst einde februari vanuit Madrid in 's-Hertogenbosch
aan. Zolang men in laatstgenoemde stad niet voldaan had aan de eis van
de Koning de Keulse vrede af te kondigen en de eed te vernieuwen, waren
beide partijen de jure niet tegenover elkaar verbonden.
Van Bossche zijde werd te dien aanzien niet de minste haast gemaakt.
De magistraat achtte het raadzaam zo lang mogelijk enkele troeven in de
hand te houden, zodat hij eisen kon blijven stellen. Verschillende kwesties
waren nog niet bevredigend geregeld. Met betrekking tot de ossenstapel van
Lier en het Dordtse stapelrecht had Terranova zich slechts in zeer algemene
138) Met betrekking tot dat besluit zie blz. 249.
139) G. A., Oorkondenverzameling, inv. Sassen, no. 901.
140) G. A., Ingekomen Stukken, 20 okt. 1579.
141) G. A., Ingekomen Stukken, 22 nov. 1579.
142) G. A., Oorkondenverzameling, inv. Sassen, no. 902. Vertaald uittreksel in de
serie Diverse Stukken.
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termen uitgelaten. De heffing van belastingen in Stad en Meierij was nog
een omstreden punt en de aanwezigheid van koninklijke troepen gaf vele
ingezetenen reden tot grote ergernis. Het zou de taak van Parma worden
voor deze problemen een oplossing te vinden. Hij was daarvoor in alle
opzichten de aangewezen persoon.
De belastingperikelen vormden echter niet het grootste struikelblok, aangezien de Bossche stedelijke regering in deze een positief standpunt innam.
Zij riep de kwartieren Kempenland, Maasland, Peelland en Oisterwijk op
om 26 oktober afgevaardigden naar de hoofdstad te zenden teneinde de
27e oktober daarover te vergaderen. Het toestaan van bepaalde belastingen
was volgens de magistraat de enige manier, waarop nieuwe plunderingen
voorkomen konden worden 143). Tevens zou op deze wijze een meer gelijk.
matige en rechtvaardige verdeling van de lasten verkregen worden. Nu was
het zo, dat sommige dorpen alles te dragen kregen en andere weinig of
niets. Vooral de omgeving van Helmond had te lijden van het eigenmachtig
invorderen van gelden door de Warluzel en Juan Andrea de Cigogna. De
stedelijke regering van 's-Hertogenbosch protesteerde bij Parma bijzonder
scherp tegen dit optreden van diens vertrouwensmannen. Het gevaar was
niet denkbeeldig, dat de boeren hun huizen zouden gaan verlaten en als
wanhopigen zouden gaan rondzwerven. De magistraat noemde het iets
ongehoords, dat dit het lot zou worden van mensen, « qui si fraichement
ont acceptez la paix et réconciliation avecq Sa. Maj. ». Het was een slecht
voorbeeld voor die gewesten, steden en dorpen, die zich nog moesten ver
kon oorzaak worden van een gevaarlijke ontevredenheid onder-zoen,ht
de burgers van de stad, « qui pourroient tomber en commotion et révolte » 144). In Den Bosch had men de ellende op het platteland van nabij
ervaren, toen de bewoners van het Hollandse dorp Engelen uit angst voor
de soldaten van de Koning naar die stad waren gevlucht. De hele streek
tussen 's-Hertogenbosch en Heusden dreigde ten onder te gaan 145).

143) G. A., Diverse Stukken, 22 okt. 1579. Zie ook de brief van de kwartierschout
van Oisterwijk J. de Wale : Ingekomen Stukken, 23 okt. 1579.
144) G. A., Diverse Stukken, 25 okt. 1579. Parma gelastte daarop de Warluzel en
Cigogna hun activiteiten te staken : A. R. A., Audience 1425/2, 7 nov. 1579.
145) J. GoossENs, Engelen en Vlijmen tijdens de tachtigjarige oorlog, in Brabantia,
V (1956), blz. 101 e. v.; zie ook : H. B. M. Esstxx, Een korte schets van de toestand
van het dorp Drunen in de eerste helft van de Tachtigjarige Oorlog, in Met Gansen
Trou, VII (1957), blz. 63 e. v.
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Bossche prikkelbaarheid.

Steeds opnieuw bleek, dat de Bossche burgerij zeer kittelorig bleef ten
aanzien van de gedragingen van de vertegenwoordigers van de Koning en
dat de magistraat hiermee terdege rekening heeft moeten houden 146). Terwijl Pauwel Wijnants en Marten Moens hun tevredenheid uitten over het
onderhoud, dat zij namens de stedelijke regering 19 oktober 1579 in
Oisterwijk hadden met de heer van Haultepenne, de pas aangekomen
nieuwe opperbevelhebber over de troepen in de Meierij 147 ), weigerde men
in Den Bosch enige dagen later haver naar Oisterwijk uit te voeren, waar
geen voldoende voeder voor de paarden te vinden was. Een halve aam wijn
werd bij de Vughterpoort in beslag genomen, « want sy (de Bosschenaren)
den zelven daer soe wel mochten als de ghene tot Oisterwyck synde » 148).
Het waren maar kleine speldeprikken, maar zij tekenden de stroefheid van
de betrekkingen. Toen de heer van Haultepenne op inspectie ging en daartoe
27 oktober ook in 's-Hertogenbosch vertoefde, moest hij op de Vughterdijk
anderhalf uur lang onder zeer slechte weersomstandigheden wachten op een
boot zonder dat men hem vanwege de magistraat verwelkomd had. De
hoogschout Jacob van Brecht uitte hierover zijn verontwaardiging in een
brief aan Marten Moens. Nu de kaarten open op tafel lagen kon naar zijn
mening een dergelijke grove onhoffelijkheid alleen maar schade berokkenen
aan de belangen van de stad. Beide heren en de Oisterwijkse kwartierschout
de Wale wezen de stedelijke regering er op, dat zij struisvogelpolitiek bedreef
door zo op te treden 149).
Deze prikkelbaarheid aan Bossche zijde zal mede een gevolg zijn geweest
van de diepe teleurstelling, dat het voorbeeld van Den Bosch uiteindelijk
door geen andere stad werd gevolgd en dat een breuk met de Staten Generaal
onvermijdelijk was geworden. De optimistische verwachtingen van van
Breugel en Eyndhouts, de Bossche gedeputeerden in Keulen, dat vele steden
zich nu ook zouden gaan verzoenen — «, men sal dair coirts wonder van
horen » — zullen in 's-Hertogenbosch niet zijn gedeeld. Zij hadden 25 oktober 1579 een afscheidsbezoek gebracht aan Terranova en begaven zich nu
op weg naar Maastricht om met Parma over enige vraagstukken van particuliere aard van gedachten te wisselen 150).
146) Vgl. blz. 254.

147) G. A., Ingekomen Stukken, 19 okt. 1579; zie ook noot 118.
148) G. A., Ingekomen Stukken, 25 okt. 1579. Brief van Mr. Dirk Nemius.
149) G. A., Ingekomen Stukken, 28 en 30 okt. 1579.
150) G. A., Ingekomen Stukken, 25 okt. 1579. In hun brief aan de magistraat berichtten zij, dat in Keulen het gerucht liep, dat Lier zich verzoend had. In Mechelen
was de burgerij bereid t liever hun schonen jae eerde te eten dan mit die van Antwerpen ende hueren aenhanck aen te hauden ».
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De kwartierschout van Oisterwijk de Wale, een van de eerste ijveraars
voor een verzoening met de Koning 151), waarbij hij trachtte bij Parma in
het gevlij te komen 152), kreeg van de president-schepen Bloeijmans scherpe
verwijten te horen, toen soldaten van Haultepenne het landhuis van de
president in Helvoirt hadden bezet. Wij weten « hoe dat wy met U, die ons
all dit volck van oirloghe opten hals gebrocht heeft, sullen behoiren te
leven » 153).
's-Hertogenbosch in de Staten
Generaal en Staten van Brabant.
Teleurstelling ook sprak uit het antwoord van de stedelijke regering op
een nieuwe brief van pensionaris Loekeman, waarin deze zich er nogmaals
over beklaagde sinds 4 september geen nadere instructies ontvangen te
hebben. Brussel en Antwerpen waren met het vormen van een oordeel over
de vredesvoorstellen reeds gereed gekomen 154).
De Bossche stedelijke regering bestreed de wettigheid van het optreden
van de Staten van Brabant in de kwestie van de vredehandel. De Prelaten
waren als eerste lid hierin niet gekend. De abten waren namelijk niet
verschenen, omdat hun geen garantie was gegeven voor hun persoonlijke
veiligheid. De Edelen waren niet in een voldoende groot aantal vergaderd
geweest voor een zaak van zulk een uitzonderlijk belang. Alle ijver had
trouwens ontbroken om tot een snelle beslissing te komen en als gevolg
daarvan verarmde het Brabantse land meer en meer.
Wat de steden betrof en het verwijt van eigenmachtig optreden, dat in
de Staten van Brabant aan het adres van 's-Hertogenbosch was gericht,
voerde de stedelijke regering aan, dat zij éérst Loekeman op de hoogte had
gesteld van haar beginselverklaring van 25 en 29 augustus 155) met opdracht
de andere steden van Brabant dienaangaande in te lichten. Daarna pas
had zij de keizerlijke commissarissen haar opinie doen horen en dat op
hun eigen verzoek. Het geven van zulke informaties was trouwens nooit
151) Zie blz. 246.
152) G. A., Diverse Stukken, 6 nov. 1579. Kopie van brief aan Parma. Hierin gaf
hij hoog op van zijn verdiensten. Hij vroeg beleend te mogen worden met kasteel
Nieuw Herlair uit redenen van veiligheid, omdat van staatse zijde op zijn hoofd een
prijs zou zijn gesteld van f 4000,—. Men had gedreigd c de by faire mourir one teile
cruelle mort qu'on en scauroit parler dicy a cent ans s.
153) G. A., Ingekomen Stukken, 9 nov. 1579. Brief van de Wale aan de magistraat,
waarin hij zich beklaagde over de hem betoonde ondankbaarheid en over de felle toon,
die Bloeijmans zich tegenover hem veroorloofd had.
154) G. A., Ingekomen Stukken, 25 okt. 1579. Vgl. blz. 255.
155) Vgl. blz. 238.

261

verboden geweest. Bovendien, zo stelde de magistraat vast, bezat iedere
stad in zulke gewichtige vraagstukken een zekere autonomie, die door geen
andere gewesten en steden mocht worden aangetast. Het enige wat « dese
nederlanden » nodig hebben is vrede. Dit te bereiken is de plicht van alle
goede ingezetenen.
Wanneer de kolonellen van Antwerpen in de Staten Generaal op een
veroordeling van steden als 's-Hertogenbosch aandringen, zo betoogde de
magistraat, dan dienen de Staten ook een oordeel uit te spreken over hen
(i. c. de kolonellen), die zich reeds lang zo vijandig gedragen tegen Stad
en Meierij van 's-Hertogenbosch. De ware reden voor deze « Turckxse »
vijandschap is onze voortdurende weigering garnizoen « nae heuren appetyt » in de stad toe te laten. Ook nu nog weigeren wij garnizoen van welke
zijde ook. Slechts de eigen burgerij zal, zo nodig, de stad verdedigen.
De stedelijke regering verklaarde, dat in het gesprek te Turnhout met
de graaf van Roeulx 156) geen politieke problemen waren aangeroerd, en
protesteerde tegen de houding van de stad Antwerpen, die onder pressie
van de kolonellen iedere handelsaktiviteit met Den Bosch beschouwde als
een vijandige daad 157) «dwelck deen stadt van brabant der andere niet en
behoirt te doen » zonder opgave van redenen. Wanneer aan deze boycot
geen einde werd gemaakt zou de Bossche magistraat zich verplicht zien
de uitvoer van hop 158), lijnwaad en laken en vele andere artikelen, waaraan in Antwerpen behoefte was, stop te zetten. Tenslotte behelsde de brief
ook nog enkele schampere opmerkingen aan het adres van de pensionaris
zelf, die zich van verschillende opdrachten te gemakkelijk zou hebben
afgemaakt 159).
Dat de Antwerpse boycot de Bosschenaren hoog zat, bleek wel uit een
brief, die zij hierover aan de magistraat van Antwerpen richtten en die
door Loekeman persoonlijk werd aangeboden en toegelicht. Meermalen liet
de pensionaris van 's-Hertogenbosch zich bij de vroede vaderen van Antwerpen aandienen teneinde een gunstige beslissing te bepleiten. Hij nam
burgemeester van Stralen, een erasmiaans gezind aanhanger van de prins
van Oranje en slechts ratione officii kolonel, in de arm om zijn invloed
zowel bij de magistraat als bij de kolonellen ten gunste van 's-Hertogenbosch
aan te wenden 160).
156) Zie blz. 255.
157) Zie blz. 248.

158) 's-Hertogenbosch was een centrum van handel in hop, die in de omgeving van
de stad onder andere op Den Dungen, in Sint Michiels Gestel, Schijndel en Vlijmen
op grote schaal werd verbouwd.
159) G. A., Diverse Stukken, ± 27 okt. 1579.
160) G. A., Ingekomen Stukken, 31 okt. en 2 nov. 1579. Zie ook voorafgaande noot.
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Mag men Loekeman geloven dan scheen men in bepaalde kringen nog
hoop te koesteren, dat de stad 's-Hertogenbosch het Staatse kamp niet zou
verlaten. Zijn verklaring in de Staten Generaal, dat hij gemachtigd was
bij de stemming over de vredehandel de opinie van de stedelijke regering
naar voren te brengen, werd in dit verband als een gunstig voorteken beschouwd. Zelfs slaagde de pensionaris er nog begin november in van de
Staten Generaal en de kamer van de beden een nieuwe obligatie te verkrijgen tot een bedrag van 133.306 ponden arthois, die de Generaliteit aan
de stad schuldig was. De oudere obligatie was indertijd door Dirck Aertssen
zonder toestemming van de drie leden gelicht 161). Ook de invloedrijke
Antwerpse stadssecretaris Gillis Martini zou, naar Loekeman berichtte,
tegenover de prins van Oranje de houding van 's-Hertogenbosch verdedigd
hebben. Dat de stedelijke regering aldaar zich in beginsel vóór aanvaarding
van de vredesvoorstellen had uitgesproken, kon bezwaarlijk als een daad van
ontrouw worden gebrandmerkt, omdat een stad als 's-Hertogenbosch naar de
mening van Martini daartoe het recht had krachtens de Blijde Inkomste 162).
Zowel Martini als Loekeman gingen daarbij uit van de instructie van de
stedelijke regering van 4 september 1579. In haar uitvoerig memorandum
van einde oktober had zij de pensionaris er nog uitdrukkelijk op gewezen,
dat deze instructie het officiële Bossche standpunt inhield. Met geen woord
had zij gerept over de onderhandelingen met Terranova en Parma, die
sindsdien op gang waren gekomen. Blijkbaar trachtte zij door zulk een
misleidende voorstelling van zaken tijd te winnen, een wel wat naïeve ver
Dit dubbel spel was immers reeds doorzien door de prins-onderstlig.
van Oranje, wiens inlichtingendienst weer voortreffelijk gewerkt had 163).
In de Raad van State heerste met betrekking tot Den Bosch een uitgesproken
onvriendelijke stemming 164). Loekeman vocht voor een verloren zaak.
De 6e november maakten de Edelen in de Staten van Brabant hun standpunt openbaar. Het waren de prins van Oranje, Jan, Willem en Richard van
Merode, respectievelijk heren van Petershem, Duffel en Oirschot, Jan van
Witthem, markies van Bergen op Zoom, en de heren van Saventhem, Berchem en Ohain. De steden Brussel en Antwerpen verenigden zich met de
Edelen, al maakte Brussel enig voorbehoud ten aanzien van de religie.
Loekeman maakte daarop het Bossche standpunt bekend en overhandigde
de griffier van de Staten van Brabant, Hessels, een afschrift van de brief
van de magistraat van 4 september.
161) G. A., Ingekomen Stukken, 31 okt. 1579; VAN ZUIJLEN, II, blz. 976. Zie hoofdstuk III, blz. 215, noot 304.
162)\ G. A., Ingekomen Stukken, 2 nov. 1579.
163) Zie voorafgaande noot.
164) Zie blz. 255-256.
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Laatste verweer van pensionaris;
breuk met de Generaliteit.

De 9e november om acht uur 's morgens kwamen de Staten Generaal in
pleno bijeen om over dezelfde vredesvoorstellen te beraadslagen. Het was
niet verwonderlijk, dat toen de bom barstte. Onmiddellijk na de opening
van de vergadering beschuldigden enige afgevaardigden de stad 's-Hertogenbosch van verraad aan de gemeenschappelijke zaak. De stad zou afzonderlijk vrede gesloten hebben met Parma.
Dit werd door pensionaris Loekeman uitvoerig bestreden. Opnieuw beweerde hij, dat de stedelijke regering niet meer had gedaan dan zich uit
te spreken vóór het vredesaanbod van de Keizer, waarna het diens vertegenwoordigers daarvan op de hoogte gesteld had. Zij was haar bevoegdheid
daardoor niet te buiten gegaan. Men maakte hem echter duidelijk, dat hij
dan blijkbaar slecht ingelicht was. Spionnen hadden immers melding gemaakt van het contact, dat de Bossche magistraat bijna dagelijks met de
vijand onderhield. De pensionaris verklaarde hiervan niets te weten en
weigerde aan deze berichten geloof te hechten. Dat de magistraat zijn eerste
ambtenaar met opzet eenzijdig had voorgelicht wreekte zich hier wel bitter.
Het zal voor Loekeman een trieste ervaring zijn geweest.
Toch moet er nog een partij in de Staten Generaal geweest zijn, die de
deur op een kier geopend wilde laten. Na langdurige « redenen ende weder.
redenen » werd besloten de stad 's-Hertogenbosch nog één kans te geven.
Van de magistraat werd een duidelijke verklaring geëist, dat de stad haar
banden met de Staten Generaal niet zou verbreken, ook wanneer deze de
keizerlijke vredesvoorwaarden zouden verwerpen, en dat zij intussen geen
afzonderlijke vrede zou aangaan. Zolang zulk een verklaring niet was afgelegd werd de pensionaris de toegang tot de Staten Generaal en de Staten
van Brabant ontzegd 165).
In zijn brief aan de magistraat repte Loekeman niet over zijn uitsluiting
uit deze beide colleges. Integendeel, hij deed nog een hartstochtelijk beroep
op zijn lastgevers de gevraagde verzekering te geven. Niet alleen zou men
op de Bosschenaren geen enkele aandrang meer uitoefenen ter zake van
de religie en garnizoenskwestie, maar de handel op Holland, Zeeland en
Antwerpen zou weer vrij gegeven worden en nieuwe perspectieven zouden
zich openen 166).
165) G. A., Ingekomen Stukken, 11 nov. 1579. Brief van Loekeman aan magistraat
met een uitvoerig verslag over de zitting van 9 november 1579. JArrxsE, Res., II,
blz. 585 e. v.
166) G. A., Ingekomen Stukken, 11 nov. 1579.
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De 16e november besloten de drie leden echter hun camouflagetaktiek te
laten varen. Zij riepen de pensionaris naar 's-Hertogenbosch terug 167).
De breuk werd hierdoor een feit.
Het volhouden van deze onwerkelijke politiek had geen nut meer. De
15e november had men in Den Bosch het verzoeningstraktaat van 20 oktober ontvangen 168). De 13e november was in Keulen de vredehandel gesloten. De keizerlijke commissarissen vertrokken, maar niet zonder zich bitter
te beklagen over de houding van de Staten Generaal 169). Al waren, mede
door hun toedoen, tal van geestelijken en edelen in het kamp van de Koning
teruggekeerd, officieel was de verzoening van de stad 's-Hertogenbosch het
enige, dat zij hadden bereikt; in het kader van de grote opzet en de hoge
verwachtingen van de Keizer een schamel resultaat.
Accoord met Parma;
zending van Filip Veusels.
Ook met Parma waren de zaken nu geregeld. De 28e oktober had hij de
magistraat reeds gerustgesteld en beloofd de Bourgondische soldaten in de
Meierij te vervangen door Waalse troepeneenheden. Hij was daartoe trouwens verplicht ingevolge het accoord met de Waalse gewesten 170).
Twee dagen tevoren waren Pauwel Wijnants en Mr. Dirk Nemius naar
Maastricht gereisd teneinde met Parma overleg te plegen over enige militaire
zaken, met name de aanmonstering van een aantal stadssoldaten, waarvan
de kosten door de Koning gedragen zouden worden 171). Nemius werd door
de magistraat in deze periode dikwijls met een speciale zending belast 172).
Zij werden door Parma onmiddellijk in audiëntie ontvangen. Assonleville
zou op verzoek van de landvoogd in deze materie rapport uitbrengen. Deze
invloedrijke raadsheer was de Bosschenaren zeer genegen 173).
Begin november kwamen ook Mr. Arnd van Breugel en Arnd Eyndhouts
vanuit Keulen in Maastricht aan 174), zodat de Bossche delegatie nu volledig

167) G. A., Notulen 16 nov. 1579. Zie ook brief van Loekeman aan de magistraat van
22 nov. 1579 Ingekomen Stukken, t. a. p.
168) Zie blz. 257-258. Ook een dankbrief van Parma van 9 november (zie blz. 267)
kwam op die dag aan.
169) GACHARD, Actes, II, blz. 287. De 2e december verlieten Terranova en de nuntius
Castagna Keulen.
170) G. A., Ingekomen Stukken, 28 oktober 1579.
171) VAN ZUIJLEN, II, blz. 995. A. R. A., Audience 1425/2, ± 1 nov. 1579; klad
van het Bossche verzoekschrift.
172) a. w., blz. 993 e. v.; zie noot 148.
173) G. A., Ingekomen Stukken, 1 nov. 1579.
174) Zie blz. 260.
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was en Parma in staat werd gesteld een oordeel uit te spreken over het
traktaat van 20 oktober en met de uitvoering er van een begin te maken.
Zoals te voorzien was hechtte Parma volledig zijn goedkeuring aan dit
accoord. Hij kon moeilijk anders. Met betrekking tot de Lierse en Dordtse
stapelrechten merkte hij echter op, dat de termijn nog niet verstreken was,
waarin ook deze steden zich met de Koning zouden kunnen verzoenen. In
dat geval had hij zich verplicht hun privileges onaangetast te laten. Wanneer
beide steden deze kans ongebruikt voorbij zouden laten gaan beloofde de
landvoogd 's-Hertogenbosch in alles ter wille te zullen zijn. Teneinde de
handel weer te activeren werd de Bossche kooplui voorlopig vrij vervoer
toegestaan over Weert, Maaseyck, Maastricht en omliggende plaatsen. Waar
nodig, zouden troepen de Bossche convooien escorteren.
Ook stond hij de magistraat toe voor rekening van de Koning 200 man
in dienst te houden. Vele bepalingen werden getroffen teneinde orde en
rust in de Meierij te verzekeren. Parma beloofde de stad financiële hulp
door het korten op de belastingen van de vele voorschotten, die de stad
gedaan had 175). Een aantal afzonderlijke besluiten regelden de terugtrek.
king van uitheemse troepen uit de Meierij. Wel verontschuldigde Parma
zich bij voorbaat voor een eventueel negeren van zijn bevelen door de
muitende Duitse huursoldaten, die Peelland onveilig maakten 176).
Zoals in andere gevallen was Parma ook nu loyaal in het uitvoeren van
zijn beloften. Dezelfde 8e november berichtte hij de magistraat, dat Dr. Filip Veusels, oud-schepen van Antwerpen en lid van de in 1578 te Leuven
opgerichte koningsgetrouwe Raad van Brabant 177), door hem was aangewezen om namens hem in 's-Hertogenbosch de Keulse vrede plechtig te
doen afkondigen en de eed af te nemen 178). Door een lid van de Raad van
Brabant te benoemen respecteerde Parma een oude gewoonte, waarop de
stedelijke regering van 's-Hertogenbosch bijzonder prijs -stelde 179).
Tevens richtte hij een oproep tot de kwartierschouten van de vier kwartieren van de Meierij en droeg hun in naam van de Koning op arbeiders,
paarden en wagens beschikbaar te stellen wanneer de stedelijke regering van
's-Hertogenbosch hierom vroeg. Bij onwil of in gebreke blijven van de
inwoners zou de schade persoonlijk op de schouten worden verhaald 180).

175) A. R. A., Audience 1425/2 (no. 51). Besluiten van Parma van 8 nov. 1579.
Vgl. blz. 250.

176) A. R. A., Audience 1425/2, 8 nov. 1579.
177) GAILLARD, III, blz. 355. In Antwerpen zetelde de oude Raad van Brabant.
178) A. R. A., Audience 1425/2 (no. 52).
179) Vgl. blz. 215, 232 en 256.
180) A. R. A., Audience 1425/2, 8 nov. 1579. G. A., Diverse Stukken, 8 nov. 1579.
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Hij kondigde nieuwe gematigde belastingen aan voor de betaling en het
onderhoud van de troepen 181).
De 9e november gaf hij in een officiële brief aan de magistraat uiting
aan zijn grote dankbaarheid en vreugde. Terwijl de zgn. gouverneur en
vele statencolleges zich blijven verzetten « ghyluyden inden eersten voor
oogen gehadt ende betracht hebt d'eere van Godt den heere almachtich ende
hanthoudinghe van Zyne heylighe Roomssche Catholycke kercke ende gemeriteert hebt eenen eeuwigen ende universelen lof ende prys by allen
vorsten, heeren ende luyden met Beren ende Zijne Co. Maj. veroorzaeckt U
luyden genadelick te houden boven allen anderen voor zunderlinghe gerecommandeert ende als Zyne getrouwste ondersaten te promoveren in alles
sgeens dat tot prosperiteyt ende welvaert der Stadt van Shertogenbossche,
borgheren ende ingesetenen der zelver zal moghen dienen... » 182).
Door vooral de nadruk te leggen op het behoud van het oude katholieke
geloof trachtte Parma ongetwijfeld de onaangename politieke consequenties,
het verbreken van oude banden met de Staten Generaal, de Staten van Brabant en de hoofdsteden Brussel en Antwerpen, voor de Bosschenaren te verdoezelen. Op alle mogelijke wijzen was men er van spaanse zijde op uit de
gereconcilieerde gewesten en steden te ontzien 183). Bij de overhandiging van
zijn geloofsbrieven aan de stedelijke regering op 20 november 1579 gaf
Dr. Filip Veusels namens de prins van Parma opnieuw uiting aan diens
« groot contentement ende sunderling behaegen ». Hij vroeg de medewerking
van de drie Ieden voor de vervulling van zijn taak. Op hun verzoek reikte
hij de drie leden daags daarna een uittreksel van zijn commissie over 184).
De benoeming van Veusels tot gevolmachtigde van de landvoogd was bij de
drie leden in goede aarde gevallen « als wesende een inlantssche heere ende
een singulier persoon ende egheen crijschman » 185). Het bewees opnieuw,
dat Parma met zijn tactiek van ontzien en matiging op de goede weg was.
Uitvoerig beraadslaagden de drie leden over het formulier van de eed,
die vanwege Terranova en Parma geëist werd. Aanvankelijk wilde men
niet verder gaan dan een eedsaflegging « nae ouder manyeren gelyck men
den hertoich van Brabant schuldich is ende behoort te doen » 186). Verschillende ambachten wilden eerst weer garanties van de zijde van de landsheer

181) Idem, tweede brief van Parma.
182) G. A., Ingekomen Stukken 9 nov. 1579. Afschrift in A. R. A., Audience 1425/2,
9 nov. 1579.
183) Vgl. LEFÉVRE, blz. 713.

184) G. A., Diverse Stukken, 21 nov. 1579; Notulen van de drie leden, 20 en 21 nov.
1579 (A. 5).
185) G. A., Notulen, 16 nov. 1579.
186) Zie voorafgaande noot.
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voor naleving van de gesloten overeenkomsten 187). Tenslotte gaven de drie
leden 23 november eenstemmig hun goedkeuring aan het eedsformulier,
dat Veusels hun had voorgesteld, en werd besloten de vrede officieel te
doen afkondigen 188). De vendelkapiteinen en de policiemeesters verenigden
zich daarop met de zienswijze van de magistraat. Een speciale commissie
zou Veusels van de genomen besluiten op de hoogte stellen 189).
De 22e november schreef de Koning vanuit Madrid een eigenhandig
getekende brief aan de Bossche stedelijke regering. Hij dankte haar daarin
voor de genomen beslissing en beloofde, « que tout ce que vous a accordé
de nostre part nostre dit Nepveur ne vous soit observé et accomply punctuellement » 190). De 30e november bezegelde hij met zijn groot zegel de
ratificatie van het verzoeningsverdrag van 20 oktober 1579 191) . Al dienen
wij ons te realiseren, dat beide stukken eerst vele weken later in Den Bosch
aankwamen, dan leek niets een spoedige afkondiging van de vrede nog in
de weg te staan.
Wrijving met Parma over de aanwezigheid
van Duitse troepen in de Meierij.

De stedelijke regering toonde zich ook tegenover Haultepenne toeschietelijker. Had deze zich 16 november nog beklaagd over het ontbreken van
enige steun van stadswege voor een aantal van zijn soldaten, die in de kerk
van Empel door Staatse militairen waren ingesloten 192), nu werden hem
twee stukken geschut ter beschikking gesteld, terwijl aan de soldaten brood,
kaas en bier werd verstrekt 193). Het merkwaardige feit deed zich zelfs voor,
dat de stedelijke regering er bij Parma op aandrong Haultepenne niet uit
de Meierij terug te roepen. Als commandant van de Bourgondische troepen.
eenheden zou hij met deze vertrekken. Parma had hem opdracht gegeven
zich voordien nog met de Bossche magistraat te verstaan hoe Stad en
Meierij het best beveiligd konden worden 194).
187) De smeden, mulders en bakkers toonden zich het meest wantrouwend. Ook de
korenkopers, kramers, nastelmakers en schrijnwerkers achtten het verstandig te wachten
op de ratificatie van de Koning.
188) G. A., Notulen 20, 21 en 23 nov. 1579.
189) G. A., Notulen 25 nov. 1579. De commissie bestond uit Pauwel Wijnants (le lid),
Goyart Loeff (2e lid) en Jacob Servaesz (3e lid).
190) G. A., Ingekomen Stukken, 22 nov. 1579. Deze brief kwam pas 22 februari 1580
in Den Bosch aan.
191) Zie blz. 258, noot 142.
192) G. A., Ingekomen Stukken, 16 nov. 1579.
193) G. A., Notulen 25 nov. 1579; Ingekomen Stukken 27 nov. 1579. Vgl. VAN
ZtJIJLEN, II, blz. 997.
194) G. A., Ingekomen Stukken, 21 nov. 1579. A. R. A., Audience 1425/2.
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Nu er van Staatse zijde geen genade meer te verwachten was, vreesden
de autoriteiten in 's-Hertogenbosch van die kant het ergste en achtten zij
de aanwezigheid van een militaire bevelhebber van de kwaliteit van Haultepenne absoluut noodzakelijk. Een uitvoerige correspondentie hierover, waarbij Haultepenne Parma er op wees, dat zijn vertrek aanleiding kon worden
tot nieuwe troebelen in de stad, had tot gevolg, dat hij voorlopig op kasteel
Nieuw-Herlair bleef 195).
De stedelijke regering had bovendien moeite met de handhaving van haar
gezag onder de burgerij. Vooral 's nachts nam de onveiligheid op straat
steeds ernstiger vormen aan. Wachthuizen werden vernield of ernstig beschadigd 196). Een economische crisis dreigde door het ontbreken van turf en
steenkolen 197). Strenge straffen werden uitgevaardigd tegen het aanleggen
van clandestiene voorraden 198).
Het is begrijpelijk, dat deze zorgen het vaststellen van een datum voor het
afkondigen van de vrede naar de achtergrond schoven. De magistraat eiste
daarenboven eerst de terugtrekking van de muitende Duitse soldaten, die
in de Meierij een waar schrikbewind uitoefenden en er veel meer schade
veroorzaakten dan de Bourgondiërs en de Walen 199). Goyart van Vlierden
en de Oisterwijkse pastoor Arnd Eyndhouts, die al zoveel voor Den Bosch
had gedaan, kregen tot taak deze zaak in Maastricht aan Parma persoonlijk voor te leggen. Op verzoek van de stedelijke regering zou ridder Juan
Andrea de Cigogna hen vergezellen 200).
De aanwezigheid van deze Duitse troepen in de Meierij dreigde op het
laatste ogenblik nog de goede betrekkingen van de stad met Parma te verstoren. Veusels verontschuldigde zich bij Parma over het onverwachte
uitstel. In beginsel is reeds tot afkondiging van de vrede besloten, maar
« de jour à aultre soffrent diverses occasions dont ce peuple prend et
195) A. R. A., Audience 1425/2, 26 en 29 nov. 1579. Brieven van de hoogschout,
Haultepenne, de magistraat van 's-Hertogenbosch en Parma.
196) G. A., Notulen 21, 26 en 27 nov. 1579.
197) De turf werd voor het grootste deel betrokken uit de moeren van Loon op Zand.
De turfvaart naar 's-Hertogenbosch liep gedeeltelijk langs de grens met Holland. De
schout van Loon op Zand, Erasmus van Grevenbroeck, stuurde een vertegenwoordiger
naar de Staten van Holland teneinde verlof te vragen voor transport van turf naar
's-Hertogenbosch over Hollands gebied. Te Antwerpen werd voor dat doel de bemiddeling van de prins van Oranje ingeroepen : G. A., Ingekomen Stukken 11 en 12 dec.
1579. Vgl. Diverse Stukken 19 okt. 1579.
198) G. A., Notulen 28 nov. 1579.
199) G. A., Notulen 26 nov. 1579; Diverse Stukken 27 nov. 1579 (concept). De brief
aan Parma 29 nov. verzonden : A. R. A., Audience 1425/2.
200) A. R. A., Audience 1425/2, brief van de magistraat aan Parma dd. 2 dec. 1579
(kopie in G. A., Diverse Stukken). De geroutineerde onderhandelaar Mr. Arnd van
Breugel, die aanvankelijk mét van Vlierden was aangewezen (G. A., Notulen 30 nov.
1579), maakte de reis niet mee. Zie ook VAN ZUIJI.EN, II, blz. 993.
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concoit aulcun desgouts et mescontement sy comme par les oultraiges des
Allemans mangeans et degastanz la mayerie de ceste ville 201) . De Bossche
burgerij had niet voor niets de naam van ongemakkelijk te zijn. Haar trots
en vrijheidsliefde, beproefd in vele oorlogen met het naburige Gelderland,
hadden haar weerbarstig gemaakt.
Een noodkreet kwam ook uit het uiterste Zuiden van de Meierij. De prior
van de Witheren in Postel, Jacob Clabbaerts, schilderde in dramatische
bewoordingen de noodtoestand, waarin de abdij was komen te verkeren
door het optreden van soldaten uit Diest en omgeving. Hij deed ten einde
raad een hartstochtelijk beroep op de regering van de hoofdstad de belangen van de abdij bij Parma te bepleiten 202).
De Bossche delegatie trof in Maastricht nog andere bewoners van de
Meierij aan, onder wie de pastoor van Strijp, die allen hun beklag bij de
landvoogd waren komen indienen over het wangedrag van de Duitse huurlingen. Parma zat wel in een lastig parket. Zijn vrees, dat deze soldaten
bij het uitblijven van hun soldij evenzovele vijanden zouden zijn 203), werd
wel bewaarheid. Hadden juist de muitende Duitsers in 1576 en 1577 niet
meer bijgedragen tot de uitbreiding van de opstand dan de pro- spaanse
politici.
Parma gaf de Bosschenaren een speciale brief mee, waarin aan de Duit
werd gegeven de Meierij onmiddellijk te ontruimen. Ook de-serbvl
commandant van deze troepen kolonel Fronsbergh, die blijkbaar toen in
Maastricht vertoefde, volgde dit voorbeeld. Nuchter schreven van Vlierden
en Eyndhouts «wy beduchten die selfven brieven meer tot ordinaris contentement des hoefs van de supplianten den selven gegheven dan om te
werken ende mirakel te doen » 204). Blijkbaar was de landvoogd gepikeerd
over de Bossche klachten. De 10e december schreef hij op stekelige toon
aan de magistraat, dat hij deed wat in zijn vermogen lag, maar dat de
pacificatie nu ook op korte termijn afgekondigd moest worden 205). Eijndhouts had Parma naar zijn zeggen «die helle soe heet gemaeckt dat sal
moeten wercken, isser ennighe gehoirsaemheyt ende macht int hof (bij de
regering) te vinden, die God betert seer cleijn is » 206).
201) A. R. A., Audience 1425/2, brief van 3 dec. 1579.
202) A. R. A., Audience 1425/2, brief van de magistraat aan Parma dd. 8 dec. 1579.
203) LEFiVRE, blz. 563.
204) G. A.. Ingekomen Stukken, 6 dec. 1579. Toch schijnen de Duitsers van Frons
uiteindelijk vertrokken te zijn. Einde maart 1580 maakten zij de omgeving van-bergh
Thionville onveilig : LEFÈVRE, blz. 776.
205) A. R. A., Audience 1425/2.
206) G. A., Ingekomen Stukken, 19 dec. 1579; brief van Eyndhouts aan de magistraat. Van Vlierden was naar Den Bosch teruggekeerd, waar hij 16 december aan de
drie leden rapport uitbracht : G. A., Notulen t. a. p.
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Zowel in het spaanse als in het staatse kamp bleef men kampen met een
ernstige gezagscrisis. In Antwerpen had de prins van Oranje 26 november
aan de Staten Generaal verklaard, dat hij ontslag uit zijn functies zou
vragen wanneer de goede wil ontbrak in de bestaande toestanden verandering
te brengen 207). Een commissie werd benoemd onder leiding van Marnix
van St. Aldegonde en Leoninus, waarvan ook Andries Hessels deel uit
208). Deze had er reeds vroeger blijk van gegeven, dat een hervor--makte
ming van het staatsbestel hem welkom zou zijn 209).
Afkondiging van
de Keulse vrede.

De 15e december kwam een klein aantal leden van de Staatse delegatie,
voor wie in Keulen geen taak meer was, en die weigerden de banden met
hun opdrachtgevers te verbreken, zoals vijf van de zes katholieke delegatieleden dit gedaan hadden, in Antwerpen aan. Zij bevestigden, wat men eigenlijk al wist, dat 's-Hertogenbosch zich definitief aan de zijde van de Koning
had geschaard 210).
Diezelfde dag besloot de stedelijke regering op zondag 20 december 1579
de pacificatie van Keulen officieel te doen afkondigen 211). Van een hoerastemming was echter geen sprake. De stedelijke regering legde zich neer
bij een toestand die zij aanvankelijk niet had gewild, al was zij door haar
in de hand gewerkt. In haar brief aan Parma van 16 december schilderde
zij in sombere kleuren de toestand, waarin de stad zich bevond, « scituée
au mylieu de ses adversaires et abbandonnée de l'amytyé et compassion de
tous ses voysins, pour avoir choisy la partie de Sa Maj. et la cause la plus
juste et équitable » 212) . Tussen de regels door is het heimwee voelbaar
naar de tijd, waarin de gemeenschappelijke inspiratie het won van onderlinge tegenstellingen.
Begrijpelijk is, dat de verzoening van 's-Hertogenbosch in het kamp van
de Koning meer vreugde verwekte. Raadsheer Veusels gaf als zijn uitdrukkelijke wens te kennen, dat de afkondiging zo plechtig mogelijk moest
geschieden. Niet alleen de bourdon van de kathedraal, maar de klokken van
alle kerken en kapellen zouden de gebeurtenis moeten beluien. Een voltallige processie moest uittrekken voor het maken van de grote ommegang.
207) GACHARD, Corr. de G. le Tac., IV, blz. 188 e. V.; vgl. GEURTS, blz. 211.
208) H. 0. FEITH, Verbael... enz., in Bi/dr. Gesch. Gron., VI (1869), blz. 215.
209)Zie deze studie, blz. 134.
210) Mémoires Anonymes, V, blz. 45 e. v.
211) G. A., Notulen 15 dec. 1579.
212) A. R. A., Audience 1425/2. Kopie in G. A., Diverse Stukken 16 dec. 1579.
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In de slotkloosters zou een H. Mis opgedragen worden ter ere van de
H. Geest en de kloostergemeenschap in processie door de gangen trekken.
De stadspijpers moesten zowel tijdens de Hoogmis in de Sint Jan als op
het stadhuis tegenwoordig zijn en « Bonner de leurs haultbois ». Tevens
bepaalde Veusels, dat hij van plan was daags na de afkondiging van de
pacificatie de eed af te nemen van de vier schutterijen, terwijl de 22e december door hem de eed zou worden afgenomen van de stadsvendels. Dezen
zouden daartoe moeten aantreden voor een bepaald pand van hun wijk.
De hoogschout en een commissie uit de drie leden zou hem bij dit werk
assisteren 213).
Een moeilijkheid deed zich nog voor, toen de meeste ambachten zich
kantten tegen het voorstel van de schepenen Haultepenne met een klein
gevolg uit te nodigen de plechtigheid mee te maken. Zij achtten de komst
van zulk een vertegenwoordiger bij uitstek van het militaire regiem niet
raadzaam. De drie leden besloten tenslotte een dergelijke uitnodiging te
doen uitgaan op voorwaarde, dat Haultepenne 's avonds nog de stad zou
verlaten 214).
De kwartierschouten in de Meierij kregen een aanschrijving, dat in alle
dorpen de vrede eveneens moest worden gepubliceerd 215). Nadat de tekst
van de publicatie in de vergadering van de voltallige stedelijke regering
was voorgelezen en door deze goedgekeurd 216), stond er niets een uitvoering
van de slotakt nog in de weg.
Onder het gebeier van de klokken, terwijl het carillon van de Sint Jan
speelde, de trompet gestoken werd en dertig kanonnen vuurden, werd de
20e december 1579 met grote pracht en praal de Keulse vrede van de met
groen laken bespannen pui van het stadhuis voorgelezen in aanwezigheid
van vele autoriteiten, waaronder Veusels, Haultepenne, Bassigny, de hoogschout en nagenoeg alle leden van de stedelijke regering 217). Duizenden
213) G. A., Poincts proposes par le Conseillier Veusels, Diverse Stukken, 16 dec.
1579; Notulen 18 dec. 1579. Een soortgelijke memorie door de hoogschout ingediend :
G. A., Notulen 16 dec. 1579. In deze commissie werden benoemd Goyart Lombaerts en
Jeronimus Wijnants uit het le lid, de Borchgrave en Goeswijn van Hedel uit het
2e lid en Jan Gerartssen van Ravestein en Goyart de Ruyther uit het 3e lid :
G. A., Notulen 19 dec. 1579. De 22e december werd echter pas de eed afgenomen van
drie van de vier schutterijen. De kolveniers en de stadsvendels volgden op 23 december : G. A., Notulen 22 en 23 dec. 1579.
214) G. A., Notulen 16, 18 en 19 dec. 1579. Een minderheid, de smeden, mulders,
bakkers en kramers, bleef weigeren.
215) G. A., Notulen 16 dec. 1579.
216) G. A., Notulen 18 dec. 1579. De publicatie was in grote lijnen een herhaling
in meer narratieve vorm van het traktaat van 20 oktober 1579.
217) G. A., Notulen 20 dec. 1579. De namen van de meeste aanwezigen, met uitzondering van de raadsheren en ambachtsdekens, daar vermeld.
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burgers woonden de plechtigheid bij. Veusels toonde zich tevreden over
«les demonstrations que partout se feirent ». De schepenen en gezworenen
benevens de raadsheren legden daarna ten aanschouwen van het volk in
handen van de vertegenwoordiger van Parma de eed af van trouw aan de
Koning als hertog van Brabant. Daarna volgden de dekenen van de ambachten in hun vergaderzaal op het stadhuis 218).
Mr. Willem van Emmerick, een van de stadssecretarissen, maakte een officieel proces-verbaal op 219), waarna de magistraat zijn gasten in de feestzaal
van het stadhuis een maaltijd aanbood, die door zangers werd opgeluisterd 220). Een beslissing was gevallen, die er in sterke mate toe zou bijdragen, dat de Brabantse opstand van het jaar 1576 voor wat Brabant betrof
uiteindelijk op een mislukking zou uitlopen.

218) A. R. A., Audience 1425/2, origineel verslag van Veusels van 21 dec. 1579.
219) G. A., A. 235, f. 6 e. v. Het proces-verbaal beslaat 22 bladzijden. Een afschrift
in verkorte vorm in A. R. A., Audience 1425/2 (no. 54).
220) VAN ZUIJLEN, II, blz. 998.
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BESLUIT
Het jaar 1579 is het jaar bij uitstek van de verzoening van een belangrijk
aantal gewesten en steden met de landsheer. Wanneer men dit proces ontleedt valt het op, dat de reconciliatie van 's-Hertogenbosch hierin een geheel
bijzondere plaats inneemt.
In de Waalse gewesten was het een beweging van binnen uit. Een groep
van malcontenten kwam in verzet tegen de calvinistische machtspolitiek, die
in Gent leiding en inspiratie had gekregen. Vooropgesteld moet worden,
dat ook deze katholieke « reactionnairen » de vruchten van de revolutie,
behoud van de privileges en erkenning door de Koning van de Pacificatie
van Gent, niet wilden prijsgeven. Ook nadat zij zich in de Unie van Atrecht
hadden gegroepeerd zou het nog vele maanden duren alvorens zij na moeilijke onderhandelingen met vertegenwoordigers van Parma definitief de
Staten Generaal de rug toekeerden. Een belangrijke stad als Valenciennes
zou hiertoe eerst in oktober overgaan.
Soortgelijke ontevredenen trof men in nagenoeg alle steden van de rebellerende gewesten aan. Gewaarschuwd door wat zich in de Waalse gewesten
afspeelde wist de prins van Oranje door tijdig ingrijpen erger te voorkomen.
Enkele steden, waaronder Aalst en Mechelen, slaagden er nog in het Waalse
voorbeeld te volgen en met Parma een accoord aan te gaan.
Ook in Mechelen was het een actie van binnen uit, die vergemakkelijkt
werd door de houding van de staatse gouverneur Pontus de Noyelles. Na
heimelijke besprekingen met Parma wist de magistraat aldaar in enkele
weken tijds het tij volledig te doen keren. Met ingang van de 25e juli 1579
werden in Mechelen troepen van de Koning toegelaten en de stad gemaakt
tot een bolwerk tegen het staatse leger 1).
Geheel anders verging het de stad 's-Hertogenbosch. Door haar positie
in de Staten van Brabant was zij veel nauwer aan de partij van de opstand
gebonden. Staatsgezindheid was er zeker niet het monopolie van de radicalen. Dit bewijst de houding van de katholieke rompregering na het vertrek van de meeste hervormde topfiguren. In hun « Verantwoordinge» 2)
wordt er aan herinnerd, dat de invloedrijke Bloeijmans eens een vurig
aanhanger was geweest van de prins van Oranje 3). Was pensionaris Loeke1) Vgl. VAN DER ESSEN, II, blz. 223 e. v.; LEFÉVRE, blz. 639, 645 en 647.
2) Vgl. blz. 235, noot 23.
3) HERMANS, Kronijken, II, blz. 564; vgl. a. w., blz. 289.
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man, die tot op het laatste ogenblik de afscheiding trachtte tegen te gaan,
niet een katholiek van onverdachten huize 4).
De prille idee van het gemeyne vaderlant, door de prins van Oranje herhaaldelijk beklemtoond en in tal van staatse pamfletten herhaald, leefde
ook bij de katholieken 5), al is het onbetwistbaar, dat de hervormden de promotors bij uitstek zijn geweest van de Unie van Utrecht. Overigens was het
slechts een beperkte groep, voornamelijk intimi van de Prins, voor wie deze
liefde voor het vaderland meer was dan een vaag begrip. De houding van de
gewesten met betrekking tot de generale belastingpolitiek in deze jaren van
gezamenlijke krachtsinspanning is er een bewijs temeer voor, dat bijna alle
gewesten en steden de plaatselijke belangen op de voorgrond stelden. Het
hertogdom Brabant maakte daarop geen uitzondering evenmin als de graafschappen Holland en Zeeland. De Brabantse steden, 's-Hertogenbosch op de
allereerste plaats, toonden zich op dit gebied zelfs bijzonder kopschuw 6).
Daartegenover staat, dat de opstand het Brabantse saamhorigheidsbesef
heeft verdiept. Dat het eigen gewest toch wel op de allereerste plaats kwam
blijkt niet alleen uit de aarzeling van de katholieken in 's-Hertogenbosch
tegenover het lokkend gefluit uit het kamp van de Koning, maar ook uit
de solidariteit tussen de hervormden en prinsgezinden van de Brabantse
hoofdsteden. De Bossche president-schepen Dirck Aertssen is van deze
richting een duidelijke exponent geweest7).
Ook na 1579 bleek dit saamhorigheidsbesef allerminst uitgestorven. In
1582 werd te Antwerpen een penning geslagen, teneinde het Brabantse land
aan te sporen zich te verenigen rond de hertog van Alencon (Anjou). Het
randschrift rond de wapens van de vier hoofdsteden — « auferetur habenti,
dabitur non habenti » 8) — hield op niet mis te verstane wijze een waarschuwing in tegen het verloren gaan van de eenheid 9).
Van haar kant trachtte de stedelijke regering van 's-Hertogenbosch de
bestuurderen van Antwerpen, na de mislukte aanslag van Anjou op die
stad van 17 januari 1583, te overreden het verzet te staken en zich eveneens
blz. 1072.
II, blz. 391. Vgl. ook brief van Jacob Bacx aan de magistraat : G. A., Ingekomen Stukken, 23 dec. 1579.
6) Vgl. blz. 49. 106 e. v. en 143e. v.
7) Vgl. blz. 88, 176 e. v. en 195 e. v.
8) Ontleend aan de gelijkenis van de Zaaier : LUCAS, I, 8, 18; MARCUS, I, 4, 25.
9) Op de keerzijde wapenschild met de Brabantse leeuw, bekroond door mijter en
helm, symboliserend het eerste en het tweede lid van de Staten van Brabant : penningverzameling Prov. Gen. van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant; vgl. Catalogus
4) Hij

5)

stierf in 1588;

VAN ZUIJLEN, II,
HERMANS, Kronijken,

der Noord- en Zuid-nederlandsche munten en der Historie- en andere penningen van
het Provinciaal Genootschap, blz. 69, no. 76; 's-Hertogenbosch 1860. De penning,
beschreven bij G. VAN LooN, Beschrijving der Nederlandsche Historipenningen, I,
blz. 316 ('s- Gravenhage 1723), wijkt in tal van essentiële punten van dit exemplaar af.
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met de wettige landsheer te verzoenen. Zij beriep zich daarbij op haar
«broederlycke affectie ende oprechte lieffde, die wy altyt tot eene alsulcke
wyt vermaerde stadt ende den bourgers van dyer, onsen lieven compatriotten, gedragen hebben » en verklaarde gaarne bereid te zijn ten behoeve
van haar zusterstad bij de Koning of de prins van Parma te bemiddelen 10).
De afkeer van het nieuwe geloof en het verlangen naar vrede alleen zouden
's-Hertogenbosch dan ook niet teruggebracht hebben onder de gehoorzaam.
heid van de Koning, was daar niet de aandrang geweest van buiten af.
Zonder de druk, die de abt van Sint Geertrui, de keizerlijke commissarissen
en de hertog van Terranova op de stedelijke regering hebben uitgeoefend,
is de overgang van 's-Hertogenbosch niet verklaarbaar. Aanvankelijk heeft
de magistraat er met grote nauwlettendheid naar gestreefd de legale weg te
bewandelen. Ieder gesprek met Parma, de verzoening rakende, werd vermeden. Zijn positie als landvoogd werd door de Staten Generaal immers
niet erkend. Slechts nadat de onderhandelingen met Terranova, met wie de
Staten officiële relaties onderhielden, tot een bevredigend resultaat hadden
geleid, werd Parma in het overleg over de Keulse pacificatie betrokken.
Dit Bossche standpunt week geheel af van de houding, die de Waalse gewesten en een stad als Mechelen aannamen.
Erkend dient te worden, dat naast de principiële en politieke beweegredenen ook economische belangen hierbij een zwaar gewicht in de schaal
legden. De vrees afgesneden te worden van de Hollandse en Antwerpse
handelsmarkt was in 's-Hertogenbosch om begrijpelijke redenen zeer
groot 11). Parma heeft nog getracht hieraan tegemoet te komen door toe
te staan, dat tien à twaalf betrouwbare handelaren uit 's-Hertogenbosch
handel mochten drijven zowel op gebieden onder zijn gezag als op Holland
en Zeeland. Hun taak zou het zijn de stad van de nodige grondstoffen en
bepaalde levensmiddelen te voorzien « et aussy de vendre leurs marchandises comme cousteaulx, esplinges et semblables denrées saulf tousiours quilz
ne fachent chose préjudiciable au service de Sa Majesté et le bien de ladicte
ville » 12) . De angst van de Bossche kooplui was wel gerechtvaardigd. Al
heeft ook 's-Hertogenbosch immers geprofiteerd van de rekkelijkheid van
de Republiek met betrekking tot de handel op de Spaanse Nederlanden, feit
is, dat juist de handel op deze stad in verhouding tot andere gebieden
onder e, de vijand » zwaar is belast geweest 13).
10) G. A., Diverse Stukken, 4 maart 1583, eigentijdse copie.
11) Vgl. blz. 52, 232, 247-248 en 262.
12) A. R. A., Audience 1425/2 (no. 56). Besluit van Parma van 20 dec. 1579. Een
nader onderzoek dient uit te wijzen of het effect heeft gehad.
13) J. H. KERNKAMP, De handel op den vijand 1572-1609, II, blz. 11, 97, 174, 216,
296; a. w., tabel B.
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Hoezeer de stedelijke regering het betreurd heeft, dat zij in tegenstelling
tot de aanvankelijke verwachtingen alleen was blijven staan bij het aanvaarden van de Keulse vrede, blijkt uit de opmerkelijke belangstelling in
's-Hertogenbosch voor het lot van de stad Groningen, toen Rennenberg daar
het roer omgegooid had. De 21e april, de 30e juni en de 6e september 1580
werd een bode naar Groningen gestuurd om te informeren hoe de toestand
daar was. Van zijn laatste bezoek bracht hij een officieel rapport mee, dat
de Groningse bestuurderen hem voor hun Bossche collega's hadden meegegeven 14). De belangstelling was wederzijds en regelmatig bleven de
regeringen van 's-Hertogenbosch en Groningen elkaar gegevens uitwisselen
over de troepenoperaties in het Zuiden en het Noorden van de Nederlanden 15). Toen 's-Hertogenbosch de 19e januari 1585 op het nippertje ontkomen was aan een bezetting door de soldaten van Hohenlohe, reisde in
allerijl een bode van Groningen naar de bedreigde stad. De Bossche magistraat deed terstond vele tientallen boekjes drukken, waarin deze overval in
kleuren en geuren werd geschilderd. Deze boekjes waren voornamelijk voor
verspreiding in Groningen bestemd 16).
Het was alsof de uitzonderingspositie, waarin zowel 's-Hertogenbosch als
Groningen mede door eigen toedoen waren komen te verkeren, beide steden
naar elkaar toe bracht. Steunpunten van het koninklijk gezag in de onmiddellijke omgeving van gebieden onder staatse controle waren zij voor Parma
bijzonder waardevol.
De onverzettelijkheid, waarmee de Bossche stedelijke regering ook in
kritieke ogenblikken bleef weigeren een garnizoen toe te laten, en haar
zelfstandigheidsdrang zijn er oorzaak van geweest, dat de stad ondanks de
aanvaarding van de Keulse vrede in de omgeving van Parma nog geruime
tijd gewantrouwd werd. De stedelijke regering protesteerde bij Parma meerdere malen tegen valse geruchten. Zo zou zij onderhandeld hebben met vier
commissarissen van Matthias en de prins van Oranje over een herstel van
de handel op Antwerpen en Holland 17). De weigering van de magistraat
Metsius naar zijn residentie te doen terugkeren werd hem bijzonder kwalijk
genomen. De magistraat verdedigde zijn standpunt door er op te wijzen,
« que le peuple de ceste ville soit si inidoine ou encor chatouilleux qu'il
ne vouldroit supporter d'estre regy et gouverne tant au divin que humain.
Comme il convient », zo vervolgt hij, « il y a ceste apprehension merveil-

14) VAN ZUIJLEN, II, blz. 991 en 992.
15) G. A., Ingekomen Stukken 10 juli, 5 sept. en 16 sept. 1581.
16) VAN ZUIJLEN, II, blz. 1050 en 1052. Voor de tekst van dit boekje zie HERMANS,
Geschiedkundig Mengelwerk, II, blz. 367 e. v.; 's-Hertogenbosch 1841.
17) A. R. A., Audience 1425/2, brief van de magistraat aan Parma d.d. 29 febr. 1580.
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leusement enracinée aux esprits de la commune, mesmes de plus grands
Catholiques, qu'elle demanderoit volontiers de vivre comme et soubz tels
moyens que Ieurs ancestres ont faict, reputant l'introduction de plus d'Evesques pour nouveaulte contre les privileges du pays et alors avecq générale
murmuration estant passee et faicte; et que depuis ce temps la Fon n'ha
apperceu aucune melioration ny en l'ecclésiasticque ny au politique estat,
ains au contraire (quoy qu'en aye esté 1'occasion) plus grande dissension,
partialité, décadence, refroidissement, desordre et changement » 18) .
De le juni 1580 betuigde Veusels in een vergadering van de drie leden
opnieuw de ontevredenheid van Parma over de eigengereidheid van de
stedelijke regering 19). Deze op haar beurt gaf 30 september 1580 pensionaris Loekeman en raadsheer Jan van der Steghen opdracht bij de regering
protest aan te tekenen tegen de « injurieuse blamacien ende versierde luge
ronde deden. Beiden vertoef--ne»,dithovr's-Hegnbchd
den op dat ogenblik als gedeputeerden van de stad in de hoofdstad van
Henegouwen, Bergen 20). Ook aan Parma richtte zij een brief «pour
effacer toure sinistre impression, diffidence et arrièrepensée » 21).
Om begrijpelijke redenen was in 's-Hertogenbosch de vreugde dan ook
groot, toen in 1585 Brussel en Antwerpen weer hun plaats innamen in het
concert van Brabantse hoofdsteden en in de praktijk het onderscheid verviel tussen trouw en ontrouw. Desondanks waren er nog rond 1610 mensen,
die geloof hechtten aan de meest fantastische verhalen over een groot aantal
hervormden binnen 's-Hertogenbosch 22).
De gebeurtenissen in 's-Hertogenbosch van het jaar 1579 zijn op de allereerste plaats belangrijk geweest voor de godsdienst in Stad en Meierij. Het
heeft weinig zin in dit verband te veronderstellen, dat Parma tijdens zijn
zegenrijk offensief in de jaren 1579-1589 's-Hertogenbosch tóch wel veroverd zou hebben. Breda, Brussel, Antwerpen en andere Brabantse steden
vielen in zijn handen, maar Bergen op Zoom hield zich vroom 23). Zoals
in het geval van Bergen op Zoom zouden de Staten Generaal alles in het
werk gesteld hebben het verlies van zulk een belangrijke grensstad als
's-Hertogenbosch te voorkomen.
Er is gegronde reden om aan te nemen, dat de beslissing van 1579 ook
18) A. R. A., Audience 1425/2, tweede brief van de magistraat aan Parma d.d.
29 febr. 1580. Zie ook Notulen, 3 en 8 juni 1580.
19) G. A., Diverse Stukken 1 en 3 juni 1580.
20) G. A., Diverse Stukken 30 sept. 1580.
21) G. A., Diverse Stukken okt. 1580.
22) J. C. A. HEZENMANS, 's-Hertogenbosch van 1629 tot 1798, blz. 14; 's- Hertogenbosch 1899.
23) Deze woordspeling ontstond eerst bij het beleg van 1622. Vgl. W. AssELBERGs,
Merck toch hoe sterck, in Akademiedagen, X, blz. 13 e. V.; Amsterdam 1957.
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van invloed is geweest op de behandeling van Stad en Meierij na 1629 in
politicis. Al zal de godsdienstige overtuiging de feitelijke oorzaak zijn
geweest van de niet-gelijkberechtiging van Staats Brabant in tegenstelling
tot Groningen, dat onder vergelijkbare omstandigheden deel van de Republiek was geworden 24), de vrijwillige aanvaarding van de Keulse vrede
door 's-Hertogenbosch gaf de tegen de incorporatie gerichte krachten in de
Republiek de wapens in de hand voor de rechtvaardiging van haar beleid.
Vergeefs heeft de stedelijke regering na 1629 getracht de betekenis van
de verzoening te verdoezelen door de nadruk te leggen op de invloed en de
machtsgreep van de calvinisten in de jaren 1566-1567 en op de betekenis in
de stad van het anti-spaans verzet, culminerend in de afkondiging van de
Unie van Utrecht op 1 juli 1579 25).
Kort na het beleg doet de Middelburgse rederijker Hendrik van Kannen
een van de vele producten van een bombastische panegyriek aan-burchin
het adres van Frederik Hendrik de Bosschenaren het verwijt :
« Ghedenckt, gedenckt den tijclt 't Jaer 't seventich en negen,
Dat ghy u Borghers trou hebt uytter Stadt gheslegen,
Daer toe meyneedich oock gebroocken 't Gentsch verdrach,
Daer zijnder inden Bosch seer veel diet heughen mach » 26).
Bij een conflict over de Brabantse privileges tussen de Bossche magistraat
en de Raad van Brabant wierp laatstgenoemd college 17 maart 1786 in een
uitvoerig vertoog aan de Staten Generaal haar tegenstandster nog voor de
voeten, dat de stad « sig in het jaar 1579 vrywillig versoent had met den
Koning van Spanje en desselfs syde geduurende nu vyftig jaaren standvastig was blyven aankleeven » 27) .
Waarschijnlijk heeft 's-Hertogenbosch meer dan enige andere stad in de
Nederlanden ervaren wat sommige patriotten bedoelden, toen zij in 1579
mede aan het adres van 's-Hertogenbosch verklaarden, « que telz disjoinctz
et divertyz du droict chemin, requis à tous vrays amateurs de leur patrie
et voisins, payeroient à la fin plus que leur compte, sans oyr la partie » 28) .
Men behoeft het met hun zienswijze niet eens te zijn, maar gezien tegen
de achtergrond van de staatkundige geschiedenis van Staats Brabant na
1629 lijken deze woorden op een profetie, die al te zeer werd bewaarheid.
24) Vgl. L. J. ROGIER, De Nationale zin van de Vrede van Munster, in Beschouwing
en onderzoek, blz. 103; Utrecht 1954.
25) AITZEMA, Herstelde Leeuw, blz. 119; 's-Gravenhage 1671.
26) In Lofdicht ofte Dancksegginghe over de twee heerlijcke Victorijen, ons onlancx
corts naer malcander van Godt de Heere verleent, namentlijck de Stadt Wesel Ende
de gheachte onwinbare Stadt 's-Hertoghen-Bosch; Middelburg 1629 (Knuttel 3888).
27) G. A., A. 515, missive betreffende 's-Hertogenbosch, blz. 17.
28) Mémoires Anonymes, V, blz. 45 e. v.
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SOMMAIRE

Après la répression de la grande insurrection de 1566, restée connue sous
le nom d'iconoclasme, le débarquement de quelques bandes de gueux en
1572 fut le début d'une nouvelle période de soulèvement public contre l'autorité légitime. Il se limita aux provinces de Hollande et de Zélande.
Ce n'est que la mort de Réquésens au mois de mars 1576, qui devait y
apporter un changement. Les Etats du Brabant prirent alors, au nom du
souverain, qui s'y opposait, I'initiative d'une convocation des Etats Généraux. Dans ce college la ville de Bois-le-Duc fut directement représentée
comme un des quatre chefs-lieux du Duché. I1 est intéressant de voir quelle
a été l'attitude de cette ville durant ces années de rébellion générale contre
l'élément espagnol. Elle se prête tout particulièrement à cette étude. Puisque
la position de Louvain ne saurait être vue indépendement de l'attitude
royaliste de 1'université louvaniste. D'ailleurs au début de Fan 1578 la ville
tomba entre les mains de don Juan.
Bruxelles, tout d'abord centre du gouvernement, devint après la bataille
de Gembloux, le 31 janvier 1578, une ville en permanent état de siege ce
qui fait que la situation interne se présente sous un jour moins clair.
Anvers par sa population cosmopolite occupait une place toute spéciale.
Dans cette métropole de commerce international, et, après la susdite bataille,
refuge des organes centraux du gouvernement, on considérait, plus que dans
toute autre ville, des intérêts mercantiles en sorte que la situation locale
peut à peine être nommée un gradimètre de l'opinion générale à l'intérieur
et en dehors du Brabant. II existe d'ailleurs sur cette période de l'histoire
d'Anvers quantité d'excellents ouvrages.
Bois-le-Duc par contre, toute dévouée à la cause du Brabant, située à une
extrémité du duché, ayant de nombreuses relations avec les provinces limitrophes de Hollande et de Gueldre, offre à 1'historien de cette période de
la guerre de quatre-vingts ans de nombreux points de départ et de concordances de faits. Ses investigations lui donnent ainsi de nombreux exemples
du développement tel qu'il se fait sentir dans beaucoup de villes néerlandaises en ces années décisives. Bois-le-Duc, centre de vastes terres agraires,
prêtant domicile à un grand nombre de couvents, ville commerciale réputée
au centre des Pays-Bas, centre aussi de l'activité artisanale, cette citée était
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habitée par une bourgeoisie militante qui plusieurs fois, avait pris une part
active dans des démêlés politiques et religieux.
Or il est étonnant d'y constater la tergiversation du pouvoir municipal
quand il doit se prononcer sur la ligne de conduite que les Etats du Brabant comptent suivre après la mort de Réquesens. Cette hésitation se manifestait surtout chez les doyens des corporations artisanales ayant droit au
suffrage. Dans ces milieux on craignait des décisions qui devaient saper,
si non formellement, du moins en fait, l'autorité du Prince. Ce sont toujours
les artisans, durant toute la periode de 1576-1579, qui s'opposèrent le plus
à un plus grand antagonisme entre le souverain et ses sufets. Cette tendance
se manifestait aussi dans des villes telles que Bruxelles et Anvers. Dans les
populations de ces villes plus de trace, à présent, de ces troubles sociaux
d'avant 1567. Ce sont les appréhensions des conséquences financières du
soulèvement, avec après elfes l'aggravation du fardeau fiscal, qui jouent ici
un role prédominant, ainsi que la crainte de voir limité le libre échange
des matières premières et des produits fabriqués.
D'autre part il existait en ces années de crise financière chez beaucoup
de grands commercants, bailleurs de fonds du pouvoir central et des gouvernements provinciaux et municipaux, une disposition beaucoup plus forte
à continuer la lutte. En partie il en fut ainsi de la noblesse et d'un nombre
d'abbés influents dont le prestige à l'assemblée des Etats Généraux fut grand.
C'est parmi les patriciens et dans des milieux de commercants notables
qu'on trouve les personnes qui, au début, favorisaient — aussi à Bois-leDuc — la cause du soulèvement. Taut qu'il s'agissait de tentatives d'évacuation de la garnison espagnole hors ville, l'accord règnait entre citadins.
La joie unanime au départ des soldats le 21 septembre 1577 fut spontanée.
Mais après il y eut des indices de plus en plus nombreux d'une infiltration calviniste qui devint sensible dès le printemps 1577. La profession
publique du calvinisme n'étant pas tolérée à ses partisans, relativement peu
nombreux en dehors de la Hollande et de la Zélande, ceux-ci saisirent done
1'occasion de s'emparer de positions-clef dans les organisations de la défense
des villes dans lesquelles les chefs de police, qui exergaient le controle sur
la construction des forteresses, occupaient une place prépondérante. En beaucoup de viIles on avait mis sur pied une soi-disant corporation d'escrimeurs,
qui à Bois-le-Duc jouissait des mëmes privilèges que les quatre corporations
d'arquebusiers déjà existantes.
Au début il n'y eut pas de sérieux différends et si l'on peut parler de
controverses, ce ne fut pas sur le plan confessionnel qu'elles s'engageaient,
mais elles trouvaient leur origine dans l'opposition des chefs de police et des
corps d'arquebusiers contre l'autorité communale.
I1 y eut un revirement aux moil de mars-avril 1578. Après de nombreuses
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querelles avec la magistrature, les maitres policiers, le 18 mars 1578, donnèrent leur démission. Le pouvoir municipal les remplaca par des citoyens
portés pour leur cause et orthodoxes en matière de foi. Mais sous la poussée
des arquebusiers venus ici en opposition le magistrat fut contraint le
6 avril 1578 de donner leur démission aux policiers nouvellement élus et
de nommer d'autres fonctionnaires à leur place dans le nombre desquels
figuraient quelques éléments radicaux de premier rang.
Après ces déconvenues il advint fréquemment que des membres de la
corporation des escrimeurs firent ostentation de leurs sentiments anti-catholiques. Une dissension croissante s'établit entre eux et les autres corporations.
Sous l'influence d'événements qui se passèrent ailleurs, tels à Gand, à
Harlem et à Amsterdam, la population catholique commença à s'opposer
de plus en plus contre les prétentions d'égalité toujours plus accentuées du
cóté des calvinistes. Les tensions accrurent pour se décharger en querelles.
Mathias et le Prince d'Orange ont essayé d'intervenir A plusieurs reprises
mais leurs efforts ne menèrent à rien. Quand au cours du mois de septembre 1578 le conflit devint acerbe, et que les calvinistes prirent arbitrairement
possession de diverses églises, le Prince, à Tinstar d'Anvers, jugeait opportun d'instaurer la paix de religion le 1 octobre 1578. Dans le nouveau
collège des échevins les calvinistes avec cinq partisans furent en majorité
contre quatre catholiques.
Une paix relative s'établit les premiers mois. Mais la défiance réciproque
resta. Le premier échevin, Dirck Aertssen, homme fougueux, n'y apporta
guère d'amélioration, au contraire. Depuis décembre 1578 il résidait à Anvers
on il se complaisait dans un milieu de radicaux à tendance extrémiste. Il
était en bonne intelligence avec ses adeptes de Bruxelles et d'Anvers, entre
-autres1'échvinbxloJrmusvandeEy,PirDven
qui fut quelque temps pensionnaire de Bruxelles, et le colonel anversois
Abraham Verhuist. Il y a des indices manifestes d'une collusion des calvinistes des grandes villes du Brabant. Et dans 1'entourage du Prince il avait
un pied-a-terre par ses relations intimes avec trois des quatre sécrétaires de
celui -ci. Deux d'entre-eux étaient originaires de Bois-le-Duc.
Aertssen mit tout en oeuvre, mais sans effet, pour rallier la ville de Boisle-Duc à 1'Union d'Utrecht. Les tentatives du cóté calviniste, au début
d'avril 1579, de faire bannir de la ville quelques prêtres influents, échouèrent également.
Ainsi l'antagonisme à Bois-le-Duc, ces mois, fut poussé à tel point d'exaspération que 1'exécution du pouvoir devint impossible. Le Prince d'Orange
exhortait de nouveau à la modération et envoya à cette fin un délégué nanti
de sa confiance mais ce fut en vain. Le ier juillet 1579 le soulèvement éclata.
Les calvinistes forcèrent la promulgation de l'Union d'Utrecht ce qui amena
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un conflit armé entre les défenseurs et les adversaires de cette idée. La lutte
durait jusqu'à la tombée de la nuit tout en restant indécise. Les catholiques
continuaient à refuser d'admettre une garnison de l'Etat. Par consequent
beaucoup de calvinistes quittèrent la cite incapables qu'ils étaient, sans 1'aide
de ces troupes, d'organiser un coup d'Etat.
Le parti catholique alors seul an pouvoir déclara ouvertement ne pas
vouloir abandonner la cause des Etats Généraux. A cette fin une delegation
de l'Union d'Utrecht apparut dans la ville.
Cependant la tournure, que prirent les conferences de paix de Cologne
le 18 juillet 1579, fit changer les choses. Ce jour les mediateurs de l'empereur, par de nouvelles propositions, firent de sérieuses avances aux exigences
des Etats Généraux. La plupart des membres catholiques de la delegation
de l'Etat insistaient à ce qu'on acceptát ces propositions.
C'est alors que les représentants de l'empereur, le Duc de Terranova, chef
de la delegation espagnole, et 1'abbe de Sainte Gertrude Jean van der Linden,
membre de 1'ambassade de l'Etat, poussèrent la magistrature de Bois-le-Duc
à opter pour ces propositions afin d'arriver a une renconciliation avec le
roi. La magistrature municipale progressivement prévenue en leur faveur,
se refusait néanmoins au début à toute rupture des liens avec les Etats
Généraux. Elle preférait suivre une vole legale et évitait dons tout contact
direct avec Parme ou avec son attaché envoyé par lui en mission de reconnaissance sur la situation de Bois-le•Duc et ses alentours.
Mais sous les menaces belliqueuses des troupes de l'Etat d'une part, et
par un adroit jeu politique de Terranova et de Parme de 1'autre les autorites
de Bois-le-Duc furent menées dans une impasse alors qu'elles songeaient
encore à la possibilité de neutralité. Sur ces entrefaites les Etats du Brabant
et les Etats Généraux acculèrent le pensionnaire de cette vilie à une situation
extrême. Son licenciement conditionnel de ces collèges le 9 novembre 1579
amena la municipalité à le rappeler le 16 novembre. La rupture avec les
Etats Généraux devint ainsi un fait. Le 20 décembre le traite de reconciliation de Bois-le-Duc avec le souverain fut promulgué et ratifié. Bois-le-Duc
devait être Ia seule ville des Pays-Bas à rentrer au camp du roi comme fruit
des négociations pour la paix de Cologne.
La cause du soulèvement subit ainsi un grand echec puisqu'avec ce cheflieu une partie considerable du Brabant tomba entre les mains de Parme.
La decision prise en ce moment a été en partie cause du mauvais traitement
de la ville après la conquête de Bois-le-Duc par Frédérik Hendrik en 1629.
Ce n'est qu'après 1794 que cette situation prit officiellement fin.
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239 (45) , 268, 272 (213) .
- schutterijen van de stad, 43, 65, 74, 75, 76, 76 (46), 76 (49), 78,
79, 93, 94, 95, 99, 100, 103, 147, 156, 171, 176, 177, 218, 221, 272,
272 (213) , 282, 283.
- gilde van de oude voetboog te, 63, 76 (44), 165, 203, 217 (319).
- gilde van de jonge voetboog te, 76 (44), 203 (226), 217 (319).
- gilde van de handboog te, 76 (44).
- gilde van de kolveniers te, 76 (44), 217 (309), 272 (213).
- Schermersgilde te, 74, 75, 76 (44), 90, 94, 101, 102, 103, 123, 137,
138, 140, 141, 147, 149, 160, 166, 177, 177 (52), 185, 187, 211, 212,
214, 216, 217 (309) , 222, 223, 226, 227, 230, 230 (378) , 235, 282, 283.
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- rederijkerskamers te, 212.
- Hinthamerstraat, 104 (210), 193 (145).
Sint Jorisstraat te, 227.
- Markt te, 51, 56, 60, 90 (131) , 117 (289) , 226.
- Molensteeg te, 126, 127, 132, 136, 156.
- Postelstraat te, 32 (119) .
- Vismarkt te, 51.
- Vranckenhofstad te, 218.
- Vughterdijk te, 260.
Vughterstraat te, 28 (95).
- land- en waterpoorten te, 20, 45, 60, 74, 76, 78, 176.
- Sint Anthonispoort te, 45, 126, 136.
- Gevangenpoort te, 211.
- Hinthamerpoort te, 219.
- Sint Janspoort te, 158, 160, 222.
- Orthenpoort te, 20, 57, 158.
Vughterpoort te, 57, 126, 218.
Paustoren te, 219.
- huis van Boxte! te, 32 (119) .
- herberg in den Gulden Cop te, 90, 90 (131).
- huis van Cloetingen te, 104 (210).
- Keizershof te, 165, 175 (37), 186, 193.
- huis de Moriaen te, 117, 138, 140 (413).
- huis van de abdijheren van Tongerlo te, 227.
- hof van Zevenbergen te, 184.
Hessels, Andries, 13, 13 (21), 14 (31), 18 (50), 31 (109), 37, 38, 42, 46,
49, 49 (208) , 53, 55, 56, 57, 57 (246) , 59, 60, 61, 64, 65, 79 (71) , 81,
85 (108), 88, 97, 113, 127, 127 (344), 130, 132, 133, 134, 135, 135 (389),
136, 146, 182, 183, 194, 206, 219, 232, 255, 256, 257, 271.
Neusden, 82, 83, 104 (208), 160, 166, 185, 218, 222, 241, 243, 251, 259.
Heuvel, Hans van den, 204, 205.
- N. H. L. van den, 3, 6.
Heym, geslacht, 186.
- Jan, 57, 57 (246), 70 (12), 167, 249 (94).
Hickspoer, 197 (182).
Hierges, baron van, zie Berlaymont, Gilles de,
Hohenlohe, Filips van, 21, 22, 57, 61, 62, 63, 66, 73, 91, 104, 105, 121,
122, 123, 123 (320) , 128, 150, 152, 240, 241, 243, 246, 252, 253,
253 (117), 278.
Holland, 10, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 26, 30, 32 (118), 38, 39, 40, 41,
47, 50, 51 (217), 52, 55, 56, 60, 62, 67 (1) , 69, 75, 79, 79 (72), 80, 81,
82, 98, 101, 108, 109, 112, 114, 115, 125, 130, 160, 162, 171, 176, 177,
178, 178 (59) , 189, 193, 205, 219, 219 (328) , 221 (334) , 222, 224, 228,
228 (366), 229, 237, 243, 248, 253, 264, 269 (197), 276, 277, 278, 281,
282.
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Hondt, de, 170 (8).
Hoogstraten, 21.

Hoorne, Gerard van, heer van Bassigny, 127, 128, 142, 144, 145, 146, 156,
202, 224, 233, 234, 241, 245, 245 (72) , 272.
- Jan van, heer van Boxtel, 40, 120, 124, 127, 128, 157, 160, 161,
162, 163, 164, 175 (37) , 192 (136) , 199, 200, 201, 202.
- Maximiliaan van, heer van Locres, 199, 200, 201, 201 (210), 202,
205, 206, 213, 224, 230, 237.
- Willem van, heer van Heeze, 54, 59, 62, 156, 202.
Horst, Jacobus van, 154 (498), 211.
Houst, Dr., 87 (118).
Houwelingen, Erasmus van, 79, 129, 129 (354), 131, 157, 182 (79), 216,
220.
Huygens, Christiaan, 194 (152) .

I.
Immerseel, Engelbert van, heer van Bokhoven, 120, 224, 237.
Isabella, aartshertogin van Oostenrijk, hertogin van Brabant, 52 (219).
1 talië, 46.

J•
Jacob Huijbrechts, 247.
- Jansz. de Jong, 43.
- Servaesz., 197 (182), 268 (189).
Jan Gerartssen, 272 (213).
- Thielmans, 100, 129, 131.
- Willemssen, 100, 119 (295), 129.
Jenneke, echtgenote van Boudewijn Jansz., 193 (145).
Johan Evertssen, 165 (556).
Johanna, hertogin van Brabant, 127.
don Juan, aartshertog van Oostenrijk, landvoogd der Nederlanden, 26, 38,
39, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 51 (214), 52, 53, 54, 56, 58, 60, 62,
63, 65, 67, 68, 69, 70, 73, 82, 83, 87 (118) , 88 (120) , 88 (121) , 89, 92,
98, 109, 110, 111, 112, 115, 130, 138, 149, 150, 151, 186, 281.

I19
Kalkar, 92, 93, 211.
Kampen, 15, 60, 63.

Kannenburch, Hendrik van, 280.
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Karel V. keizer van het H. Roomse Rijk, koning van Spanje, heer der Nederlanden, hertog van Brabant, 68, 68 (6), 99, 113, 186, 231.
- de Stoute van Bourgondie, hertog van Brabant, 3.
Karpen, 200.
Keizer, zie Karel V en Rudolf II.
Kelst, Arnd Jeronimus van, 159, 159 (530), 165 (556), 212, 213 (291),
226.
Kemp, geslacht, 79.
- Cornelis, 78 (66).
- Jacob, 126 (335).
- Nicolaas, 129, 131.
Kempen, de, 138, 208, 209, 242.
Kencpenland, 141 (421) , 259.
Kerckhoff, Aleijt van den, 184.
Kersten, Andreas, 178.
Kessel, J. de, 256 (127).
Ketelaer, Adriaan Pauwel, 28 (95).
Keulen, 11 (12), 29, 81 (86), 94, 146 (455), 217, 220, 233, 234, 238,
244 (65), 244 (66), 248, 250, 251, 253, 255, 256, 258, 260, 260 (150),
265 (169) , 266, 271, 272, 277, 278, 280, 284.
Keulen, keurvorst van, 242.
Kleef, 29, 30, 136, 201.
Kleef, hertog van, zie Gulik, hertog Willem van.
Kuijsten, Nicolaas, 78, 78 (66), 155.

L.
Lalaing, Emmanuel Philibert de, baron de Montigny, 179.
- George de, graaf van Rennenberg, 4, 231, 278.
Langstraat, de, 222.
Lantmeter, Filips de, 75.
Lattre, Nicolaas de, 88 (120).
Laurentius Thomas, 165 (556).
Leemput(te), van der, 200 (200).
Leendt, Antonius van, 211.
Leeuw, Nicolaas de, 20, 185 (98).
Leicester, graaf van, zie Dudley, Robert, graaf van,
Lenart Joesten, 160 (532) .
Leoninus, Elbertus, 161, 163, 165, 205, 209, 232, 233, 237, 240, 245,
271.
Leuven, 11, 18, 23, 24, 29, 40, 42, 49, 62, 88, 107, 115, 161, 186, 196, 256,
266, 281.
- abdij van Sint Geertrui te, 250.
- abt van Sint Geertrui te, zie Linden, Jan van der,
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Leyten, Wouter, 157, 159, 216, 220, 225.
Liedekercke, baron van, 55.
Lier, 202, 248, 250, 258, 260 (150), 266.
Lier, Engelbert van, zie Immerseel, Engelbert van,
- Willem van, 166, 167 (564), 180, 185, 230.
Liesfelt, Dirk van, 22, 108.
Ligny, 209.
Lillo bij Antwerpen, 202.
Limbach, Hans van, 21, 23, 24, 25, 40, 51, 51 (211) .
Limburg, 42, 151.
Linden, amman van der, 232, 233, 237, 240.
- Jan van der, 62, 182, 193, 206, 217, 233, 234, 237, 241, 245, 249,
250, 277, 284.
Linnan, Antonio de, 251, 251 (109) .
Lipsius, Justus, 194.
Lith, 153.
Locres, heer van, zie Hoorne, Maximiliaan van,
Loeff, Goyart, 11, 12, 13, 21, 22, 70 (12), 71 (16), 72, 80 (74), 98, 101,
151, 171, 268.(189).
Loekeman, Roelof, 13, 14, 18 (50), 32, 33, 55, 63 (277), 102, 117 (287),
149 (469), 165, 203, 204, 209, 239, 254, 255, 256, 257, 261, 264, 275,
276, 279.
Lombaerts, Goyart, 36, 155 (504), 160 (532), 167, 172 (18), 183, 183 (83),
192, 213, 226, 249 (94), 272 (213).
Longueval, Maximiliaan de, baron de Vaulx, 250.
Loon op Zand, 269 (197) .
Loon, Willem van, 31 (112), 36 (134), 79 (71), 84 (106).
Luik, 29, 111, 182.
Luther, Maarten, 68.
Luxemburg, 54, 92.
Luyck, Andries van, 126.
Lijeberghen, Pauwels van, 80.

M.
Maarten Geritssen, 71(16).
Maas, 111, 208, 247.
Maasland, 15, 141 (421) , 218, 247, 259.
Maastricht, 10, 15, 17, 21, 29, 40, 46, 111, 130, 187, 189, 190, 202, 209,
214, 216, 217, 220, 224, 225, 226, 240, 246, 250, 251, 255, 260, 265,
266, 270.
Madrid, 14, 39, 245, 246, 258, 268.
Maes, Willem, 255.
Maeseyck, 266.
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Malsen, Karel van, heer van Tilburg, 224, 224 (347) .
Marche, 112.

Marcus Aelbrechtsen, 100.
Marnix van Sint Aldegonde, Filips van, 22, 134, 204, 205, 207, 271.
- Maria van, 120.
Marolles, abt van, 217.
Masius, Gijsbertus, 210, 213.
Matthias, aartshertog van Oostenrijk, landvoogd der Nederlanden, 45 (184),
87, 89, 97, 104, 107, 108, 109, 110, 114, 115, 118, 120, 124, 130, 134,
142, 145, 148, 153, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 165, 166,
179, 182, 191, 195, 201, 201 (210), 205, 207, 209, 215, 218, 219, 221,
223, 224, 229 (370), 231, 232, 237, 238, 239, 253, 254 (120), 255, 256,
268, 283.
Maurits, prins van Oranje, graaf van Nassau, 136.
Mechelen, 9, 29, 48, 52, 54, 56, 113, 135, 145 (455), 151, 190, 194, 216,
222, 229 (367) , 255, 256, 260 (150) , 275, 277.
Meer, Gregoris van der, 78 (66), 155 (504), 203, 205.
Meeren, Filips van der, heer van Saventhem, 59, 255.
Meerssen, burgemeester, 209.
Meetkercke, heer van, zie Halewijn, Francois de,
Megen, 140 (415), 247.
Megen, graaf van, zie Brimeu, Charles de,
Mercurialistis, Gaspar, zie Swerinchuijsen, Gaspar van,
Merode, Jan van, heer van Petershem, 263.
- Richard van, heer van Oirschot en Amby, 32, 32 (119), 33, 35, 36,
37, 40, 56, 56 (240), 161, 163, 169, 175, 224, 232, 233, 237, 263.
- Willem van, heer van Duffel, 35, 161, 163, 263.
Meteren, Em. van, 230.
Metsius, Laurens, 9, 14, 23, 38, 46, 61, 62, 91, 92, 93, 117, 117 (290), 138,
150, 157, 175 (37), 210, 211, 246, 278.
Michiels - Gestel, Sint, 218.

- huize Nieuw Herlaer te, 173, 197, 241, 252, 261 (152), 269.

Middelburg, 135, 280.
Moergestel, 208.

Moens, Marten, 11, 28 (95), 125, 126 (340), 132, 260.
Mondragon, Christophe de, 200.
Monincx, Jan, 166, 167 (564), 174, 186, 213, 230, 241.
- Willem, 31 (112), 63 (277), 71, 71 (16), 71 (18), 76 (44), 105, 118,
122, 128, 160 (532) , 170.
Montigny, baron van, zie Lalaing, Emmanuel Philibert de,
Mook, 30.
Morillon, Maximiliaan, 9, 48.
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In
Namen, 18 (49), 53, 54, 62, 68, 69, 92.

Nassau, graaf Jan van, 178, 179, 188, 189, 208, 208 (259), 231, 235, 240,
241.
- graaf Frederik Hendrik van, zie Frederik Hendrik, prins van Oranje,
- graaf Maurits van, zie Maurits, prins van Oranje,
- graaf Willem van, zie Willem, prins van Oranje,
Nederlanden, heer der, zie Filips II en Karel V.
- landvoogd der, zie don Juan, Matthias en Requesens.
- Staten Generaal der, passim.
- Raad van State der, 10, 11, 15, 15 (33), 15 (34), 16, 18, 21 (60),
23 (78), 24, 25, 26, 45, 45 (182), 45 (183), 107, 108, 109, 161, 182,
191, 192, 204, 255, 256.
- Raad der Troubelen der, 14.
Nemius, Dirk, 165, 265.
Nicolaas Cornelissen, 218 (324).
Nienhoven, abt van, 55.
Noircarmes, Jean de, 115, 135.
Noot, G. van der, 72.
Noppen, Roelof, 203, 204, 205, 206.
Noue, Frangois de la, 196.
Noyelles, Pontus de, 275.
Nijmegen, 15, 43, 52, 94, 208, 208 (259), 217 (319), 236.
Nijvel, 35 (130), 229 (367).

Al
Oedenrode, Sint, 218.
Oerle, heer van, zie Borchgrave, Willem de,
Oirschot, 66, 75, 138, 207, 251.
Oirschot, heer van, zie Merode, Richard van,
Oisterwijk, 141 (421), 208, 246, 250, 251 (109), 259, 259 (143), 260, 261,
269.
Oliviers, Hendrik, 100, 129.
Opius, Jodocus, abt van Rottum, 231.
Orchies, 256.
Orleans, 183.
Ortelius, 194.
Orthen, 122.
Oss, 15 (33).
Overmaze, 200.
Overijssel, 18 (49), 189.
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F2
Padua, 183.
Palts, Johan Casimir, hertog van de, 153, 153 (496), 179, 208.
Parma, Alexander Farnese, hertog van, 81 (86), 92, 112, 135, 138, 151,
171, 180, 191, 193, 201, 207, 208, 212, 229 (367), 231, 233, 241, 242,
244, 245, 246, 247, 249, 250, 251, 252, 253, 253 (118) , 254, 254 (120) ,
258, 259 (144) , 260, 261, 261 (152) , 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270,
271, 273, 275, 277, 278, 279, 284.
Parijs, 227.
Peelland, 141 (421) , 259, 266.
Pels, geslacht, 203 (227) .
- Jan, 84 (106), 203.
Penssen, G. van der, 215 (306).
Perrenot, Antoine de, zie Granvelle,
- Frederik de, heer van Champagney, 17, 54, 55, 59, 61, 65, 98, 156,
159 (528).
Persingen, heer van, zie Appeltern, Otto van,
Peter Lenartssen, 154, 159, 159 (530), 165 (556).
- Peterssen van Empel, 28 (95) .
Petershem, heer van, zie Merode, Jan van,
Philippeville, 138.
Poein, Mr. Johan, burgemeester van Nijmegen, 236.
Postel, 270.
Pottelsberghe, audencier, 201 (210).
Prims, Floris, 6.
Prouninck van Deventer, geslacht, 167.
- Gerard, 24 (79) , 71, 102, 103, 118, 119, 126, 129, 131, 132, 133,
137, 143, 155 (506) , 166, 171, 173, 174, 175, 177, 180, 181, 183, 184,
185, 186, 189, 190, 194, 195, 198, 201, 202, 203, 205, 208, 210, 212, 214,
215, 219, 220, 223, 223 (339) , 229, 230.
- Henrick, 184, 185, 186.
Provins, Charles, 82.
Pijnappel, Goeswijn, 11, 78, 78 (66), 101, 126, 160 (532), 203 (226).
- Jan, 203.
- Joost, 203 (226).
- Marcelis, 100, 103, 203 (226).

Raedt, Anthonis de, 85 (108), 103, 119 (295), 125, 125 (331), 129.
- Dirck de, 61 (272).
Ravenstein, 30, 140 (415), 249 (94).
Ravenstein, Jan Gerartssen van, 272 (213).
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Renes, Johan van, 231.
Rennenberg, graaf van, zie Lalaing, George de,
Requesens y Zuniga, don Luis de, landvoogd der Nederlanden, 9, 10, 15,
16, 80, 281, 282.
Roda, Jeronimus de, 16, 17, 19, 21.
Roermond, 50, 60, 63, 111, 138.
Roeulx, graaf van, zie Croy, Jean de,
Rome, paus van, zie Gregorius XIII.
Rosmalen, klooster Coudewater te, 91, 251.
Rotterdam, 79 (71), 79 (72).
Rottum, abt van, zie Opius, Jodocus,
Rudolf II, keizer van het H. Roomse Rijk, 59, 76 (46), 87 (118), 115,
134, 178, 179, 191, 236, 239, 244, 245, 251, 256, 261, 264, 265, 277,
284.
Ruyther, Goyard de, 272 (213) .
Rycke, Roeland de, 196.
Rijhove, 142.
Rijssel, 18 (49), 135, 256.
Rijswijck, Jan van, 82, 97, 100, 207, 208.
Rythovius, Martinus, 38.

a
Saksen, Maurits van, 208.
Salazar, 84.
Saventhem, heer van, zie Meeren, Filips van der,
Scellens, Wouter, 11, 154 (500).
Schalcken, Jan, 80 (74), 117 (287), 126.
Schenck, Maarten, 229 (367) .
Scheyffve, Jan, 70.
Schwartzenberg, graaf Gunter van, 150, 152.
- graaf Otto Hendrik van, 115, 134, 178, 179, 191, 242.
Selles, baron van, zie Noircarmes, Jean de,
Senselles, Gilles de, 9, 15 (34), 21 (60), 24, 24 (78), 41, 45 (182).
Siëna, 183.
Silla, Nicasius de, 204.
Sonmans, Francois, 27, 32 (118), 33, 126.
Sonnius, Franciscus, 72, 93.
Spanje, passim.
- koning van, zie Filips II.
Steghen, Jan van der (de Oude), 11, 13, 43, 58, 63 (277), 78 (66), 103,
111, 128, 145.
- Jan van der (de Jonge), 71 (16), 76 (44), 103 (203), 167, 279.
- Nicolaas van der (de Oude), 20, 185, 185 (98).
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- Nicolaas van der (de Jonge), 80, 184, 185, 193, 194 (152), 204,
214, 215, 218, 221, 224.
Steinbach, Jacob van, 225.
Stooters, Jan, 78 (66), 155 (504).
Strijp, 270.
Swerinchuijsen, Gaspar van, 154 (498).
Sweveghem, heer van, zie Halewijn, Francois de,

T.
Taets van Amerongen, Johan, 242.
Terheiden bij Breda, 194 (152).
Terranova, hertog van, zie Arragon, Karel van,
Thienen, 107.
Thomas in den Engel, 128.
Tiel, 80, 153.
Tilburg, 15 (33), 214.
Tilburg, heer van, zie Malsen, Karel van,
Toledo, Antonio de, 16.
- don Fernando Alvarez de, hertog van Alva, landvoogd der Nederlanden, 15, 21, 68, 72, 80, 110, 184 (90), 212 (290).
Tongerlo, abdij van, 93, 117 (290).
Trello, Charles van, 204.
Trier, keurvorst van, 242.
Trosée, J.. 4.
Tulden, Gerard van, 28 (95), 129, 131.
Turnhout, 172, 255.

10
Uskwert, proost te, zie Opius, Jodocus,
Utrecht, 18 (49), 33, 55, 56, 61, 80, 126 (335), 169, 188, 189, 190, 195,
196, 197, 220, 221 (334), 224, 226, 228, 228 (366), 231, 232, 235, 236,
242, 276, 280, 283.

V.
Valenciennes, 15, 16, 82, 255, 275.
Valois, Frans van, hertog van Alengon en Anjou, 55, 135, 180, 197, 276.
Varaulbon, markies de, 87 (118).
Vaulx, baron de, zie Longueval, Maximiliaan de,
Vechel, Dirk van, 11, 155 (504), 249 (94).
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Veltacker, Jacques, 93.
Venlo, 229 (367).
Verdugo, Francisco, 21.
Verhuist, Abraham, 195, 235, 236, 283.
Verstegen zie Stegen, Nicolaas van der (de Jonge),
Veusels, Filip, 81 (86), 265, 266, 267, 268, 269, 271, 272, 273, 279.
Viglius ab Aytta, 184 (90).
Villers, abt van, 62.
Vilvoorde, 229 (367).
Visé, 207.
Vivianus, 194.
Vlaanderen, 18, 29, 113, 115, 129, 130, 177, 178, 178 (59), 179, 219, 240,
255.
- het Vrije in, 18, 55, 56, 82.
Vladeracken, Nicolaas van, 227.
Vlierden, geslacht van, 186.
- Goyart van, 78 (66), 138 (405), 160 (532), 186, 201, 249 (94), 269,
269 (200), 270, 270 (206).
Vlissingen, 191.
Voicht ab Aut-Huesden, Herman, 211.
Vrancken, Jan, 165 (556).
Vught, 36, 56, 57, 57 (246) , 63, 64, 66, 218.
- kasteel Maurick te, 57 (246).

Y.
Yperen, 38, 59, 87, 129, 149.
IJsselstein, Christoffel (graaf) van, 104, 110.

AM
Wale, Jacques de, 246, 251 (109), 259 (143), 260, 261, 261 (153).
Warluzel, Adriaan, heer van, 241, 242, 246, 253, 254, 254 (120), 259.
Water, geslacht van de, 186.
Weellemans, Cornelis, 11 (12), 97, 135, 182.
Weerdt, Jan van, 128.
Weert, 138, 207, 247, 266.
Westbrabant, 59.
Wiel, Jan van de, 129.
Willem, prins van Oranje, graaf van Nassau, passim.
- Fransen, 61 (272), 63 (277), 78, 80 (74).
Willemssen, Jan, 125.
Wolff, Lambert de, 78, 78,(66), 138 (405).
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Worms, 134.
Würzburg, bisschop van, 242.
Wyck, Willem van, 128.

Wijnants, Hieronymus (Jeronimus), 13, 31, 36 (134), 70 (12), 71 (16),
76 (44), 78 (66), 79, 80 (74), 98, 119, 122, 124, 125, 160 (532), 167,
213, 219, 219 (327).
- Pauwel, 40, 119, 249 (94) , 260, 265, 268 (189) .

z.
Zaltbommel (Bommel), 15, 20, 80, 105, 171, 229, 240, 212.

Zeeland, 10, 16, 18, 22, 23, 26, 30, 32 (118), 38, 39, 40, 41, 47, 50, 51
(217) , 52, 60, 62, 67 (1) , 69, 75, 80, 81, 82, 98, 101, 108, 109, 112, 114,
115, 125, 129 (328), 162, 171, 177, 178, 178 (59), 189, 219, 221 (334),
224, 248, 264, 276, 277, 281, 282.
Zeger Adriaens(soen), 11, 12, 31, 31 (113), 43, 70 (12), 71, 71 (16), 72,
85 (108), 101, 128, 172 (18), 185, 210, 213, 219.
Zeylen, Gerrit, 96.
Zichem, 112.
Zoutleeuw, 107.
Zut/en, 30, 153, 171.
Zuijlen, R. A. van, 181 (73).
Zwolle, 15.
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BIJLAGE I.

Schema van de Bossche stedelijke regering.
Ie

LID

IIe

:

SCHEPENEN EN
GEZWORENEN
N.B. Hun ambtsperiode liep van
Bamis tot Bamis. Het aantal
schepenen bedroeg negen,
waarvan jaarlijks zeven aftraden; het aantal gezworen
(afgetreden schepenen) bestond uit zeven personen.

Organen :

HOOGSCHOUT (tevens laagschout)
en diens STADHOUDER

Taken :

justitie

I
I
I
I
I
J

SCHEPENEN

LID

N.B.

:

IIIe LID :

RADEN
DEKENEN VAN DE
Oud.gezwoAMBACHTEN
yenen.
N.B. Zie Bijlage II.

)RIE LEDEN

bestuur
X

w tgeving

\

I

\

I

\
\
\

I
I
\1

twee pensionarissen (juridische adviseurs, vertegenwoordigers en penvoerders van

Voornaamste
ambtenaren : griffier (criminele en civiele rechtspraak).

de magistraat).

secretarissen (3 h 4; volontaire rechtspraak).
groenroedes (gerechtsboden).

N.B.

Somtijds ham de griffier of 66n van de secretarissen hun taak waar.

BIJLAGE II.

Schematisch overzicht van het Derde Lid van de Stedelijke Regering.
DATUM AMBTSAANVAARDING
DEKENEN GEZWORENEN
NIEUWEDEKENEN

NAAM

AANTEKENINGEN VAN SOCIAAL-ECONOMISCHE AARD

Sint Eloy (1 december)

Naast gewone smeden maakten ook de messen-, nagel-, ketelmakers en koperslagers
deel uit van het gilde. Werkten veel voor de export.

8

Pinksteren

Koren- en runmolenaars alsmede olieslagers. De olieslagers werkten veel voor de
export.

4

8

Pinksteren

Broodbakkers. Uitsluitend van plaatselijke betekenis. Hadden echter geen monopoliepositie.

KORENKOPERS

4

16

Sint Rombout (27 oktober)

Van betekenis voor de plaatselijke en regionale markt.

VLEESHOUWERS

3

6

Bamis (1 oktober)

Plaatselijke vleesvoorziening. Ook veel veehandel. Monopoliepositie.

VISKOPERS

3

6

Bamis (1 oktober)

Groot- en doorvoerhandel van zeevis (vooral haringen). Plaatselijke en regionale
handel in zout- en zoetwatervis.

LOUWERS

4

12

WOLWEVERS

2

8

KRAMERS

3

GEWANTSNIJDERS

SMEDEN

3

12

MULDERS

3

BAKKERS

Sint Crispijn en Sint Crispiniaan
(25 oktober)

Looiers en schoenmakers. Werkten veel voor de export.

Pinksteren

Veel drapeniers maakten deel uit van dit gilde.

28

Sint Nicolaas (6 december)

Detailhandelaren in levensmiddelen, drogerijen en gebruiksartikelen. Tingieters ressorteerden ook onder dit gilde. Veel export.

4

28

Sint Maria Magdalena (22 juli)

Gewantsnijders, droogscheerders en kleermakers.

BONTWERKERS

2

6

Gedachtenis Onthoofding van Sint
Jan de Doper (29 augustus)

Werkten veel voor de export.

NASTELMAKERS

3

12

Sint Bartholomeus (24 augustus)

Nestel-, bonnet- en handschoenmakers. Werkten veel voor de export.

SPELDENMAKERS

3

12

Sint Jacob (25 juli)

Spelden- en riemmakers. Werkten veel voor de export.

SCHRIJNMAKERS

3

10

Pinksteren

Schrijnwerkers, draaiers, kuipers en rademakers.

VERWERS

2

2

Sint Jacob (25 juli)

Lakenverwers en-weders.

HOEDENMAKERS

2

3

Maria Geboorte (8 september)

Werkten veel voor de export.

N.B.

De dekens der voiders, linnenwevers, goudsmeden, schilders, barbiers en timmerlieden hadden geen zitting in de stedelijke regering.

Katholieken.
Calvinisten.

BIJLAGE III.

(Hieronder ook diegenen, die een tijd lang met her calvinisme hebben gesympathiseerd.)
Jan Kemp
x
Mechteld Ivelincx

I

I

Margaretha Kemp
•

Arnd Kemp
x

Gerard Prouninck van Deventer
•

Jan Bacx

Lambert van den Kerckhoff

•

•

Mr. Jan van der Steghen

Margaretha van Kessel

Elisabeth Ketelaars

Heilwich van den Hove

•

.:,<

Wouterke van Henxtum,
genaamd van Delft.

Heilwich van Langel

Herman Pr. v. D.
•

Goeswijn van der S.
x
Anna van Kessel

Jan Lombaerts
x
Elisabeth Michiels,
gen. van Enckevoirt

Nicolaas van der S. (de Oude)

Jan van Elmpt

I

I

I

I

Hillegonda Kemp

Jacob Pr. v. D.
x I
Barbara Bacx

I

Jacob Bacx

Catharina Bacx

Nicolaas van der S. (de Jonge)
I

Judith van E.
•
Dirck Aertssen

I

I

I

x

Elisabeth van E.

Suzanna van der S.
•
Nicolaas de Leeuw

Johan van der S.
I

Goyaert L.

Elisabeth L.

1•
Maria L.

X

Henryck Bloeijmans

I

I

Hedwig van der S.
•
Mr. Zeger Adriaensz.

Henrick Pr. v. D.
•
Agnes van Nederveen
(deze later gehuwd met
Jhr. Willem van Lier)

Gerard Pr. v. D.

Henrick Pr. v. D.
• I
Catharina van de K.

Joost van Auwen

I

I

I

Elisabeth A.

Simon, Johannes, Paulus, Marcelis,

X

Maria van de Merevenne

Dirck Aertssen

•

•
1) Anna ab Angelis
2} Emerentiana Wijnants v. Resandt

•

Wouter van Achelen

[

Johan van der S.

i

Aleid van de K.
x
Dirk Aertssen

X

X

Anna Hack

I

Johanna Bolcx

Franchoiske van A.
•
Anthonis de Raedt

1) Judith van Elmpt
2) Raesken Hack

1

Aleid van A.
X

Mr. Zeger Adriaensz.

STELLINGEN
I.
Dat het gewone volk tijdens de belangrijkste fase van onze opstand (15761580) een beslissende rol zou hebben gespeeld ten voordele van de partij
van de Staten Generaal is, misschien met uitzondering van een stad als
Gent, aan twijfel onderhevig; veeleer toonde het zich politiek onverschillig.
Alg. Gesch. der Ned., V, blz. 97 en 125; Utrecht 1952.

II.
Aan de mislukking van de verzoeningspolitiek van de Prins van Oranje,
met name ten aanzien van de religievrede, zal de houding van zijn secretarissen, calvinisten, die in heimelijke verstandhouding stonden met de radicale drijvers van de grote Brabantse en Vlaamse steden, niet vreemd geweest
zijn.
In de geschiedschrijving van de opstand tegen Spanje is men aan deze
zijde van het vraagstuk veelal voorbijgegaan.
III.
Er zijn gegronde redenen om aan te nemen, dat de Brabantse historicus
Peter van Dyeven (Divaeus, geboren te Leuven, pensionaris van Brussel
1578/79) niet katholiek is gebleven, zoals Dr. B. A. Vermaseren meent,
maar een aanhanger is geweest van het calvinisme of er op z'n minst sterk
mee heeft gesympathiseerd.
B. A. VERMASEREN, De Katholieke Nederlandsche geschiedschrijving in de XVIe en XVIIe eeuw over
den opstand, blz. 143; Maastricht 1941.

IV.
Dat in 1579 als secretarissen van de Prins van Oranje uitsluitend vier
« dietse » Brabanders optreden wijst er op, dat het Franse en Waalse element
onder de naaste medewerkers van de Prins minder heeft overheerst dan wel
wordt aangenomen.
H. PIRENNE, Histoire de Belgique, IV', blz. 137; Brussel 1927.

V.
Blijkens verscheiden, uit 1579 daterende brieven is men er in de wedijver
om de gunst van gewesten en steden van Spaanse zijde toe overgegaan het
nederlands als psychologisch wapen aan te wenden.

VI.
Dat de belastingen in de Zuidelijke Nederlanden vóór de Franse tijd tot
de laagste van West Europa gerekend worden is mede een gevolg van het
feit, dat deze gewesten hun verzoening met Filips II in de jaren rond 1580
duur hebben laten betalen.
H. PIRENNE, Histoire de Belgique,
1926.

V Z blz. 101; Brussel
,

VII.
De oprichting van een centrale rechtsinstelling als de Raad van Brabant
heeft mede tot gevolg gehad, dat het platteland zich ook op juridisch gebied
in toenemende mate heeft weten te onttrekken aan de hegemonie van de
geprevilegieerde steden.
VIII.
Bij de oprichting van de Raad van Brabant in 's-Gravenhage 26 september
1591 kan naast het juridisch motief ook de overweging hebben gegolden
aan Brabantse rechtsgeleerden in ballingschap een hun passende werkkring
te geven.

IX.
In het academisch statuut zou met betrekking tot de studie van de geschie.
denis vóór het candidaatsexamen een verplicht tentamen « Kennis van de
beginselen van het oud - vaderlands recht » moeten worden opgenomen.
X.
Het vraagstuk van de zuidelijke of noordelijke oriëntatie van stad en
meierij van 's-Hertogenbosch mag men zo stellen :

a) reeds in de middeleeuwen leefde er een bewustzijn van verbondenheid
en politieke solidariteit met het Zuiden van Brabant en een gevoel van
mede-verantwoordelijkheid voor veiligheid en integriteit van het hertogdom;
b) economisch richtte deze streek zich voornamelijk op Holland en —
in oostelijke richting — op de gebieden langs de grote rivieren, terwijl
tot diep in de 16e eeuw ook op cultureel gebied de invloed van het
Rijnland er zeer groot is geweest.
V. BEERMAN, De zuidelijke oriëntatie van Staats Brabant
in de XVIIe eeuw, verschenen in Brabantia Nostra,
7e jrg. (1941/42), blz. 87 e.v.;
H. VAN VELTROVEN, De noordelijke oriëntatie van Stad
en Meierij, verschenen in Brabantia Nostra, le jrg.
(1935/36), blz. 9 e. v.

XI.
Nu de vroegere economische motieven zijn vervallen zou in het kader van
de plannen tot verkorting van de arbeidsduur overwogen kunnen worden
om in streken, waar de bevolking in overgrote meerderheid katholiek is,
bepaalde feestdagen als Driekoningen, Sacramentsdag en Sint Petrus en
Paulus als geboden feestdagen te herstellen.
XII.
Het ontbreken van ieder vaststaand historisch gegeven ten aanzien van
de herkomst van het « Lissabonse » St. Antonius-drieluik van Jeroen Bosch
en de motieven, die geleid hebben tot de verkoop van het kunstwerk aan de
Portugese verzamelaar Damiano de Goes, ontnemen elke grond aan de
veronderstelling, dat te grote vrijmoedigheid in de hekeling van mistoestanden oorzaak kan zijn geweest van de verwijdering van dit kunstwerk uit het
Bossche heiligdom.
G. BRoM, Schilderkunst en litteratuur in de 16e en
17e eeuw, blz. 148; Utrecht 1957; (vgl. D. BAX,
Ontcijfering van Jeroen Bosch, blz. 5 en 134. 's-Gravenhage 1949).

XIII.
In een brief van 10 december 1578 beschuldigt Dirck Aertssen zijn tegenstanders van inbreuk op de privileges « daer sy genoch omme laboreren

mer zullen all tegen de maene pissen » (G. A., Archief Pr. v. D., t. a. p.) .
Dit bevestigt de interpretatie van deze volksuitdrukking door pater J. Ver
zin van « verloren moeite doen » en weerlegt de mening van-schuernid
Dr. Jan Grauls, dat dit een moderne verklaring is, die voor wat betreft de
16e en 17e eeuw geen bewijskracht heeft.
GRAULS, Volkstaal en volksleven in het werk van
Pieter Bruegel, blz. 219; Antwerpen-Amsterdam 1957.

XIV.

Ten onrechte beweert A. C. Bondam, dat de dorpsrekeningen van Orthen
vóór 1795 door de schepenen van 's-Hertogenbosch werden afgehoord.
A. C. BONDAM, De Ortensche Verwikkelingen, blz. 46;
's-Hertogenbosch 1886.
Vgl. H. B. M. EssINK, De archieven van kerkelijk en
wereldlijk Orthen, blz. 25, noot 3; 's-Hertogenbosch
1954.

XV.
De wetgever heeft door de opheffing van de verplichting voor gemeenten
tot het uitbrengen van een jaarverslag (K. B. 22 april 1937, S. 311) de
waarde van deze verslagen voor het historisch onderzoek op ernstige wijze
miskend.

