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door
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door
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G. W. DEN BOER - MIDDELBURG - MCMXXXIII

TER BEGELEIDING
Brieven, liefst autographen, zijn het zekerste middel, om
een historische persoonlijkheid te benaderen. Wanneer men zich
moe gelezen heeft, dagen, maanden, jaren lang, aan een heele
serie van zulke brieven, uit alle levensperioden, dan heeft men
de beste kans wezenlijk voeling met zulk een persoonlijkheid te
krijgen. Hier staat niet, als bij een portret, een derde tusschen het
object en den waarnemer.
Het was een voortreffelijke gedachte van juffrouw dr.
Ch. A. van Manen, om bij gelegenheid van de herdenking van
het vierde eeuwfeest der geboorte van den grootsten uit de
wordingsgeschiedenis van ons nationaal volksbestaan, een keurbundel van een twintigtal brieven van Prins Willem in een
passende uitgave beschikbaar te stellen. De keuze deed mej. M. W.
Jurriaanse, die mij assisteert bij de voorbereiding van een nieuwe
uitgave van correspondentie van den eersten Oranje, die in de
Nederlandsche geschiedenis een overgroote plaats inneemt.
Leung van brieven uit vorige eeuwen is voor kinderen
van onzen tijd een moeilijke onderneming. Lange zinnen, vele
onbekende woorden, en dan nog vreemde talen, want Prins
Willem's omgangstaal was het Fransch; daarin drukt hij zich
het gemakkelijkst uit, Duitsch en Dietsch komen in de tweede
plaats. Om aan dit bezwaar tegemoet te komen, belastte zich
juffrouw dr. C. Serrurier met het weergeven van al de een en
twintig brieven in modern Nederlandsch. Vertalen mag ik het
niet noemen, daarvoor staat de kunstige wijze, waarop juffrouw
Serrurier Naar deel aan deze uitgave vervulde, te hoog.
En zoo kan men nu de brieven in den origineelen worm, en
in een moderne overzetting, beide lezen.
Er is van een paar brieven bovendien een facsimile waarop
men zijn krachten kan beproeven.
Elk der brieven heeft een korte toelichting bij zich, die zijn
plaats in het historisch gebeuren aanwijst. Samen schenken zij
5

een blik in de verschillende perioden van het leven van Prins
Willem. Zij pretendeeren niet dit geheel te doen kennen. Zij willen
de lezing van biografie of geschiedwerk, van Blok of Rachfahl,
verlevendigen.
De verschillende perioden in het leven van den Vader des
Vaderlands! Diirop leg ik den nadruk.
In dit leven is groote, spannende stijging. Het is een geheel,
zooals elk leven, en bij aandachtige beschouwing zijn begin en
einde wel met elkander in verbinding te zien. Op het eerste gezicht
schijnt de afstand onoverbrugbaar. De schitterende edelman van
den Bourgondischen tijd van wat loszinnig levensgedrag, en de
arme berooide Prins, die zich aan de zaak van zijn yolk geofferd
heeft, zonder iets bijzonders voor zich te vragen, dan alleen
waarop hij van Duds recht heeft. De binding ligt in het scherpe
intellect, in den nobelen, zachtmoedigen card, dien hij uit het
land zijner ouders, vooral zijner moeder, medegenomen had en
die in den kamp om hooge ideeele belangen tot vollen wasdom
kwam. Uit het diep ernstige portret van den rijperen
leeftijd, dat een tikje ironie verraadt en de bittere ernst van
het jeugdportret verzacht heeft, spreekt menschenkennis, ook
menschenliefde.
Willem van Oranje is een voortreffelijk briefschrijver ; hij
kan met woorden vleien en smeeken, hij kan liefde betuigen en
sterke aanhankelijkheid, hij kan in latere jaren een heele situatie
uitbeelden, plastisch, in treffende uitdrukkingen, die bewijzen,
hoezeer hij leeft in de wereld rondom hem, die hem in sterke
bewogenheid heeft gebracht en die hij door en door heeft leeren
kennen. De diepe religieusiteit, die in zijn lijdenstijd tot uitdrukking komt en die hem, in den vorm van een verbond met
den alleroppersten Potentaat der Potentaten, tot steun in zijn
strijd wordt, — zoodat hij nooit wanhoopt! — komt in haast
lyrischen vorm tot uiting.
Enkele van de bier afgedrukte brieven mogen klassiek, om
hun vormschoonheid en om hun inhoud, worden genoemd.
6

Hiermede geheel gelijkstaande brieven van andere Nederlandsche
staatslieden, van De Witt en van Willem III b.v., ken ik niet.
Het treffendst is de haast volkomen afwezigheid van het „ik",
is de afwezigheid van alles wat de eigen persoon zou kunnen
verhoogen. Deze Prins is geheel opgegaan in het algemeene; het
sterk dynastieke- en stands-besef van den eersten tijd, dat we
uit zijn brieven kennen, is hieraan geheel ondergeschikt gemaakt.
Een grootsche geniale persoon, die men ook in Nederland niet
genoeg kent.
En nu leze men.
N. J.
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A Madame, Princesse d'Oranges

s December 1555

1

Toelichting
Prins Willem trouwde in 1 5 5 I met Anna van
Egmond, gravin van Buren. Reeds het volgend
jaar moest hij Naar verlaten om mee te trekken in
den oorlog tusschen Spanje en Frankrijk. Ze
schreven elkaar regelmatig, maar slechts vijf en
veertig brieven van hem zijn bewaard gebleven,
waarvan deze, te dateeren op 5 December 1555,
er een is.

10

Ma Femme,
Je pens que aures astheur receu la lettre que je vous
ay escript du XXVIII du passe par laquelle aures entendu ce que
desires scavoir quant a la maison et que argent qu'il me vauldra
pour ma daspens.
Quant a ce que demandes, scavoir que response que debvres
donne a monsieur d' Isse 1 ) , je vous avois Ja prie par deux de
mes lettresque vous ussies de mes affaires comme vous feries des
vostre, mesmement come je vous ay aussi mande que tout ce qui
est a moy est vostre, parquoi me avois remis a vous mesmement,
aussi pour ce que j'e issi tant de rompemens de teste que ne
peus entendre bonnement a mes affaires, mais, puisque mandes
scavoir mon advis, it me semble que, en cas que ledict Sieur d'Isse
voullus mester raisonables moien en avant, qu'i vault beaucoup
mieulx de engaieger mon bien de Bourgoigne de cestuy de par
deca, parquoy luy porres escripre pour scavoir la seignorie et
de que maniere qu'i veult traicte, of fin que, aiant veu ce qu'i
demande, l'on luy puis donne tant mieulx pleine resolution.
Au surplus, ma femme, quant a ce que m'escripves par
vostre derniere lettre que vous estes en paine pour ce que ne
vous ay escript en si longtemps, ne scassant si s'et par adventure
que je serois course a vous, je eus pense L. 2 ) que l'amitie qui
est entre nous deux, eus este si bonne que tous ses suspicions seriont
amvoie, mesmement que me eussies tenu plus discret que de me
course sans occasion et ce que j'e attendu si longtemps, a este
pour vous pouvoir escripre absolutemen ce que le Roy 3 ) voloit
faire de ce camp, vous asseurant que ne souhaide aultre chose
que je puis ester aime comme je vous aime, car apres Dieu je
pens que vous estes la mieulx aime et si ne fust qui je pens
fermement que vous me aimes, je ne serois si bien a mon aise
comme suis maintenant, que scait le Createur auquel je prie nous
donner la grace que puissions tout nostre vie vivre en ce amitie

II

sans nulle dissimulation, me recommandant de bien bon ceur
a vostre bonne grace.
Du camp pres de Escherenne ce V de decembre.

[P.S.] Je vous promes L. que si je ne vous amys tant comme
je fais, ou que je fusse course a vous que ie ne me souhaiderois
si souvent apres de vous comme je fais, et pleut a Dieu que mes
souhais eussent lieu: car vous veiries que ne serois long de vous
ceste nuit et au lieu d'ung aureille qui me vault ambrasse que
je ambrasserois M.A.L.L. qui ie aime oultre tout chose de ce
monde, comme j'esper qu'el me faict aussi.
Vostre bien bon mari
Guille. de Nassau

1) Marc Rye, Beer van Issey. De Prins verpandde hem Rougemont in FrancheComte (in den brief „Bourgoigne " genoemd).
2) „L" zal wel Liebste moeten beteekenen zooals „M. A. L. L. .in , t p.s.
Meine Anneke, Liebste in 't quadraat zal zijn.
3) Philips II, nadat Karel V 25 Oct. 1555 afstand gedaan had en de regeering
over deze landen aan zijn zoon had overgedragen.
I2

Aan Mevrouwe de Prinses van Oranje.

Beste Vrouw,
1k denk dat Gij thans den brief hebt ontvangen, dien ik
U den 3 den van de vorige maand heb geschreven en waaruit
Gij zult vernomen hebben hetgeen Gij wenschte te weten omtrent
het huffs en hoeveel geld ik voor mijn uitgaven noodig zal hebben.
En nu wat Uw vraag betreft omtrent het antwoord dat
Gy den Heer van Issey moet geven. Ik heb U reeds in twee van
mijn brieven verzocht mijn zaken te behartigen alsof het de
Uwe waren, evenals ik U 66k betuigd heb, dat alles wat van
mij is het Uwe is. Tevens is de reden waarom ik mij op U
verliet, dat ik, door het vele hoofdbreken dat ik hier heb, mij niet
goed met mijn eigen zaken kan bezighouden. Maar nu Gij mijn
meening wenscht te weten, schijnt het mij toe dat, indien de
bewuste Heer van Issey een billijke regeling Wilde voorstellen,
het veel beter zou zijn mijn Bourgondisch goed dan mijn bezitting in deze gewesten in onderpand te geven. Weshalve Gij
hem schrijven kunt om te informeeren welke heerlijkheid hij
wenscht en op welke wijze hij wil onderhandelen, zoodat, als
wij eenmaal weten wat hij vraagt, wij hem beter een definitief
besluit kunnen mededeelen.
Nog een woordje, beste Vrouw, aangaande hetgeen Gij mij
in Uw laatsten brief schrij ft, namelijk dat het U verdriet doet
dat ik U in zoo lang niets van mij liet hooren en Gij U afvraagt
of dit misschien is omdat ik boos op U zou zijn. Ik zou zoo
denken, L., dat de genegenheid tusschen ons beiden sterk
genoeg is om dergelijke gevoelens te verbannen en dat Gij mij
bovendien voor te verstandig zoudt houden om mij zonder aanleiding boos te maken. De reden waarom ik zoo lang met schrijven
heb gewacht, was om U volledig te kunnen berichten wat de
Koning voor had met dit kamp. Ik verzeker U dat ik niet anders
13

wensch dan bemind te worden zooals ik U liefheb, want, na God,
geloof ik dat Gij de meest beminde zijt. En zoo ik niet met
stelligheid dacht dat Gij mij liefhebt, dan zou ik mij niet zoo
rustig gevoelen als nu het geval is. Dit weet onze Schepper, wien
ik bid dat Hij ons de genade verleene ons geheele Leven in alle
oprechtheid in deze genegenheid te kunnen volharden. Ik beveel
mij hierbij van ganscher harte in Uw goede gezindheid aan.
Van het kamp bij Escherenne, 5 December.

[ P.S. ] Ili verzeker U, L., dat wanneer ik niet zooveel van U
hield als ik doe, of wanneer ik boos op U ware, ik niet zoo dikwijls
zou wenschen bij U te zijn, zooals ik nu doe. En gave God dat
mijn wenschen vervuld werden, want dan zoudt Gij wel zien
dat ik vannacht niet ver van U zou zijn en ik, inplaats van een
hoofdkussen ter omhelzing te hebben, M.A.L.L. omhelzen zou,
die ik meer dan wât ook op deze aarde bemin, zooals ik hoop
dat Zij het mij wederkeerig doet.
Uw getrouwe echtgenoot,
Willem van Nassau

14

Au Conte Lutwig de Nassau, mon bon Frere

15 October 1559

II

Toelichting
Hier (de brief is van 1 5 October i 55 9) is het
hoofd van een groote degelijke familie aan 't woord.
Toen graaf Willem 6 October 1559 stierf was
Willem, prins van Oranje, zes en twintig jaar oud.
De dochter uit het eerste huwelijk van graaf
Willem was getrouwd, de kinderen uit het tweede
huwelijk waren gedeeltelijk nog jong; het waren
behalve de Prins: Jan, Lodewijk, Adolf en Hendrik,
de jongens, Maria, Anna, Elizabeth, Catharina,
Juliana en Magdalena, de meisjes; de laatste drie
waren nog kinderen. Wel moet Juliana van Stolberg
een krachtige vrouw geweest zijn, dat het saamhoorigheidsgevoel op een wijze als deze tot uiting
komt, geschreven door het kind, dat vanaf zijn
elfde jaar in den vreemde was opgevoed. Zijn
sterken familiezin en eerbied voor zijn moeder heeft
de Prins steeds gehouden.

16

Mon Frere,
Je ne vous serois asses escripre le marissement que se m'act
este, d'avoir entendu le trespas de Monsieur nostre bon pore que
Dieu perdoin, pour avoir perdu ung tel pere a qui nous tous luy
estions tant oblige pour si grande amour et affection qu'i nous
portoit. Mais puisque se ast este la volunte de Dieu, it nous fault
regarder tous, nous conformer a icelle et en oultre regarder de
ensuivre ses vestiges, of fin que nostre maison qui touiour ast este
avecque l'aide de Dieu en si bonne renommee et estimation, ne
soit perdu, ains plustost augmente, ce que facillement se porra
faire, en cas que nous aultres, ses enfans, vivons en bonne accort
et amour, dont vous veulx bien asseurer que de ma part it n'y aura
jammais faulte et que ie vous assisteray touiours a vous tous, et
de conseille et en tout aultre chose oil me vauldres emploier, me
tenant seur que de vostre coste feres le mesme et principalement
entre vous aultres freres qu'il emport pour le bien de la Maison
que vives en bonne amite et accort ensamble et que ne faictes rien
que par conseille et bon advis. Aultrement nostre Maison qui ast
touiours este en si bonne reputation, se viendroit a se perder et
deminuer et de ma part, comme j a vous ay dict, me emploieray
tres voluntiers pour vous assister en tout ce que sera pour vostre
bien et augmentation de nostre Maison, ce que vous porres bien
asseurer de ma part a tous mes aultres fret-es, comme celluy que ayes
touiours cognue l'af fection que les ay porte et oultre regarder
de assister Madame nostre mere selon la grande obligation que
nous avons a icelle et la servir et conplaire en tout ce que vous
porres, car ne feres que vostre debvoir et service tres agreable a
Dieu et chose qui toutte vostre vie vous serat repute pour honeur.
Et sur ce feray fin de ceste, me recommandant de bien bon ceur
17
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a vostre bonne [grace], priant le Createur vous Bonner, mon
frere, ce que plus desires.
De Brusselles ce XV d'octobre.
Vostre bien bon frere a vostre commandement,
Guille. de Nassau

[P.S. ]

Mon Frere,

Quant a voage que debvies faire avecque le conte de
Schwartzenbourg 1 ) , pour les affaires que saves, vous prie me
mander ce que porres faire et s'il vous feres le voage ou non, of fin
que selon cela je me aurois a rigler 2 ) . Et vous prie baiser les mains
de ma part au conte de Schwartzenbourg et a masseur Caterina et
luy asseurer que toutte ma vie luy demoreray bon frere, comme
je seray aussi a Juliana et Madalena; et s'il ont perdu ung 'Dere,
qu'il trouveront ung aultre a moy. Je vous prie, me mander la
resolution que le conte de Schwartzenbourg aura prins quant a
son mariage et de tout ce qui se passe la, et faire mes tres humbles
recommendations a Madame nostre mere.
Datum ut in literis.
Guille. de Nassau

I ) Gunther, graaf van Schwarzburg, die in 1560 trouwde met 's Prinsen zuster
Catharina.

2) Deze woorden zijn door Groen van Prinsterer, Archives on Correspondance
inedite de la Maison d'Orange-Nassau, Serie I, t. I, p. 49, verklaard alsof ze doelden
op een reis van Lodewijk en Gunther naar Saksen, om August to polsen over een
huwelijksaanzoek van den Prins (Anna van Buren was in 1558 gestorven) voor zijn
nichtje Anna ; daar is Been verder bewijs voor.
18

Aan Graaf Lodewijk van Nassau, mijn welbeminden broeder

Beste Broeder,
Ili kan U niet genoeg zeggen hoeveel verdriet het mij gedaan
heeft het overlijden van onzen goeden vader — wien God genadig
zij — vernomen te hebben en zulk een vader te hebben verloren,
aan wien wij alien zooveel verplicht waren door de groote liefde
en toewijding die hij ons betoonde. Maar aangezien het Gods wil
is geweest, behooren wij alien ons daaraan te onderwerpen en er
ons bovendien op toe te leggen zijn voetspoor te volgen, opdat ons
Huis, dat altijd met Gods hulp zooveel roem en achting heeft
geoogst, niet ten onder moge gaan, maar veeleer in bloei toeneme.
Dit zal gemakkelijk genoeg geschieden wanneer wij, zijn kinderen,
in spede eensgezindheid en liefde leven. Ik voor mij wil U gaarne
verzekeren dat ik daarin nooit te kort zal schieten en dat ik U
alien steeds zal bijstaan, zoowel met raad als met alle andere zaken
waarvoor Gij mijn hulp zoudt wenschen, in de overtuiging dat
Gij, van Uw kant, hetzelfde zult doen. Vooral is het voor het
welzijn van ons Huis noodzakelijk dat Gij, broeders, onderling
in goede vriendschap en eendracht leeft en niets doet dan na
beraad en grondig overleg. Anders zou ons Huis, dat altijd zulk
een goeden naam heeft gehad, ten val komen en verzwakken en,
zooals ik al zeide, ik voor mij, zal U volgaarne met alles wat voor
Uw heil en den voorspoed van ons Huis dienstig is, ter zijde staan.
Wil dit wel namens mij aan al mijn andere broeders verzekeren,
Gij die altijd geweten hebt hoeveel liefde ik hun heb toegedragen.
Wil er bovendien voor zorgen onze moeder, overeenkomstig de
groote verplichting die wij aan Naar hebben, bij te staan en zooveel
Gij maar kunt, te helpen en ter wille te zijn. Want Gij zult daarmede slechts Uw plicht doen, God op een Hem zeer welgevallige
wijze dienen en het zal U Uw geheele leven tot eer gerekend
worden. Hiermede eindig ik dezen brief, mij van ganscher harte
19

in Uw goede gezindheid aanbevelend en den Schepper biddend U,
mijn broeder, datgene te schenken wat Gij het meeste wenscht.
Brussel, 1 5 October.
Uw getrouwe en dienstwillige broeder,
Willem van Nassau

[P.S. ] Beste Broeder,

Wat de reis betreft, die Gij voor de bekende aangelegenheden met Graaf van Schwarzburg moest maken, verzoek
ik U mij te berichten wat Gij zult kunnen doen en of die reis
âl of niet zal plaats hebben, opdat ik, naar gelang daarvan, mijn
maatregelen zou kunnen nemen. En ik verzoek U mijn hartelijke
complimenten over te brengen aan Graaf van Schwarzburg en aan
mijn zuster Catharina en haar te verzekeren, dat ik mijn Leven
Lang een goede broeder voor haar zal blijven, evenals voor
Juliana en Magdalena, en dat, nu zij een vader verloren hebben,
zij er een anderen in mij terug zullen vinden. Ili verzoek U mij
het besluit mede te deelen dat Graaf van Schwarzburg omtrent
zijn huwelijk heeft genomen en mij alles wat daar gebeurt te
berichten. Gelieve mijn zeer eerbiedige groeten aan onze moeder
over te brengen.
Willem van Nassau

20

[Aan Landvoogdes Margaretha]

24 Januari 1566

III

Toelichting
Voor den Prins is de tijd van I 6
6 een
worsteling om zijn loyauteit in overeenstemming to
houden met zijn overtuiging.
Hij was door Philips II stadhouder gemaakt van
Holland, Zeeland, Utrecht en Franche-Comte,
maar niettegenstaande zijn hooge ambten was hij
in oppositie geraakt tegen de regeering, verpersoonlijkt in Granvelle.
In den volgenden brief zet de Prins de Landvoogdes, Margaretha van Parma, zijn bezwaren
uiteen tegen de kerkelijke politiek, die Philips II
uit Spanje dicteerde. Te bedenken valt, dat Granvelle vertrokken is en den hoogen adel, die zich een
paar jaar vroeger tegen hem had verbonden tot de
Ligue, het veld vrij had gelaten. De lagere adel, die
godsdienstige motieven vooropstelde, had zich aaneengesloten tot 't Compromis.
Het jaar 66, zoo rijk aan gebeurtenissen,
wordt in onze geschiedenis het Wonderjaar genoemd.
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Madame,
J'ai receu les lettres de Vostre Altesse, par lesquelles elle
m'escrit, ensemble a ceulx du Conseil 1 ) de mon gouvernement,
l'intention de Sa Ma te . sur trois pointz, me commandant bien
expressement de faire executer chascung d'iceulx par touttes les
plasses de mondict gouvernement. Et combien, Madame, que n'ay
este requis d'advis en chose de si gran poid et consequence, toutesfois, comme loyal serviteur et vassal de Sa Ma te ., esmeu d'ung
zele desireux a satisfaire au deu de mon estat et serment, n'ay
sceu laisser en dire mon opinion librement et franchement, aimant
mieulx attendre le hasard d'avoir pour le present mavais gre
pour mes advertissemens et resmonstrances que par ma connivence
et silence, apres l'esclandre et desolation du pays, ester note et
blasme de infidelite, de negligence et nonchallant gouverneur.
Premierement quant a l'execution du Concile 2 ) , oires que au
commencement il y avoit quelque malcontentement et murmuration, toutesfois veu qu'on y a despuis adjouste aulcunes reservations, je crois que en cest endroit il y aura peu de difficulte,
et quant a la reformation des pretres et aultres ordonnances
ecclesiastiques, n'estant chose de ma vocation, je le remets a ceulx
qui en ont la charge et oil il sera de besoigner satisferay au
commandement de Sa Mate.
Quant au second point, contenant que les gouverneurs, consaulx et aultres of ficiers debvroient a tout leur povoir favoriser
aux inquisiteurs et les maintenir en auctorite qui de droit divin et
humain leur appartient et dont ilz auroient use jusques a maintenant, Vostre Altesse peult avoir souvenance de ce que les
plaintes, oppositions et difficultes esmeues par tout le pais de par
deca a l'endroit de l'establissement des evesques 3 ) , n'ont este pour
aultre regart que de peur que soubs ce pretexte l'on taschat
introduire quelque forme d'inquisition, tant est non seulement
l'execution, mais aussi le nom odieux et desagreable.
Outre ce peult scavoir Vostre Altesse et est Clair et notoire
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a la pluspart des subjects et gens de bien de par deca, que Sa Mate.
Imperiale 4 ) et celle de la Royne Marie 5 ) ont, par plusieurs fois,
asseure les inhabitans, tant de bouche que par escript, que ladicte
inquisition 6 ) ne se introduiroit en ces Pays-Bas, ains seroit le mesme
pais maintenu et regle comme de toute anciennete auparavant,
voires Sa Mate. mesme pour oster ceste impression ausdicts
inhabitans a faict souventes fois semblable asseurence.
Les asseurances et promesses susdictes, Madame, ont inf ailliblement garde les subjects et aultres resseans de tumber en quelque
alteration et de ce que beaucoup de gens de bien et de povoir
n'ont aliene leur bien, cherchant aultres plasses pour vivre sans
crainte d'aulcune inquisition, dont consecutivement s'est retenu
l'union, tranquillite, traffique de marchandise et fournissement
de la pluspart des finances pour le soustien de la guerre, la oil
aultrement le pais desnue des inhabitans, vassaulx et deniers fust
a la proie a ceulx qui y eussent volu mestre la main.
Touchant le troisieme point, par lequel Sa Ma te. veult et
ordone bien expressement que les placcarts 7 ) faicts tant par
l'Empereur que par Sa Mate. soient en tous poins et articles gardes,
ensuivis et executes en toute rigeur et sans aulcune moderation
ni connivence, Madame, ce point me semble semblablement fort
dur, d'aultant que les placcarts sont plusieurs et divers, et par
cidevant quelquefois limites et non ensuivis a la rigeur, mesme en
tems que la misere universelle n'estoit si aspre comme maintenant
et nostre peuple par incitation et practiques de nos voisins non
tant enclin a novelletes. Et de voloir presentement user de plus
d'extremite et tout en ung coup avecque plus de vehemence
renouveller ladicte inquisition et passer oultre aux inquisitions en
toute severite, je ne puis, Madame, comprendre que Sa Ma te. y
puisse gaigner aultre chose que de mettre soy mesme en paine et
le pais en trouble de perdre l'affection de ces bons subjects, donnant a ung chascung soubcon que Sa Ma te. veuille proceder
d'aultre pied qu'il a tousjours asseure et demonstre, mettant le
tout en hasard de venir es mains de nos voisins tant pour les gens
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qui se despayseront comme pour le peu de fiance qu'on aurat
de ceulx qui resteront : le tout sans nul prof fit au redressement
de la religion.
J'obmes ici, pour eviter prolixite, d'alleger plusieurs aultres
inconveniens, saschant que Sa Ma te . et Vostre Altesse en ont
souventes fois par cydevant este tout au long advertis, oultre ce
que, parlant a correction, le temps me semble mal propre pour
esmouvoir les cerveaulx et humeurs du peuple par trop altere et
trouble par la presente necessite et chierte des bles, et vauldroit
a mon advis mieulx le tout differer et remettre jusques a la venue
de Sa Mate., puisque l'on dict qu'elle se prepare pour se trouver
par deca, et vauldrois qu'elle fusse servi de se haster of fin que en
sa presence fust en tout donne tel ordre qui trouveroit convenir
pour le service de Dieu, de Sa Ma te ., repos et prosperite des pais
et subjects de par deca, car en cas de trouble seroit le remede plus
prompt en sa presence que aultrement.
Si toutesfois Sa Mate . et Vostre Altresse persistent et veuillent
des maintenant que l'on ensuive en tout les dicts points, voyant
clerement et a l'oeil qui ne se peult presentement executer sans
gran hasard de la totale ruine du pais en quoi peultestre Sa Mate.
prendroit regart si elle estoit ici, je aimerois mieulx, en cas que
Sadicte Mate. ne le veuille dilayer jusques a la et des a present
persister sur ceste inquisition et execution qu'elle commisse
quelque aultre en ma place 8 ) , mieulx entendant les humeurs du
peuple et plus habile que moi a les maintenir en paix et repos,
plustost que d'en courir la note dont moi et les miens porrions
ester souilles, si quelque inconvenient advint au pais de mon
gouvernement et durant ma charge.
Et se peult bien asseurer Sa Mate. et Vostre Altesse que je
ne dis cecy pour ne voloir ensuivre ses commandemens ou de
vivre aultrement que bon Crestien, comme de ce mes actions
precedentes peuvent rendre bon tesmoignaige et que j'espere que
Sa Mate. aura cogneu par experience que je n'ay jamais espargne
corps ne biens pour le service d'icelle, comme je desire continuer
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tant que la vie me durerat, oultre ce que si les affaires du pais
allassent aultrement que bien a point j'y mestrois — par dessus
l'obligation que je doffs a Sa Ma te . et la patrie — non seulement tout
ce que j'ay au monde, mais aussi ma personne, ma femme et mes
enfans que, pour le moings, la nature me commande de perserver
et garder, a quoy plairat a Vostre Altesse prendre regard selon sa
tres pourveue coustumiere discretion, prendant ceste ma remonstrance de bonne part comme procedant de celui qui parle d'ardant
desir et affection qu'il a au service de Sa Ma te ., et d'obvier a toutes
inconveniens, dont je prens Dieu en tesmoing, lesquel prie,
Madame, apres mestre recommande tres humblement a la bonne
grace de Vostre Altesse, donner a icelle en sante, bonne vie
et longe.
De Breda, ce XXIIII de janvier A° 1 5 66.
De Vostre Altesse tres humble serviteur
Guill e . de Nassau

1) Het hof van zijn stadhouderschap, dus waarschijnlijk een sclirkiven aan dat
van Holland enZeeland, die samen een hof hadden.
2) De Prins bedoelde het ten uitvoer leggen van de besluiten van bet concilie
van Trente, dat, met onderbrekingen, van 1545 tot 1563 vergaderd had. Haar besluiten
werden bier in 1565 afgekondigd.
3) In 1559 heeft de regeering een nieuwe kerkelijke indeeling ontworpen, waar
een sterk verzet tegen kwam, niet alleen wegens de inquisitie, zooals de Prins bier
zegt, maar ook omdat adel en geestelijkheid zich benadeeld achtten door dezen
centraliseerenden maatregel.
4) Keizer Karel V.
5) Maria, koningin-weduwe van Hongarije, vroeger Landvoogdes.
6) De z.g. Spaansche inquisitie.
7) Geloofsplaccaten.
8) N.1. als stadhouder en lid van den Raad van State.
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[Aan Landvoogdes Margaretha]

Mevrouw,
Ik heb de brieven van Uwe Genade ontvangen, waarin Zij
mij, tegelijk met den leden van mijn stadhouderlijken Raad, de
bedoeling van Zijne Majesteit schrijft, betreffende drie punten,
en mij dringend aanbeveelt elkeen daarvan in alle plaatsen van
mijn bewind te doen uitvoeren. En hoewel ik, Mevrouw, niet om
advies gevraagd ben in een zaak van zoo groat gewicht en belang,
heb ik, als getrouw dienaar en vazal van Zijne Majesteit — aangespoord door een ijver die verlangt te voldoen aan hetgeen ik
aan mijn staat en eed beide verplicht ben — desniettemin niet
kunnen nalaten er eerlijk en ronduit mijn meening over te zeggen.
Want ik wil liever de kans loopen dat mijn waarschuwingen
en vermaningen mij op dit oogenblik kwalijk genomen worden,
dan dat ik, na de opschudding en verslagenheid in het land,
door mijn medeplichtigheid en zwijgen gelaakt zou worden
wegens trouweloosheid en bekend zou staan als een nalatige en
zorgelooze bestuurder.
Ten eerste, wat de uitvoering van de besluiten van het
Concilie betreft, was er weliswaar in het begin wat ontevredenheid en gemor, maar aangezien men er sindsdien eenig
voorbehoud aan heeft toegevoegd, meen ik dat er op dit punt
weinig moeilijkheden zullen zijn. Wat de hervorming der
priesters en andere kerkelijke verordeningen aangaat, daar deze
dingen niet tot mijn gebied behooren, draag ik ze over aan hen
die er mede belast zijn en waar het noodig is zal ik aan het bevel
van Zijne Majesteit voldoen.
Wat het tweede punt betreft, inhoudende dat de stadhouders, gemeentelijke ambtenaren en andere overheidspersonen
met alle macht de inquisitie-rechters moeten begunstigen en het
gezag handhaven dat hun volgens goddelijk en menschelijk recht
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toebehoort en dat zij tot nog toe uitgeoefend hebben: Uwe
Genade kan zich herinneren dat de klachten, het verzet en de
bezwaren die overal in deze gewesten geuit zijn ten opzichte van
de vestiging der bisschoppen, alleen zijn voortgekomen uit vrees
dat men onder dit voorwendsel zou trachten eenigen worm van
inquisitie in te voeren. Zoozeer is niet alleen de uitoefening ervan,
maar ook de naam afschuwwekkend en onaangenaam.
Bovendien kan het Uwe Genade bekend zijn, en het staat
het meerendeel der onderdanen en der weldenkende lieden in
deze gewesten klaar en duidelijk voor oogen, dat Zijne Keizerlijke
Majesteit en Koningin Marie den inwoners verscheidene malen,
zoowel mondeling als schriftelijk, verzekerd hebben, dat genoemde
inquisitie niet in de Nederlanden zou worden ingevoerd, maar
dat dit land, als in het verre verleden, bewaard en bestuurd zou
blijven. Ja, Zijne Majesteit zelf heeft, om genoemde inwoners van
die vrees te bevrijden, herhaaldelijk dergelijke verzekeringen
gedaan.
Deze verzekeringen en beloften hebben er de onderdanen en
andere inwoners onfeilbaar voor behoed, Mevrouw, in eenige
beroering te gerak en. Evenmin hebben vele menschen van aanzien
en macht hun goederen prijsgegeven om andere plaatsen te zoeken,
waar zij zonder vrees voor eenigerlei inquisitie konden Leven.
Bijgevolg bleven de eenheid, de rust, de goederenhandel en de
Storting van de meeste Belden tot steun van den oorlog gehandhaafd, terwijl anders het land, beroofd van zijn inwoners, vazallen
en belastingpenningen, ten proof zou zijn gevallen van hen die
er de hand op hadden willen leggen.
Wat het derde punt betreft, volgens hetwelk Zijne Majesteit
wil, en uitdrukkelijk beveelt, dat de plakkaten, die zoowel door
den Keizer als door Zijne Majesteit zijn uitgevaardigd, tot in alle
onderdeelen en artikelen met groote gestrengheid en zonder
eenige tegemoetkoming of oogluikendheid zullen worden opgevolgd en uitgevoerd, ook dit punt, Mevrouw, schijnt mij zeer
hard toe. Temeer omdat die plakkaten talrijk en verscheiden zijn,
28

terwijl zij voorheen sours beperkt in aantal waren en niet met
strengheid werden nagekomen, zelfs in een tijd toen de algemeene
ellende niet zoo bitter was als thans en ons yolk niet in die mate
op aansporing en door de kwade praktijken van naburige volken,
naar veranderingen haakte. En dat men nu steeds meer uiterste
maatregelen wil nemen, dat men plotseling met grootere scherpte
genoemde inquisitie wil hernieuwen en met voile gestrengheid
tot terechtstellingen over wil gaan ! Ili kan mij niet voorstellen,
Mevrouw, dat Zijne Majesteit hiermee iets anders zou kunnen
bereiken dan zichzelf in moeilijkheden en het land in beroering
te brengen, en de liefde van zijn goede onderdanen te verliezen.
Want zoodoende zou hij bij elkeen den argwaan opwekken dat
hij op andere wijze wil optreden dan hij immer beloofd en
gedaan heeft, en daardoor op het spel zetten dat alles in handen
van onze naburen komt; dit zoowel vanwege de lieden die het
land zullen verlaten, als om het weinige vertrouwen dat men in
de overblijvenden zal hebben. En dit alles zonder nut voor het
herstel van den godsdienst.
Om niet in wijdloopigheid te vervallen, laat ik na op
verschillende andere ongemakken te wijzen, wetende dat Zijne
Majesteit en Uwe Genade hiervoor vroeger dikwijls in den breede
zijt gewaarschuwd. Ook schijnen de tijden mij, als ik het wel heb,
weinig geschikt om de gemoederen in beweging te brengen en te
prikkelen van het yolk, dat reeds te zeer in gisting en onrust is
door de tegenwoordige nooddruft en de duurte van het graan.
Naar mijn meening zou het beter zijn alles uit te stellen en
onbeslist te laten tot de komst van Zijne Majesteit, aangezien men
zegt dat hij zich gereed maakt hierheen te komen. En ik Wilde wel
dat het hem behaagde zich te haasten, opdat in zijn tegenwoordigheid, omtrent alle taken de bevelen gegeven werden die
passend zouden zijn voor den dienst van God en van Zijne
Majesteit, en die de rust en welvaart in deze landen en bij de
onderdanen van deze streken zouden herstellen. Want in geval
van beroering zou zijn tegenwoordigheid het beste redmiddel zijn.
29

Indien echter Zijne Majesteit en Uwe Genade bij hun
meening volharden en wenschen dat men, van nu af, genoemde
punten in alle opzichten navolgt, dan zou ik — in geval Zijne
Majesteit niet van uitstel tot zijn komst wil weten en blij ft
staan op de onmiddellijke instelling en toepassing van de inquisitie
— er de voorkeur aan geven dat hij iemand anders in mijn plaats
benoeme die de stemming van het yolk beter begrijpt en
bekwamer is dan ik om het in rust en vrede te houden. Veeleer
wensch ik dit, dan dat ik mij blootstel aan de schandvlek
die mij en de mijnen zou kunnen besmetten, indien de landen die
ik bestuur, gedurende den tijd van mijn beheer eenigerlei schade
ondervonden. Want ik zie klaar en duidelijk dat de uitvoering
van de genoemde punten niet kan geschieden zonder den
volslagen ondergang van het land op het spel te zetten en
dit zou Zijne Majesteit wellicht in overweging nemen indien
hij bier ware.
En ik kan Zijne Majesteit en Uwe Genade wel de verzekering
geven dat ik dit niet zeg omdat ik hun bevelen niet wil opvolgen,
of anders dan als een goed Christen wensch te leven — hieromtrent
kunnen mijn vorige handelingen goede getuigenis geven — en
ik hoop dat het Zijne Majesteit uit ervaring gebleken zal zijn, dat
ik nimmer lijf of goederen voor zijn dienst heb gespaard; aldus
hoop ik voort te gaan, zoolang mij het leven geschonken wordt.
Ook zou ik, indien de toestand van het land minder goed werd
— boven mijn verplichtingen ten opzichte van Zijne Majesteit
en het vaderland — niet alleen alles wat ik in de wereld bezit
er voor veil hebben, maar ook mijn persoon, mijn vrouw en
kinderen, die de natuur mij toch gebiedt te beschermen en te
behouden. Moge het Uwe Genade behagen dit, overeenkomstig
Naar zeer groote en steeds getoonde wijsheid, in aanmerking te
nemen en deze mijn tegenwerpingen niet euvel te duiden, daar
zij komen van iemand die spreekt uit vurigen ijver en toewijding
om Zijne Majesteit te dienen, met den wensch alle moeilijkheden
uit den weg te ruimen. Hiervoor roep ik God ten getuige, Hem
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tevens smeekende, Mevrouw — na mij zeer eerbiedig in de goede
gezindheid van Uwe Genade te hebben aanbevolen — U in
gezondheid een Lang en gelukkig leven te schenken.
Breda, 24 Januari 1 5 66.
Van Uwe Genade de zeer nederige dienaar,
Willem van Nassau
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An Hem Churfarsten zu Sachsen, Herzogen
Augusten

26 November 1566
3

IV

Toelichting
Deze brief is geschreven nadat de beeldenstorm
in Augustus van 't Wonderjaar over de Nederlanden heeft geraasd.
De Prins begreep dat de Koning deze smaad, de
Kerk aangedaan, zou wreken en dat hij alle verzet
zou neerslaan. Om het komende geweld te keeren,
trachtte hij een verbond te sluiten en zocht eerst
pulp bij zijn vrienden en verwanten in Duitschland. Sinds zijn huwelijk met Anna, prinses van
Saksen in Augustus 1 5 61, was hij met de Duitsche
vorsten, met name August, keurvorst van Saksen,
haar oom en voogd, Philips, landgraaf van Hessen,
haar grootvader van moeders zijde en Willem, zijn
zoon, in nauwe relatie. Zij moesten door bemiddeling van den Keizer de voorspraak zijn voor deze
landen bij Philips II, en als dat niet lukte, een
verbond sluiten tot hulp aan de Nederlanden.
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Durchlauchtiger hochgeborner Churfiirst, E.G. seindt alzeit
unser gantz guetwillige freundtliche dienst und was wir liebes
und guettes vermogen zuvorn.
Genediger Herr,
Das sich E.G. uf des wollgebornen unsers besondern lieben
vettern und freundts graff Ludwigs zu Wittigenstain ') inn
unserm nahmen jiingst beschehenn unter dienstliches ersuchenn
unnd werben so gnedig und freundtlich erzaiget und uns Irenn
getreuen rath unnd guetdunckenn, so woll miindtlich als
schrieftlich, haben mitthailen lassenn, dessen thuen wir uns kegent
E.G. zum alder dienstlichsten und vleissigstenn bedancken, und
da wir solche genedige und getreue zunaigung mit unserm guet
und bluet umb E.G. wiederumb vordienen konnen, als soil es
ahnn unserm bevliessenen und danckbarn dienstlichen willen nit
erwinden. Demnach wir dan in solchem unsern dienstlichen
vorbringen und bitten ohne rumb zu meldn anders nichts als
erweitterung gottliches worts, auch verhuettung alley gefaher
und unschuldiges bluedtvergiessen zu erhaltung gemeines bestendigen friedens, ruhe und ainighait gesucht, wie E.G. ohne
zweifell auss wollermeltes grafenn zu Wittigenstains underthaniger relation genediglichen werden vorstanden haben, so
seindt wir auch der trostlichn hofnung der almechtige giittige
Gott werde sein werck und sachenn mit underbauen und E.G.
unnd andere friedtliebende Chur- und Rirstenn 2 ) erweckenn,
das sie sich dieser algemeinen betrangten gelegenheit mitt ahnnemhen und dieselbigen bey dero Rom. Kay. 3 ) unnd Konig. Matt.
etc. zu Hispanien, unsern allergenedigstenn Herren, uf die wege
unnd mittell genediglichenn befiirdern helf fen, das die er Gottes
erbreittert und die gehorsame underthane dieser landen der
relligion haben unvorfolget pleibn und alles bluedtvergiessen
und innerlichs kriegeswesen moge vorkommen und vormieden
werdenn.
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Wie wir uns Bann zu E.G., als zu deren wir nach Gott unser
vornembst zuflucht nehmen, sonderlich getrostenn und gar nit
zweifelnn wan E.G. unnd ander Chur- unnd Fiirstenn sich dieser
sachen solcher massenn underfangen, der Almechtig werde seynen
segen auch darzu vorlehnen, das E.G. bey bayden dero Rom. Kay.
unnd Konig. Matt. viell guettes ausrichten und nitt allein vorursachen wiirden, das im Hailigen Reich Deutzscher Nation, sondern
auch inn diesen landen alle guette politische ordnung, rube und
friedenn erhaltenn, unnd einen ewigen loblichenn nahmen unnd
ruhmb erlangen wiirden.
Dan ob woll etzliche underthan inn diesen landen gewesen
seindt, die sich an den kirchen und clostern mitt hailigenund bilder-stiirmen groblich vorsehen und im selben zuviell
gethan haben, so seindt es dock nuhr geringschetzige und
schlechte leuthe gewesen, die solches auss aigner bewegung
und ungedult der langen zeitt geubten unmenschlichen vorfolgung begangen haben. Daran gleichwoll die gantzen landt
durchaus einen sondern unwillen geschopft unnd iibell damitt zu
frieden gewesen, das auch dem selben theter iiber zweihundert
lhien und wieder albereits erschlagen und gerichtet seindt
wordenn. Dan was diese laude anlangt, so befinden wir derselben
underthanen allenthalben also beschaf fen, das sie antlers nichts als
der Konig. Matt. firer angebornen obrigcheit alle schuldige unnd
mogliche dienst gern laisten und gehorsamb sein und pleiben
wollen, wan inen allain die relligion freygelassen und mit der
koniglichen resolution nitt zu lang vorzogen wiirde; sonst wehr
zu besorgen, das des lengdern vorzugs halbenn eh ' Heuer unwill
entstehen mochte.
Inn gleichen wer zu befahren da die Konig. Matt. nicht baldt
bier zu thuen und durch leidliche unnd guette mittell und wege
der relligion halbn guette ordnung anstellen wiirde, das allerhandt
weitterung und unruhe underm gemeinen mahn leichtlich gebehren konte, und das umb soviell desto mehr dieweill itzunndt
durch alle diese landt ein geschrey erschollen fist, das die Konig.
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Matt. mit aller gewalt herausser kommen und alle relligionen die
mit der Romischen nit iibereinkommen ausrotten und vordilgen
wolle. Darauss dan die hantirrung und geworb, in welcher dieser
lande wolf art gelegen ist und der gemeine mahn davon mehrtails
seine nahrung hatt, dermassen still stehett und ersessen ist,
das auch gemeiner nottiirft und hungers halben nichts guetts zu
vorhof fen ist.
Darumb bitten wir dienstlich E.G. wollen Ir dieser landen
gelegenheit soviel desto mehr angelegen sein lassen, und sie in
vorstehenden ihren hOchsten nothen und aligen der schlechten
leuth ungepiirlicher handelung Hitt entgelten lassen, sonder sie
in genedigenn bevehl haben und hieriiber unserm und keinen
andernn anbringen glauben geben. An solchem erzaigen E.G. mir
und diesen landen ein sonder gnad und gunst, und werden uns
und diese lande Ir dermassen vorbinden, das wir unns schuldig
unnd pflichtig erkennen miissen, solcher erzaigte gnadt und
wollthatt immer und alweg zu vordienen . . . 4)
Wilhalm, Printz zu Uranien,
Graff zu N assau, Catzenelnpogen, etc.

1) Ludwig, graaf van Wittgenstein, was reeds in September naar de Duitsche
landen gezonden voor bovengenoemd Joel.
2) Deze uitdrukking wordt steeds gebruikt als men over de vorsten in het
Duitsche rijk spreekt.
3) Maximiliaan II.
4) Tot slot schrijft de Prins eenige opmerkingen over zijn verhouding tot den
hertog van Saksen-Weimar.
In margine bovenaan stond met een andere hand: „abgangen mit einem fuszghenden
der stadt Utrecht geschwornen sylber boiten, Johan Willenisen von Luick genant, ahm
27sten Novembris Anno 66''.
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Aan den Keurvorst van Saksen, Hertog August

Doorluchtige, hooggeboren Keurvorst, wij verzekeren U in de
eerste plaats van onze groote dienstvaardigheid en van onze goede
en vriendelijke gezindheid.
Hooggeboren Heer,
Dat Uwe Genade zich, jegens onzen welbeminden Neef
en vriend, Graaf Lodewijk van Wittigenstein, die onlangs uit
onzen naam, met eerbiedige verzoeken en beden tot U is gezonden,
zoo minzaam en vriendelijk heeft betoond en ons Uw getrouwen
raad en Uw goeddunken, zoowel mondeling als schriftelijk, heeft
laten mededeelen, hiervoor haasten wij ons Uwe Genade onzen
zeer eerbiedigen en hartelijken dank te betuigen. En wanneer wij
zulk een minzame en getrouwe voorlichting met ons goed en
bloed aan U kunnen vergelden, dan zal het ons niet ontbreken
aan ijverige en dankbare dienstvaardigheid. Zooals Uwe Genade
ongetwijfeld uit de eerbiedige mededeelingen van genoemden
Graaf van Wittigenstein begrepen zult hebben, beoogden wij
in onze beleefde berichten en verzoeken, die wij U bescheiden
in herinnering brengen, niets anders dan de verbreiding van Gods
woord en ook het voorkomen van alle gevaar en onschuldig
bloedvergieten, teneinde een algemeenen, bestendigen vrede,
rust en eensgezindheid te bereiken. Wij koesteren dan ook de
troostrijke hoop dat de goede en almachtige God Zijn werk en
zaak mede zal steunen en Uwe Genade en andere vredelievende
keurvorsten en vorsten zal opwekken om dezen algemeenen
noodtoestand mede ter harte te nemen en hem bij Zijne Keizerlijke
Majesteit en Zijne Majesteit den Koning van Spanje, onzen allergenadigsten Heer, op alle wijzen en met alle middelen genadiglijk
te helpen aanbevelen, opdat aldus de eere Gods verbreid worde
en de gehoorzame onderdanen dezer landen niet meer om hun
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godsdienst vervolgd worden en alle bloedvergieten en burgeroorlog mogen voorkomen en vermeden worden.
Wij rekenen dan ook in het bijzonder op Uwe Genade,
tot wien wij, na God, het eerste onze toevlucht nemen. En
wanneer Uwe Genade en andere keurvorsten en vorsten, deze
taken zoo krachtig ter hand nemen, dan twijfelen wij er niet
aan, of de Almachtige zal ook Zijn zegen daaraan verleenen,
zoodat Uwe Genade, zoowel bij Zijne Keizerlijke als bij Zijne
Koninklijke Majesteit, veel goeds tot stand zal kunnen brengen.
Niet alleen zult Gij maken dat in het Heilige Roomsch Duitsche
Rijk, maar ook in deze gewesten, alle goede openbare orde, rust
en vrede behouden blijven, en Uw naam zal voor eeuwig lof en
roem oogsten.
En ofschoon er ettelijke onderdanen in deze landen zijn
geweest, die zich door beeldenstorm ruw aan kerken en kloosters
hebben vergrepen en in deze te ver zijn gegaan, dan is dat toch
alleen nietswaardig en slecht gepeupel geweest, dat dit uit eigen
beweging en uit ongeduld over de langdurige, onmenschelijke
vervolging bedreven heeft. Niettemin is het geheele land door
die zaak zeer ontstemd geworden en weinig er over gesticht, dat
ten gevolge daarvan, alles te zamen genomen, reeds meer dan
tweehonderd van de daders gedood en terechtgesteld zijn. Wat
verder deze landen betreft, wij zien dat het er overal met hun
onderdanen aldus gesteld is, dat zij niets liever willen dan Z.M.
den Koning, hun natuurlijken gebieder, alien verschuldigden en
mogelijken dienst te bewijzen en hem gehoorzaam te zijn en te
blijven, wanneer men hun slechts de godsdienstvrijheid laat en
met het koninklijk besluit niet te lang gedraald wordt ; anders
ware te vreezen dat, tengevolge van het steeds Langer uitstel,
nieuwe gramschap ontstond.
Ook zou men kunnen duchten dat, als Z.M. de Koning niet
spoedig ingrijpt en door schappelijke en goede middelen in het
vraagstuk van den godsdienst goede orde sticht, daar gemakkelijk
allerlei moeilijkheden en onrust onder het gemeenebest uit
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zouden kunnen voortkomen. En dit des te meer, omdat zoo
juist door het geheele land de alarmkreet weerklonken heeft,
dat Z.M. de Koning met al zijn geweld te voorschijn zou komen
en alle godsdiensten die niet met de Roomsch-katholieke overeenstemmen, zou uitroeien en verdelgen. Ten gevolge hiervan staan
het handwerk en de industrie, waarin de welvaart van deze landen
besloten ligt en de gemeene man voornamelijk zijn bestaan vindt,
zoodanig stil en verloopen zij zoozeer, dat ook al vanwege
algemeenen honger en gebrek niet veel goeds meer valt te hopen.
Daarom verzoeken wij Uwe Genade eerbiedig zich den
toestand van deze gewesten des te meer aan te willen trekken
en hun, in den bovengenoemden dreigenden hoogsten nood, de
onbehoorlijke daden van eenig gepeupel vooral niet te laten
ontgelden, maar genadiglijk over hen te beschikken en in deze
taken onze, en Been andere, berichtgeving geloof te schenken.
Hiermede betoont Uwe Genade mij en deze landen een bijzondere
genade en gunst en wij en deze gewesten zullen U dermate
erkentelijk zijn, dat wij ons verschuldigd en verplicht zullen
achten zulk een betoonde weldaad immer en op alle wijze
te verdienen.
Willem, Prins van Oranje,
Graaf van Nassau, Katzenelnbogen, enz.
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Dem wolgebornnen .Joan, Grafen [zu] Nassau, Catzeneln-

pogen, Vianden ..... etc., Herrn zu Beilstein unserm
[freundtlichen] lieben Bruder

2 Februari 156

V

Toelichting
Deze brief van den Prins aan zijn broer Jan van
2 Februari 5 6 7 behandelt hetzelfde onderwerp
als de vorige. Nu weet de Prins zeker dat Alva
komen zal met een Leger, waarvan in de Nederlanden fantastische verhalen de ronde doen. Niets
zou voor hem veilig zijn, vandaar ook de aanmaning
om den Dillenburg to versterken.
Van de hulp uit Duitschland waarnaar hij zoo
vol verwachting uitkeek kwam niets. Hier was men
Calvinist, daar Lutheraan. En de geruchten over
Alva's komst deden ook aan de neiging tot hulp
geven Been goed!

I
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Unser freundlich dienst und wass wir mehr liebs und gutts
vermogen allzeit zuvorn.
Wollgebornner, freundtlicher Lieber Bruder,
Eur Liebe baide schreiben ahn unsern bruder graff Ludwigen
undern dato Diisseldorff den XIX ten diesses monatz Januarii
ausgangen, haben wir seiner liebe abwessens ahm volgenden
XXII ten desselbigen des morgents umb acht schlage zu Harlem 1)
von breiffszaiger wollverwart entpfangen, erbrochen und
verlessen.
Und demnach wollermelter unser bruder vermittelst Gottlicher hiilffe bey E. Liebe in kiirtzem selbst ankhommen 2 ) und
sich mit derselb uff Ir schreiben und bedencken nach aller lengde
und nottiirf ft freundtlichen unterredden und vergleichen wirt,
so achten wir unnOtig davon dismals weitter meldung zu thun.
Darumb wir's auch bis dahien beruhen lassen und solichs alles
baider E.L. abschiedt haimbstelt haben w011en.
Sovill aber das bawen ahn der Vestung zu Dillembergk
anlangt, so lassen wir uns unsers thails auch gefallen, das Eur
Liebe ahn denen orten, da Sie es ahm notigsten erachten, etwas
uffrichten und dieselbigen jegent mit guten brustweheren versehen lassen, dieweill die zeitt und leuffde itzundt so geschwindt
und gefarlich seint.
Und konnen Eur Liebe hiernebent freundtlichen nit verhalten, das wir durch etliche schreiben, so wir so woll auss
Hispanien als von der frawen Regentin entpfangen, nuhn mehr
gewiss und versichert sein das sich die Kon. Matt. zu Hispanien
gentzlich erklart und resolvirt hatt, die gewaldt wieder diesse
landen zu gebrauchen und darin kheine ander relligion als allain
die ROmische zu gedulden; das auch ire Matt. zu vortsetzung
solchs fires gewaldsamen vorhabens den ducq d'Alba 3 ) zum
feldtherrn erOf fnet und denselben albereitz nach Italien sein
kriegszvolck daselbst von Spaniern und Italianern zu richten,
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abgefertigt hatt. In gleichem hatt auch ire Matt. ander hoche und
fiirneme ampter austheilt und den herrn von Arembergk 4 ) zum
feldtmarschalck erhochet, dem herren von Meghen 5 ) die Artillerey bevolhen und den von Barlaymonten ") zum obristenprofandtmeister verordnet; graff Peter Ernst zu Mansfeldt
aber soil obrister fiber den Deutschen raisigen zeugk sein und
haben ire lauff- und musterplatz in das fiirstenthumb Lutzemburgk, alda sick alles kriegssvolck von reuttern und knechten und
alien nationen versamblen soil, geleget.
Wass nuhn hierauss vor ein jamerlichs bluettvergiessen,
rauben und verderben ervolgen, auch in was gefahr und noth
wir diesse landen, neben vielen frommen und unschuldigen
Cristen, gerathen und fallen wiirden, da diesse sachen solcher
gestalt angriffen und mit der gewaldt ausgefurt werden solten,
das haben Eur Liebe auss vielen bewiisten ursachen ahn unser
erynnern bey Ir verstendig ab zu nhemen. Darumb ist unser gantz
freundtlich und trewhertzige bith ahn Eur Liebe, die wollen Ir
diesse schware sachen nach firer wicht und grOsse hochstes vleysz
angelegen sein Lassen und sampt unserm bruder Ludwigen, beim
herrn landtgraff Wilhelmen zu Hessen uffs aller vleiszigst
anhalten und erlangen helf fen, das loch durch seiner Liebe ferner
freundtliche hiilf f und befiirderung dero Augspiirgischen Confession 7 ) verwandten Chur- und Fiirsten vorbith oder schicking
uffs allerfiirderlichst das zu beschehen moglich ins werck gerichtet werden und zum ehisten ervolgen mOge.
Dan wir besorgen da solichs nit baldt beschehen, sondern
solte damit Hoch so Lang verzogen werden, bitz das alles kriegsswessen in sein angtzugk und vortheill gebracht were, das es dan
etwan zu spade bey khommen und mit grOsserm beschernus
zughen mochte . . . . 8)
E. L. dinstwilliger bruder,
Wilhelm, Printz zu Uranien
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1) Oranje was in zijn stadhouderschap om het accoord tot uitvoering te brengen,
dat gesloten was tusschen de regeering en het Compromis na den beeldenstorm, en
dat een zekere mate van sodsdienstvrijheid voor de Calvinisten inhield.
2) Lodewijk was naar Duitschland gezonden, alweer om hulp te vragen.
3) Fernando Alvarez de Toledo, hertog van Alva.
4) Jean tie Ligne, graaf van Aremberg.
5) Charles de Brimeu, graaf van Meghen.
6) Charles, graaf van Berlaymont, het hoofd van den Raad van Finantien.
7) De geloofsbelijdenis der Lutheranen, die Melanchton in 1530 op den rijksdag
te Augsburg keizer Karel V aanbood.
8) Het slot van den brief is weggelaten; bet is een beschouwing naar aanleiding
van het praatje, dat in 't Duitsche Rijk liep, dat de Koning de inquisitie bier had
opgebeven.
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Aan den Hooggeboren Heer Johan Graaf van Nassau, Katzenelnbogen ...... Vianden enz., Heer van Beilstein, onzen welbeminden Broeder

Wij verzekeren U in de eerste plaats van onze vriendschappelijke
dienstvaardigheid en van onze goede en vriendelijke gezindheid.
Beste, welbeminde Broeder,
Uwe beide brieven aan onzen broeder, Graaf Lodewijk, den
I 9 den Januari uit Dusseldorf verzonden, hebben wij, daar hij
afwezig was, den 22sten van diezelfde maand des morgens om
acht uur te Haarlem van den koerier in goede orde ontvangen,
geopend en gelezen.
En aangezien onze broeder, zoo God wil, binnenkort zelf
bij U zal komen en dan Uw schrijven en beschouwingen zoo
uitvoerig als noodig is, in aangenaam samenzijn met U zal
bespreken en overwegen, achten wij het ditmaal onnoodig er
nader op in te gaan. Daarom stellen wij ook die zaken tot dien
tijd uit, en laten alles aan Uw beider besluit over.
Wat echter het verbouwen van de vesting te Dillenburg
betreft, zoo hechten wij er van onze zijde ook onze goedkeuring
aan, dat Gij de plaatsen, waar Gij dit het noodzakelijkst acht,
wat herstelt en ze nu van deugdelijke borstweringen laat voorzien, omdat menschen en tijden thans zoo in beroering en
gevaarlijk zijn.
Ook kunnen wij U bij dezen niet verhelen, dat wij, door
verscheidene brieven, die wij zoowel uit Spanje als van de
Landvoogdes ontvangen hebben, er thans geheel zeker van zijn
dat Z.M. de Koning van Spanje uitdrukkelijk verklaard en
besloten heeft geweld tegen deze landen te plegen en er geen
anderen godsdienst dan alleen den Roomschen te dulden; dat
voorts Zijne Majesteit, om aan dit plan tot gewelddadig optreden
gevolg te kunnen geven, den Hertog van Alva als veldheer
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aangewezen en hem reeds naar Italie gezonden heeft, om daar zijn,
uit Spanjaarden en Italianen bestaande krijgsmacht in elkaar te
zetten. Verder heeft Zijne Majesteit ook andere hooge en voorname ambten uitgedeeld en den Heer van Aremberg tot veldmaarschalk verheven, den Heer van Meghen met de artillerie belast
en den Heer van Berlaymont tot opper-proviandmeester benoemd.
Graaf Peter Ernst van Mansveld zal echter aanvoerder van het
Duitsche paardenvolk zijn, hetwelk een loop- en monsterplaats
in het vorstendom Luxemburg is toegewezen, waar al het
krijgsvolk van ruiters en paardenknechten van alle nationaliteiten
moet bijeen komen.
Welk een jammerlijk bloedvergieten, geplunder en verwoesting hieruit zal voortvloeien, in welk een gevaar en ellende
wij en deze landen, als ook vele vrome en onschuldige Christenen
zouden geraken en vervallen, als de zaken zulk een keer nemen
en met de macht van het geweld worden aangegrepen, kunt Gij,
door vele U bekende redenen, die wij ons herinneren, wijselijk
overwegen. Dus is het onze vriendelijke en hartelijke bede, dat
Gij deze moeilijke zaken, overeenkomstig hun gewicht en grootte,
met den meesten ijver ter harte zult nemen en te zamen
met onzen broeder Lodewijk, er bij den Heer Landgraaf Willem
van Hessen ten sterkste op zult aandringen en zult helpen
teweegbrengen dat toch, door zijn verdere vriendelijke pulp en
bijstand, de bede, of de tending, van de door de Confessie van
Augsburg saamhoorige keurvorsten en vorsten, zoo spoedig als
maar eenigszins uitvoerbaar is, in werking trede en zoo snel
mogelijk tot stand moge komen.
Want wij vreezen, dat, indien dit niet spoedig geschiedt,
maar nog zoo Lang werd uitgesteld totdat de geheele krijgsmacht
in een gunstige positie ten opmarsch gereed stond, de hulp te laat
zou komen en onze poging met groote bezwaren te kampen
zou hebben .....
Uw dienstwillige broeder,
Willem, Prins van Oranje
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[Aan Lazarus von Scliwendil

19 Juni 1568
4

Toelichting
Alva kwam, de Prins week uit. Egmond wenschte
vOOr alles loyaal te zijn; hij en Hoorne bleven en
ontvingen Alva, die hun vonnis in zijn zak droeg.
Toen het bericht van hun terechtstelling op den
Dillenburg kwam, zal de Prins niet verbaasd geweest zijn, maar dat hij wel diep ontroerd was
bewijst deze brief waarvan zeker de bedoeling was,
dat hij onder de oogen van Maximiliaan II zou
komen bij wien Lazarus von Schwendi, een krijgsoverste en vriend van den Prins, op dat oogenblik
in dienst was.
De Prins ging uit van de opvatting, dat Alva
een wreede tyran was, die eigener autoriteit
handelde. Stellig hoopte hij op deze wijze de blaam
van een oproerling te zijn, te vermijden, bij het
gekroonde hoofd, dat hij trachtte te bereiken.
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Monsieur de Zwendy 1 ) ,
Je vous puis asseurer en foy d'homme de bien et de gentilhomme que vous escrips ceste acecq la plus grande tristesse et
facherie que je ne fiz oncques lettre, et ne vous scauroys mon
marrissement asset exprimer ny par escript ny de bouche.
Et ce que le ressentiz tant, nest pas seullement pour mon
particlier, ny pour la perte que ont faict tant de gens de bien et
d'honneur, mais principallement aussi pour le service du Roy
d'Espaigne et de la Mate. implie, et surtout pour le povre Pays
Bas; comme ne fais doubte que cognoissez l'estat dudict pays,
le povez bien discourrir et considerer de par vous la grande perte
qu'ilz auront faict.
J'ay ceste ferme confidence en ce bon Dieu, qu'il ne
permectra une si grande et iniuste cruaulte sans estre chastiee
et vengee, en quoy veritablement tous gens d'honneur et de valeur,
et mesmes ceulx qui ont eu aucune cognoissance et amitie des
seigneurs du Pays Bas, se doibvent tant par Conseil comme de
faict cyder a venger une telle tyrannie.
De tant plus que je vous puis juror sur la foy que je doibz
a Dieu et sur mon honneur, que l'on leur a faict tort devant
Dieu et le monde, comme vous mesmes en povez juger facillement,
comme celluy qui at tousiours veu et cognu avecq quel zele
et affection ilz ont cerche le service du Roy et du pays, exposant
pour ce tant de fois si liberallement la vie et le bien, ne desirantz
rien plus que par ce moyen pourchasser la grandeur et reputation du Roy.
Et pour vous raconter ceste mienne grande tristesse et
fascherie et inhumaine tragedie, it fault que vous saichez que
le duc d'Alve, non content de si grandes et non ouyes cruaultez
ja faictz et exercez depuis sa vennue contre plusieurs inhabitans
dudict pays, at le premier jour de ce mois commenche a executer
a Bruxelles publycquement grand Hombre de personnes, tant
nobles que aultres gens de bien et de qualite, ayant dure ceste
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execution et tyrannie trois jours enthiers, en dedens lesquelz
trois jours it y doibt avoir executez le nombre de soixante
gentilzhommes et gens de qualite, sans jamais avoir prins aucun
regard aux grans services que eulx et leurs predecesseurs ont
tousiours faict tant a l'empereur Charles comme au Roy en
tout ce qu'on les a volu employer.
Je ne feray icy mention des grandes executions advenues
es aultres villes en ce mesme temps, passant le nombre de plusieurs
cents personnes pour ce que pourrez facillement comprendre,
puisque leur intention est de extirper tous ceulx qui ont plus
rendu peine de faire service a Sa Ma te . 2 ) , et a la patrie, qu'ilz en
trouveront assez a tous costelz a quy en prendre. Et afin que
povez tant mieulx entendre leur bonne affection et intention, ont
mande le ii e jour de cedict mois monsieur le conte d'Egmont
et monsieur le conte de Hornes estans prisonniers a Gand pour
venir a Bruxelles accompaignez de douze enseignez d'Espaignolz.
Et les ayent menez en une maison au grand marche de ladicte
vine appellee „het Broothuys", oil l'on est accoustume de tenir
les festins des confrairies et ayant eu bien mauvais tout ce jour
15, et toute ceste nuict, comme verrez bien amplement par le
double cy joinct, les ont enfin le lendemain, la veille de la
Pentecoste 3 ) , executez publycquement en plein marche, ayant
par apres fiche leurs testes pour plus grand mocquerie et deshonneur sur deux fourches de bois, les laissant ainsi l'espace
de quatre ou cincq heures.
Je vous laisse penser s'yl y a Coeur humain si dur qu'il
soit, qui ne se laisse emollir et esmouvoir de ceste tyrannie, mesmes
de gens qui ont cognu leur vertu, vaillance et tant d'aultres bonnes
qualitez qui en eulx estoyent.
Or, Monsieur Zwendy, hors de ce que dessus chacun pourrat
facillement cognoistre en quel pitoyable estat les affaires d'un
si fidel et florissant pays sont reduictz, et s'yl y at esperance que
par l'intercession de Sa Mate. impne, ou aultres les affaires
puissiont estre par doulceur redressees, et me samble certes que
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Sa Mate. Implie . doibt avoir juste occasion de ressentement
puisque icelle — comme elle l'at adverty a tous princes 4)
at donne quelque espoir, que sur l'intercession de Sadicte Mate.
les affaires seroyent menees par plus de doulceur, raison et justice.
Et comme ceste esperance at est cause que plusieurs
n'ont faict les offices ny les remedes requises au mal, ne peult
estre aultrement que plusieurs penseront que le tout a este faict
par participation et advis de Sadicte Mate., de tant plus qu'icelle
a monstre quelque mescontentement a ceulx qui, prevoyantz ce
desastre, s'estoyent mis en debvoir pour, selon leur povoir, l'eviter
et prevenir a leur possible; qui est cause que pour les raisons
susdictes Sa Ma te. ne peult moins que de le donner a entendre
a ung chacun que tout ce qui at este faict, at este sans son sceu
ny avecq, et par ainsi ne trouvez mauvais que ceulx qui vouldront
entreprendre a venger ung si grand tort, ne leur soit repute a
desobeyssance ou contrevenant aux ordonnances et edictz imperiaulx, puisque l'on voyt ouvertement que ce qui se faict astheur
par le duc d'Alve au Pays Bas, n'est pas seullement directement
contre les constitutions et ordonnances dudict Empire 5 ) , mais
contre tout droict divin et humain. Et d'avantaige, si Sa Mate.,
comme je ne faiz nulle doubte, aurat par ses ambassadeurs et
escriptz admoneste et requis a bon esciant au Roy de vouloir
guider ces affaires du Pays Bas en toute doulceur et bennignite
et voyant que tout cela n'a rien ayde, ains aura au desestime et
contemnement du conseil et advis de Sadicte Mate. implle, passe
oultre en toute rigeur, ne voys aussi en li erite comme Sa Mate.
le peult delaisser sans s'en ressentir, point seullement pour le peu
de respect et amitie que le roy d'Espaigne demonstre a Sadicte
Mate. Implle, mais aussi que ung pays si leal et abondant en
toute richesse et benefices, et dont Sa Mate. implle.
et Messeigneurs
ses enf fans sont si apparans d'avoir la succession, soft tellement
destruict et ruyne, et prive de ceulx qui par leur grande leaulte,
affection et debvoir l'ont maintenu passe tant de temps contre
tant d'ennemiz et assaultz, et par ainsi pas seullement maintenu
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ledict Pays Bas, mais tous les aultres royaulmes et pays du Roy
et de ceulx qui apres luy succederont; et que maintenant it fault
que tous ceulx la soyent executez et deschassez, seullement pour
satisfaire a quelques ungs qui ne cherchent aultre chose que par
moyens violens et sanglantz tant mieulx povoir parvenir a leur
desseing de povoir gouverner absolutement, ostant et obolissant
toutes loix, privileges et conventions, qui sont este toutes fois les
principaulx moyens de mectre le dict pays en telle prosperite
que chacun l'at veu, et par ainsi le reduire en une desolation,
ruyne et misere perpetuelle.
Par oil peult Sadicte Ma te . Implle . estre asseuree que, venant
a la succession, pour le mieulx qu'il peult alley, n'aurat q'ung
pays, par avant riche et opulent et tant plein de fidelz et
leaulx vassaulx et subgectz tant nobles que ignobles, povre,
deshabite, toute traffycque et marchandise retiree, les subgectz
mal voluntaires, enfin une vraye prove au premier potentat qui
entreprendra quelque chose sur icelluy. Mais it faict bien a craindre
que, prenantz les Espaignolz une fois le pied audict pays, que
Sa Mate. ne sera seullement privee de la succession du Pays Bas,
mais aussi de tous aultres royaulme, puisque, estans maitres du
Pays Bas, scaivent bien que l'on ne leur peult faire nul mal
d' aultre part.
II me deplaist qu'il fault que je vous donne advertence de
ce grand desastre de ces deux seigneurs, car scaiz fort bien que
pour vous avoir este tant intrinseces et vrays amis, le ressentirez
avecq moy comme la raison le veult. Mais pour ce que n'ay
sceu a qui mieulx me povoir addresser pour luy donner a
cognoistre ces piteulx affaires, vous en ay bien volu escripre
ceste et vous prier bien affectueusement pour la bonne affection
que avez tousiours porte a moy et aultres seigneurs dudict pays,
me donner sur ce vostre bon advis, comment me pourroys en
cecy reigler, car, considerant de plus prez ceste si grande cruaulte
et tyrannie, ne pense qu'il y ait personne de Sens et d'entendement
qui les vouldroyt juger souffrables sans les venger par tous
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moyens qu'il plaisrat au Seigneur Dieu octroyer, puisque l'on
voyt si evidamment que raison ne justice ny ont aucun lieu, mesmes
que le tout tend a si grand desservice du Roy et a la totalle et
enthiere ruyne desdictes pays, a quoy me confie aussy entierement,
que selon vostre accoustumee vertu et pronesse ne vouldriez
faillir d'y ayder de corps et de biens en une cause si juste et
raisonnable. D'aultre part, Monsieur Zwendy, vous prie bien
affectueusement ne prendre de mauvaise part, ce que je vous
escrips si ouvertement de Sa Mate. implle., vous asseurant qu'il
ne procede que de la vraye affection que j'ay au service d'icelle
et pour l'impression que plusiers pourroyent avoir de Sadicte
Mate. de ce dont vous ay adverty par ceste; car n'eust este l'espoir
que les inhabitans dudict pays ont tousiours eu que Sa Mate.
intercederoyt pour eulx envers le roy d'Espaigne, comme aussi
j'en ay eu ferme fiance, suyvant les promesses que Sa Ma te. en
avoit faict aux Princes, jammais par avanture les affaires ne fussent
venues si avant, par quoy, si maintenant je suis avecq aultres
seigneurs dudict pays constrainct me mectre en debvoir de nous
opposer contre ces barbares et inhumaines cruaultez et repousser
avecq l'ayde de Dieu ces violences, je supplie tres humblement
Sa Mate. implie, ne nous voulloir imputer cela a aucune faulte
ou en pendre quelque mescontentement, ains plustost selon sa
beningnite et clemence nayfve nous donner en ce ayde et
assistence, pour tirer et delivrer ledict pays hors si enormes et
indignes cruaultez, servitudes et miseres et le remectre en son
anchienne liberte a quoy vous prie tenir la main tant qu'il vous
sera possible vers Sadicte Mate . Et povez estre asseure que, oultre
le grand service et bien que ferez en cecy, tant a la Ma te. du Roy
d'Espaigne, qu'a. la Mate. implie, et a tous ceulx dudict pays, moy
et les aultres seigneurs d'icelluy ne fauldrons a tousiours le
desservir oil que nous pourrons employer pour vostre service.
Que cognoist le souverain Createur, auquel monsieur Zwendy
apres mes bien affectueuses recommandations en vostre bonne
grace, je supplie vous octroyer en sante, bonne vie et longue.
De Dillenburch, ce XIXe de juing 1 5 68.
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I ) Lazarus von Schwendi, een krijgsoverste.
2) Philips II.
3) 5 Juni.
4) Namelijk bij een rondschrijven van eind Mei 1568 werd verschillenden vorsten
in het Duitsche Rijk verboden, dat er troepen in hun landen voor den Prins geworven
zouden worden; uit een begeleidend schrijven aan August van Saksen bleek echter
Maximiliaan's ware gezindheid, in tegenstelling met zijn scherp mandaat aan den Prins
van 12 Mei, waarin hij den Prins en diens aankangers bedreigde als rustverstoorders
van het keizerrijk to behandelen als zij er troepen wierven.
5) Staatsrechtelijk Lehoorden wij nog bij het Duitsche Rijk.
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[ Aan Lazarus von Schwendi]

Mijnheer von Schwendi,
Ik kan U op mijn woord van man van eer en edelman
verzekeren, dat ik U dezen brief met meer droefenis en verstoordheid schrijf, dan ik er ooit een geschreven heb, en ik kan
U mijn verdriet, noch schriftelijk, noch mondeling, genoeg
uitdrukken.
Wat ik zoozeer gevoel, betreft niet alleen mijzelven, noch het
verlies dat zooveel weldenkende en eerzame lieden geleden hebben,
maar wel voornamelijk de belangen van den Koning van Spanje
en Zijne Keizerlijke Majesteit en vooral van de arme Nederlanden.
Daar Gij ongetwijfeld op de hoogte zijt van den toestand in deze
gewesten, kunt Gij U hier wel rekenschap van geven en zelf
nadenken over het groote verlies dat zij geleden hebben.
Ili heb het vaste vertrouwen, dat de goede God zulk een
groote en onrechtvaardige wreedheid niet zal dulden zonder dat
zij gestraft en gewraakt worde. Daarom moeten voorwaar ook
alle menschen van eer en beteekenis, zelfs zij die de Nederlandsche
Heeren in het geheel niet kennen, of vriendschap toedragen, elkaar
bijstaan, om met raad en daad zulk een dwingelandij te wreken.
Temeer omdat ik U, op de goede trouw die ik God verschuldigd ben, en op mijn eerewoord verzekeren kan dat men
hun, voor het oog van God en van de wereld, onrecht heeft
aangedaan. Gijzelf kunt U hiervan gemakkelijk overtuigen, Gij,
die altijd gezien en geweten hebt met welk een ijver en toewijding
zij den Koning en het land trachtten te dienen, voor wie zij hun
Leven en goederen zoo dikwijls en zoo vrijgevig in de waagschaal
hebben gesteld, daarbij niets liever wenschend dan zoodoende met
alle kracht den naam en de faam van den Koning te verhoogen.
En om nu de aanleiding van mijn groote droefheid en
gramschap en van het wreede treurspel te vertellen, zoo zij U
17

medegedeeld dat de Hertog van Alva, niet tevreden met de
groote en ongehoorde wreedheden die hij sinds zijn komst
uitgeoefend heeft jegens meerdere inwoners van genoemd land,
den eersten van deze maand begonnen is te Brussel een groot
aantal personen, zoowel edelen als andere lieden van rang en
aanzien, in het openbaar terecht te stellen. Deze strafoefeningen
en geweldenarij hebben drie volle dagen geduurd, in Welke drie
dagen hij een getal van zestig edellieden en menschen van aanzien
moet hebben terechtgesteld, zonder ooit eenige rekening te hebben
gehouden met de groote diensten die zij en hun voorgangers
steeds zoowel aan Keizer Karel als aan den Koning bewezen
hebben, in a pes waartoe hij hen gebruiken Wilde.
Ik zal bier niet reppen van de groote terechtstellingen die
tegelijkertijd in de andere steden hebben plaats gehad en
die het getal van eenige honderden personen overschrijden, zooals
Gij Licht begrijpen kunt. Aangezien het hun bedoeling is, al
degenen uit te roeien die zich de meeste moeite getroost hebben
om Zijne Majesteit en het vaderland van dienst te zijn, zijn er
overal genoeg te vinden om vat op te krijgen. En om U een beteren
indruk te geven van hun goede gezindheid en bedoeling: zij hebben
den 2den van deze maand de Graven van Egmond en Hoorne,
die te Gent gevangen zaten, naar Brussel laten komen, vergezeld
van twaalf Spaansche vendels. Nadat zij hen in een huffs op
de Groote Markt van deze stad, „Het Broodhuis" genaamd,
gebracht hadden, waar gewoonlijk de feesten der gildebroeders
gevierd worden en na hen dien geheelen dag en dien geheelen nacht
aan zeer slechte behandeling te hebben blootgesteld, zooals Gij in
bijzonderheden kunt zien uit ingesloten afschrift, hebben zij hen
ten slotte den volgenden dag, den vooravond van Pinksteren, ten
ieders aanschouwen, op de Groote Markt terechtgesteld, waarna
zij hun hoof den, tot grooteren spot en schande, op twee houten
hooivorken gespietst hebben en deze aldus een uur of vijf te
kijk gesteld lieten.
Ik geef U te denken of het meest verharde menschelijk
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gemoed niet even week en ontroerd zou worden door zulk een
geweldenarij, als diegenen het zijn, die hun deugd, hun moed
en zooveel andere goede eigenschappen die zij in zich droegen,
hebben gekend.
Verneem dus, mijnheer Schwendi, naast hetgeen een ieder
hieromtrent gemakkelijk vernemen kan, in welk een deerniswekkenden toestand zulk een getrouw en bloeiend land geraakt
is en vraag U of of er hoop valt te koesteren dat, door tusschenkomst van Zijne Keizerlijke Majesteit of anderen, de zaken
met zachtheid verbeterd kunnen worden. En het schijnt mij
voorzeker toe dat Zijne Keizerlijke Majesteit gegronde redenen
tot verstoordheid moet hebben, omdat hij -- zooals hij dit aan
alle vorsten heeft laten weten — eenige hoop gegeven heeft dat
door zijn tusschenkomst de zaken met meer zachtheid, beleid en
rechtvaardigheid geregeld zouden worden.
En aangezien deze hoop de oorzaak is geweest dat velen
noch hun hulp hebben verleend, noch de middelen hebben
toegepast om het kwaad te verhelpen, kan het niet anders zijn,
of velen zullen in de meening verkeeren dat alles geschied is
met medewerking en op aanwijzing van Zijne Majesteit. En des
te meer, omdat hij eenig ongenoegen heeft getoond aan hen die,
daar zij dit onheil voorzagen, zich tot plicht gesteld hadden
het, voor zoover het in hun macht was, zooveel mogelijk te
vermijden en te voorkomen. Daarom kan Zijne Majesteit, om
genoemde redenen, niet minder doen dan aan elkeen te verstaan
te geven, dat alles wat gebeurd is, buiten en zonder zijn medeweten is geschied en dus moet Gij het niet afkeuren dat het hun,
die op zich willen nemen zulk een grout onrecht te wreken, niet
als ongehoorzaamheid, of als inbreuk makend op de keizerlijke
verordeningen en edicten, zal worden aangerekend. Immers, men
ziet duidelijk dat, wat de Hertog van Alva op dit oogenblik in
de Nederlanden duet, niet alleen lijnrecht tegen de staatsregelingen en verordeningen van het Rijk indruischt, maar
evenzeer tegen alle goddelijk en menschelijk recht. En zooveel
S9

te meer, indien Zijne Majesteit, zooals ik in het geheel niet in
twijfel trek, door zijn afgezanten en geschriften, den Koning
vermaand en uitdrukkelijk aangezocht heeft, de taken in de
Nederlanden met alle zachtheid en inschikkelijkheid te Leiden.
En nu ik tie dat dit alles niets heeft gebaat en men, met geringschatting en minachting van Zijner Keizerlijke Majesteits besluit
en oordeel, tot de grootste gestrengheid is overgegaan, begrijp ik
voorzeker ook geenszins hoe Zijne Majesteit dit kan laten gebeuren,
zonder er verstoord over te zijn. Niet alleen om het gebrek aan
eerbied en vriendschap dat de Koning van Spanje aldus Zijne
Keizerlijke Majesteit toont, maar ook omdat zulk een loyaal land,
dat over zulk een overvloed van rijkdom en voorrechten beschikt
en waarvan Zijne Keizerlijke Majesteit en zijn hooggeboren
kinderen naar alle waarschijnlijkheid de erfopvolging ten deel
zal vallen, zoodanig verwoest en te gronde gericht zou worden
en beroofd van hen die het door hun groote trouw, liefde en
plichtgevoel, gedurende zoo langen tijd, tegen zooveel vijanden
en aanvallen hebben doen stand houden. En aldus hebben zij niet
alleen de Nederlanden doen stand houden, maar alle andere rijken
en landen van den Koning en van hen die hem zullen opvolgen.
Maar nu moeten al deze lieden terechtgesteld en hun goederen
verbeurd verklaard worden. En dit alleen om eenige personen te
bevredigen, die alleen maar trachten, door gewelddadige en
bloedige middelen, des te beter hun Joel te bereiken, dat hierin
bestaat de absolute macht in handen te krijgen en alle wetten,
privileges en overeenkomsten of te schaf fen en te vernietigen,
Welke altijd de voornaamste middelen geweest zijn om dit land
den voorspoed te schenken, dien elkeen heeft opgemerkt,
en het zoodoende tot wanhoop, ondergang en voortdurende
ellende te brengen.
Uit dit alles kan Zijne Keizerlijke Majesteit dus voorzien dat,
als zijn opvolging aan de orde is, hij op zijn best slechts een land
zal krijgen, dat vroeger rijk en welvarend was, geheel bevolkt
met getrouwe en loyale vazallen en onderdanen, hetzij van adel
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of niet, maar thans arm, ontvolkt, van alien handel en koopwaar
verstoken, met onwillige onderdanen: om kort te gaan, een ware
proof voor den eersten den besten potentaat die er iets tegen zal
ondernemen. Maar het is zeer te vreezen dat, wanneer de Spanjaarden eenmaal vasten voet krijgen in genoemd land, Zijne
Majesteit niet alleen beroofd zal worden van zijn erfopvolging in
de Nederlanden, maar ook in alle andere rijken, want, als zij
eenmaal meester zijn van de Nederlanden, weten zij wel dat men
hen van Been anderen kant eenig kwaad kan doen.
Het spijt mij dat ik U van het groote onheil dat die twee
edelen overkomen is, in kennis moet stellen, want ik weet zeer
goed, dat, aangezien zij zulke vertrouwde en waarachtige
vrienden voor U zijn geweest, Gij dit, naar vanzelf spreekt,
evenzeer als ik zult betreuren. Maar omdat ik niet moist tot Wien
ik mij beter kon wenden om deze jammerlijke zaken te berichten,
heb ik er U toch over willen schrijven en ik vraag U met
hartelijken aandrang, in naam van de groote genegenheid die Gij
mij en andere edelen in dit land altijd hebt toegedragen, mij Uw
gewaardeerd advies te geven, hoe ik mij in deze zou kunnen
gedragen. Want wanneer ik deze groote wreedheid en geweldenarij
nader beschouw, vermeen ik dat niemand die over gevoel en
oordeel beschikt, haar duldbaar zou achten, zonder haar, met
alle middelen die het God zou behagen hem te verleenen, te
wreken. Immers, men ziet zoo duidelijk dat noch het verstand,
noch de rechtvaardigheid er eenige rol in spelen, maar dat veeleer
alles op groot ongerief voor den Koning en op algeheelen ondergang van genoemde gewesten dreigt uit te loopen. Hierbij komt
nog dat ik er geheel op vertrouw dat Gij, overeenkomstig Uw
gewone geestkracht en moed, niet zoudt willen te kort schieten
om, met lichaam en goed, aan zulk een rechtvaardig en redelijk
doel mede te werken. Voorts verzoek ik U zeer vriendelijk,
Mijnheer Schwendi, om hetgeen ik U zoo eerlijk omtrent Zijne
Keizerlijke Majesteit schrijf, niet kwalijk te nemen. Ik verzeker
U dat dit slechts voortkomt uit de oprechte toewij ding waarmede
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ik hem dien en om den indruk uit te wisschen, dien menigeen
van genoemde Majesteit zou kunnen krijgen, naar aanleiding
van hetgeen ik U bij dezen heb medegedeeld. Want, indien de
inwoners van genoemd land niet altijd de hoop gekoesterd hadden
dat Zijne Majesteit voor hen zou opkomen bij den Koning van
Spanje, waarop ook ik ten voile vertrouwd heb — overeenkomstig de beloften die Zijne Majesteit hierover aan de vorsten
heeft gedaan — zouden de dingen misschien nooit zoover
gekomen zijn. Daarom ben ik nu, met eenige andere edellieden
uit genoemde gewesten, genoodzaakt mij tot plicht te stellen
ons tegen die barbaarsche en onmenschelijke wreedheden te
verzetten en die gewelddadigheden met Gods hulp tegen te
gaan. Ili smeek Zijne Keizerlijke Majesteit zeer nederig dit niet
te wijten aan eenigerlei tekortkoming, of er eenigermate ontstemd
over te zijn, maar veeleer ons, overeenkomstig zijn zachtmoedigheid en aangeboren goedertierenheid, in deze zaak hulp en steun
te verleenen, om genoemd land te redden en te bevrijden van
zulke ontzaggelijke en schandelijke wreedheid, slavernij en
ellende en het zijn oude vrijheid terug te schenken. Tevens
verzoek ik U Zijne Majesteit hierbij zooveel mogelijk ter zijde
te staan. En Gij kunt er verzekerd van zijn dat, naast den
grooten dienst en al het goeds dat Gij hiermee, zoowel aan de
Majesteit van den Koning van Spanje, als aan Zijne Keizerlijke
Majesteit en aan alle inwoners van genoemd land zult bewijzen,
ik en de andere edellieden alhier, niet in gebreke zullen blijven U
steeds van wederdienst te zijn, als de gelegenheid zich voordoet
U te helpen in Uw belangen, die den Hoogen Schepper bekend
zijn, wien ik afsmeek, Mijnheer Schwendi — na mij zeer hartelijk
in Uw goede gezindheid aan te hebben bevolen — U in goede
gezondheid een gelukkig en Lang Leven te verleenen.
Dillenburg, 19 Juni 1 5 68.
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A Monsieur le Conte Jan cle Nassau, mon Bien
bon Frere

1 9 Januari 1 57 0

VII

Toelichting
Dezen brief schrijft de Prins als berooid man. In
I 5 68 had hij een poging gedaan om de Nederlanden
van Alva's dwangbuis te bevrijden, maar de bevolking had zich niet voor hem geroerd. Hierdoor
waren zijn financien zoo uitgeput, dat hij zich
moest verstoppen voor zijn schuldeischers om niet
gegijzeld te worden. Dit is de tijd waarin de Prins
is geworden de ernstige en vrome mensch dien wij
bewonderen.
Om zijn schuldeischers te ontsnappen vluchtte
hij naar Arnstadt in 't gebied van zijn zwager
Gunther von Schwarzburg. Het einde van den
brief bewijst dat 's Prinsen garderobe niet meer
kon halen bij die van zijn Brusselsche jaren.
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Monsieur mon Frere,
.
. , parquoy vous prie y voloir bien penser que gens
que vous prendres et entendre bien particulierement de Jennin 1)
quel gens qu'il ast et de quel pais, car si son Liegois, ne les vous
conseillerois de les prendre. Si vous puissies pour ung commencement avoir tant et si longement que l'on visse que chemin les
affaires prenderont, ung quatorse ou quinse bon compaignons pour
garder Bien les portes et faire le guet de nuit de quatre ou cinq
hommes me sambleroit que seroit asses et regarder que en une
necessite l'on puisse estre asseure d'ung centaine de bons harquebousiers, car asseurement it est necessaire que vostre maison soit
aulcunement pourveu de quelque gens et me samble que voz
voisins, puisqui les import tant que a vous que vostre maison de
Dillenbourg soft bien garde, vous debvriont aider et assite de
entretenirquelques gens et me samble qu'il ne seroit hors de propos
que en escrivies a monsieur le langrave Lutwig et Wilhelm et aulx
contes de la a l'entour, leur demandant quelque petite aide ou
pour le moings estre asseure de eulx, que, venant la necessite, de
combien de gens saccung vous vauldroit assister. Si la traffique
des laines fusse encommencee en vostre conte, je penserois que
l'on trouveroit bien bon moien d'avoir touiours ung cent bon
harquebousiers sans gran despence. Il seroit bien a souhaider que
l'on puisse avoir le moien de reachatter ou dessangaiger vostre
artillerie que ast monsieur le duc Casamirus 2 ) et le faire
ramener a Dillenbourg.
Il me samble, monsieur mon Frere, qu'il ne seroit que bien
faict que fissies regarder apres ung maistre, qui chersent le
salpestre; ie ne fais doubte que par tout voz terres en trouveres
ung tel quantide que serois asses pour fournir vostre maison de
pouldre et d'avantaige, ce qui est touteffois la provision la plus
necessaire, que l'on doibt avoir en une plasse. Je pens que monsieur
de Nuenar 3 ) ou bien Roltzhausen 4 ) vous en porriont recouvrer
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ung, vous y porres penser, comme aussi pour faire de boulles.
Je vous prie me voloir amvoier avecque ce porteur la petite
hacquene, que monsieur 1'Amiral 5 ) m'at donne, en cas qu'el se
porte bien, en oultre me amvoier deux paire de bas de chauses
de sole, l'ung paire at vostre cousturier que Nunnem 6 ) luy at
donne pour les accoustre, l'aultre paire si vous plait commanderes
que l'on les detasche des choses de caffa qui je portois dernierement
a Dillenbourg qui sont sur la table oil sont mes accoustrememens.
Si la petite hacquene ne peult aller, je vous prie me voloir amvoier
le courtault gris qui ast les aureilles couppe.
Vous aures veu ce que Affestein 7 ) m'escript, priant de
avoir ung cheval; ie vous prie de voloir faire regarder si a l'entour
de vous l'on puisse trouve quelque bon cheval qui lui seroit
duisable et me le mander avecque le pris, ie vous amvoierois
l'argent, car puisqu'il se monstre si voluntaire, ceste raison que
l'on fasse quelque chose pour luy.
Je vous prie me pardoner de ce que ie vous importune
de mes affaires, i'esper que Dieu me donnerat quelque
lour la grace de le povoir deservir et sur ce finiray ceste
avecque mes tres affectueuses recommendations a vostre bonne
grace, priant le Createur vous donner, Monsieur mon Frere, en
sante, bonne vie et longe.
De Arnstat, ce 19 de Janvier A 0 i 570.
Ce mattin est parti mon frere, le conte Guntert 8 ) vers
Dreisen pour trouver le Electeur 9 ) avant sont partement vers
1'Empereur, qui doibt estre le XXVI du present; ie l'ay prie que,
si vient a propos, luy ramentevoir l'affaire des pouvres Crestiens,
mais je crains bien que serat laboure en vain.
Vostre tres affectione frere a vous faire service
Guille. de Nassau
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') Jennin, een Fransch legeraanvoerder.
2) Johan Casimir, Paltsgraaf.
3) Herman, graaf van Nienwenaer of Nuenar, een zwager van den Prins.
4) Frederik von Rolzhausen, maarsclialk van Hessen.
5) Gaspard de Coligny.
6) Dit is waarschijnlijk Florent de Nyenhetm of Nuynhem, hofmeester van
den Prins.
7) Affenstein of Affenstain, een edelman.
8) De zwager van den Prins, graaf Gunther von Schwarzhurg.
9) August, keurvorst van Saksen.
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Aan den Heer Graaf Jan van Nassau, mijn welbeminden broeder

Waarde Broeder,
•
. , waarom ik U verzoek er goed over te denken welke
manschappen Gij in dienst zult nemen en zeer in het bijzonder
van Jennin te weten te komen, welke soldaten hij heeft en uit Welk
land, want als het Luikenaars zijn, zou ik U niet raden hen te
nemen. Wanneer Gij er, om te beginners en zoolang totdat men
weet in welke richting de taken zich ontwikkelen, een veertien- of
vijftiental geschikte manschappen op na zoudt kunnen houden,
om de poorten goed te bewaken en 's nachts met vier of vijf man
de wacht te betrekken, zou dat, dunkt mij, voldoende zijn. En
zorg dan dat men, in geval van nood, kan rekenen op een
honderdtal goede haakbusschutters, want het is voorzeker raadzaam dat Uw huis voorzien is van eenige soldaten en het komt mij
voor dat Uw naburen — daar het voor hen van even groot
gewicht is als voor U, dat Uw huis in Dillenburg goed bewaakt
wordt — U moeten helpers en bijstaan om eenige manschappen te
onderhouden. Ik meen dat het niet kwaad zou zijn wanneer Gij
hierover schreeft aan den Heer Landgraaf Lodewijk, aan Willem
en aan de graven daar in de omgeving, om hun wat hulp te
vragen, of tenminste met zekerheid van hen te weten te komen,
met hoeveel soldaten ieder van hen U zou willen bijstaan als de
nood aan den man kwam. Indien in Uw graafschap een aanvang
met den wolhandel werd gemaakt, geloof ik dat men er zeer goed
in zou slagen om er voortdurend, zonder kosten, een honderdtal
goede haakbusschutters op na te houden. Het zou zeer wenschelijk
zijn dat men de middelen had om Uw artillerie, die Hertog
Casimir heeft, terug te koopen of vrij te makers en haar naar
Dillenburg terug te laten brengen.
Het komt mij voor, waarde broeder, dat het voor de hand
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zou liggen dat Gij naar een bekwaam persoon liet uitzien om
salpeter te zoeken. Ik twij fel er niet aan of Gij zult er in al Uw
landen zulk een groote hoeveelheid van aantref fen, dat het
voldoende zou zijn om Uw huffs van kruit te voorzien en nog meer,
en dat is toch de noodzakelijkste voorraad dien men in een
versterkte plaats moet bezitten. Ik denk dat de Heer van Nuenar,
of wel Rolzhausen, U zulk een persoon zou kunnen verschaffen;
denk er eens over en ook om kogels te maken.
Ik verzoek U mij met brenger dezes de kleine hakenei te
zenden, die mijnheer de Admiraal mij heeft gegeven, in geval het
dier gezond is, en mij bovendien twee paar zijden kousen te
zenden. Het eene paar is bij Uw snijder, aan wien Nuynhem het
gegeven heeft om het in orde te maken. Wees zoo goed order te
geven dat men het andere paar afneemt van het in kamfer
bewaarde goed dat ik onlangs in Dillenburg droeg en dat op de
tafel, waar mijn kleeren liggen, te vinden is. Mocht de kleine
hakenei niet kunnen gaan, wil mij dan het grijze paard met de
geknipte ooren zenden.
Gij zult gezien hebben dat Affestein mij om een paard
geschreven heeft. Gelieve te laten onderzoeken of er bij U in de
buurt een of ander goed paard te vinden is, dat geschikt voor
hem zou zijn en mij dat met den prijs ervan te berichten; ik zou
U dan het geld zenden, want, nu hij zich zoo gewillig toont, is
het billijk dat men iets voor hem doet.
Wil mij vergeven dat ik U met mijn zaken lastig val. Ik
hoop dat God mij eens de genade zal schenken U er een wederdienst voor te bewijzen. En hierbij eindig ik dezen brief, na mij
zeer hartelijk in Uw goede gezindheid aan te hebben bevolen,
God biddende, waarde Broeder, U in gezondheid, een Lang Leven
te schenken.
Arnstadt, 1 9 Januari I 5 7o.
Hedenmorgen is mijn broeder, Graaf Gunther, naar Dresden
vertrokken om den Keurvorst voor zijn vertrek naar den Keizer
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te bezoeken, hetgeen den 26sten van deze maand moet plaats
hebben. Ili heb hem gevraagd om, als de gelegenheid zich biedt,
hem de zaak der arme Christenen in herinnering te brengen, maar
ik vrees wel dat het vergeefsche moeite zal zijn.
Uw zeer liefhebbende en dienstvaardige broeder,
Willem van Nassau
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Den edelen, vromen, onsen lieven Lesonderen Jonkheren

Diederik sonny, Philips van der Aa, Frederik van
Sevender, Frederik Ottesz. en Mr. Willem Bardesius

9 Augustus 1 573

VIII

Toelichting
Het verzet is in '57 2 van Holland uitgegaan. Na
de verrassing van Den Briel began in Mei de opstand der Hollandsche steden. In Juli kwam de
vergadering der Staten van Holland to Dordrecht
bijeen; zij vormde de kern van een nieuwen staat,
waarvan de Prins de stuwende kracht werd. Toen
Haarlem was heroverd door de Spanjaarden, lag
het Noorderkwartier afgescheiden van de rest; daar
had de Prins commissarissen aangesteld, die hem 24
Juli I 573 een schrijven zonden, waarin, van achter
Lange zinnen, hun wanhoop aan de kans op succes,
duidelijk naar voren kwam. Het volgende hartige
an twoord, dat de Prins hun gaf, kennen wij alleen
uit Bor, Oorsprongh, begin ende aanvang der
Nederlantschen oorlogen deel I, bldz. 447.
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De Prince van Orangien, Grave van Nassau, etc., Deere en Baron
van Breda, van Diest, etc.
Edele, Vrome, Lieve, Besondere,
Hoewel wy tot noch toe aen de affectie en goede
genegentheid, die gyluiden van alien tyden tot vorderingen en
welvaren van den woorde Gods en onse rechtveerdige gemene
sake hebt gedragen, noit en hebben getwij f felt en daerdoor
wel verhoopt hadden, dat de ervarenheid en experientie van
de saken van deser werelt Ulieden ten minsten sovele soude
geleert hebben, dat gy luiden om eenige accidenten of ongeluk
— soals de menschen gewoon zijn sulks te noemen, den welken
nochtans een yegelijk, in wat state by zy, alle stonden is onderworpen, ja geenszins ook en kan ontvlien, wat listen en arbeid
by daertoe voorwend — Ulieden so lichtelijk niet en soudet
hebben laten verschricken en byna alle manlyke kloekheid te
neder leggen, gelijk als wy uit Uwen brieven, geschreven tot
Medemblik op den 24 der voorleder maend July hebben gespeurt.
Bij den inhouden van denwelken wy anders niet en hebben kunnen
merken, dan dat gylieden de gehele welvaert of qualijkvaert van
desen laude der stede van Haerlem wilt alleen toevoegen. Wy
nemen God Almachtig tot getuige wat bedroef fenisse en hertsweer, dat wy — overmits het beklagelijk ongeluk derselver stede
overgekomen — gehad hebben, en ware sulx in pericul van ons lijf
en Leven te verhoeden geweest, wy hebben menigmael genoeg
gepresenteert 'tselve daertoe te wagen, so wy- ook gene middelen
of wegen achtergelaten en hebben, die ons eenigszins tot hulpe en
bystand derselver stede dochten te dienen, 't Welke immers by
de dood, so van den heere van Batenborg 1 ) , als van so menig
ander vroom capitein en soldaet genoeg gecomprobeert is, en of
al desen nietjegenstaende God Almachtig belieft heeft van der
stede van Haerlem na sijn Goddelyke wille te disponeren, en
deselve uit onsen handen te nemen, sullen wy hem, en sijn Godde-
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lijk woord daerom verloochenen en verlaten? Is daerom de sterke
hand Gods eenigszins verkort en sijn kerke en gemeinte teniet
gebrocht? Het is waerachtig, dat ons de Christelyke lief de een
medelyden doet hebben op 't gene onsen broederen aldaer overkomen is, maer also van alien tyden het bloed der martelaren is
geweest het zaed der kerken Gods, so behoren wy nu ook, siende
opentlijk waer onse vyand toe tendeert, hoedat by violerende alle
geloften, en verbonden, Gode noch den menschen, Been gelove en
soekt te houden, maer de waerheid na sijn uiterste vermogen
pretendeert geheel yonder te drucken, des te meer geanimeert te
zijn om onse rechtveerdige sake defenderende, hem, tot den alderuitersten toe, te wederstaen, niet twijffelende God Almachtig hem
ten lesten tot confusie en spot sal laten vallen, sonder dat gy door
het ingeven van eenige quaedwillige, blode of onverstandige
menschen so ligtveerdelijk om het verlies van eene stede sulken
goeden en rechtveerdige sake behoort te verlaten, te meer aengesien
de vyand met alle sijn kracht en geweld deselve niet en heeft
kunnen overweldigen en noch vele min sal kunnen bekomen so
vele andere steden ongelijk sterker, die ons — God hebbe lof —
noch resteren om sijn Goddelijk woort aldaer te verkondigen, en
synen naem te eeren, en dewelke nu noch meer als te voren gehert
en geanimeert sijn om alle vyandlijk gewalt te wederstaen, waerdoor wy des te meer verwondert sijn, dat in dien quartire, sovele
luiden door grote verschrickinge hen lijf en goed soeken te salveren
sonder van yemand gejaegt te worden, daermede buiten lande te
vertrecken, niet wetende wat opinie wy van alsulken menschen
sullen hebben. Willen sy excusatie nemen, dat die steden aldaer
niet genoeg gesterkt of van proviande, buspoeder, munitie van
oorloge, en ander nootsakelijkheden versien en sijn, U.L. is genoeg
indachtig, hoe menigmael, dat wy U.L. en den steden, so schriftelijk als andersins hebben vermaent, dat men alle mogelyke
vlijt aenwenden soude, ten einde sulx by tyde en met goede
moeiten en gelegentheid mochte geschieden, om also alle omgeluk
des te beter te voorkomen. Wy hebben ook te meer reisen den
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oversten en capiteinen aldaer laeten versoeken, dat sy, overdenkende de sake, die sy voorstaen, hare knechten in alle goede
ordre, regele en discipline souden houden, opdat den huisman ten
platten lande beter voor alle gewalt en schade gepreserveert hadde
mogen sijn. Wilden daerom wel, dat men hen de middelen hadde
gegeven om sulx te mogen doen.
Gy schrijft ons, dat men U soude laten weten of wy ook
met eenigen groten, machtigen potentaet in vasten verbonden
staen, om also door eenig treffelijk ontset die grote geweldige
macht van den vyand te mogen wederstaen, waerop wy niet laten
en willen Ulieden voor antwoorde te geven, dat, aleer wy oit dese
sake en de beschermenisse der Christenen en andere verdrukten
in desen lande aengevangen hebben, wy metten alderoppersten
Potentaet der potentaten alsulken vasten verbond hebben gemaekt, dat wy geheel versekert sijn, dat wy en alle degene, die
vastelijk daerop betrouwen, door syne geweldige en machtige
hand ten lesten noch ontset sullen worden, spijt alle syne en onse
vyanden, sonder nochtans, dat wy middelertijd eenige andere
middelen, die ons de Heere der heerscharen toegeschikt heeft,
hebben of alsnoch willen laten voorbygaen.
Gy klaegt, dat gy gene middelen en hebt om den vyand te
wederstaen en 't hooft te bieden, 'twelk ons voorwaer niet weinig
en verwondert, also immers de vyand in dien quartire hem so
sterk niet en begeeft, by en ware wel lichtelijk te weren, also wy
ons ook op uwe vromigheid gehelijk betrouwen, dat gy doen suit.
Dat de capiteinen en soldaten henluiden so hooglijk beklagen,
als sy terstond — hare maend geexpireert sijnde — hare betalinge
niet en ontfangen, vervreemt ons grotelijk wie henluiden in sulke
gewoonte heeft gebracht, aengesien wy niet en meinen oit keiser
of coning sulx gedaen heeft, en of jegenwoordelijk by den hertog
van Alva 'tselve geschied, mach men by experientie bevinden by
'tgene de Spangiaerts tot Haerlem aenrichten, die niet meer als
28 maenden Boltz en eisschen; wat syne Walen en Duitsen doen
sullen, 'tselve sal ons den tijd leren, wy konnen wel denken, dat
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sy egene betere betalinge ontfangen en hebben, maer eer wel erger.
Belangende de provisie van bussepoeder, die gy begeert, dat
wy tot Hamborg, en in dien quartire souden doen doen, houden
wy U indachtig wat wy U eertijds, en meer als eens, hebben
geschreven, gy wel doen soudet en eenige derwaerts afveerdigen,
ten einde om provisie van buspoeder te krygen, 'twelk den Staten
alhier ook te meer reisen voorgehouden hebben, maer hebben aen
beide syden even vele verkregen.
Wy en twijffelen niet aen de toerustinge van den schepen, die
de vyand is makende om in den Zuiderzee te komen, maer verhopen, dat gylieden daerin so voorsien suit, en U so vromelijk en
kloekelijk weren, dat hij niet dan verlies, schade en schande aldaer
halen en sal. So ook die van Zeeland jegenwoordelijk met alle vrymoedigheid en kloekheid, alle stonden den vyand komende, met
gewalt verwachten, en hem met Gods hulpe het slot Rammekens
op den 5 dag deser maend afgenomen hebben, en aldaer goede
provisie van geschut, wijn en koorn gevonden, niet twijffelende
God Almachtig henluiden vorder geluk en victorie verlenen sal.
Te meer aengesien sy so vrymoedelijk de sake ter herten nemen:
versoekende daerom aen U L. wel ernstelijk, dat gyluiden alle
sulke ydele vrese afleggende en der onverstandige persuasion verwerpende, altijd het mannelijk pert, 'twelk gy voor tyden
bewesen hebt, behoudet en eon yegelijk sijn beroep en in 'tgene
wy hem bevolen hebben met alien goeden vlijt en neerstigheid
soekt te voldoen en te quyten, en ook alle anderen tot gelyken
ernst en volstandigheid te verwecken, wel versekert sijnde dat in
dien gevalle den segen Gods in als by Ulieden sijn sal. Aengesien
indien wy den vyand de zee, so hier in Holland als in Zeeland,
benemen konnen, niet en is te twijffelen, by synen hoogmoed wel
sal laten sinken en van onsen wegen en sullen wy niet laten na
onsen vermogen in als te version, en Ulieden alle bevorderinge,
hulpe en bystand te doen, des ons immermeer mogelijk word,
sonder ons ergens in te willen sparen, eenige arbeid, perykel of
dangier te ontsien.
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Dat gy segt, dat wy onsen Leger opgebroken hebben, en die
knechten in den steden geleid, is 'tselve wel tegen onse wile
geweest, aengesien deselve so ten dele van den vyand, alsook van
henselven opgebroken sijn, en wy deselve jegenwoordelijk buiten
platten lande met alle mogelijke middelen soeken te krygen, so
versoeken wy daerom andermael, dat Gylieden in alle vrijmoedigheid tot het welvaren van den lande altijd wilt voortvaren. En
of ons ondertusschen wat ongelux overkomt, daerom den moet
niet verliesende, maer eer bedenkende, wat onse sonden wel
verdient hebben, en dat het in krijgshandel niet altijd voorspoed
en kan sijn. Wy en willen van onsen wegen niet laten al te doen,
des ons immermeer mogelijk en is, noch lijf, noch goed, bloed
daeraen te spaeren.
Edele, Vrome, Live, Bysondere, onse Heere God sy met U.
Geschreven tot Dordrecht opten 9 dag Augusti anno 1573.
U. L. goede Vriend,
Guilliaume de Nassau
N. Bruinink 2)

') Willem, beer van Bronkhorst en Batenburg, aanvoerder van de Hollandsche
troepen, gezonden om Haarlem te hulp te komen, sneuvelde bij die posing.
2) Nicolaas Bruyninck was secretaris van den Prins.
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Den edelen, dapperen, besten uitnemenden Jonkheeren Diederik
Sonoy, Philips van der Aa, Frederik van Sevender, Frederik Ottesz.
en Mr. Willem Bardesius

Van den Prins van Oranje, Graaf van Nassau, enz., Heer en Baron
van Breda, van Diest, enz.
Edele, dappere, beste, bijzondere Vrienden,
Wij hebben totnogtoe nooit getwijfeld aan de toewijding
en goede genegenheid die Gijlieden te alien tijde voor de
verbreiding van Gods Woord en het welslagen van onze rechtvaardige gemeenschappelijke zaak hebt getoond. Daarom hadden
wij gehoopt dat het aanschouwen en ervaren van de aardsche
zaken, U tenminste genoeg geleerd zou hebben, om niet zoo Licht
te verschrikken en bijna alle manlijke kloekheid te verliezen
( gelijk wij uit Uw brieven, geschreven te Medemblik, den 24sten
Juli 1.1. hebben opgemerkt ) bij wat ongeluk of tegenspoed. Aldus
zijn de menschen gewoon dit te noemen, waaraan nochtans een
ieder, van welken rang hij ook zij, op welk oogenblik ook,
is onderworpen en dat hij geenszins kan ontvlieden, Welke
listen en inspanning hij daartoe ook aanwenden moge. Uit den
inhoud van Uw schrijven hebben wij niet anders kunnen opmaken
dan dat Gij meent dat de geheele voor- of tegenspoed van deze
gewesten alleen van de stad Haarlem afhangt. Wij nemen den
almachtigen God tot getuige, hoeveel droefenis en hartzeer
wij gevoeld hebben over het beklagenswaardig ongeluk dat die
stad is overkomen en ware het met gevaar voor ons lijf en Leven
te verhoeden geweest, wij hebben ons dikwijls genoeg bereid
verklaard dit er voor te wagen. Zoo ook hebben wij B een middelen
of pogingen verzuimd die wij meenden dat eenigszins tot hulp en
bijstand van die stad zouden kunnen dienen, hetgeen immers door
den dood, zoowel van den Heer van Batenburg, als van zoo
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menigen anderen dapperen bevelhebber en soldaat, genoeg bewezen
is. En nu het, ondanks dit alles, den almachtigen God behaagd heeft
over de stad Haarlem naar Zijn goddelijken wil te beschikken en
haar aan onze handen te onttrekken, zullen wij Hem en Zijn
goddelijk woord daarom verloochenen en verlaten? Is daarom de
sterke hand Gods eenigszins verzwakt? En is Zijn Kerk en
gemeente ten ondergang gebracht ? Voorzeker, onze Christelijke
liefde doet ons medelijden gevoelen met hetgeen onze broederen
aldaar is overkomen. Maar aangezien te alien tijde het bloed der
martelaren het zaad van Gods Kerken is geweest, behooren wij
ook des te meer geestdrift te gevoelen om onze rechtvaardige zaak
re verdedigen en onzen vijand tot het alleruiterste te weerstaan,
nu wij duidelijk zien waar hij het op toelegt: hoe hij alle beloften
en verbonden schendt en ten opzichte van God, noch van de
menschen, zijn woord wenscht te houden, dock er naar streeft
de waarheid, zooveel in zijn vermogen is, geheel te onderdrukken.
Wij twijfelen er niet aan of de almachtige God zal hem ten laatste
aan schande en spot blootstellen, zonder dat Gij, op inblazing van
eenige kwaadwillige, bange, of onverstandige menschen, zoo
lichtvaardig, alleen om het verlies van een stad, zulk een goede
en rechtvaardige zaak behoort te verlaten. Temeer omdat de
vijand, met al zijn kracht en geweld, haar niet heeft kunnen
overmeesteren en nog veel minder zooveel andere, zeer veel
sterkere steden in handen zal krijgen, die ons, Gode zij dank, nog
blijven om Gods woord aldaar te verkondigen en Zijn naam te
eeren. Deze hebben nu nog meer moed en geestdrift dan voorheen,
om alle vijandelijke macht te weerstaan en daarom zijn wij des te
meer verwonderd dat er in die plaatsen zooveel lieden zijn die, uit
grooten schrik, hun lijf en goed trachten te redden en zonder dat
iemand hen opjaagt, naar den vreemde trekken; wij weten niet
wat wij van zulk snort menschen moeten denken. Willen zij ter
verontschuldiging aanvoeren dat die steden niet genoeg versterkt
of van proviand, buskruit, oorlogs-munitie en andere noodzakelijkheden voorzien zijn? Gijlieden zijt er U genoeg van bewust
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hoe menigmaal wij U en de steden, zoowel schriftelijk als
anderszins, hebben aangemaand er U zooveel mogelijk voor te
beijveren dat dit bijtijds, met groote zorg en op de beste wijze
zou geschieden, ten einde zoodoende alle ongeluk des te beter te
voorkomen. Ook hebben wij herhaaldelijk den overstep en bevelhebbers aldaar laten verzoeken dat zij, de zaak die zij voorstaan
indachtig, hun manschappen in goede orde, regelmaat en discipline
zouden houden, opdat de landlieden beter tegen alle gewelddadigheid en schade beschermd waren geweest. Wij wilden daarom
wel dat men hun de middelen had verschaft om zulks te mogen
doen.
Gij schrijft ons U te laten weten of wij sours met een grooten,
machtigen potentaat in een nauw verbond staan, teneinde door
eenigen doeltreffenden bijstand, die groote, geweldige macht van
den vijand te kunnen weerstaan. Wij willen niet nalaten U hierop
ten antwoord te geven dat wij, aleer wij ooit met deze zaak en de
bescherming der Christenen en andere verdrukten in deze gewesten begonnen zijn, met den alleroppersten Potentaat der
potentaten een zoo nauw verbond gesloten hebben, dat wij geheel
verzekerd zijn dat wij en al degenen die bier vast op vertrouwen,
door Zijn geweldige en machtige hand, ten laatste — al Zijn en
onzen vijanden ten spijt — nog bevrijd zullen worden; nochtans
zonder dat wij ondertusschen eenige andere middelen, door den
Heer der heerscharen ons verschaft, hebben verzuimd, of dit nog
willen doen.
Gij klaagt dat Gij Been middelen hebt om den vijand te
weerstaan en het hoofd te bieden? Dit verwondert ons, voorwaar,
niet weinig, daar immers de vijand zich niet met een zoo sterke
macht in die streek begeeft, of hij zou gemakkelijk zijn of te
weren, zooals wij ook, gedachtig aan Uw dapperheid, vertrouwen
dat Gij zult doen.
Voorts beklagen de bevelhebbers en soldaten zich hevig als zij
niet onmiddellijk, zoodra een maand is afgeloopen, hun betaling
ontvangen en het verwondert ons zeer wie hen tot die gewoonte
8o

heeft gebracht, want wij gelooven niet dat ooit een Keizer of
Koning zulks heeft gedaan. En of tegenwoordig door den Hertog
van Alva hetzelfde geschiedt, kan de ervaring ons toonen, als wij
zien wat de Spanjaarden te Haarlem volbrengen, die niet meer
dan 28 maanden soldij eischen; wat zijn Walen en Duitschers
doen zullen, zal de tijd ons leeren: wij kunnen wel denken
dat zij Been betere betaling ontvangen hebben, maar veeleer
een slechtere.
Wat betreft den voorraad buskruit, waarvan Gij begeert
dat wij ons te Hamburg en omliggend land zullen voorzien,
herinneren wij er U aan, dat wij U eertijds en meer dan eens,
hebben geschreven dat Gij goed zoudt doen eenige personen
derwaarts af te vaardigen, ten einde een voorraad buskruit op te
doen; ook bij de Staten alhier hebben wij er herhaaldelijk op
aangedrongen, maar wij hebben aan beide zijden evenveel
verkregen.
Wij twijfelen er niet aan of de vijand is bezig schepen uit
te rusten om in de Zuiderzee te komen, maar hopen dat Gijlieden
U daartegen zoodanig zult voorbereiden en U zoo dapper en
kloek zult verweren, dat hij daar niets dan verlies, schade en
schande zal behalen. Aldus wachten thans ook de troepen in
Zeeland stoutmoedig en dapper den vijand, te alien tijde, met
kracht af en zij hebben hem, met Gods hulp, het slot Rammekens
den 5 den dezer maand afgenomen. Zij hebben aldaar een goeden
voorraad geschut, wijn en koorn gevonden en er niet aan getwijfeld of de almachtige God zou hun ook verder geluk en
overwinning schenken. Temeer omdat zij de zaken zoo stoutmoedig ter harte nemen, verzoeken wij U zeer ernstig dat Gij,
ontdaan van al zulke ijdele vrees en de dwaze pogingen tot overreding verwerpende, altijd den mannenmoed dien Gij voorheen
getoond hebt, zult behouden en dat een ieder van U zijn ambt
en hetgeen wij hem bevolen hebben, met alien vlijt en naarstigheid
zal trachten te vervullen. Wilt ook alle anderen tot gelijke
inspanning en standvastigheid opwekken, in vol vertrouwen dat
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in dat geval de zegen Gods met U zal zijn. Want indien wij,
zoowel in Holland als bier in Zeeland, den vijand de zee kunnen
ontnemen, dan valt er niet aan te twijfelen of hij zal zijn hoogmoed laten zinken. En van onzen kant zullen wij niet nalaten
naar ons vermogen in alles te voorzien en Ulieden steeds alle
ondersteuning, hulp en bijstand te verleenen die ons mogelijk is,
zonder onszelf in eenig opzicht te willen sparen, of eenigerlei
inspanning, bedreiging of gevaar te vermijden.
Gij zegt dat wij ons Leger opgebroken hebben en de manschappen in de steden hebben gelegd, maar dit is tegen
onzen wil geschied, aangezien zij, deels gedwongen door den
vijand, deels uit eigen beweging opgebroken zijn en wij hen
tegenwoordig met alle mogelijke middelen uit het platte land
trachten te krijgen. Wij verzoeken U dus nogmaals om in alle
onvervaardheid voor het welvaren van het land te blijven ijveren.
En als ons ondertusschen eenig ongeluk overkomt, daar moeten
wij den moed niet om verliezen, maar veeleer bedenken wat onze
zonden wel verdiend hebben en dat het in krijgszaken niet altijd
voorspoedig kan gaan. Wij, van onzen kant, willen niet nalaten
alles te doen wat ons maar mogelijk is en noch lijf, noch goed,
noch bloed daarvoor sparen.
Edele, dappere, beste, bijzondere Vrienden, onze Heer God
zij met U.
Dordrecht, 9 Augustus '573,
Uw goede Vriend,
Willem van Nassau
N. Bruinink
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A Monsieur, Monsieur le Conte Johan de Nassau,
mon Bien bon Frere

7

Mei 1574

IX

Toelichting
Deze brief is geschreven na den slag op de
Mookerheide, waar de graven Lodewijk en Hendrik
van Nassau en hertog .Christoffel van de Palts het
Leven lieten.
De Prins was zeer onder den indruk van deze
verliezen; zijn liefste brooder en drie van de beste
aanvoerders waren hem ontvallen. Dat hij allerlei
politieke mogelijkheden overwoog, en de Duitsche
hulp nooit heelemaal uitschakelde, ziet men
duidelijk. Men moet bij de iectuur ook bedenken,
dat de Prins intusschen Calvinist was geworden.
De geschiedenis van dozen brief is op zichzelf
interessant. Hij werd onderschept en kwam tenslotte in handen van Willem Lodewijk, toen
stadhouder van Friesland, die hem in 1593 aan
Maurits, zijn neef en vriend, zond met een aardig
briefje dat Groen, Archives I, 4, p. 386, niet geheel
volledig, afdrukte.
Aan het uiterlijk van den brief ziet men hoe
moeilijk de verzending moet geweest zijn. Wat bier
negen bladzijden druk is, werd geschreven op
anderhalve bladzijde folio in heel klein schrift. De
brief is zeer klein opgevouwen geweest en heeft
blijkbaar genaaid gezeten in 't een of ander
kleedingstuk, want hij is met gaatjes doorboord.
Twee fraaie lak-cachets sieren nog 't adres.
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Monsieur mon Frere,
Le dernier jour du mois passe, j'ay receu voz lettres du
2 5 e d'icelluy et suis este bien marri d'entendre par icelles que,
nonobstant toutes voz bonnes diligences, n'avez toutesfois sceu
entendre aulcune certitude de l'estat et disposition de monsieur
le duc Christophore 1 ) , ny de Messieurs mes freres 2 ) et, a la verite,
on faict grand tort a vous et a moy de nous celer leur mort, si
avant qu'il a pleu au Seigneur Dieu d'en disposer ainsy, vous
vueillant bien asseurer que ceste dissimulation apporte plus
d'interest que de soulaigement a toute la cause, et en mon particulier, j'en recois bien grand blasme, estimantz tous ceulx qui
s'en enquestent de moy que pour quelcque def fiance, je leur cele
la verite et s'imaginantz cest def fiance, chacun en parle a son
plaisir, tenantz la plus part par telle dissimulation les affaires du
tout perdues et hors d'espoire. je vous confesse qu'il ne m'eust
sceu venir chose a plus grand regret, si est ce que tousiours it nous
fault conformer a la volomte de Dieu et avoir regard a sa divine
providence, que celluy qui a respandu le sang de son filz unique
pour maintenir son eglise, ne fera rien que ce qui redondera a
l'avancement de sa gloire et maintenement de son eglise, oires
qu'il semble au monde chose impossible. Et combien que nous
tous viendrions a mourir et que tout ce povre peuple fusse
massacre et chasse, it nous fault toutesfois avoir ceste asseurance
que Dieu n'abandonnera jammais les siens dont voyons maintenant si memorable exemple en la France, au apres si cruel
massacre de tant de seigneurs, gentilzhommes et aultres personnes
de toutes qualitez, sexe et eaige et que chacun se proposoit la
fin et une enthiere extirpation de tous ceulx de la religion et de
la religion mesme, nous voyons ce neantmoings qu'ilz ont
derechieff la teste elevee plus que jammais, se trouvant le Roy 1
en plus de peines et fascheries que oncques auparavant, esperant
que le seigneur Dieu, le bras duquel ne se racourcit point, usera
de mesme puissance et misericorde envers nous.
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Or, pour changer de propos, et vous faire entendre l'estat
et disposition des affaires de par deca depuis la dicte deffaicte,
pouvez estre asseure, que tout le peuple de ces quartiers en a
este grandement effraye et de tant plus pour veoir les coeurs et
couraiges de noz ennemis tellement enflez qu'ilz se deliberent
avecq toute leur puissance, laquelle facillement et parlant
humainement, sans courir dangir ilz peuvent joindre, invahir
tout ce pays, en quoy ilz ne s'abusent du tout, car s'il y at peuple
au monde qui plustost se resiouit de quelques bonnes nouvelles,
aussy n'y at son pareil qui pour quelcque sinistre accident plustost
est abbatu, de sorte que je les voys en telles perplexite,
qu'ilz ne scaivent que faire, ny a quel bout commencer,
estimans estre du tout perduz sans qu'il y at plus aulcun moien
de secours.
II survient encoires ce malheur que le nouveau gouverneur 4 ) , comme j'entens, faict publier ung pardon bien ample,
pardonnant toutes chores passees et a tous, exceptant seullement
1 4 ou I 5 personnes. Je vous laise penser, si parmy ceste diversite
d'occurrences et contrarite de noz affaires, it n'y aura par deca
plusieurs qui se laisseront aller a achepter ce pardon ou pour le
moins seront plus froidz et retyffz a mettre l'orde requiz
aux affaires, par quoy it seront bon pour obvier a tous inconveniens de penser a quelcques moiens propres a les reconforter.
De mon costel vous pouvez estre asseure que je feray a cest
effect le debvoir aultant qu'en moy sera, et comme j'ay faict
jusques icy, prevoyant clerement que si ce pays est une fois
abandonne et remis au joug et soubs la tirannye des Espaignolz
qu'en tous aultres pays la religion s'en ressentira merveilleusement, voire, en parlant humainement, sera en termes d'estre
a jammais desracinee, sans qu'il en apparoistra quasi une
estincelle.
Les Allemans se pourroyent avecq le temps bien appercepvoir
du dommaige, comme aussy feront les Anglois, qui s'attendant aux
evenement et isues de noz affaires ont, comme ilz estimoient par
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grande prudence tousiours voulu temporiser, et les pouvres
Franchoys, qui de si franche volunte ont derechief prins les armes
pour le faict de la religion, seront en plus grandes perplexitez,
car advenant, que Dieu ne vueille, la perte de ce pays, faict bien
a craindre que le roy de France fera nouvelle ligue avecq le roy
d'Espaigne, pour tout en ung coup, s'ilz peulvent, extirper ceste
religion. Et de ma part, je tien que le samblant qu'ont faict les roys
de France et de Pologne 5 ) de nous favoriser et aider soit este plus
pour crainte qu'ilz avoient que le duc Christophore et mes freres
se fussent joinctz avecq ceulx de la religion en France que pour
aulcun bien, qu'ilz nous veuillent. Or, comment que ce soit, il
nous fault trouver quelcques moiens d'estre assitez, d'aultant qu'a
la longue ne pourrions subsister ny porter si grans fraiz et
despens, qui me faict vous prier de la mellieure affection qu'il
m'est possible, d'employer tout vostre entendemens et voz cincq
Sens a y trouver quelque remede convenable. Et a mon advis
seroit le plus prompt que les princes d'Allemaigne eussent voulu
advancher une bonne Somme de deniers, pour faire une juste levee,
tant d'infanterie que de cavallerie, et que cependant l'on
practycqua vers le roy de France, afin que Sa Ma te . soit
contente d'entrer en ferme accord avecq ses subjectz, leur permettant exercice libre de la religion avecq bonne seurete,
convertissant ses forces avecq celles du roy de Poloingne et de
ceulx de la religion, contre le roy d'Espaigne, et la levee qui se
feroit en Allemaigne, viendroit aussv a son ayde et secours, ce
qui se feroit tant plus seurement, d'aultant que le roy d'Espaigne
de se doubteroit jammais que telle levee se feroit contre luy pour
le service du roy de France, et pour tant plus a cela encouraiger
le roy de France, que les princes d'Allemaigne luy promectent
qu'accordant la religion avecq le libre exercice d'icelle a ses
subjectz, qu'ilz feront une ligue avecq luy, pour l'ayder et
deffendre contre et envers tous ceulx qui pour ceste cause le
vouldroyent oultraiger et courir sus. D'aultre part il me semble
qu'on pourroit bien mener ce pays si avant qu'il se mectront
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entierement soubz la protection, institutions et ordonnances du
Sainct Empire, contribuant aultant que trois Electeurs 6 ) et
faisant quelcque ligue avecq les villes de Hanssen 7 ) , ainsy qu'ilz
trouveront convener, en mectant en avant quelcque aultre
moien dont vous pourrez adviser, car je vous veulx bien confesser
ouvertement, que j'ay la teste tellement etourdie d'une si grande
multitude d'affaires et mesmes de regret et melancolie pour la
perte de monsieur le duc Christophore et de mes freres, lesquelz
je tiens asseurement mortz que je ne scay a grand peine ce que
je faiz. Et toutesfois si la volunte du Seigneur a este telle, nous le
debvons porter patiemment. Et a ce regard, pour ne retourner a ce
triste subiect, je viendray a respondre a vos dictes lettres qui consistent en trois poinctz ou demandes, asscavoir en premier lieu quel
chieff ou commissaire general se pourra eslire et mectre pour la
gensdarmerie par de 6; pour le second, quelle bestallinge 8 ) et
asseurance qu'on leur vouldroit donner; et pour le troisiesme
par oil on pourra passer avecques les Bens tant de pied
qu'a. cheval.
En satisfaction desquelz poinctz, je vous diray premierement,
quant a ce qui touche le chief f, il est plus que necessaire qu'il y
ait ung pour conduire et mener les trouppes tant Allemandes que
Francoises et Walonnes, mais je ne cognois aulcuns, puisque nous
sommes privez de ceulx, sur lesquelz j'avois hasty tout mon
fondement et tout mon espoir, car quant a vous, oires qu'en
verite il n'y auroit personne plus propre et idoine, si est-ce que
jammais je ne vous oserois importuner, scaichant fort bien qu'il
n'y auroit aulcune raison de mectre toute nostre maison en hazard
de se perdre.
Aussy est il necessaire qu'il y ait tousiours quelcque ung par
dela qui tienne correspondence, tant avecq les princes d'Allemaigne, qu'aultres potentatz et villes, ce que personne ne peult
mielx faire que vous, tant pour l'entiere affection, que je scay
que vous avez a ceste nostre juste cause, qu'aussy pour ce
qu'estez fort bien imbu de la pluspart de noz affaires, ayant
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mesmes cognoissance de ce qui s'est traicte avecq les roys de
France et de Poloingne, la reyne d'Angleterre 9 ) , les aultres princes
et villes, et aussy sur le faict de la Ligue, qui est bien le principal
poinct et lequel, si avant que bientost it se pourroit mectre en
train, nous apporteroit fort grand soulagement.
Je scai qu'il y at plusieurs bons et vaillans chef fs d'armee
en Allemaigne, mais celluy qui nous seroit duisable, fauldroit qu'il
eust nostre faict a coeur et qu'il en fisse estat comme si c'estoit
son propre faict sans estre aulcunement addonne a son particulier.
D'aultre part seroit requiz qu'il eust cognoissance de la langue
francoise, or a cela je ne trouverois personne plus idoine que le
couronnel Zwendy ") , mais je cognois assez que ne le pourons
avoir, seullement je le diz par exemple, of in que puissions choisir
ung, approchant des qualitez dudict Zwendy, le plus prez que
faire ce pourra. J'en avois denomme aulcuns a Stenzel ") , pour
vous en faire rapport, et entre aultres le conte Ulraert de
Mansfelt ") , le conte de Barby 13 ) , le marischal de Hessen 14 ) ,
George van Holl 15 ) , Dietz van Scoonberg ") , ne cognoissant pour
le present aultres.
Quant aulx princes, je ne stay nulz qui en vouldroient
prendre la peine, et de tous ceulx que j'ay denomme, n'y at
aulcun qui scaiche la langue franchoyse que Dietz van Schoonbergh, et comme je ne s tay aulcun qui nous seroit plus duisable,
aussy si avant qu'il s'y vouloit employer, je ne vois occasion
quelconcque qui nous debvroit empescher de l'accepter, si ce
n'estoit pour ce qu'il pourroit estre en mauvais mesnaige avecq
monseigneur le conte Palatin ") ou bien avecq les contes, pour le
faict de Bitsch 18 ) , ou pour ce qu'il est au service du roy d'Espaigne
ou aultre semblable raison et toutesfois je remectz le tout a vous
et aux aultres noz seigneurs et amiz et me samble qu'il ne sera
que bon d'en avoir aussy l'advis de monsieur Dathenus ") .
II m'est depuis venu en pensee encoires ung aultre moyen
)
et c'est puisque monsieur le prince de Conde 20 — comme j'ay
entendu — est arrive a Heydelbergh, de luy faire entamer quel89

cque chose sur ce propos et par ung tiers, non pas comme venant de
vous, sonder s'il ne vouldroit accepter la charge de mener les
gens de guerre vers ce pays, luy donnant Dietz van Scoonbergh
ou aultre pour lieutenant. Et pour a ce tant plus inciter ledict
seigneur Prince, serviront de luy alleguer combien en cela il
pourroit advancer les affaires de la France. Car premierement il
mectra le Roy en grande jalousie, d'aultre part estant icy, il
peult a toutes heures avoir nouvelles et advis de France. Il se
peult beaulcoup plus aisement retirer en la France, soit a la
Rochelle ou aultre part, quand il verra le temps et le trouvera
requiz. D'icy il peult traicter avecq les Allemans en cas qu'il veult
faire quelque levee, s'il treuve convenir. II peut equipper navires
pour le secours de ceulx de la Rochelle ou aultres de la France,
en quoy graces a Dieu, aeons de bons et grans moyens de l'ayder
et assister. Il obligera tout ce pays a luy faire service et secours
et a ceulx de son party. Si le roy de France veult faire quelcque
traicte avecq ceulx de ce pays et vueillant a nostre secours envoyer
soldatz et navires, il sera constrainct d'y envoyer ledict sieur
Prince, a cause que les Estats ne se vouldront fier a aultre
qu'a, luy pour le bon service, qu'il leur auroit faict de leur
avoir amene ce secours et forces, et ainsy aura les forces des
ennemis en ses mains, et sera respecte et craint du Roy, sans
plusieurs aultres commoditez, qui luy en viendront et a ceulx
de la religion en France, comme par semblables inductions luy
pourra faire entendre celluy qui luy en tiendra le propos;
qui est tout mon Frere, ce que sur ce premier poinct je
vous scaurois dire.
Au regard du deuxiesme poinct qui touche la bestallinge et
asseurance, je ne vous en scaurois dire aultre, sinon que
premierement il fault que nous entendons des gens de guerre,
quelle asseurance ilz demandent n'estant en nostre pouvoir leur
donner aultre qu'obligations des Estatz, d'aultant que je me
doubte qu'il n'y at ville en Allemaigne laquelle vouldroit
s'obliger pour nous, craindant de tomber en l'indignation, ou de
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1'Empereur ou de roy d'Espaigne, mais si, avant que les Princes
avecq le roy de France, ou celluy de Poloingne nous vouldroyent
prester leur credyt pour trois ou quatre mois et au reste se
contenter des obligations des Estatz, j'estime gull n'y auroit
difficulte quelconcque de ce costee icy. Quant a la bestallinge, il
fauldrat regarder de la faire a nostre plus grand advantaige, mais
je voys peu d'apparence de la pouvoir obtenir moindre qu'estoit
Celle de Ernst von Mandelsloo 21 ) .
Or, puisque l'ennemy at eu tant de loisir pour s'armer, il
me samble que faisant levee seullement de trois ou quatre mille
chevaulx n'y prouffyterons guerres, puisque j'entens l'ennemy
peult mectre six mille chevaulx en campaigne, parquoy me
sembleroit plus expedient d'assembler les Franchoyses et Walons
avecq quelcques pycqueners allemans et male chevaulx, ou bien
sans chevaulx et incontinent les faire encheminer vers Emden,
pour faire l'entreprinse de Fernesum, dont par Pompeius Uf fkens ") vous ay mande.
Estant aultrement a craindre que, laissant ceulx de Carpal')
longuement oil ilz sont, ilz ne soient enfin battuez des ennemis
ou que les dictes ennemis avecq leur cavaillerie ne leur couppent
le passaige, de sorte que par apres, ilz ne pourront gaigner la mer.
A ceste cause je vous ay envoye ledict Uffkens qui cognoist tout
ce passaige, afin qu'il vous imforme de tout, et seroit bon, tout
aussystost qu'aurez communicque avecq luy de regarder, si
peultestre l'on scauroit se saisir dudict Fernesum ou, en cas qu'il
n'y auroit moien de s'emparer dudict Fornesum, qu'alors il
fauldroit regarder oil l'on se pourroit embarquer en toute
seurete, fust ce vers Embden, vers Bremen ou quelcque aultre
part en ces quartiers la. Car de passer par terre icy vers nous, je
n'y vois grand apparence, si l'on nest si fort qu'on puisse tousiours
livrer la bataille aux ennemis, et n'y a que ces deux voyes et
n'estant le passaige par terre du costel de la Meuse presentement
faisable pour les raisons susdictes, reste seullement de choisir la
voye de la mer, sur quoy il se fault necessairement resoulder,
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et pour prendre ce chemyn ne sera besoing de beaucoup de
cavallerie que cependant toutesfois ne pourra que Bien servir
de faire samblant qu'on en faict grande levee, pour amuser
l'ennemy.
Aussy en tout evenement ne seroit que bon d'avoir tousiours
quatre ou cincq mille chevaulx a la main pour s'en servir aux
occasions et moiens extraordinaires que le Seigneur Dieu nous
vouldroit envoyer ou quant il plaisroit aux princes se resouldre
de nous ayder que alors les dicts chevaulx nous viendroient fort
a propos.
Quant a l'argent, les Estatz, estans presentement assemblez,
m'ont accorde la somme de cent et cincquante mille florins par
mois, six mois durant ou si longuement qu'il sera besoing qui
est a la verite une belle et grande somme et m'esbahys qu'apres
tant de foulles et desgast du pays, ilz le peuvent encoires trouver.
Et ce neantmoings mectant les mises en contrepoix, je treuve que
venons encoires trop court de beaucoup, et estans noz mises
ordinaires si grans et que ne les pouvons eviter ains necessairement,
il nous les fault porter si voulons maintenir le pays. Je voys fort
peu d'apparence de pouvoir furnir a chose extraordinaire, si
ne trouvons quelcque ung qui nous secoure, et me souvient a ce
propos de ce qu'aultrefois je vous ay dict que l'on pourroit
maintenir ce pays contre toutes les forces du roy d'Espaigne
l'espace de deux ans, mais qu'alors aurions necessairement besoing
d'estre secouruz, oires que Dieu le peult maintenir sans aultre
secours, ainsy qu'il a faict jusques icy, mais i' en parle humainement, et comme les deux ans s'en vont de brief f expirer, il seroit
plus que temps que quelcques princes et potentatz nous eussent
tendu la main, que s'il ne se treuve aulcun de ceste volunte et que
par faulte de secours nous serions perduz, au nom de Dieu, soft ! :
tousiours aurons cest honneur d'avoir faict ce que nulle aultre
nation n'a faict devant nous, assavoir de nous estre deffendus et
maintenuz en ung si petit pays contre si grans et horribles effortz
de si puissans ennemis sans assistence quelconcque. Et quant les
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pouvres habitans d'icy, delaissez de tout le monde, vouldroyent
toutesfois opiniastrer, ainsy qu'ilz ont faict jusques a maintenant,
et comme j'espere qu'ilz feront encoires et que Dieu ne nous
veuille le chastier et du tout perdre, it cousteroit aux Espaignolz
encoires la moictie d'Espaigne, tant en biens qu'en hommes, devant
qu'ilz auront la fin de nous.
Et of in, Monsieur mon Frere, que puissiez veoir nostre
despence ordinaire seulement en gens de guerre et navires, sans
y comprendre les choses extraordinaires, comme artillerie,
munition, pionniers, fortifications, traictemens des gouverneurs,
messagiers, espies, commissaires que l'on envoye deca dela,
defroyemens agens es cours des princes et aultres semblables
choses, je vous feray icy ung sommier recueil des gens de guerre et
batteaulx que nous avons. Et premierement avons icy en
Zuythollande, soixante et unze compaignies tant francoyses,
angloises, escossoises, walonnes que flamenges; en Zeelande
quatorze, en Waterlande vingt.
Quant aux batteaulx, nous avons en Hollande six fliesboots
vingt aultres navires, tant drummelaer, cromstevens 24 ) que
hues ") ; en Zeelande unze grandes navires, six fliesbootz et trente
cromstevens et hues; en Watt [ e ]rland huict grandes navires, six
galeres, cincq fliesboots, dix Boyers, et aultres appelez waterschepen qui font en tout, y comprins les galeres, cent et deux
batteaulx de guerre qui est tout ce que presentement ie vous
scaurois escripre sur l'estat de noz affaires et la necessite qu'avons
d'estre aidez, esperant en brief f vous envoyer quelcqu'ung qui
vous pourra encoires plus particulierement enclaircir le contenu
en ceste.
Et cependant ie vous prie encoires ung bon coup de haster
tant que pourrez l'enterprinse de Fornesum laquelle je voys bien
advantaigeuse a noz affaires et la treuve aisee a executer, moyennant qu'il y at quelcques ungs cognoissans ung peu le pays, ainsy
que vous ay mande par Uffkens, comme aussy luy mesmes en a
bonne cognoissance et ie ne stay homme plus propre a cest effect.
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Qui sera l'endroict ou me recommandant tres of fectueusement en vostre bonne grace, je supplieray Dieu vous donner,
Monsieur mon Frere, en parfaicte sante, heureuse et longue vie.
Escript a Dordrecht, ce VII e jour de May, '574.
Vostre bien bon frere a vous faire service,
Guille. de Nassau
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I ) Christoffel, hertog van de Palts.
2) Lodewijk en Hendrik, graven van Nassau.
3) Karel IX.
4) Don Louis de Requesens.
5) Hendrik, hertog van Anjou, koning van Polen, de latere Hendrik
Op verschillende plaatsen staat Bologne voor Pologne.
6) Er waren in 't Duitsche R.ijk zeven keurvorsten.

III.

7) Hanze-steden.
8) Bestallinge = bestallunge, bestelbrieven, waarop (le aanvoerders troepen
mochten werven.
9) Elizabeth.
10) Lazarus von Schwendi, een krijgsoverste.
11) Stenzel van Nanisloo, een vertrouwensman van den Prins.
12) Ulraert of Vollrath, graaf van Mansveld.
13) Buchard, graaf van Barbi.
14) Friedrich von Rolzhauzen, maarschalk van Hessen.
15) George van Ho11, een Duitsch legeraanvoerder, vroeger in dienst van Philips II.
16) Dietrich von Schonberg, aanvoerder van 's Prinsen cavalerie.
7) Paltsgraaf Johan Casimir.
18) Bitscb, een versterking bij Straatsburg tegen Palts-Tweebruggen aan, niaar
de quaestie, die daarmee was, is mij niet bekend, tenzij bet dezelfde is als in 1573
toen de hertog van Lotharingen het graafschap, dat van den graaf van Hanau was, bezette.
19) Petrus Dathenus, een Calvinistisch theoloog, die een groote rol gespeeld heeft.
20) Henri de Bourbon, grins van Conde.
21) Een man van hoogen rang in 't leper van den Prins in 1572.
22) Hij was een Oostfries.
23) Een kasteel in de buurt van Keulen.
platbeckens - drymmelaers'', vaartuigen, vroeger op de binnen24) „K.romstevens
wateren gebruikt.
25) Heade, een platboomd vaartuig met een mast, voerende een gaffel en een stagzeil.
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Aan den Heer Graaf Jan van Nassau, mijn welbeminden broeder

Waarde Broeder,
Den laatsten dag van de vorige maand heb ik Uw brieven
van den 2 5 sten 1.1. ontvangen en het heeft mij zeer verdroten
daaruit te vernemen dat Gij, niettegenstaande al Uw groote
moeite, toch niets te weten zijt kunnen komen omtrent den
toestand en het welzijn van Hertog Christoffel en van mijn
broeders. Men doet voorwaar, zoowel U als mij, groot onrecht
met ons hun dood te verbergen, gesteld het Gode behaagd heeft
dit aldus te beschikken. Want ik wil U wel verzekeren dat dit
verbloemen van de waarheid meer kwaad dan goed doet aan de
gansche zaak. 1k, persoonlijk, word er zeer om gelaakt, aangezien
alien die er mij naar vragen, vermeenen dat ik hun, uit een of
ander wantrouwen, de waarheid verberg. En nu zij zich dat
wantrouwen in het hoofd hebben gehaald, praat ieder daar naar
genoegen over en de meesten zijn van oordeel dat door deze
geheimhouding de taken geheel en al verloren en hopeloos zijn.
1k beken U dat Been gebeurtenis mij meer verdriet had kunnen
berokkenen. Echter moeten wij ons immer aan Gods wil onderwerpen en bouwen op Zijn hoogere beschikking, want Hij, die
het bloed van Zijn eenigen Zoon heeft vergoten om Zijn kerk te
handhaven, zal niets doen dan wat tot Zijn eer en tot bescherming
van Zijn Kerk strekt, ja, zelfs als het in de oogen van de wereld
onmogelijk schijnt. En ook, al kwamen wij alien te sterven en
al werd dit heele arme yolk uitgemoord en verjaagd, dan moeten
wij toch volharden in de overtuiging dat God de Zijnen nooit zal
verlaten. Hiervan zien wij thans zulk een gedenkwaardig voorbeeld in Frankrijk: nadat daar zooveel Heeren, edellieden en
andere personen van alle rangen, geslacht en leeftijd, zoo wreed
vermoord werden en een ieder zich het einde en een volkomen
uitroeiing van de hervormden en van den godsdienst zelf voor
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oogen stelde, zien wij desniettemin dat zij wederom de hoofden
hooger dan ooit oprichten en dat de Koning meer zorgen en
ergernis heeft dan ooit tevoren. Laten wij hopen dat de Heer
God, Wiens arm steeds even krachtig blij ft, ons eenzelfde macht
en mededoogen zal blijven betoonen.
Om nu echter van onderwerp te veranderen en U inzicht
te geven in den stand van zaken in deze gewesten, sinds de bewuste
nederlaag: Gij kunt er verzekerd van zijn dat het gansche yolk
bier er zeer door ontsteld is. En des te meer omdat zij zien dat
de durf en de moed van onze vijanden zoozeer is aangewakkerd,
dat dezen er over beraadslagen om met bun geheele strijdmacht
— die zij gemakkelijk en, menschelijkerwijze gesproken, zonder
gevaar te loopen, verzamelen kunnen — dit gansche land te
overweldigen. En hierin vergissen zij zich geenszins, want zoo er
B een yolk ter wereld is dat zich spoediger verheugt over eenige
goede tijdingen, zoo ook heeft het zijns gelijke niet om zich
spoediger terneer te laten slaan door de een of andere noodlottige
gebeurtenis. Aldus zie ik hen in zoo groote verslagenheid, dat zij
niet weten wat te doers en waarmede te beginners, overtuigd dat
zij geheel en al verloren en van alle redmiddelen verstoken zijn.
Hierbij komt nog deze ramp, dat de nieuwe landvoogd, naar
ik boor, kwijtschelding van straf in breeders kring laat uitvaardigen, waarbij hij alle vroegere zaken en iedereen vergeeft,
met uitzondering slechts van 1 4 of 1 5 personen. Ik geef U te
denken of, door deze wijziging van de omstandigheden, gepaard
met onzen tegenspoed, niet verscheidene lieden in deze gewesten
er toe zullen overgaan zich deze kwijtschelding van straf te
verzekeren, of zich in elk geval minder ijverig zullen toonen en
onwillig om de noodige orde in de zaken te brengen. Om aan al
deze moeilijkheden tegemoet te komen, zou het goed zijn eenige
middelen te bedenken die hen opnieuw zouden kunnen opwekken.
Gij kunt er, wat mijzelf aangaat, verzekerd van zijn dat ik
in dat opzicht mijn plicht, zooveel ik kan, zal betrachten, zooals
ik dit totnogtoe gedaan heb. Want ik voorzie duidelijk dat,
7
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wanneer dit land eenmaal aan zijn lot wordt overgelaten en onder
het juk en de heerschappij der Spanjaarden wordt teruggebracht,
de hervormde godsdienst in alle andere landen waar hij beleden
wordt, er zeer sterk den terugslag van zal ondervinden, j a zelfs,
menschelijkerwijze gesproken, kans loopt voor immer te worden
uitgeroeid, zonder dat er haast een vonkje van overblij ft.
De Duitschers zouden mettertijd deze schadelijke gevolgen
wel kunnen bemerken, evenals ook de Engelschen, die in
afwachting van den gang en afloop van onze taken — uit
groote voorzichtigheid, naar zij meenden -- steeds tijd hebben
trachten te winnen. En de arme Franschen die, om der wille van
den godsdienst, opnieuw zoo bereidwillig de wapens hebben
opgenomen, zullen in nog grooter verlegenheid geraken. Want,
verondersteld, hetgeen God verhoede, dat dit land verloren ging,
dan ware te vreezen dat de Koning van Frankrijk een nieuw
verbond zou sluiten met den Koning van Spanje, om zoo mogelijk,
eens en voor g dezen godsdienst uit te roeien. En ik voor mij
geloof dat de schijn, dien de Koningen van Frankrijk en Polen
zich gegeven hebben om ons te begunstigen en te helpen, veeleer
voortkwam uit de vrees die zij koesterden dat Hertog Christof fel
en mijn broeders zich bij de belijders van den hervormden godsdienst in Frankrijk zouden aangesloten hebben, dan dat zij ons
werkelijk iets goeds toewenschen. Hoe het nu ook zij, wij
moeten de middelen zien te vinden om geholpen te worden, temeer
omdat wij het op den duur niet zouden kunnen volhouden, noch
zulke groote kosten kunnen blijven dragen. Dit doet mij
U met den meest hartelijken aandrang die maar mogelijk is,
vragen, er Uw geheele verstand en Uw vijf zinnen op te zetten
een goede uitkomst te bedenken. En naar mijn meening zouden
wij er het snelst mee gebaat zijn, wanneer de Duitsche vorsten een
flinke som gelds wilden voorschieten, om de noodige infanterie
zoowel als cavalerie aan te werven. Men zou dan onderwijl met den
Koning van Frankrijk in onderhandelingen moeten treden, opdat
Z.M. de voldoening smake met zijn onderdanen tot een vastc
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overeenstemming te geraken, door hun de vrije uitoefening van
hun godsdienst, onder waarborg van alle veiligheid, toe te staan.
Zoodoende zou hij zijn strijdmachten, met die van den Koning
van Polen en van de hervormden, tegen den Koning van Spanje
kunnen keeren. De lichting van troepen in Duitschland zou hem
ook tot hulp en steun komen en dit des te zekerder, omdat de
Koning van Spanje nooit zou vermoeden dat een dergelijke lichting tegen hem en ten dienste van den Koning van Frankrijk
plaats had. En om den Koning van Frankrijk hiertoe nog meer
aan te moedigen, ware het wenschelijk dat de Duitsche vorsten
hem beloofden dat zij, indien hij zijn onderdanen toestond den
hervormden godsdienst te belijden, en vrijelijk uit te oefenen, een
verbond met hem zouden sluiten, om hem te helpen en hem te verdedigen tegen ieder die hem om die reden zou willen beleedigen of
aanvallen. Ook geloof ik dat men dit land er wel toe zou kunnen
brengen zich geheel en al onder de bescherming, de instellingen en
de verordeningen van het Heilige Rijk te plaatsen en evenveel bij
te dragen als drie keurvorsten; voorts een of ander verbond met
de Hanzesteden te sluiten, al Haar men dit het best zou achten,
waarbij men nog een andere mogelijkheid zou kunnen voorstellen, iets, waaromtrent Gij van advies zoudt kunnen dienen.
Want ik wil U wel openlijk bekennen dat mijn hoofd zoo dof is
van de groote menigte taken die het doen omloopen en ook
van verdriet en neerslachtigheid over het verlies van Hertog
Christof fel en van mijn broeders, aan Wier dood ik niet twij fel, dat
ik nog maar nauwelijks weet wat ik doe. Toch moeten wij dit, als
het Gods wil is geweest, geduldig dragen. Dit voor oogen houdende
en om niet op dit droeve onderwerp terug te komen, zal ik er toe
overgaan Uw brieven, waarvan reeds sprake is geweest, te beantwoorden. Gij legt mij daarin drie punten, of vragen voor: ten
eerste, welken aanvoerder of commissaris-generaal men zou
kunnen kiezen en aan het hoofd plaatsen van de krijgslieden
daarginds; ten tweede, welke voorwaarden van aanwerving en
welke waarborgen men zou willen stellen; en wat het derde punt
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betreft, waar men met die manschappen, zoowel te voet als te
paard, door zou kunnen trekken.
Ter beantwoording van deze punten wil ik U in de eerste
plaats zeggen dat het, wat den aanvoerder aangaat, meer dan
noodzakelijk is dat er een is, om zoowel de Duitsche als de Waalsche
troepen te vergezellen en te Leiden. Maar ik weet niemand, omdat
wij beroofd zijn van hen op wie ik zoozeer gebouwd en al
mijn hoop gesteld had. Want wat U betreft, hoewel voorzeker
niemand geschikter en bekwamer zou zijn, toch zou ik U dit nooit
durven opdringen, omdat ik zeer wel weet dat er geen enkele
reden is om ons gansche Huis aan ondergang bloot te stellen.
Bovendien is het noodig dat daarginds altijd iemand is die,
zoowel met de vorsten van Duitschland als met andere machthebbers en steden, de briefwisseling onderhoudt. Dit kan niemand
beter doen dan Gij, deels om de algeheele toewijding die ik weet
dat Gij voor onze rechtvaardige zaak hebt, deels omdat Gij
zeer grondig van de meeste onzer aangelegenheden op de hoogte
zijt. Gij kent zelfs de onderhandelingen die gevoerd zijn met de
Koningen van Frankrijk en Polen, de Koningin van Engeland en
de andere vorsten en steden. Ook van de Ligue -- het belangrijkste punt — weet Gij af, en zij zou, wanneer zij zeer spoedig
in werking kon treden, ons een groote verlichting brengen.
Ik weet dat er verschillende goede en dappere legeraanvoerders in Duitschland zijn, maar degene die ons van werkelijk
nut zou zijn, zou onze zaak met zijn hart moeten aanhangen,
en er mee bezield zijn alsof het zijn eigen aangelegenheid betrof,
zonder ook maar eenigszins met zijn persoonlijke Belanger
vervuld te zijn. Voorts zou het een vereischte zijn dat hij bekend
ware met de Fransche taal. In dit opzicht zou ik niemand geschikter vinden dan Kolonel Schwendi, maar ik weet wel dat wij
hem niet zouden kunnen krijgen. Ik noem hem dan ook alleen
maar als voorbeeld, opdat wij iemand kiezen die de eigenschappen
van genoemden Schwendi het dichtst mogelijk benadert. Ik heb er
eenigen aan Stenzel opgenoemd om U daarvan verslag te doen,
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onder anderen Graaf Ulraert van Mansveld, Graaf van Barbi,
Maarschalk van Hessen, Graaf van Holl, Dietrich van Schonberg,
want anderen weet ik er op het oogenblik niet.
Wat den vorsten aangaat, weet ik er niet een die er de moeite
voor over zou hebben, en onder alien die ik heb opgenoemd is
er niemand die de Fransche taal kept, behalve Dietrich van Schonberg. En daar ik niemand weet die ons van meer nut zou zijn
— gesteld dat hij het op zich zou willen nemen — zie ik geen
enkele reden die ons zou moeten verhinderen hem te benoemen,
tenzij omdat hij op slechten voet zou kunnen staan met den
Paltzgraaf, ofwel met de Graven, naar aanleiding van de zaak
van Bitsch, of omdat hij in dienst is van den Spaanschen koning,
of om een andere dergelijke reden. Nochtans iaat ik alles aan U en
aan onze andere Heeren en vrienden over, en ik meen dat het wel
goed zou zijn ook het oordeel van den Heer Dathenus in te winnen.
Ik heb sindsdien nog een andere mogelijkheid bedacht,
namelijk om den Prins van Conde — daar hij naar ik verneem,
in Heidelberg is aangekomen — er toe te brengen iets in die zaak
te laten ondernemen, en hem door een derde — niet alsof het
denkbeeld van U kwam — te laten polsen of hij de opdracht zou
willen aanvaarden om de krijgslieden naar dit land te brengen;
men zou hem dan Dietrich van Schonberg, of iemand anders, tot
luitenant kunnen geven. En om genoemden Prins des te gereeder
hiertoe te brengen, zou het dienstig zijn dat men er hem op wees
hoezeer hij zoodoende de belangen van Frankrijk zou bevorderen.
Want in de eerste plaats zou hij een hevige ijverzucht bij den
Koning opwekken, ook kan hij, als hij bier is, ieder oogenblik
tijding en advies uit Frankrijk ontvangen. Hij kan zich veel gemakkelijker in Frankrijk terugtrekk en — hetzij te La Rochelle of
elders — wanneer hij den tijd hiervoor ziet komen en het noodig
zal achten. Van hieruit kan hij met de Duitschers onderhandelen,
in geval hij het wenschelijk acht eenige troepen aan te werven. Hij
kan schepen uitrusten om onze lieden in La Rochelle of elders in
Frankrijk te hulp te komen: in dit opzicht hebben wij, Gode zij
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dank, goede en groote middelen om hem te helpen. Hij zal dit
gansche land verplichten om hem en zijn partijgenooten van
dienst en hulp te zijn. Indien de Koning van Frankrijk eenig
verdrag wil sluiten met de personen in dit land, en ons tot steun
soldaten en schepen wil zenden, zal hij genoodzaakt zijn er
genoemden Prins been te sturen, omdat de Staten niemand
anders dan hem zouden willen vertrouwen, vanwege den
grooten dienst dien hij hun betoond zou hebben, door hun die
hulp en strijdmachten te hebben gebracht. Aldus zal hij
de strijdmachten der vijanden in de hand hebben en door den
Koning geeerbiedigd en gevreesd worden, zonder nog andere
gunstige taken te noemen, die hiervan voor hem en de
hervormden in Frankrijk het gevolg zouden zijn. Door dergelijke
verlokkende opsommingen kan degene die hem de zaak uiteen
zal zetten, hem tot het gewenschte inzicht brengen, en dit is alles,
waarde broeder, wat ik U aangaande dit eerste punt zou weten
te zeggen.
Ten opzichte van het tweede punt, dat de voorwaarden
van aanstelling en den waarborg betreft, hierover kan ik U niets
anders zeggen dan, ten eerste, dat wij van de krijgslieden moeten
hooren welken waarborg zij vragen, aangezien wij niet bij machte
zijn hun iets anders dan schuldbrieven van de Staten te geven.
Temeer omdat ik er niet aan twijfel of geen stad in Duitschland
zou zich ten onzen bate waarborg willen stellen, want zij zouden
vreezen hiermee de verontwaardiging van den Keizer of van den
Koning van Spanje op te wekken. Maar, als de Vorsten, met den
Koning van Frankrijk, of dien van Polen, ons voor drie of vier
maanden crediet wilden verleenen, en zij zich voor het overige
tevreden wilden stellen met de schuldbrieven van de Staten, dan
vermeen ik dat er van dezen kant hoegenaamd geen bezwaren
zouden zijn. Wat de werving betreft, moeten wij er voor zorgen
dat deze op de voor ons voordeeligste wijze geschiedt, echter lijkt
het mij niet zeer waarschijnlijk dat zulks ons minder zal kosten
dan indertijd die van Ernst van Mandelsloo.
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Maar aangezien de vijand zooveel tijd heeft gehad om
zich te wapenen, schijnt het mij toe, dat, als wij slechts drie
of vierduizend paarden laten aanwerven, wij daar niet veel
voordeel van zullen hebben, want ik denk dat de vijand zesduizend
paarden in het veld zal kunnen brengen. Daarom vermeen ik
dat het doelmatiger zou zijn de Franschen en Walen, met eenige
Duitsche pikeniers en duizend paarden samen te brengen, ofwel
zonder paarden, en hen dadelijk naar Emden te laten oprukken,
voor den veldtocht tegen Farnesum, waaromtrent Pompejus
Uffkens U namens mij bericht heeft.
Anders ware het te vreezen dat, wanneer de manschappen
van Carpen lang daar werden gelaten, waar zij zijn, zij ten slotte
door de vijanden verslagen zouden worden, of dat die vijanden
hun, met hun cavalerie den doortocht zouden afsnijden,
zoodat zij daarna de zee niet meer konden bereiken. Om die
reden heb ik U genoemden Uffkens, die dien geheelen doorgang
kent, gezonden, opdat hij U van alles op de hoogte stelle. En het
zou goed zijn om, zoodra Gij met hem beraadslaagd zult hebben,
te overwegen of men zich van genoemd Farnesum zou kunnen
meester maken, of in geval dit niet mogelijk zou zijn, er over te
denken waar men zich in alle veiligheid zou kunnen inschepen,
hetzij bij Emden, bij Bremen, of elders in die streken. Want ik zie
geen goede mogelijkheid om over land bier naar ons toe te komen,
tenzij men zoo sterk is dat men altijd slag kan leveren tegen den
vijand. Slechts deze twee wegen staan open en nu de doortocht
over land aan dezen kant van de Maas thans niet uitvoerbaar is
— om bovenvermelde redenen — blij ft ons alleen den weg over
zee te kiezen, waartoe men noodzakelijk zal moeten besluiten. En
om dezen weg te nemen zal men niet veel cavalerie van noode
hebben; het zou ons echter zeer dienstig zijn den schijn aan te
nemen alsof wij er een groote aanwerving van deden, ten einde
den vijand om den tuin te leiden.
Ook zou het, met het oog op alle gebeurlijkheden, raadzaam
zijn altijd vier- of vijfduizend paarden bij de hand te houden,
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om die ter beschikking te hebben bij buitengewone gelegenheden
en kansen die de Heer God ons zou willen schenken; gesteld ook
dat het den Vorsten zou behagen om te besluiten ons te helpen,
dan zouden deze paarden ons zeer te pas komen.
Wat het geld betreft, de Staten, die op het oogenblik vergaderen, hebben mij een bedrag van honderdvijftig duizend
gulden per maand toegezegd, voor de duur van zes maanden, of
zoolang het noodig zal zijn, hetgeen voorwaar een mooie en groote
som is en het verwondert mij dat zij Naar, nadat het land zoodanig vertreden en verwoest is, nog kunnen vinden. Niettemin,
wanneer ik de uitgaven hier tegenop weeg, dan bevind ik dat
wij nog veel te kort komen. En daar onze gewone onkosten
zoo groot zijn en wij die niet vermijden kunnen, maar hen
noodzakelijk moeten dragen, indien wij het land willen behouden,
zie ik weinig kans om in buitengewone omstandigheden te voorzien, tenzij wij iemand vinden die ons helpt. Naar aanleiding
hiervan herinner ik mij dat ik U vroeger gezegd heb, dat men
dit land gedurende een tijdruimte van twee jaar tegen alle
strijdmachten van den Koning van Spanje zou kunnen handhaven, maar dat wij dan noodzakelijk hulp noodig zouden
hebben. Voorzeker kan God ons land zonder andere hulp
behouden, zooals Hij tot nog toe heeft gedaan, maar ik spreek
hier menschelijkerwijze. En nu die twee jaar weldra ten einde
loopen, zou het hoog tijd zijn dat eenige Vorsten en machthebbers
ons hun steun verleenden. Ware er echter geen enkele te vinden
die dit zou willen, en zouden wij door gebrek aan hulp ten onder
gaan, in Gods naam, dan zij het zoo ! Ons blij ft dan toch altijd
de eer, gedaan te hebben wat geen ander yolk voor ons gedaan
heeft, teweten, dat wij ons in zulk een klein land, zonder eenigen
bijstand, verdedigd en in stand gehouden hebben, tegen zoo
groote en verschrikkelijke krachtsinspanningen van zulke
machtige vijanden. En wanneer de arme inwoners hier, door
iedereen verlaten, toch wilden volharden, zooals zij tot nog toe
gedaan hebben, en zooals ik hoop dat zij zullen blijven doen, en
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wanneer God ons wil kastijden en geheel ten onder doen gaan,
dan zou het den Spanjaarden nog de haft van Spanje kosten —
zoowel in goederen als menschen — voordat zij met ons hadden
afgedaan.
En nu, waarde Broeder, zal ik U een beknopt overzicht
geven van de krijgslieden en schepen die wij bezitten, opdat Gij
onze gewone uitgaven kunt overzien: alleen wat schepen en
krijgslieden betreft en de buitengewone zaken niet inbegrepen,
als: artillerie, munitie, verkenners, vestingwerken, bezoldiging
der gouverneurs, boodschappers, spionnen, afgevaardigden die
men hier en daar been stuurt, bestrijding der kosten van commissarissen aan de haven der vorsten en wat dies meer zij. Ten
eerste hebben wij hier in Zuidholland eenenzeventig compagnieen,
zoowel Fransche, Engelsche, Schotsche en Waalsche als Nederlandsche ; veertien in Zeeland, twintig in Waterland.
Wat de vaartuigen betreft, wij hebben in Holland zes
vliebooten en twintig andere schepen, zoowel drommelers, kromstevens, als heuden. In Zeeland elf groote schepen, zes vliebooten
en dertig kromstevens en heuden. In Waterland acht groote
schepen, zes galeien, vijf vliebooten, tien boeiers en andere „waterschepen" genaamd. Deze alle te zamen geteld, vormen — met
inbegrip van de galeien — honderd en twee oorlogsschepen. Dit
is alles wat ik U op het oogenblik zou weten te schrijven over
den stand van onze zaken en over de noodzakelijkheid waarin wij
ons bevinden om geholpen te worden. Binnenkort hoop ik U
iemand te zenden die U nog meer in het bijzonder omtrent den
inhoud van dezen brief kan inlichten.
Ondertusschen verzoek ik U nogmaals uitdrukkelijk den
veldtocht tegen Farnesum zooveel mogelijk te bespoedigen. Ili
acht deze zeer voordeelig voor onze zaken en gemakkelijk uitvoerbaar, aangezien er enkelen zijn die het land eenigszins kennen,
zooals ik U door Uffkens heb laten mededeelen. Ook hijzelf kent
het zeer goed en ik weet niemand die geschikter voor dat doel
zou zijn.
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Tot zoover gekomen, blij ft mij over mij zeer hartelijk in
Uw goede gezindheid aan te bevelen en God te smeeken, waarde
Broeder, U in goede gezondheid, een gelukkig en Lang Leven te
schenken.
Dordrecht, den 7den Mei, I 574.
Uw getrouwe en dienstvaardige broeder,
Willem van Nassau
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A Monsieur, Monsieur le Conte Johan de Nassau,

mon Bien bon Fr r e

28 September

1574

X

Toelichting
Wij zijn in den benauwdsten tijd van 't beleg
van Leiden. De Prins zelf was, pas hersteld van
een ernstige ziekte, van Rotterdam naar Delft
teruggekeerd. Op dozen datum zond hij zijn broer
Jan twee brieven waarvan doze degeen is, dien hij
aan zijn secretaris Nicolaas Bruyninck meegaf. Het
begin is weggelaten. Gunther von Schwarzburg
ging bij den Keizer spreken over diens interventie
bij Philips II en zou vandaar reizen naar den Prins
om verslag uit te brengen. Jan en zijn zwagers
Albert van Nassau en Koenraad van Solms wilden
meekomen en den Prins bezoek en. Doze vraagt hun
dat niet te doen, daar de gevaren van den wog te
groot zijn; hij is bang voor hun Leven en wijst in
dit verband op Huss' gang naar Constant.
Bij de bemiddeling, die de Keizer wil ondernemen,
duikt het ook van elders bekende plan op, dat alle
Hervormden zullen uitwijken. De opvatting van
den Prins daartegenover dat ieder mensch gehecht is
aan huffs en hof en daar recht op hoof t, is zuiver
menschelijk — maar zijn voorstelling van de grootte
van 't aantal Hervormden is overdreven.
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Monsieur mon Frere,

Davantaige vous me dictes ("teen discourrant avecq ledict
sieur conte de Schwartzbourg 1 ) de plusieurs aultres choses
concernantz ceste matiere et faisant mention du faict de la
religion, avez assez de luy entendu que quant a ce poinct pourrions
par deo. a grand Paine obtenir aultre chose, sinon que ceulx de la
religion reformee pourroyent franchement sortir hors du pays et
toutesfois retenir la jouyssance Libre de leurs biens.
A cecy, Monsieur mon Frere, je vous diray librement que je
voys la mellieure plus grande et plus saine partie des personnel,
tant hommes que femmes pardeca, avoir si bien prouffite et
s'advancher encoires de jour a aultre tellement en la crainte de
Dieu qu'il n'y a aulcun qui vouldra changer sa religion, et moins
abandonner Celle qui est si conforme a la parolle de Dieu, encoires
que ce luy cousteroit la vie avecq perte de tous ces biens. Qui faict
que je voys qu'avecq grande difficulte l'on pourra sur ce poinct
donner contentement au conte de Schwartzbourg, car quant oires
ilz vouldroyent se retirer et sortir hors du pays, si est ce qu'ilz
sant assez asseurez que, a cause de la religion qu'ilz tiennent et
pour la hayne qu'on Porte a icelle en divers aultres lieux et pays,
ilz ne seroient point aultre part bien venuz et ne leur seroit quasi
en aucune partie d'Allemaigne permit l'exercice de leurdicte
religion. Et a ce regard, quant au plus fort, ilz debvroyent perir
en misere, ce que toutesfois ne voulons aulcunement esperer,
plustost se hazarderont de demeurer pardeca, attendans la fin
et issue de la guerre laquelle en tout evenement ne leur pourroit
apporter condition pire que feroit leur sortie hors du pays.
Ii est vray qu'on me pourroit obiecter a cecy qu'ilz l'ont
faict cydevant, ce que j'accorderay tousiours voluntiers, mais
vueillant en cest endroict faire comparaison du temps passe au
present, l'on trouvera que le Hombre de ceulx de la religion icy
est ces dernieres annees, par une singuliere grace de Dieu, tellement
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augmente qu'il en reste fort peu, si ce n'est quelques ecclesiasticques qui soyent de contraire opinion.
Et se souvenantz ceulx qui aultresfois pour ceste cause sont
este vagabondz aux pays estranges, du maigre recueil qu'on leur
y a faict, et entendans cela ceulx qui depuis sont este illuminez
de la parolle de Dieu, et s'asseurans assez qu'on ne leur feroit
guerres mellieure mine maintenant, je tiens pour tout certain
qu'ilz se resouldront de mourrir plustost tous, les ungs apres les
aultres, que d'abandonner leurs maisons, oil ilz ont, graces a Dieu,
encoires bons moiens de se deffendre et vivre de ce que le Seigneur
Dieu leur eslargist et octroye journellement.
Et en verite, a mon simple jugement, ce seroit une paix non
seullement pouvre et bien piteuse, mais aussy par trop alienee de
ce q'ung si grand bien et benefice de Dieu porte communement
avecq soy, quand l'homme seroit constrainct de quicter et abandonner ce que, tant par succession hereditaire que aultrement, it
auroit toute sa vie possede paisiblement, ayant de tout temps et
entre toutes nations, pour barbares qu'elles fussent, este tousiours
usite, que ceulx qui durant la guerre avoient este jettez et
deschassez hors de leurs biens et possessions, y fussent au moien
de la paix derechieff remiz et redintegrez.
Aussy j'estyme assez qu'il n'y a personne en Allemaigne,
qui se contenteroit d'estre pousse hors de sa maison et aultres biens,
au temps mesmes qu'il en debvroit et penseroit jouyr en toute
liberte et bon repos. Et de vouloir persuader a ceulx de la religion
qu'ilz pourront jouyr de leurs biens, ce ne seroit qu'abuz et une
vraye piege et filet pour tant mieulx les attrapper, car on leur
mectra a chacun bout de champ tant d'empeschemens directement
et indirectements et mesmes, si besoing est, par forme de justice
— en quoy tous les conseilliers leur seront ennemis mortelz — que
leurs biens iront bientost entre les mains de leurs plus grans adversaires, et cela de tant plus si les estrangiers demeuroyent en ces pays.
Le surplus de mon intention et ce qui pourroit toucher ma
personne, joinctement l'estat de ce pays, vous fera amplement
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entendre mon secretaire Brunynck, present porteur, qui me
gardera de m'extendre d'avantaige par ceste, si ce nest pour vous
remerchier de tout le bon soing et continuelle vigilance que
prenez tant pour mon particulier que pour noz affaires communes, chose que je seray eternellement bien prest a deservir en
vostre endroict par tous moyens, oil je me pourray employer pour
vostre service d'aussy bonne et prompte volunte que je me recommande tres affectueusement en vostre bonne grace, suppliant Dieu
vous donner, Monsieur mon Frere, en parfaicte sante heureuse et
longue vie.
Escript a Delft, ce XXVIII e jour de Septembre 1 S 74•
Vostre bien bon frere a vous faire service,
Guille. de Nassau

1 ) Gunther, graaf van Schwarzburg, een zwager van den Prins.

III

Aan den Heer Graaf Johan van Nassau, mijn welbeminden
broeder

Waarde Broeder,

Voorts zegt Gij mij dat Gij, al pratende, met genoemden
Graaf van Schwarzburg, over verschillende andere taken
betreffende dit onderwerp, waarbij Gij de godsdienst-quaestie ter
sprake hebt gebracht, wel begrepen hebt dat, wat dit punt
aangaat, wij bier in deze gewesten, met groote moeite, niet meer
gedaan zullen kunnen krijgen, dan dat de belijders van den
hervormden godsdienst vrijelijk het land zouden mogen verlaten
en daarbij toch het vrije genot van hun goederen zouden behouden.
Ili wil U hierbij ronduit zeggen, waarde Broeder, dat ik het
beste, het grootste en het gezondste deel van de menschen in deze
streken — zoowel mannen als vrouwen — zoo groote vorderingen
heb zien maken en nog van dag tot dag vooruit zie gaan in de
vreeze Gods, dat er niet een is, die zijn godsdienst voor een
anderen zou willen ruilen en nog minder een geloof zou willen
verlaten, dat zoozeer overeenkomstig Gods woord is, ook al
kostte dit hem het leven, met verlies van al zijn goederen
En daarom zie ik wel, dat men op dit punt Graaf van Schwarzburg met groote moeite tevreden zal kunnen stellen. Want
ook al wilden zij weggaan en het land verlaten, dan weten zij
toch met genoegzame zekerheid dat zij, om den godsdienst
dien zij belijden en de haat die men daarvoor in verschillende
andere plaatsen en landen heeft, elders ook niet welkom zouden
zijn en dat hun bijna nergens in Duitschland zou worden toegestaan dien godsdienst uit te oefenen. En dus, wanneer zij,
op zijn ergst genomen, in ellende moesten omkomen — hetgeen
wij echter geenszins willen hopen — zouden zij het er liever op
wagen in deze gewesten te blijven, om het einde en den uitslag
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van den oorlog of te wachten, die, wat er ook gebeure, hen niet in
een slechteren toestand zou kunnen brengen dan wanneer zij het
land verlieten.
Weliswaar zou men hiertegen kunnen aanvoeren dat zij het
vroeger reeds gedaan hebben, hetgeen ik altijd gaarne zal toegeven.
Maar wanneer men in dit opzicht het verleden met het heden wil
vergelijken, zal men zien dat het aantal der belijders van den
hervormden godsdienst bier, door een bijzondere genade Gods,
deze laatste jaren zoozeer is toegenomen, dat er heel weinig
overblijven, wellicht maar enkele geestelijken, die een tegenovergestelde overtuiging zijn toegedaan.
En ik houd het voor zeker dat zij, die vroeger om die reden
in den vreemde hebben rondgezworven en zich de schrale ontvangst herinneren, die er hun ten deel is gevallen, en ook zij die
sindsdien door Gods woord verlicht werden en de vroegere
ervaringen vernomen hebben, wel begrijpende dat men hen nu
niet vriendelijker zou begroeten, liever besluiten zouden
alien, de een na den ander, te sterven, dan hun woningen prijs
te geven, waarin zij, Gode zij dank, nog goede middelen hebben
om zich te verdedigen en te leven van hetgeen de Heer God hun
dagelijks rijkelijk toedeelt.
En het zou, naar mijn bescheiden meening, inderdaad niet
alleen een armzalige en erbarmelijke vrede zijn, maar ook een die te
zeer verschillen zou van hetgeen een zoo groote gave en gunst
van God gewoonlijk meebrengt, wanneer een mensch genoodzaakt
werd om hetgeen hij, door erfenis, of op andere wijze, zijn geheele
leven in vrede bezeten heeft, te verlaten en prijs te geven. Immers,
te alien tijde en bij alle volken, hoe barbaarsch zij ook waren, is
het altijd gebruik geweest dat zij, die gedurende den oorlog van
hun have en goed verdreven werden, bij den vrede in hun vroeger
bezit hersteld werden.
Ik ben er dan ook vrijwel van overtuigd, dat er niemand in
Duitschland is, die er in zou berusten uit zijn huffs en andere
bezittingen verjaagd te worden, juist in een tijd waarin hij
8
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behoorde en meende, er in alle vrijheid en rust van te kunnen
genieten. En wanneer men hun, die den hervormden godsdienst
aanhangen, doet gelooven dat zij van hun bezittingen zouden
kunnen genieten, dan zou dit slechts misleiding en een ware valstrik zijn om hen des te beter te kunnen vangen. Want men zou
aan het bezit van elk stukje grond zOOveel moeilijkheden verbinden — rechtstreeks of zijdelings en zelfs zoo noodig, Tangs
juridischen weg ( waarbij elke raadsheer hun doodsvijand zou
zijn) — dat hun goederen weldra in handen van hun grootste
tegenstanders zouden vallen, en dit des te meer wanneer zij als
vreemdelingen in deze landen woonden.
Mijn verdere bedoelingen en datgene wat mijn persoon,
tegelijk met den toestand van dit land, zou kunnen betref fen,
zal mijn secretaris Brunynick, brenger dezes, U uitvoerig mededeelen, hetgeen verhoedt dat ik in dit schrijven in verdere
uitweidingen verval. Dus blijft mij slechts over U te danken voor
alle goede zorgen en Uw voortdurende waakzaamheid ten opzichte
van mijn particuliere, zoowel als van onze gemeenschappelijke
belangen. 1k zal te alien tijde gaarne bereid zijn U dit te vergelden
met alle middelen die ik zou kunnen aanwenden om U van dienst
te zijn, en dit met even grooten ijver en goeden wil. Ik beveel
mij zeer hartelijk in Uw goede gezindheid aan, God biddende,
waarde Broeder, U in uitstekende gezondheid, een gelukkig en
Tang leven te schenken.
Delft, 28 September I 574.
Uw getrouwe en dienstvaardige broeder,
Willem van Nassau
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Dem wolgebornen unserm freuncithchen lieben Bruder,
Herrn Johan, Graffenn zu Nassau, Catzenelnbogen,
Vianden und Dietz, etc.

4

October 1574

XI

Toelichting
Dit is de klassieke brief na Leiden's ontzet. De
Prins had den stoot gegeven tot het doorsteken van
de dijken wat met groote moeilijkheden gepaard
was gegaan, ook al om het lijdelijk verzet van de
boeren. Fruin, in zijn bekend artikel, „Het beleg
en ontzet der stad Leiden", Verspreide Geschriften,
deel II, bldz. 3 8 g, laat uitdrukkelijk zien hoeveel
geringer de kans van succes voor den opstand zou
zijn geworden, als Leiden verloren zou zijn gegaan.
Op to merken valt dat dit een Duitsche brief is,
terwij1 de Prins zelf niet gaarne Duitsch schreef.
Aan de redactie van dezen heeft hij zeker een groot
aandeel gehad.
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Unser freundlich dienst und wass wir sonst meter liebs und guts
vermOgen zuvor.
Wolgeborner freundtlicher Lieber Bruder,
Ewer L. sollen wir hiemitt nit verhalten, wie das wir von der
gnaden Gottes nach gehalter grossen sorg, miihe und arbeit
gesterigs tags umb 9 uhren vor dem mittagh die statt von Leyden
nit ohne mercklichen abbruch und schaden des feindes, welcher
auss alien schantzen sehr spOttlich gewichen und dieselben
verlauffen, entsetzt und wiederumb mitt notturfftigen victualien
versehen, dafiir wir dem Allmechtigen lob und dank sagen.
Wiewol nhun wehrender belagerungh, wie man sagt, meter den in
die 6 oder 8 tausent sehlen an der pestilentz und sonst gestorben
sein sollen, seindt wir doch auss allerhandt uhrsachen vorhabens
unss Hoch heut darein zu begeben und das, damit die guten leuth
ein bessern mued schopffenn und sonst all andere sachen in
mehrer richtigkheit und ordnung gebracht werden mOchten.
Der trOstlichen zuversicht des Allmechtig werde unss wie biss
anhero gnediglich bewahren und flit- gefahr behiiten werden,
in dessen gnadensreichen schutz und schirm wir Ewer L. neben
derselben gemahl ') hiemitt befhlehn, mitt bitt, Sie wollen unss
der khiirtze, auch bei der wolgebornen etc. unser freundtlichen
lieben fraw mutter und andern, neben vermeldung unserer
dienst und grusess und unseres nit schreibens halben entschuldiget nhemen.
Datum DeIf ft den 4 ten Octrobis anno etc. LXXIIII.
Von Gottes gnaden Wilhelm Printz zu Uhranien, etc., graff
zu Nassau Catzenelnbogenn, etc.,
E. L. dinstwilliger bruder,
Wilhelm, Printz zu Uranien
[P.S.] Ewer L. khunnen wir nit gnugsamb schreiben wass
1 17

grosse freudt under dem volckh des entsatzes halben alhie gewesen,
also das wir verhoffen sie werden fiirbass mehr fursichtiger sein,
auch das dieselbe unss von Gott gegebenne victoria ausserhalb
dessen sonst viel frucht schaffen werde.

1 ) Elizabeth, gravin van Nassau, geboren gravin van Leuchtenberg.
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Onzen hooggeboren welbeminden Broeder, Johan, Graaf van
Nassau, Katzenelnbogen, Vianden en Diest, enz.

Wij verzekeren U in de eerste plaats van onze dienstvaardigheid
en van onze goede en vriendelijke gezindheid.
Welbeminde Broeder,
Wij willen U bij dezen niet verzwijgen dat wij, door
Gods genade, na groote zorg, moeite en inspanning, gisteren om
9 uur in den voormiddag, niet zonder aanzienlijk nadeel en schade
voor den vijand, die zeer smadelijk uit alle schansen geweken
en weggeloopen is, de stad Leiden ontzet en wederom van de
noodzakelijke levensmiddelen -voorzien hebben; de Almachtige
zij hiervoor geloofd en gedankt. Hoewel nu, naar verluidt,
gedurende het beleg, ruim zes- of achtduizend menschen aan de
pest of andere ziekten gestorven zijn, zijn wij, om verschillende
redenen, toch voornemens ons nog heden daarheen te begeven,
opdat die brave lieden zoodoende meer moed scheppen en verder
betere regelmaat en orde in alle andere zaken gebracht worde. Het
troostrijk vertrouwen op den Almachtige zal ons, evenals
tot nog toe, genadig beschermen en voor gevaar beschutten. Wij
bevelen U en Uw gemalin hierbij in Zijn goedertierene hoede
aan, met verzoek ons de kortheid van dit schrijven niet euvel te
duiden en ook onze lieve Moeder en de anderen — met de
verzekering van onze dienstvaardigheid en onze groeten — onze
verontschuldigingen over ons niet schrijven over te brengen.
Delft, den 4den October i574.
Bij Gods genade Willem Prins van Oranje, enz., Graaf van
Nassau, Katzenelnbogen, enz.,
Uw dienstwillige Broeder,
Willem, Prins van Oranje
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[P.S.] Wij kunnen U niet genoeg schrijven welk een groote
vreugde er hier onder het yolk is geweest over het ontzet; dus
hopen wij dat zij verder betere voorzorgen zullen nemen; ook
hopen wij dat die, ons door God geschonken overwinning, ons
buitendien nog veel voordeel zal brengen.
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D en eersamen vromen onsen lieven besuncleren die Capiteinen
van de schutterien, Dekens van de gilden, tzamentlick alle
goede Borgeren der stele van Amsterdam

17 October 154

XII

Toelichting
De volgende tot nog toe ongepubliceerde brief
van den Prins ( J. ter Gouw, Geschiedenis van Amsterdam, deel VII, bldz. 12 9 , n. 1, noemt hem) ,
is een krachtige oproep aan de burgerij van Amsterdam om zich aan de zijde van den opstand
to scharen.
Terwij1 de voornaamste Hollandsche steden
waren overgegaan, vond Amsterdam zijn belang
daar niet in en de Katholieke regeering bleef aan
het bewind.
De Prins wijst dan ook hoofdzakelijk op het
gevaar van de Spaansche soldaten en verzekert de
stad, dat de Katholieke godsdienst gerespecteerd
zal worden.
Het heeft tot 1 57 8 geduurd, eer de rijke stad
naar den opstand overliep.

122

De Prince van Oraengien, Grave van Nassau, etc., Here ende
Baron van Breda, van Diest, etc.
Eersame goede Vrienden,
Het is noodeloos Ulieder de memorie te verversschen van den
gewelden, moetwillicheden ende allerleye ongehoirde manieren
van wreetheden, die de Spaignaerden ende andere vremdelinghen
tot noch toe over Ulieden ende alle goede ondersaten des Conincx
in dese landen gebruyckt hebben, aengesien dat de smerte noch
dagelicx in alle landen steden ende plaetssen, daer zy comen oft
passeren dootlycken bloeyt ende die vruchten barer hooverdye tot
een alghemeene verderff ende verwoestinghe van den gantschen
lande genoten worden tot groote verachteringe des Conincx
diensts ende onverhalycke schaede ende verminderinghen zyner
Mat. incompsten ende domeynen, overmits haer vuyterste vermeten ende opset anders nyet en is, alzoo Ulieder discretie
zelve genoech can affnemen, dan ons alien, sonder eenighe
vuytneminghe ofte aenzien van eenighe voirgaende diensten —
die zy claerlijck seggen alleen vuyt ennckel bedwanck ende vreese
geschiet te zyn — van alle gemack, neeringe ende ryckdom berooft
ende dieshalven gantschelycken gheswackt wesende in eeuwicheyt
onder hare slavernye te brenghen, niet zoo zeer acht nemende op
eenighe religie oft geloove als op den natuerlycken ende aengheborenen affkeer, die zy mercken, dat alle dese landen int gemeyn
hebben van hare onverdragelycke hooverdye, besluytende voir een
ghewis ende onghetwyf felt punt, dat alle die Spaignards nyet en
vermoeghen, openbare vyanden Godts ende des Conincx zijn, al
ist, dat zy het schoon vuyt vreese anders veynsen.
Dit hebt ghy voir uwen ooghen moghen zien in het exempel
van Vuytrecht, daer zy wylen besloten hadden de stadt te
plonderen ende daer naer in alien hoecken brant te stichten. Ende
nu onlancx zijn met ghewapender Kant daervoir ghecomen,
meynende met gewelt, als in een vyantlicke stadt in te rumpelen,
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ende ziende, dat zy het nyet en conden vuytrechten, hebben die
voirstadt aen brant gesteken.
Want hoe zy met die stadt van Antwerpen gheleeft
hebben is nyemant onbekent ende segghen nu opentlijck, dat se
naestemael die stadt van Ghendt op der selver wyse willen versoecken, latende hen duncken, dat alle die steden ende het gantsche
landt van herwaerts over hen tot besoldinghe haerder moetwillicheyt ten besten gegeven is ende dat de sterckten ende
vestinghen in de steden daertoe alleene dienen, om haer alomme
den wech open te houden gelyck als zy onder haer daghelijcx
ghenoech roemen, kennende anders egheenen dienst des Conincx,
dan die tot versadinghe haerder begheerlickheyt ende lusten is
streckende.
Daerom hanght u ontwyffelijck het zelve over 'thooft
indien ghy se innelaet. Of tanders, zoe ghy 't nyet en doet, zoo
wort ghy gewis voir vele rebelligher tegen Godt ende den Coninck
gehouden dan eenighe rebellighe oeyt geweest zijn. Want zy
hebben de zaecke Baer toe gebracht, dat des Conincx landen ende
steden doir oproer ende muyterye inne te Heinen, allerleye gewelt,
moetwil ende wreetheyt tegen zyne ondersaten te pleghen, Syne
Mat. te dwinghen met gewelt tot hetghene, dat hen nut ende
profytelijck is ende zyne vruchtbare ende aengeboren erfflanden
tot vuyterste armoede, verwoestinghe ende schande te brenghen,
wort voir 's Conincx dienst ghenomen ende ter contrarien die
vrempde oproerissche ende moetwillighe muytmakers ende verdervers des 'ants vuyt de steden te keeren, wort voir rebellie ende
voir vyantschap tegen Godt ende tegen den Coninck geacht.
Dit stelle ick nu onder Ulieder goede discretie, dat ghy zelve
ordeelet waeraen des Conincx dienst gelegen is, oft dese vermetende
ende moetwillige vremdelinghen, die eenen natuurlycken haet ende
affkeer van dese landen hebben hiervuyt te keeren, ofte Zyne Mats.
demeynen ende aengeerffde laude ende lieden gantschelyck te
berooven ende tot een eeuwighe schande ende verwoestinghe te
brenghen. Waeraen houdet dan, dat Ghylieden nyet en pooghet
124

den Coninck ende uwen vaderlande eenen soe lofflycken ende
b etrouwen dienst te doen als alle getrouwe ondersaeten schuldich
g
zijn, sonder u met hare vermetene ende geverwede redenen langher
te laeten verblinden, daertoe sick nu zoo schoone occasie
verthoont 1 ) . Ende en laet zulcx nyet nae vuyt eenich achterdencken van den voirleden zaken als off men op Ulieden yet zoude
willen verhaelen. Want ick u verzekere ende belove by desen,
nemende Godt ende die trouwe, die ick hem schuldich ben, te
getuyghe, dat by zoo verre als Ghylieden u in desen alzoo draeght
ende quyt als goede ende getrouwe borgheren ende landtsaeten voir
haren vaderlande betaempt, dat alle rankeur ende onwille vuyter
herten gedaen, die stadt van Amsterdam wederomme in haren
ouden staet, preeminente, neeringe ende hanteringhe sal gerestitueert worden. En wilt u oick nyet vermijden goet te doen om
't poinct van de religie. Want onse mevninghe egheenssins en is,
yemants conscientie te verstricken ofte te bedwinghen, maer met
een ghemeyne eendrachticheyt den Coninck in zyne aucthoriteyt
ende die landen, staten, steden derzelver in haren voirspoet ende
neeringhe ende in hare goede oude wetten, herkommen ende
privilegien tegens alle moetwil ende gewelt der vyanden te onderhouden ende te mainteneren. Dus en wilt dese goede occasie ende
gelegentheyt nyet laten onachtsaemlijck voirbyghaen, die u van
Godts ende van uwes armen verdruckten vaderlants weghen
tot zoo lofflycke ende eerlycke zaken wort aengeboden,
waervuyte voir ghewis te verwachten is eenen goeden ende vasten
peys, daerdeure nyet alleenlijck wy met Ulieden, maer oick alle
dander provintien van dese Nederlanden gebrocht zullen worden
tot hunnen ouden voirspoet ende neeringhe met onderhoudinge
van heure oude rechten, privilegien ende usantien.
Eersame goede Vrienden, onse Heere Godt zy met u.
Geschreven tot Delft opten 17 e Octobris I 574•
Ulieder goede orient
Soe Ghylieden wilt verstaen ende doen tghene wes boven
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verhaelt is, suldy ons laten weeten oft ghy begheert dat yemant
van uwentweeghen alhier by ons come, oft dat wy yemanden tot
u schicken willen om in de taken voirts te handelen. Ende sulcx
wetende alsulcken passepoirten over beyden zyden te depescheren
als het behoiren sal.
Guille. de Nassau
G. van Est 2)

1) Die sunstige selegenheid is het ontzet van Leiden.
2) Gilbert van Est was een secretaris van den Prins.
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Den geachten, dapperen, welbeminden kapiteins van de
schutterijen, gildemeesters en gezamenlijk alien goeden burgers
der stad Amsterdam

De Prins van Oranje, Graaf van Nassau, enz., Heer en Baron
van Breda, van Diest, enz.
Geachte, goede Vrienden,
Het is noodeloos U opnieuw de geweldenarij, kwaadwilligheid en allerlei ongehoorde soorten van wreedheden in het
geheugen te roepen, die de Spanjaarden en andere vreemdelingen
tot nog toe jegens Ulieden en alle goede onderdanen van den
Koning in deze landen bedreven hebben. Immers, de doodelijke
smart bloedt nog dagelijks in alle landen, steden en plaatsen waar
zij komen of doorheen trekken, en de vruchten van hun hoogmoed
strekken tot het algemeene verderf en de verwoesting van het
gansche land, tot groote veronachtzaming van de belangen des
Konings en tot niet in te halen schade en vermindering van
Zijner Majesteits inkomsten en domeinen. Want, zooals Gij door
eigen inzicht genoeg weet, hun hoogste opzet en toeleg
is op niets anders gericht dan om ons alien, als wij van alle
geriefelijkheid, Hering en rijkdom beroofd en daardoor geheel
verzwakt zijn, voor eeuwig in hun slavernij te brengen. En dit
zonder eenige uitzondering en zonder eenige rekening met
vroegere diensten te houden, want zij zeggen op ondubbelzinnige
wijze dat deze alleen maar door dwang en uit vrees zijn bewezen.
Niet zoozeer acht gevende op eenige religie of geloof, dan wei
op den natuurlijken en aangeboren afkeer van hun onverdragelijke hoovaardij, Bien zij bemerken dat al deze landen
gemeen hebben, zullen zij het als een vaststaand en niet te
betwijfelen feit aannemen, dat alien die de Spanjaarden niet
lijden mogen, openbare vijanden van God en van den Koning
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zijn, zij het ook dat zij het uit vrees anders doen voorkomen.
Dit hebt Gij met eigen oogen mogen aanschouwen in het
voorbeeld van Utrecht, alwaar zij eertijds besloten hadden de stad
te plunderen en vervolgens aan alle hoeken brand te stichten.
En nu onlangs zijn zij haar gewapenderhand genaderd, met het
plan haar met geweld, als een vijandelijke stad te overrompelen;
maar toen zij zagen dat zij het niet konden klaarspelen, hebben
zij de voorstad in brand gestoken.
Ook is het niemand onbekend hoe zij met de stad Antwerpen gehandeld hebben, en nu zeggen zij openlijk dat zij den
volgenden keer Gent op dezelfde wijze zullen aantasten. Aldus
schijnt het hun toe dat al die steden en al de Nederlanden, hun
tot belooning hunner kwaadwilligheid ten beste zijn gegeven en
dat de sterkten en vestingen in de steden alleen dienen om overal
den weg voor hen open te houden, gelijk zij zich daarop dagelijks
onder elkaar vrij wat beroemen. Want zij kennen Been andere
wijze om den Koning te dienen, dan die tot verzadiging van hun
begeerten en lusten strekt.
Daarom hangt hetzelfde U ongetwijfeld boven het hoof d,
wanneer Gij hen binnenlaat. Of anders, indien Gij het niet doet,
wordt Gij stellig voor veel opstandiger tegen God en den Koning
gehouden, dan ooit eenige rebellen dit geweest zijn. Want zij
hebben de zaken dusdanig geleid, dat men het in het belang van
den Koning acht, zich van zijn landen en steden door oproer en
muiterij meester te maken, allerlei geweld, baldadigheid en wreedheid tegen zijn onderdanen te plegen, Zijne Majesteit met geweld
te dwingen datgene te doen wat hun tot nut en voordeel strekt en
zijn vruchtbare, door geboorte verkregen erflanden tot de uiterste
armoede, verwoesting en schande te brengen. En omgekeerd,
wanneer men die, uit den vreemde gekomen, oproerige en kwaadwillige muiters en verdervers van het land, uit de steden wil
verdrijven, wordt dit als rebellie en vijandschap tegen God en
tegen den Koning beschouwd.
Dit nu laat ik aan Uw eigen, juiste inzicht over: dat
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Gijzelven oordeelt wat het meest de belangen van den Koning
dient, of deze vermetele en kwaadwillige vreemdelingen, die
een natuurlijke haat en afkeer van deze landen hebben, er uit
te verjagen, of Zijner Majesteits domeinen en als erfgoed verkregen landen en lieden, geheel en al te berooven en voor eeuwig
tot schande te brengen en te verwoesten. Waaraan ligt het dan
dat Gij niet poogt den Koning en Uw vaderland een zoo
lofwaardigen en trouwen dienst te bewijzen als alle getrouwe
onderdanen hem schuldig zijn en waartoe zich nu zulk een
schoone gelegenheid voordoet, zonder U Langer door hun vermetele en schoonschijnende redenen te laten verblinden? En laat
dit niet na door bezorgdheden omtrent de vroegere gebeurtenissen,
alsof men iets op Ulieden zou willen verhalen. Want ik verzeker
en beloof U bij dezen en ik neem God en de trouw die ik Hem
verschuldigd ben tot getuigen, dat, indien Gijlieden U in deze
zaak zoo gedraagt en er U van kwijt, als het goeden en getrouwen
burgers en landzaten tegenover hun vaderland betaamt, alle wrok
en onwil uit de harten gebannen en de stad Amsterdam wederom
in Naar ouden staat, voorrang, nering en bedrijf hersteld zal
worden. En wilt ook niet nalaten het goede te doen op het stuk
van den godsdienst. Want het is geenszins onze bedoeling iemands
geweten in het nauw te brengen of dwang op te leggen, maar om,
in algemeene eendracht, den Koning in zijn gezag en die landen,
staten en steden in hun voorspoed en nering en in hun goede
oude wetten, gebruiken en privileges, tegen alle kwaadwilligheid
en geweld der vijanden te behoeden en te handhaven. Wilt dus
niet deze goede gelegenheid tot zulke lofwaardige en eervolle
taken, die U door God en Uw arm, verdrukt vaderland
wordt aangeboden, achteloos voorbijgaan. Fen goede en hechte
vrede zal daar voorzeker het gevolg van zijn, waardoor
niet alleen wij, met Ulieden, maar ook alle andere provincien
van deze Nederlanden tot hun ouden voorspoed en nering, met
handhaving van hun oude rechten, privilegien en gebruiken,
teruggebracht zullen worden.
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Geachte, goede Vrienden, onze Heer God zij met U.
Delft, den i 7den October 1574.
Uw goede Vriend

Zoo Gij U, hetgeen hierboven is uiteengezet, wilt voornemen
te doen, verzoeken wij U, ons te laten weten of Gij begeert dat
iemand namens U alhier bij ons komt, of dat wij iemand tot U
zullen sturen om verdere stappen te doen. En dit wetende, al
zulke paspoorten Haar beide zijden te zenden als noodzakelijk is.
Willem van Nassau
G. van Est
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A

Monsieur de Hierges

23 Augustus 1576

XIII

Toelichting
Deze brief kan vergeleken worden met den
vorigen. Ditmaal is 't niet een stad, maar een
persoon dien de Prins aanspoort de anti-Spaansche
zijde te kiezen: Gillis van Berlaymont, beer van
Hierges, was de oudste noon van Karel van
Berlaymont, den chef van den Raad van Finantien.
Hij was stadhouder van Gelderland.
De tijd om zoo'n brief te schrijven was veel
gunstiger dan een paar jaar geleden. Door het
muiten der soldaten waren op dit oogenblik
Holland, Zeeland en Utrecht voor 't grootste deel
van Spanjaarden gezuiverd.
Twee maanden later, vlak voor de Pacificatie
van Gent, schrijft De Hierges Bossu, dat hij zich
bij de Statenpartij gaat voegen, tegen de Spanjaards; dus is deze aansporing niet voor niets
geweest.
Het einde van den brief is weggelaten. De Prins
zegt daarin, dat zelfs hun vrienden door de Spanjaarden slecht behandeld worden; hoe moeten hun
opvattingen dan wel zijn tegenover hen, die zij
voor hun vijanden houden.
Groen, Archives I, 1, p. 4 00, dateerde dit
schrijven, dat ook niet gesigneerd is, op 23
Augustus r 5 7 6.
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Monsieur,
Depuis nagaires sont icy arrivez trois de mes subiectz
d'Orenges lesquelz m'ont bien particulierement raconte ce qui
leur est advenu a Niemeghen, et comme du depuis par vostre
moyen ilz ont este relaschez et receu toute courtoisie et honneste
traictement, de quoy certes je n'ay voulu obmettre de vous en
remerchier tres affectueusement, estant seullement marry que
ce temps turbulent et calamiteux ne m'octroye meilleur moyen
de le recognoistre avecq tout amitie et service reciprocque, ainsi
que je desireroye et que la raison le requeroit. Mais puisqu'il plaist
a Dieu de punnir noz pechez en ceste facon et que les instrumens
des troubles, dissensions et guerres civiles, en lieu d'estre opprimez
d'un commun accord de toutes Bens de bien, ne font que croistre
et augmenter a veue d'oeul, it le fault remectre a la providence
du Seigneur lequel conduira toutes choses a sa gloire et a la fin
destinee. Cependant je ne puffs obmectre de vous dire ce mot en
passant, combien que je ne fay doubte que par la prudence et
bon Conseil des seigneurs et gouverneurs de par dela, le tout se
conduira si saigement et dextrement que ces troubles, nagaires de
nouveau suscitez par les anciennes flammesches, pourront estre
heureusement appaisez et le tout reduict finallement a une bonne
et desiree paix.
Toutesfois aussy longtemps que pour le respect dune nation
estrangere, estant mesmement mal affectionnee a ceulx de pardeca et tant insolente et outrecuidee, l'on conduira le gouvernal
hors de son cours ancien et legitime qui consiste en l'authorite
Libre des Estatz conjoincte en toute confiance et union avecq
leur prince et que soubz ombre de complaire au chief absent et
mal informe de l'estat et des occurences, l'on vouldra supprimer
la liberte du corps, it est fort a craindre que en lieu de remede, le
mal ira tousiours en augmentant et que d'un trouble naistront
continuellement plusieurs nouveaulx lesquelz a la parfin et
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frusteront le chief de son intention et ameneront le corps universel
en totale ruyne.
A quoy vous, avecq les aultres seigneurs qui avec le credit
et autorite n'aves faulte de cognoissance ny de prudence ou conseil,
devez certes obvier tant qu'en vous sera, mectant en consideration
la variete et inconstance des succes et fortunes de ce monde
lesquelles Dieu qui seul selon son bon plaisir esleve et abbaise les
hommes, conduict et faict servir a l'approbation de sa justice,
selon laquelle souvent it venge la trop longue et indigne oppression
de son peuple par vicissitudes et changemens soudains et inesperez.
Qui est cause que de tout temps ceulx qui se sont voulu
longtans maintenir en estat et eviter la haine universelle du peuple
et l'evident dangier de subite ruyne conjoincte avecq ung opprobre
general et gaudisserie de leurs adversaires, ne se sont jamais voulu
trop fier aux faveurs et prosperites de la fortune riante, ni
s'adonner tellement a leur advancement particulier qu' au regard
d'icelluy ilz ayent voulu, sans raison complaire et agreer aux
grands et puissans; ains cheminans franchement en toute rondeur
de conscience sans craindre aulcune male . grace, se sont propose
pour le but unicque de toutes leurs actions la gloire de Dieu,
et la conservation du publicq et de la societe humaine, consistant
en droite justice et legitime liberte, en quoy gist le vray et droit
service du prince, veu que pour cestedicte societe et conservation
du publicq tous princes, roys et magistratz ont este crees et
eslevez au degre oil ilz se trouvent.
Que si vous aultres Messieurs, d'ung commun accord sans
vous partializer les ungs contre les aultres et sans rechercer
vengeances particulieres, suives ce mesme pied, je ne fay
nul doubte que par la grace de Dieu avecq vostre grand et
perpetuel honneur et gloire, ces orages et tempestes horribles des
calamitez presentes qui ont desia comme du tout inondes nostre
pouvre partie, ne se changent bientost en une calme, douce et
paisible, au moyen de laquelle Dieu pourra estre servi, le Roy
honnore et ung chascun conserve en son droict la.; ou au contraire,
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si l'on poursuit le train encommence et que snubs ombre de ne
vouloir deplaire a Roy, quoy qu'il snit absent et mal informe des
choses qui se passent, l'on supporte et favorise ces oultraiges,
insolences et tyrannies espaignolles vous povez estre asseurez
qu'avecq la generalle ruyne du pays vous attireres sur vous la
haine et malediction universelle du peuple et la juste vengeance
de Dieu. Et encor est il a. presumer que le Roy a la parfin, sentant
ses finances espuisees, son patrimoine ruyne, la fleus de ses vassaux
et subiectz perie et ses forces principalles affoiblies, s'en faschera
et vouldra venger sur ceulx lesquelz ayants eu la maniance des
affaires l'ont si sinistrement informe et n'ont obvie en tamps a
telle ruyne par voyes et moyens legitimes.
Ce que pour le debvoir que j'ay a la patrie et la bonne
affection que je vous ay tousiours portee, laquelle desii vous avez
accreue par ceste nouvelle obligation de vostre courtoisie j'ay
Bien voulu vous escripre, vous priant d'y avoir consideration et le
prende de bonne part, car aultrement vous povez estre asseure que
toutes les lettres ou discours que vous ferez ou envoyeres au
peuple seront sans nul fruict aussi longtemps q'ung chascun verra
evidemment que les effects ne correspondent en rien a taut de
belles promesses et parolles de ceste benignite, douceur et clemence
de laquelle si longtans a qu'on tasche de les entretenir;
Escript a Middelbourch ce . .
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Aan den Heer de Hierges

Mijnheer,
Onlangs zijn bier drie van mijn onderdanen uit het prinsdom Oranje aangekomen, die mij in alle bijzonderheden verteld
hebben wat hun in Nijmegen is overkomen en hoe zij sindsdien,
door Uw tusschenkomst, zijn vrijgelaten en alle gewenschte beleefdheid en een behoorlijke behandeling ondervonden hebben.
Voorzeker heb ik niet willen nalaten U hiervoor zeer hartelijk
te danken en het spijt mij alleen maar dat deze onrustige en rampspoedige tijden mij Been betere gelegenheid schenken er door veel
vriendschap en wederdiensten mijn erkentelijkheid voor te bewijzen, zooals ik dit zou wenschen te doen en betamelijk zou
zijn. Maar aangezien het God behaagt onze zonden op deze wijze
te straf fen en de aanstichters van onlusten, tweespalt en burgeroorlogen steeds meer en zienderoogen groeien en toenemen in
macht, inplaats van door eendrachtige samenwerking van alle
weldenkende lieden ten onder gebracht te worden, moeten wij
berusten in de voorzienigheid Gods, die alle dingen tot Zijn eer
en naar het voorbeschikte doel zal Leiden. Toch kan ik niet nalaten
U terloops een woordje hierover te zeggen, hoewel ik er niet aan
twij fel, of apes zal, door het beleid en het goede inzicht der
Heeren en stadhouders van daarginds, met zooveel wijsheid en
bedrevenheid geregeld worden, dat de onlusten, die onlangs weer
door de Dude vonkjes zijn aangewakkerd, met goed gevolg onderdrukt kunnen worden en a pes tenslotte op een gunstigen en gewenschten vrede zal uitloopen.
Zoolang men echter, uit ontzag voor een vreemde natie,
die daarbij de lieden in deze gewesten weinig genegen is en
zich zoo verwaten en aanmatigend betoont, het bewind van
zijn ouden en rechtmatigen koers doet afwijken, die gericht is
naar het vrije gezag der Staten, in vol vertrouwen en eendracht
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met hun Prins vereenigd, zoolang men, onder voorwendsel het
afwezige Staatshoofd te behagen — dat slecht is ingelicht omtrent
den toestand en de omstandigheden — de persoonlijke vrijheid wil
afschaffen, valt zeer te duchten dat het kwaad niet zal genezen,
maar steeds verergeren. Uit een beroering zullen voortdurend
allerlei nieuwe onlusten ontspruiten, die ten slotte en de bedoeling
van het Staatshoofd zullen verijdelen en de gezamenlijke gewesten
tot volslagen ondergang zullen brengen.
Dit moeten Gij en de andere Heeren, wien het, naast hun
invloed en gezag, Hoch aan kennis, Hoch aan beleid en inzicht
ontbreekt, voorzeker met alle macht verhinderen. Wilt het
wisselvallige en onstandvastige van alle succes en voorspoed in
deze wereld gedenken, waarvan God, die alleen volgens Zijn
welbehagen de menschen verheft of vernedert, de leiding heeft
en die zich van dit alles tot het erkennen van Zijn rechtvaardigheid bedient. Aldus wreekt Hij dikwijls de te langdurige en
onwaardige verdrukking van Zijn yolk, door plotselinge en
onverhoopte lotswisselingen en veranderingen.
Dit is de reden dat, te alien tijde, degenen die Lang stand
hebben willen houden en zich Hoch de algemeene haat van het
yolk, Hoch het klaarblijkelijke gevaar van een plotselingen ondergang — gepaard aan openlijke schande en aan den spot van hun
tegenstanders — op den hals wilden halen, nooit te veel hebben
willen bouwen op de gunsten en den voorspoed van een fortuinlijk
toeval. Ook wilden zij zich niet in die mate aan hun persoonlijke
baat wijden, dat zij, ten behoeve daarvan, op onredelijke wijze den
grooten en machtigen wenschten welgevallig te zijn en te behagen.
Zij bewandelen veeleer eerlijk en met een volkomen zuiver geweten
hun weg, zonder eenige ongenade te duchten. Als uitsluitend doel
van al hun handelingen stelden zij zich de eere Gods voor oogen
en het behoeden van het openbaar belang en van de maatschappij,
hetgeen slechts kan geschieden door onkreukbare rechtvaardigheid en rechtmatige vrijheid. Hierin berust het waarlijk en oprecht
dienen van den worst, aangezien alle vorsten, koningen, en over137

heidspersonen zijn geschapen en verheven tot de hoogte waarop
zij zich bevinden, ten behoeve van genoemde maatschappij en tot
het behoeden van het openbaar belang.
Indien Gij, mijne Heeren, met gezamenlijke instemming,
zonder onderling te twisten en zonder persoonlijke wraak te
zoeken, dit voetspoor volgt, dan twij fel ik er niet aan, dat,
door de genade Gods en tot Uw hooge en eeuwige eer en roem,
de verschrikkelijke onweders en stormen van doze rampspoedige
tijden, die ons arme vaderland reeds als het ware geheel overstroomd hebben, weldra, in een weldadige en vreedzame rust
zullen overgaan, die ten gevolge zal hebben dat God gediend en de
Koning geeerd worden en een ieder zijn rechten behoude. Indien
men daarentegen den ingeslagen weg vervolgt en, onder voorwendsel den Koning niet te mishagen — hoewel hij afwezig is
en slecht op de hoogte van de dingen die voorvallen — die
beleedigingen, onbeschaamdheden en dwingelandij van de Spanj aarden verdraagt en aanmoedigt, dan kunt Gij er verzekerd van
zijn dat Gij Uzelf den volslagen ondergang van het land, de
algemeene haat, de verwenschingen van het yolk en de rechtvaardige wraak van God op den hals haalt. Daarbij kan men
nog verwachten dat, als de Koning tenslotte ziet dat zijn financien
uitgeput, zijn vaderlijk erfdeel verwoest, zijn beste schepen en
de bloem zijner onderdanen omgekomen en zijn belangrijkste
krijgsmachten verzwakt zijn, hij daarover vertoornd wordt en
zich zal willen wreken op hen die, belast met de leiding der taken,
hem op zulk een ongunstige wijze omtrent den toestand onderricht
hebben en niet bijtijds, met wettige middelen, zulk een ramp
hebben afgewend.
Dit wenschte ik U te schrijven, uit plichtgevoel jegens mijn
vaderland en uit de groote genegenheid die ik altijd voor U
gevoeld heb en die Gij reeds hebt doen toenemen door dit nieuwe
bewijs van Uw voorkomendheid. 1k verzoek U dit alles te overwegen en goed op te willen nemen, want anders kunt Gij er
verzekerd van zijn dat alle brieven die Gij zult zenden, of alle
138

redevoeringen die Gij voor het yolk zult houden, vruchteloos
blijven, zoolang ieder duidelijk zal zien dat de gevolgen in het
geheel niet overeenstemmen met al die schoone belof ten en
woorden vol toegevendheid, zachtheid en genade, waarmee men
hen al dien tijd heeft trachten to paaien;
Middelburg, den
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A Monsieur, Monsieur le Conte Johan de Nassau,
Catzenellenbogen, etc., mon Bien bon Frre

6 Februari 1.577

XIV

Toelichting
De Prins vangt zijn brief aan met zijn deelneming te betuigen met de ziekte die op den
Dillenburg geheerscht heeft en aan een van Jan's
kinderen het Leven kostte. Dan brengt hij hem van
de politieke toestanden bier op de hoogte (wij zijn
vlak na de Unie van Brussel gedurende de ingewikkelde verhoudingen tusschen landvoogd Don
Juan, Staten-Generaal en Holland en Zeeland,
waarin de Prins zijn talent als politicus toonde) en
geeft hem verder met een paar vriendelijke woorden
verlof zijn brieven te openen.
Aileen de laatste bladzijde wordt overgenomen;
zeker hoopte de Prins reeds nu, dezen man, dien
hij vertrouwde als zijn broer en goede vriend, een
positie te kunnen verschaf fen en hem zoo steeds
bij zich in de buurt te weten. Eerst aan het einde
van het jaar kwam Jan met Maria (door Naar oom
„Maike" genoemd) en Anna naar de Nederlanden.
Hij was huiverig zijn handen in het wespennest van
„Les pays de pardeca" te steken en hoe trouw hij
den Prins als stadhouder van Gelderland ook was,
steeds verlangde hij terug naar de hem zooveel
vertrouwdere omgeving op den Dillenburg.
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D'aultre part, Monsieur mon Frere, se presentans icy
quelques aultres choses d'importance lesquelles je vouldrois
extremement communiquer avecq vous et n'estans a confier a
la plume et au papier, aussy que je vous en pourrois beaucoup
mieulx et plus particulierement informer de bouche, en cornmunycquant en personne avecq vous que par escript, y joinct
que par telle communication pourrions plustost sur tout nous
resouldre, j'ay bien voulu vous prier par ceste que, si vostre
commodite s'addonne aulcunement, it vous plaise vous trouver
pour quelque temps icy devers moy. Et comme ma femme ') est
continuellement avecq grand desir, de veoir une fois madame ma
mere 2 ) et madame ma soeur vostre compaigne 3 ) et ma fille
Marie 4 ) , je leur escrips aussy presentement a cest affect of in que
s'il ne leur vient a discommodite, elles nous facent cest honneur
que de nous venir veoir pardeca pour le temps de l'accouchement de
ma femme, et se peuvent asseurer qu'elles ne pourroient se trouver
en lieu du monde oil elles seront myeulx venues et recueillies
que pardeca. Ce neantmoins en cas que pour le grand eaige de
madame ma mere ou pour quelque aultre empeschement elle n'y
pourroit venir, ny madame ma soeur aussy, je vous prie toutesfois
que vous veullez venir, menant avecq vous mes deux filles Marie
et Anne ') et que vous veullez mectre en chemin au commencement du mois de Mars advenir.
Et sur ce, pour fin de ceste, je supplieray Dieu vous donner,
Monsieur mon Frere, en bien parfaicte sante heureuse et longue
vie, me recommandant tres affectueusement en vostre bonne grace.
Escript a Middelburch ce Vi e jour de Febvrier 1577.
Vostre bien bon frere a vous faire service,
Guille . de Nassau
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1)
2)
3)
4)
5)
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Sinds Juni 1575 was de Prins getrouwd met Charlotte de Bourbon.
Juliana, gravin van Nassau, geb. gravin van Stolberg.
grav_n van Nassau, geb. gravin van Leuchtenbers.
Elizabeth,;
Maria was de dockter uit bet eerste buwelijk.
Anna was de oudste docbter uit bet tweede buwelijk.

Aan den Heer Graaf Johan van Nassau, Katzenelnbogen, enz.,
mijn welbeminden Broeder

Voorts, waarde Broeder, doen zich hier nog andere taken van
gewicht voor, die ik bijzonder gaarne met U zou willen bespreken,
maar zij kunnen niet aan pen en papier worden toevertrouwd.
Bovendien zou ik er U veel beter en meer in bijzonderheden,
mondeling, in persoonlijk overleg met U, over kunnen inlichten,
dan op schrift; daarbij komt nog dat wij door zulk een
bespreking veel eerder omtrent alles tot een besluit zouden komen.
Dus wenschte ik U bij dezen te vragen of Gij, als het U eenigszins
zou schikken, zoo vriendelijk zoudt willen zijn eenigen tijd hier
bij mij te komen. En daar mijn vrouw er sedert lang zeer naar
verlangt mijn moeder en mijn zuster — Uw gezellin — en
mijn dochter Marie eens te zien, schrijf ik om die reden tevens
aan haar, opdat zij ons, indien het haar niet ongelegen komt, de
eer aandoen ons, bij de bevalling van mijn vrouw, hier te
bezoeken. Zij kunnen er verzekerd van zijn dat zij op Been plaats
ter wereld welkomer zouden zijn en vriendelijker ontvangen
zouden worden, dan hier. In geval mijn Moeder echter, door haar
hoogen leeftijd, of een andere verhindering, niet zou kunnen
komen en mijn zuster evenmin, verzoek ik U toch te komen, mijn
twee dochters, Marie en Anna, merle te brengen en U in het begin
van komende maand Maart op weg te begeven.
En hierbij, als slot van mijn brief, smeek ik God, U, mijn
Broeder, in goede gezondheid een gelukkig en lang Leven te
schenken en beveel ik mij zeer hartelijk in Uw goede gezindheid aan.
Middelburg, 6 Februari 577.
Uw U zeer toegewijde broeder,

I

Willem van Nassau
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[Aan bet College der Adittien to Brussel]

5 Januari 1 5 7 8

xv

Toelichting
Deze brief is typisch voor 's Prinsen omzichtigheid. De hooge Roomsch Katholieke adel was geprikkeld door de populariteit die hij genoot bij het
eenvoudige yolk, waarmee hij zoo goed moist om te
gaan, en dat hem al gauw den naam van „Nader
Willem" gaf.
Om Philips II gunstiger te stemmen, na de breuk
met Don Juan, en om de regeering van de opgestane gewesten een grootere stevigheid te geven,
gingen de Staten-Generaal er toe over aartshertog
Matthias, een broer van keizer Rudolf II, tot landvoogd te benoemen. Het yolk had er weinig mee
op en dadelijk dreven de Achttien, de democratische
vertegenwoordigers van de gilden in Brussel, in de
Staten van Brabant door, dat de Prins het
ruwaardschap van Brabant werd opgedragen, een
snort stadhouderschap dus in 't eerste gewest: de
nude naam gaf er een vorstelijk tintje aan. En
tevens eischten zij zijn verheffing tot luitenant
generaal van Matthias.
Men leest duidelijk hoe de Prins de StatenGeneraal en persoonlijke gevoeligheden moil ontzien.
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Messieurs,
J'ay este adverty de ce qui a este traicte a Bruxelles sur
certains articles, presentes par vous a messieurs les Estats ') ,
esquels vous proposies deux choses qui me touchoient, asscavoir
que le gouvernement de Brabant me fust donne, l'aultre la
lieutenance generalle de monseigneur l'Archiducq 2 ) , qui me faict
grandement vous remerchier pour la bonne opinion que vous ayes
de moy, comme a la verite, laissant a part la suffisance de laquelle
les aultres seront juges, quant a la fidelite et bonne volonte au bien
publicq du pays, je pense l'avoir telle qu'a, grand peine aulcun
la pourroit avoir meilleure comme jusques a present j'en ay faict
preuve, n'espargnant rien de ce qui estoit en ma puissance et de
mes amt's, et feray, Dieu aydant, jusques a la fin de ma vie.
Toutesfois, Messieurs, vous s taves en partie que les charges que
j'ay pour le publicq et principallement a raison du gouvernement
de Hollande et de Zelande, sont telles et si grandes qu'a grand
peine je les puis sustenir, tellement que depuis que j'ay passe dep. 3 ) ,
je n'ay encores peu trouver ung peu de loisir pour vacquer a mes
affaires particulieres. J'avoy bien desire qu'on n'euse parle de me
commectre aultres charges que celles que j'ay pour le present;
non que je ne soy bien prest d'exposer tout ce que Dieu m'a donne
pour le bien publicq du pays, mais d'aultant que je ne Kay mes
forces asses grandes pour porter de si grandes faix, en oultre, ayant
entendu sur ce les differents opinions qu'il y a eu entre messieurs
les Estats et considerant bien le mal qui pourroit advenir si a
mon occasion quelque division se mettoit entre ceulx qui doibvent
estre tellement conioincts, je vous prie bien affectueusement ne
point vouloir vous formaliser tellement pour moy en Pun ny en
l'aultre article que cela puisse estre la moindre cause de discorde,
ains vous remectre volontairement a l'advis de messieurs les Estats
qui ont a conduire telles affaires lesquels j'espere y mectront telle
ordre qu'il reussera au bien et repos de tout le pays. Et d'auctant
que particulierement j'ay entendu qu'aulcuns parlent de me
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commectre la lieutenance de l'armee, je vous ay bien voulu
advertir que monsieur le Conte de Lalain 4 ) estant pourveu de
l'estat de General de l'armee duquel la bonne affection a la patrie
est bien cognue je ne desiroy accepter aulcune charge qui luy
donna la moindre occasion de penser qu'en chose du monde je luy
voulsisse preiudicier ny a seigneur aulcun ny au moindre de tous
ceulx qui sont en l'armee.
Et a tant apres m'estre affectueusement recommande a voz
bonnes graces, je prie Dieu, Messieurs, vous augmenter les siennes.
Escript a Gandt le Ve jour de Janvier I 578.

1) De Staten-Generaal.
2) Aartsliertog Matthias, de tweecle broeder van keizer Rudolf II.
3) In September 1577 was de Prins naar Brussel gekomen.
4) Philips graaf van Lalaing, stadhoucler van Henegouwen.
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[ Aan het College der Achttien te Brussel]

Mijne Heeren,
Men heeft mij ingelicht omtrent hetgeen te Brussel
behandeld is, naar aanleiding van zekere punten, welke Gij den.
Heeren Staten hebt voorgelegd en waarin Gij twee dingen voorsteldet, die mij betrof fen, teweten: dat mij het gouverneurschap
over Brabant zou worden toevertrouwd en voorts het luitenantgeneraalschap van den Aartshertog. Naar aanleiding hiervan zeg
ik U mijn hartelijken dank voor de goede meening die Gij omtrent
mij koestert. Al laat ik, voorwaar, in het midden of ik bekwaam
genoeg ben, hetgeen de anderen zullen beoordeelen: wat trouw
en goeden wil ten opzichte van het algemeen welzijn van het land
aangaat, meen ik deze hoedanigheden in die mate te bezitten,
dat nauwelijks iemand mij hierin zou kunnen overtref fen, zooals
ik tot nog toe bewezen heb. Want nooit heb ik eenige moeite
gespaard om te doen wat in mijn macht of in die van mijn
vrienden stond, en aldus zal ik voortgaan, met Gods hulp, tot
het eind van mijn Leven. Gij zijt er echter ten deele van op de
hoogte, Mijne Heeren, dat mijn openbare plichten en vooral die,
welke mijn gouverneurschap over Holland en Zeeland betref fen,
van dien aard en zoo zwaar zijn, dat ik ze slechts met moeite kan
vervullen, zoodat ik, Binds ik in deze gewesten ben gekomen, nog
Been vrijen tijd heb kunnen vinden om mijn persoonlijke belangen
waar te nemen. Ili had dan ook gehoopt dat men er niet over gesproken zou hebben mij andere ambten op te dragen dan die welke
ik thans bekleed. Dit geenszins omdat ik niet gaarne gereed zou
staan alles wat God mij geschonken heeft voor het algemeen
welzijn van het land veil te hebben, maar alleen omdat ik niet
weet of mijn krachten sterk genoeg zijn om zulke zware lasten
te dragen. Bovendien heb ik, naar aanleiding hiervan, hooren
verluiden van meeningsverschillen tusschen de Heeren Staten, en
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het kwaad overwegende, dat er uit zou kunnen voortkomen,
wanneer er mijnentwege eenige verdeeldheid ontstond tusschen
hen die zoo sterk verbonden behooren te zijn, verzoek ik
U zeer hartelijk om, noch wat het eene, noch wat het andere
punt betreft, zoozeer mijn zijde te kiezen, dat dit de minste
reden tot oneenigheid zou kunnen worden, maar U geheel aan
de meening van de Heeren Staten te onderwerpen. Zij, die deze
zaken moeten regelen, zullen er, naar ik hoop, zoodanig orde in
stellen, dat hun besluit aan het welzijn en de rust van het land
ten goede zal komen. En juist omdat ik in vertrouwen vernomen
heb dat eenige personen er over spreken mij het under-bevel over
het leger op te dragen, wil ik er U van in kennis stellen dat, nu
Graaf van Lalaing — wiens groote toewijding voor het vaderland
zeer bekend is — de post van generaal over het leger bekleedt,
ik geen ambt zou willen aanvaarden waardoor hij ook maar in
het minst zou kunnen denken dat ik hem voor wat ook ter wereld
zou willen benadeelen: noch hem, noch welken Heer ook, noch
den onaanzienlijkste van alien die in het leger zijn, zou ik dat
willen doen.
Na mij zeer hartelijk in Uw goede gezindheid te hebben
aanbevolen, bid ik God, Mijne Heeren, U in Zijn genade te
doen toenemen.
Gent, 5 Januari 1578.
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A Messieurs les Eclievins des deux bancqs,
Doyens, Nobles et Notables de la yule de Gandt

24 July

1579

XVI

Toelichting
We zijn in de dagen van de Keulsche vredesonderhandelingen, laatste poging tot verzoening. In
Januari lagen de Nederlanden in twee stukken, tot
groot verdriet van den Prins, die het niet als voldongen feit wou aanvaarden. Men onderhandelde
onder bemiddeling van den Keizer, maar om het
verschil in godsdienst waren alle voorstellen bestemd
te mislukken.
Maar ook bij de Calvinisten onderling waren
schakeeringen en geschillen. In Gent heerschte als
waar tyran de strenge Calvinist De Hembyse, een
schepen, met zijn puriteinsche predikanten waaronder Dathenus. De stad begon te gelijken op een
tweede Geneve onder een tweeden Calvijn en de
kleine Prinsgezinde partij onder Ryhove had niets
meer in te brengen.
Deze ernstige wat triest klinkende vermaning
aan de stad had het gewenschte resultaat, hoewel de
Prins iets later zelf nog naar Gent moest komen
voor de groote politieke schoonmaak.

'54

Messieurs,
Depuis peu de jours nous avons receu de noz deputez qui
sont a Coloigne les articles accordez entre le prince de Parme et les
pays d'Arthois, Haynault, l'Isle, Douay et Orchies, par lesquelz
nous voyons assez que l'ennemy commun est en deliberation de
ruiner entierement nostre liberte, tant de la religion que du pays;
et comme par les divisions qu'il a semees par le moyen de ceulx
qui ant este trop facilles a se persuader, desja il nous a separe
plusieurs provinces et villes, aussy de nostre part il est plus que
temps, nous conjoignant estroictement ensemble, empescher que,
par nostre propre faulte, il n'ait moyen de nous opprimer, apres
nous avoir par les mesmes practicques divisez.
I'espere vous envoyer en peu de jours lesdits articles
et declaration plus ample des occurences, servants a cest
effect. Cependant je n'ay voulu laisser vous prier de ne vous
laisser transporter par aulcuns faulx blasmes qu'aulcuns, ou
gaignez par l'ennemy, ou par trop grande imprudence, font
semmer de moy. Car combien que ma vie passee et les services
faict au pays avec tant de pertes et travaulx, doibve rendre
assez suffisant tesmoignage de ma fidellite, tellement qu'il ne
debvroit estre besoing que je respondisse aultre chose, si non ce
que mes faicts tesmoignent; toutesfois, pour eviter les inconveniens que je crains d'avantaige sur le pays en general et mesmes
sur la ville de Gand que sur moy en particulier, je n'ay voulu
laisser de vous faire entendre que je suis bien adverty qu'aulcuns,
ayans peult estre des desseings a part, font courir divers bruicts,
asscavoir que je seroi pour faire recepvoir un prince estrangier
avec lequel j'auroy quelque traicte; mais je vous prie de considerer
que nous avons tant d'ennemis et avons parmi nous tant de gens
qui en font taus les jours des nouvelles, que je seroy fort marls
qu'il y eut aulcun prince estrangier qui peult a mon occasion
se rendre ennemy de ce pays. Mais, Dieu mercy, je ne suis pas si
peu cognoissant que je ne sache bien qu'il fault necessairement
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traicter soit de paix, soft de guerre, soft d'alliance avec le gre du
peuple; tellement que je seroy tres ma! conseille, si j'avoy intention
de traicter telles choses, sans vostre advis et des aultres provinces,
comme je n'ay delibere aulcunement de le faire, et comme j'ay
faict tant de preuve en Hollande et Zeelande, que je n'ay jamais
traicte avec aulcun, sans leur advis et contentement; de quoy je
m'asseure qu'ilz rendront tesmoignage par tout, vous priant
d'entendre qu'il n'est pas raisonnable q'un chascun soft adverti
des causes par quoy les gouverneurs parlent d'une facon ou
d'aultre, mais le peuple se doibt contenter qu'on n'est venu a
aulcun effect sans l'en avoir adverti et en avoir son advis et conseil.
Ce seroit aissi une chose qui debvroit estre inevitable qu'il
se trouva aulcuns qui vinsent a mettre en doubte le zele que je
porte a la religion, pour laquelle j'ay tant souffert. Je desire qu'on
compare ce que telz accusateurs ont faict depuis dix ans, avec
ce que j'ay faict. Je confesse que je n'ay poinct approuve la fawn
dont aulcuns ont use, mais en ce que touche le vray advancement
de la religion, je n'en vouldroy ceder a aulcun, veu mesmes que
ceulx qui si hardiment m'accusent, n'ont liberte de parler que
celle que je leur ay acquise par le sang des miens, mes labeurs et
mes excessives despences et lesquels ne doibvent pour le moins cela
qu'ilz peuvent parler en telle liberte. Et quant a ce qui touche
en particulier l'estat de vostre ville, quant a la religion, comme je
n'ay jamais constrainct aulcun, ains me suis servi de la bonne
volunte de plusieurs pour advancer la liberte de l'eglise et du
pays, aussy je seroy trop mari d'entreprendre chose aulcune en
vostre ville pour ce regard, sinon par vostre advis et conseil. Et
quant a ce qui touche le gouvernement de Flandre 1 ) , n'estant
respondu aux articles que j'ay propose, je suis en deliberation
de m'acheminer vers vostre ville, ayant eu l'advis des confederez
en l'Union 2 ) , ayant promis de ne rien innover sans leur advis, aussi
que je pense que l'af faire le plus necessaire est d'entendre au
redressement des affaires generalles qui ne se peult faire sans la
voye de l'Union et puis au plutost m'acheminer en Flandre pour
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cyder avec vostre bon advis et de tous bons patriotes, de redresser
toutes choses comme it est bien necessaire, comme je veoi par
certaines lettres du prince de Parme 3 ) au sieur de la Motte 4 ) , que
je vous envoye. Cependant, je vous prie ne permettre qu'il se face
aulcune nouvelette en vostre ville, esperant vous faire cognoistre,
tant au temps du renouvellement de la boy ') que par toutes aultres
voyes, le grand desir que j'ay de veoir la gloire de Dieu advancee
en vostre ville florissante et en bon repos. Et s'il y a quelques
articles a accorder, en cas qu'il soft trouve bon par vous et aultres
membres que j'accepte le gouvernement, estant avec vous, seront
aysez a accorder, veu qu'il n'est plus temps de s'arrester a beaucoup
disputer, ains est necessaire de penser a se bien deffendre sans user
des longueurs qui nous ont amene tant de maulx par le passe.
Sur ce, me recommandant affectueusement a voz bonnes
graces, prieray Dieu vous donner, Messieurs, en bien parfaicte
sante heureuse et longue vie.
D'Anvers, ce XXIIII e de Juillet MDIXXIX.
Vostre bien bon amy a vous faire service,
Guillaume de Nassau

[P.Sd Vous ne fauldrez, apres ceste receue, de me rendre
responce incontinent.

9 Dat den Prins eenigen tijd geleden was aangeboden.
2) Waarschijnlijk zijn bier de gedeputeerden van de Nadere Unie bedoeld.
3) Alexander Farnese, Prins van Parma, sinds 1578 Landvoogd in de Nederlanden
in de plaats van Don Juan, die gestorven was.
4) Valentin de Pardieu, beer van La Motte en van Ekelsbeke, de Spaansche
gouverneur van Grevelingen; hij is een van de Waalsche Malcontenten, die er veel
toe hebben bijgedragen, dat bet Zuiden ten slotte aan Spanje is onderworpen.
5) „De wet" is het verzamelwoord voor de booge regeeringscolleges in een stall
dus: burgemeesters, schout en schepenen (samen de magistraat geheeten) en de vroedschap.
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Aan de Heeren Schepenen van de twee banken, Dekenen, Edelen
en Notabelen van Gent

Mijne Heeren,
Sinds enkele dagen hebben wij van onze afgevaardigden, die
te Keulen zijn, de artikelen ontvangen, gesloten tusschen
den Prins van Parma en de landen van Artois, Henegouwen,
Rijssel, Douai en Orchies, waaruit wij duidelijk genoeg zien
dat de gemeenschappelijke vijand overweegt onze vrijheid,
zoowel die van den godsdienst als die van het land, geheel en al
te niet te doen. En door de oneenigheid die hij gezaaid heeft,
doormiddel van hen, die a1 te gemakkelijk waren over te halen,
heeft hij reeds verschillende provincièn en steden van ons afgescheiden. Dus is het van onzen kant hoog tijd dat wij ons
nauw aaneensluiten, om te verhinderen dat hij er, door onze
eigen schuld, in zal slagen ons te onderdrukken, na ons door
diezelfde praktijken verdeeld te hebben.
Ik hoop U binnen enkele dagen genoemde artikelen te
zenden, met een omstandiger verslag van de gebeurtenissen,
dit alles ten dienste van hetzelfde doel. Intusschen heb ik
niet willen nalaten U te vragen, U niet te laten misleiden
door zekere valsche aantijgingen die sommigen, hetzij dat de
vijand hen heeft omgekocht, hetzij uit te groote lichtvaardigheid,
omtrent mij laten rondstrooien. Mijn verleden en de diensten
die ik met zooveel verliezen en inspanning aan het land
bewezen heb, behoorden reeds voldoende van mijn trouw blijk te
geven, zoodat het overbodig voor mij moest zijn iets anders te
antwoorden dan datgene wat mijn daden getuigen. Maar om de
nadeelige gevolgen te voorkomen, die ik meer vrees voor het land
in het algemeen en zelfs voor de stad Gent dan voor mij
i8

persoonlijk, heb ik niet willen verzuimen U te berichten, dat ik
er goed van op de hoogte ben dat eenige lieden, die misschien hun
eigen bedoelingen daarmee hebben, verschillende geruchten in
omloop brengen, namelijk, dat ik er voor zou zijn een buitenlandsch vorst te doen aannemen, met wien ik een of ander verdrag
zou hebben gesloten. 1k verzoek U echter in overweging te nemen,
dat wij zooveel vijanden hebben en zooveel lieden in ons midden,
die er dagelijks nieuwe maken, dat het mij zeer verdrieten zou
wanneer er een buitenlandsch vorst ware, die door mijn toedoen
een vijand van dit land kon worden. Maar ik ben goddank niet zoo
onwetend om er mij niet goed van bewust te zijn dat men noodzakelijk met goedvinden van het yolk over vrede, oorlog of een
verbond moet onderhandelen. Het zou zeer slecht van mij gezien
zijn, wanneer ik de bedoeling had dergelijke taken te behandelen
zonder Uw advies en dat van de andere provincien te hebben
ingewonnen. Ik heb er dan ook geenszins over gedacht dit te
doen; evenzoo heb ik in Holland en Zeeland dikwijls bewezen
dat ik nooit, zonder hun raad en toestemming, met iemand onderhandeld heb. Ik ben er verzekerd van dat zij dit overal zullen
getuigen en ik verzoek U er U rekenschap van te geven, dat het
niet verstandig is er een ieder van in kennis te stellen om Welke
redenen bewindvoerders zich op deze of gene wijze over iets
uitlaten, maar het yolk moet er tevreden mee zijn dat men nooit
een maatregel heeft genomen, zonder het er van in kennis gesteld
en geraadpleegd te hebben.
Het zou ook iets ongeloofwaardigs moeten zijn, dat er lieden
re vinden waren die er toe zouden komen mijn ijver voor den
godsdienst, waarvoor ik zooveel geleden heb, in twijfel te trekken.
1k wensch dat men vergelijke wat deze beschuldigers sinds tien
wren gedaan hebben, met hetgeen ik deed. Ik geef toe dat ik de
handelwijze van sommigen niet heb goedgekeurd, maar wat
de werkelijke bevordering van den godsdienst aangaat, doe ik
voor niemand onder, aangezien zelfs zij, die mij zoo vermetel
beschuldigen, slechts de vrijheid van spreken hebben die ik voor
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hen verkreeg door het bloed der mijnen, mijn inspanning en mijn
bovenmatige uitgaven. Zij zijn mij dan toch op zijn minst verschuldigd dat zij zoo vrijuit spreken kunnen. En wat in het
bijzonder den toestand van Uw stad op het gebied van den
godsdienst betreft, ik heb nooit iemand gedwongen, maar ik heb
gebruik gemaakt van den goeden wil van velen, om de vrijheid
van de kerk en van het land te bevorderen. Daarom zou het mij
al te zeer tegenstaan in dat opzicht ook maar iets in Uw stad te
ondernemen zonder Uw besluit. En wat het bewind van
Vlaanderen aangaat, daar men niet geantwoord heeft op de
bepalingen die ik heb voorgesteld, overweeg ik, mij naar Uw stad
te begeven, nu de bondgenooten van de Unie mij hun oordeel
gemeld hebben, en ik beloofde niets te zullen veranderen zonder
hen geraadpleegd te hebben. Ik denk dan ook dat het noodzakelijkste is, orde in de algemeene taken te brengen, hetgeen niet
anders dan door middel van de Unie geschieden kan en mij
vervolgens zoo snel mogelijk naar Vlaanderen te begeven, om
daar, gesteund door Uw gewaardeerd oordeel en dat van alle
goede patriotten, alles in orde te brengen. Dit is zeer noodzakelijk,
zooals ik uit zekere brieven van den Prins van Parma aan den
Heer de la Motte, die ik U hierbij tend, gezien heb. Ondertusschen
verzoek ik U niet toe te staan dat er nieuwigheden in Uw stad
ingevoerd worden; ik hoop U, zoowel wanneer de herziening van
de Wet aan de orde is, als op allerlei andere wijzen, mijn oprechten
wensch te toonen om Gods eer te zien verhoogd in Uw tot bloei
en goede rust gekomen stad. En indien wij op eenige punten tot
overeenstemming moeten komen, ingeval Gij en andere leden het
wenschelijk achten dat ik het bewind op mij neem, dan zullen
wij het zonder moeite eens worden wanneer ik bij U ben. Want
het is nu Been tijd meer om ons lang met redetwisten op te
houden, maar veeleer is het noodzakelijk om er — zonder dat
lange talmen dat ons vroeger zooveel onheil bezorgd heeft —
over te denken hoe wij ons goed kunnen verdedigen.
Hierbij beveel ik mij van harte in Uw goede gezindheid aan

rho

en ik zal God bidden, Mijne Heeren, U in uitnemende gezondheid,
een gelukkig en Lang Leven te schenken.
Antwerpen, 24 Juli I 579.
Uw aller zeer toegewijde Vriend,
Willem van Nassau

[P.S. ] Verzuimt niet mij, na ontvangst dezes, onverwijld
te antwoorden.
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Madame, Madame la Comtesse de Nassau

8 Juni 1580

XVII

Toelichting
Op den Dillenburg was de Dude gravin Juliana
gebleven. Vanuit de verte had zij den strijd meegeleefd, waarin drie van haar zoons omkwamen. Ze
was tusschen de familie van Jan goed verzorgd,
maar het was een zware slag voor haar toen Maria,
de oudste dochter van den Prins, waaraan zij
erg gehecht was, vertrok om bij haar vader een
deel van de huishouding op zich te nemen ( vgl.
brief XIV) .
18 Juni stierf Juliana; het is te hopen, dat ze
dezen tien dagen eerder geschreven brief nog ontvangen heeft.
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Mein gantz underthenigen dienst und was ich meter liebs und
guts vermag zuvor.
Wolgeborne freuntliche hertz alle liebste Frau Mutter,
Ich kan E.L. niet verhalten, wie mich das feber vor etliche
dagen hat angestossen, dermassen, das ich ein dach sieben odder
acht zu bett gelegen bin, aber, Got hab lob, bin widerumb
frisch und gesundt. Dieselbige kranckeit hat der massen
regniert, das von meinen kindren und haussgesinne iiber die
fufzich dieselbige kranckeit haben gehabt, aber alle widerumb
in gutter gesunthait, darum das Gott zu dancken ist, das
niemants gestorben ist.
Was die sachen in dissen landen angehet, sein mihr 1 ) noch
in ainem wesen, so dieff im krieg als mihr je gewesen sein;
heut gewinnen mir, morgen verlieren mihr, dermassen das
der feint noch wenich fortell auf uns hat. Es were wol zu
wunschen, das es Gott die genad wolt thun, und uns ainen gutten
friden wolt geben, sehe aber noch wenich hoffenung, dan alle
die mittel, die man uns anbeut, das ist das mir Gottes wort
sollen verlassen, welges dan, Gott hab lob, niemants gern thun
wil, sonder Tiber das eusterste Baran zu wagen dan den schatz
zu verlieren.
Ich bitt E.L. gantz dienstlich, Sie wollen mir nit vor ubel
cuff nemen, das ich E.L. in so Tang niett geschriben hab, dan
hab befolen meiner dochter Maria, das sie E.L. alweg von unserem
zustandt sol verwittigen. Ich wais, E.L. sollen ein mitlaiden mit
mihr haben, wan Sie solte sehn, wie ich mit grossen sachen alle
dach bemuht bin; Huhn Got, der Overt es einmal besseren und
mihr die genad thun, das ich bait E.L. einmal widerumb mach
sehen, warzu ich dan ein sonderlich verlangen hab.
Hiemit wil ich E.L. in den schirm und schutz des
Almechtigen bevolen haben und bin derselben die zeit meins
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lebens underthenigen dienst zu leisten allezeit willich and bereft.
Datum Antroff den 8 ten Juny a° 1 5 80.
E.L. underthenichster gantz gehorsamer sohn die zeit
meins lebens
Wilhelm, Printz zu Uranien

1 ) „Mir" in1
p.aats van „wir" schreef gravin Juliana zelf ook wel eens.
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Aan Mevrouwe de Gravin van Nassau

Hierbij verzeker ik U van mijn zeer onderdanige dienstvaardigheid en uit ik den wensch U van mijn goede en vriendelijke
gezindheid blijk te geven.
Hartelijk geliefde Moeder,
Ili kan U niet verzwijgen hoe ik eenige dagen geleden door
koorts ben aangegrepen en wel in die mate dat ik een dag of zeven,
acht in bed heb gelegen, maar nu ben ik, Gode zij dank, weer
frisch en gezond. Diezelfde ziekte heeft zoo erg geheerscht, dat
van mijn kinderen en dienstpersoneel over de vijftig Naar hebben
gehad. Maar zij zijn alien weder in goede gezondheid, zoodat wij
God moeten danken dat niemand is gestorven.
Wat de aangelegenheden van deze gewesten betreft, zitten
wij feitelijk nog zoo diep in den oorlog als ooit tevoren: vandaag
winnen wij, morgen verliezen wij, maar op zulk een wijze dat de
vijand nog weinig voordeel op ons heeft behaald. Het ware wel
te wenschen dat God zoo genadig Wilde zijn ons een goeden vrede
te schenken. Ik koester hieromtrent echter nog weinig hoop, want
het eenige middel dat men ons aanbiedt, is dat wij Gods Woord
verlaten zullen, hetgeen, Gode zij lof, niemand gaarne zou doen;
men zou veeleer het uiterste er voor wagen dan den schat
verliezen.
Ik verzoek U heel hartelijk het mij niet euvel te duiden, dat
ik U in zoo lang niet heb geschreven; ik heb mijn dochter Marie
opgedragen U steeds van onze omstandigheden op de hoogte te
houden. 1k weer dat Gij medelijden met mij zoudt hebben wanneer
Gij zaagt door Welke gewichtige zaken ik elken dag in beslag word
genomen; nu, God zal bier eenmaal verbetering in brengen en
mij de genade schenken dat ik U eens spoedig terug moge zien,
waarnaar ik buitengewoon verlang.
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Hierbij beveel ik U in de bescherming van den Almachtige
aan en ik blijf, zoolang ik leef, immer gaarne en eerbiedig tot
Uwen dienst bereid.
Antwerpen, 8 Juni 1 5 80.
Uw immer onderdanige en zeer gehoorzame zoon,
Willem, Prins van Oranje
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[Aan Philips van Marnix, beer van Mont
St. Aldegondel

21/27 Maart 1 582

XV III

Toelichting
Philips II had den Prins vogelvrij verklaard en
vele schoone beloften gedaan aan dengene die hem
zou vermoorden.
I 8 Maart 1 5 8 2 waagde Jean Jaureguy zijn kans.
De Prins woonde in het Kasteel van Antwerpen en
Wilde zich van de eene zaal naar de andere begeven,
toen de aanvaller van achter een wandtapijt te
voorschijn sprong en op hem schoot. De Prins werd
zwaar gewond maar genas. Twee medeplichtigen
werden gearresteerd.
Deze humane brief en het portret van Goltzius,
omstreeks denzelf den tijd gegraveerd, getuigen, dat
er menschen zijn, die niet tevergeefs worstelend
oud worden.
De brief is te dateeren tusschen 21 en 2 7 Maart
1582.
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Monsieur de St. Aldegonde,
I'ay entendu que l'on doibt demain faire iustice des deux
prisonniers estants complices de celuy qui m'a tire le coup. De
ma part, ie leur pardonne tres volontiers de ce qu'ils me peuvent
avoir offense, et si ils ont pent estre merite un chastoy grand et
rigoureux, ie vous prie vouloir tenir la main devers messieurs
du magistrat qu'ils ne les veuillent faire souffrir grand torment,
et se contenter, s'ils l'ont merite, d'une courte mart.
Sur ce vous diray le bon soir.
Vostre bien bon amy a vous faire service,
Guillaume de Nassau

171

[Aan Philips van Marnix, Heer van Mont St. Aldegonde

Mijnheer van St. Aldegonde,
Ilk heb gehoord dat men morgen over de twee gevangenen
moet richten, die de medeplichtigen zijn van dengene die het
schot op mij gelost heeft. Ilk voor mij vergeef hun zeer gaarne
het kwaad dat zij mij gedaan mogen hebben en zoo zij misschien
een zware en gestrenge straf verdiend hebben, dan verzoek ik U
hun voorspraak bij de Heeren Magistraten te zijn, opdat dezen
hun B een hevige pijnigingen doen ondergaan en zich er mee
tevreden stellen hun, zoo zij het verdiend hebben, een snellen
dood te doen sterven.
Hierbij wensch ik U goeden avond.
Uw getrouwe en dienstwillige vriend,
Willem van Nassau
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A Monsieur de Hembyse, premier Esclievin de
la yule de Gand

8 Januari 1 .584

XIX

Toelichting
In 1 5 8 3 had het stadsbestuur van Gent ongenoegen gekregen met de vertegenwoordigers van
den Prins daar en was weer in contact gekomen met
den populairen De Hembyse ( vgl. brief XVI) , die
nu met gejuich werd ingehaald. Gekozen tot
eersten schepen in de stad regeerde hij haar als een
dictator.
In stilte ageerde hij tegen den Prins en heulde
met Parma. Het einde was, dat hij in Maart 1584
gevangen genomen en als verrader terecht gesteld
werd.
Toen de Prins dezen brief schreef, moist hij nog
niet van zijn verraad. Hij vreesde alleen zijn onverdraagzame natuur, die hij echter voor eerlijk
Calvinistisch hield. Dit is een ernstige poging, hem
op den goeden weg to houden.
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Monsieur de Hembyse,
J'ay receu vos dernieres du XV de decembre par ce porteur
et ay este tres aise d'apprendre par icelles vostre bonne resolution,
ensemble de ceulx de la ville de Gand, en ce qui concerne le
maintenement de la cause commune et perseverance en l'Union ')
avec les provinces par degas Et pour l'ef fect et l'accomplissement
de laquelle vostre bonne volonte, it est surtout necessaire de tenir
bonne correspondance avecq vos voysins et notamment avecq le
seigneur de Ryhove 2 ) , pour tant mieux prester la bonne main les
tins aux aultres, en cas que l'ennemy vous voulit attaquer de plus
pres en apres. II est tres requis au plustost de, sans plus laisser
escouler tant de temps, d'envoier vos deputez a Passemblee
generale des Provinces Unies, avecq authorisation suffisante et
ample instruction pour besoigner avecq les aultres sur toutes les
occurences, et s'accommoder a ce que par icelles sera resolu.
Comme de ma part je suis prest de me conformer a ce quy sera
traicte et conclu et de n'insister sur ce que par eulx sera unanimement reprouve, ainsy que par cydevant j'en ay faict assez ample
declaration, vous asseurant que c'est la seule voie pour redresser noz
affaires et de conserver ce qui nous reste, n'estant au pouvoir d'une
province ou d'une ville seule de resister a ung ennemy si puissant
qui a partout tant d'intelligences secretes et notamment en la
ville de Gand, comme on en a peu decouvrir ces annees passees et
en decouvre encores tous les fours. Mais quant toutes les provinces
conjoinctement, sans se remettre les unes sur ce qui sera faict
par les aultres, dont s'en est ensuyvie la povre perte de la vine
d'Alost 3 ) , et sans rien entreprendre de leur authorite particuliere,
inculpans par apres aux aultres les faultes qu'eux mesmes cornmettent le plus souvent — ce que du passe nous a amene une
grande confusion en noz affaires avecq ung retardement de toutes
bonnes resolutions — vouldront embrasser le faict dung mesme
courage et affection, une chascunne, se conformant a tout ce que
par toutes les aultres aura este trouve bon pour la conservation du
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pays et pour doresnavant le pouvoir garentir des mains de nos
anciens ennemis qui n'ont onques change d'intention ny de
volonte de priver ces pays de leur liberte et privileges, avecq
extirpation de la vraye religion, et quant a ceste effect toutes
ensembles conjoindront franchement tous leur moiens, sans payer
les uns les aultres de continuelles plaintes, et allegation d'inconveniens, it est a esperer, avec l'aide de la grace de Dieu, qu'on
pourra establir un fort bon ordre a l'advenir pour le redressement
de noz affaires au soulagement de ces povres provinces tant
affligees, du fruict duquel la Flandre s'en pourra resentir des
premieres.
A quoi m'attendant, ensemble a la venue de voz deputez
authorisez a la maniere susdite, et au surplus me remettant a ce
que ce porteur vous pourra dire de bouche tochant ce que luy
aviez encharge, je me recommanderay a vos bonnes graces, priant
Dieu, Monsieur de Hembyse, qu'il vous ayt en sa saincte garde
et protection.
De Delft, ce VIII de janvier '584.
Vostre Bien bon amy a vous faire service,
Guillaume de Nassau

1) Misschien de Unie van Utrecht.
2) Francois de la Kahnlle, heer van Ryhove, gouverneur van Dendermonde.
3) De stall Aalst was in November 1583 gevallen.
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Aan den Heer de Hembyse, eerste Schepen der stad Gent

Mijnheer de Hembyse,
Ik heb Uw laatste brieven van 1 5 December uit handen van
brenger dezes ontvangen en het heeft mij zeer verheugd daaruit
het goede besluit van U, zoowel als van de bestuurderen der stad
Gent, te vernemen, betreffende de handhaving van de gemeenschappelijke zaak en het doen standhouden van het verbond met
de Noordelijke provincien. En voor het welslagen en ten uitvoer
brengen van dezen Uw goeden wil, is het vooral noodzakelijk om
de noodige voeling te houden met Uw naburen en in het bijzonder
met den Heer van Ryhove, ten einde elkaar des te beter de hand
te kunnen reiken, in geval de vijand U later dichterbij Wilde
aanvallen. Het is zeer noodzakelijk om zoo spoedig mogelijk,
zonder meer tijdverlies, Uw afgevaardigden met een voldoende
machtiging en omstandige instructies, naar de Algemeene Vergadering van de Vereenigde Provincien te zenden, teneinde met
de anderen alle gebeurlijkheden te overwegen en zich te voegen
naar hetgeen deze Vergadering zal besluiten. Ook van mijn kant
ben ik bereid mij te richten naar hetgeen behandeld en besloten
zal worden en niet aan te houden op hetgeen zij eenparig zullen
afkeuren, zooals ik dit voorheen reeds omstandig genoeg betuigd
heb; ik verzeker U dat dit de eenige weg is om onze taken
weder op orde te brengen en datgene wat ons overblij ft te
behouden. Want een provincie of een stad alleen zijn niet in
staat om aan zulk een machtigen vijand het hoofd te bieden, die
overal met zooveel lieden in geheime verstandhouding staat,
vooral in Gent, zooals men in de afgeloopen jaren heeft kunnen
ontdekken en thans nog dikwijls ontdekt. Nöch moet het eene
deel der provincien zich verlaten op hetgeen het andere zal doen
— het droevig verlies van Aalst is hiervan het gevolg geweest —
nOch op eigen gezag iets ondernemen, om vervolgens het andere
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de misslagen te wijten die het meestentijds zelf begaan heeft. Dit
laatste heeft vroeger groote wanorde in onze zaken gesticht en
tot uitstel van alle goede besluiten geleid. Elke provincie zou zich
moeten voegen naar M. wat alle andere gunstig achten om het
land te behoeden en het in de toekomst uit de handen van onze
vroegere vijanden te kunnen houden. Want dezen hebben nooit
hun bedoeling, noch hun wil veranderd om dit land van zijn
vrijheid en zijn voorrechten te berooven en den waren godsdienst
uit te roeien. Indien alle provincien gemeenschappelijk, met
eenzelfden moed en toewijding de tack wilden behartigen, en
voor dit doel openlijk al hun middelen vereenigden, zonder elkaar
wederzijds op voortdurende klachten en bezwaren te onthalen,
zou men de hoop mogen koesteren dat men, met de hulp van Gods
genade, voor de toekomst een zeer goede regeling zal kunnen
tref fen om onze zaken te herstellen, tot verlichting van die
arme, zoo zwaar getrof fen provincien, en Vlaanderen zou onder
de eerste zijn om de vruchten hiervan te plukken. In afwachting
dus van de komst der op bovenvermelde wijze gemachtigde afgevaardigden en mij voorts verlatende op hetgeen brenger dezes U
mondeling zal kunnen mededeelen, betreffende hetgeen waarmede
Gij hem belast hebt, beveel ik mij hierbij in Uw goede gunst aan,
en bid ik God, Mijnheer de Hembyse, dat Hij U in Zijn heilige
bescherming zal nemen.
Delft, 8 Januari 1584.
Uw getrouwe en dienstwillige vriend,
Willem van Nassau
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A Monsieur, Monsieur le Conte Johan de Nassau,
Catzenelnbogen, etc., Seigneur de Bilsteyn, mon Bien
bon Frere

18 Maart 1584

XX

Toelichting
In Juni I 5 8 o, na den dood zijner vrouw, was
Jan van Nassau naar Duitschland teruggekeerd.
Telkens weer had de Prins getracht hem tegen te
houden, maar 't was hem hier te onbehagelijk geworden en in de Nassausche landen was zijn
aanwezigheid dringend noodig. Zijn felle Calvinistische overtuiging begreep zijn broeder's verdraagzaamheid niet en vooral keurde hij af, dat de
Prins steeds weer naar Frankrijk uitzag om hulp.
In Jan's oogen kon een verbond met een RoomschKatholieke natie nooit genade vinden. Deze brief,
geschreven gedurende de onderhandelingen om
Frans van Anjou, den jongsten, eenig overlevenden
broeder van den Franschen Koning, tot souverein
aan te nemen, is een van de vele uiteenzettingen
van den Prins om tot onderling begrijpen te komen.
In het weggelaten deel betoogt de Prins, dat
onder de Calvinisten zeer wankele broeders zijn,
en verder, dat er in de Nederlanden nog vele
Katholieken Leven, die men onmogelijk alien kan
uitroeien evenmin als men tot een veroordeeling
van de Aartsvaders kan overgaan.

1 8o

Monsieur mon Frere,
J'ay dif fere quelque temps a vous envoier la response de vos
premieres qui estoit toutesfois preste et de renvoier vostre
messager, parceque je vouloi premierement estre asseure de ce que
je vous pourroi faire tenir a ceste prochaine foire de Francfort ') ,
estant asseure maintenent par mes gens qu'ils y feront tenir cincq
mil florins. Vous verrez par madicte response ce que je pense sur ce
que vous m'avez escrit par vos precedentes, des affaires d'Allemaigne, dont nous nous sommes ressentis et ne voy pas jusques a
ores qu'il y ait grand amendement en nos affaires, si non que
j'espere que le quartier d'Utrecht et de Gueldre sera un peu mieux
asseure qu'il n'estoit; mais quant a la Flandre, je n'y voy pas
grand espoir, car la ville d'Ypre, assiegee y a environ sept mois,
est tellement serree qu'il n'y a grand moien de la secourir 2 ) . Les
ennemis ont si peu de resistence en tout le pais de Flandre pour le
mauvais ordre que les membres ont mis a leurs affaires, suivants
les conseils particuliers qu'aulcuns, venants parcydevant d'Allemaigne, leur ont mis a la teste, que l'ennemi avec cent ou deux
cents hommes seulement, faict des forts oil bon luy semble et
mesmes est venu — avecq quelque peu de forces d'aventaige
toutesfois — jusques a la portee du canon de la ville d'Anvers.
Oultre cela nous appercevons une nouvelle grosse armee nous
venir sur les bras, conduicte par gens de grande qualite, entre
aultres du frere du duc de Florence 3 ) , laquelle, estant joincte
avecq celle qu'ils ont a present en ce pais, vous pouvez, Monsieur
mon Frere, bien juger ce qui en peult advenir, attendu les forces
que nous pouvons avoir pardeca, reduites a si peu par le mauvais
conseil d'aulcuns, ainsi que je vous ay plus particulierement
deduict par mes precedentes. Car quand toutes les faultes qui
sont entre les Estats, seroient bien reparees, si est ce que jamais it
ne sera possible de trouver des forces pour fournir nos places de
garnisons necessaires; qui me faict craindre qu'apres tant de pertes
de belles eglises qui estoient en Flandre — perdues seulement par
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la faulte de ceuls qui ont reiette mon conseil par lequel ils pouvoient aisement eviter ce mal — que nous ne facions encores
aultres pertes notables, restants encores trop de villes qui veuillent
suivre leur conseil particulier; et quant a celles qui se laissent
conseiller, ores que j'espere y donner le meilleur ordre que faire
se pourra, toutesfois je ne puis avecq si peu de moiens empescher
que l'ennemi avecq le temps n'emporte quelques places, comme it
advient ordinairement a ceuls qui se resolvent simplement sur la
defensive. Nous avons d'adventaige ce mal qui ne sera oste de
long temps, ascavoir ce que je vous ay escript par cydevant, de
l'esperance qu'on leur avoit donnee du grand secours d'Allemaigne; et combien qu'il y ait quelque difference entre ce qui
est en l'obeissance de monsieur l'Electeur k ) et l'estat de ces pais,
ce neantmoins, non seulement pour l'union de religion, mais aussi
pour la conioinction de nos affaires, nous ne pouvons que
sentir en nostre particulier un dommage infini par la perte de la
ville de Bonne et la crainte que nous avons que ses affaires n'aillent
en empirant, puisque du coste des princes d'Allemaigne non
seulement it n'y a apparence de secours, mais aussi on entend icy
que les premiers et principauls princes blasment ouvertement son
entreprise. Si en telles extremitez je recevoi quelque bon conseil,
ce seroit bien ce que mon coeur desireroit ; mais je voy que chascun
scait bien reprendre le conseil d'aultrui, mais nul ne m'en donne
de meilleur.
On me dict que je me doy desfier du parti de France.
Les dangers qu'il y a de ce coste ne me sont incogneus; ains peult
estre mieux cogneus qu'a ceuls qui en parlent, et me touchent de
plus prez qu'â nul aultre; a qui doncq veult on que je me fie?
Les princes d'Allemaigne ont este si souvent sollicitez et nous n'en
avons receu aulcun secours ny apparence, non pas en parolles
seulement, et quand nous le recevrions, nous sentirions peultestre
ce secours grief pour raison de la diversite de la confession; mais
voiants et cognoissants que devant leurs yeux ils laissent fouler a
deux pieds par les papistes leur propre frere qui soustient une si
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juste cause, a leur porte, voire dedans leurs entrailles, je ne pense pas
debvoir estre estime de si peu de jugement qu'on me puisse mener
jusques dedans la fosse par parolles, comme on a faict le paouvre
peuple de Flandre, lequel, se fondant sur tels discours, se trouve
maintenant soubs la cruelle patte de 1'Espaignol, bien loing des
promesses qu'on leur faisoit et des asseurances que leurs propres
theologiens leur donnoient. Et pourtant je desiroi qu'en reprenant
un conseil, on en donna un meilleur, ce que je ne voy point jusques
a present. Car quant a ce discours que vous m'avez envoie, vous
entendrez, Monsieur mon Frere, par la responce que je fay et un
aultre que j'ay envoie a la royne d'Angleterre 5 ) , que je vous envoie,
qu'il n'a aulcun fondement asseure, ains si je le vouloy croire,
que ce seroit vraiement abandonner Dieu, ma conscience, mon
honneur, ma vie, mes biens et le reste des gens de bien qui
s'attendent a moy; voire, je feroy un acte tres pernicieux a touts
ceuls de la religion en quelque pays qu'ils soient desquels, ores
que je ne recoive telle assistence qu'il se debvroit faire, toutesfois
je les servirai — Dieu ainsi m'aidant — le reste de ma vie. Que
si ils trouvent mes conseils mauvais, ils le doibvent imputer a eux
mesmes, qui me contraignent cercher moien oil je puis, d'aultant
qu'il n'y a pas apparence d'en recepvoir de leur part, et qu'en
m'abandonnant et monsieur l'Electeur, ils n'abandonnent pas des
hommes, mais la cause de Dieu. Car quelle difference y a it entre
celuy qui occist ou celuy qui ne empesche pas le meurtre quand it
le peult faire? Et pourtant, quand it y auroit quelque faulte en
mes conseils, ce que je ne confesse pas, si est ce que leur faulte
seroit sans comparaison plu grande que la mienne; pourtant
debvroient, devant entreprendre de me reprendre regarder a la
poultre qui est en leur oeil et non point au festu qui est en celuy
d'aultrui. Car si je pren un conseil perilleux, la necessite m'y
contraint; eulx prennent un conseil fonde sur avarice, bassesse de
couraige et qui n'est gueres eslongne de trahison de la vraie
religion qui me faict plus esbahir des theologiens de pardela
lesquels, comme vous m'escrivez, trouvent si mauvais ce qu'ils
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pensent que je fai, car encores ne scavent ils mes conseils, sinon
par bruicts populaires. Car s'ils sont si grands zelateurs, pourquoi
se donnent ils tant de peine de ce qui se faict loing d'eulx et
cependant ils voient la religion abandonnee et encores ils reputent
Bens de bien, ceuls qui sont si froids, et condamnent les aultres?
Ce n'est pas, cependant que je veuille excuser mes faultes sur celles
d'aultrui, mais jusques a present j'ay bien ouy des calomnies et
des fauls rapportz, mais de raisons solides je n'en ay point entendu.
•

.

.

.

Et encores vous m'escrivez qu'il y en a de si presumptueux que
de toucher ma conscience et mon honneur, ce que ie trouveroi
fort estrange, si ie ne cognoissoi de longue main l'ingratitude
qui est aux hommes et le desir effrene de mal parler. Car qui
est l'homme du monde si hardi que d'oser toucher a la conscience
d'aultrui. Et quant a mon honneur, puisqu'il fault que ie le
defende, it me sera plus licite, parlant a mon frere, de parler plus
hardiment, que si ie parloi a un estranger de nostre maison. Y a
it quelcun qui se puisse glorifier — la gloire toutesfois en soft
a Dieu — d'avoir plus travaille, plus souffert, plus perdu que
moy, pour planter, advancer, maintenir les eglises que ie n'ay
faict? S'il y en a de perdues que Dieu m'avoit faict le grace de
conserver un temps, ont elles pas este perdues pour avoir suivi
ce conseil qui est trouve si bon par mes accusateurs; et au
contraire, me peult on monstrer une seule ville perdue de celles
qui m'ont obei? Mais aussitost que l'ennemi a senti que mon
conseil estoit creu, a it pas cerche son proufit ailleurs? Aiant par
la grace de Dieu advance iusques la, je ne scai pas, qui peult avoir
en ce monde ceste puissance de toucher a ma conscience laquelle,
s'il plaist a Dieu, se defendra bien. Et comme je vous ay touiours
trouve pour bon frere, je vous prie de respondre pour moy et
faire entendre a ceuls que vous trouverez convenir que ie les
prie de faire mieux que moy, et tant s'en fauldra que je les aille
accusants et mal parlant d'eux qu'au contraire et de forces et de
moiens ie les servirai et maintiendrai leur honneur a mon possible.
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Et combien que telles affaires se pourroient mieux vuider entre
vous et moy par un colloque particulier et en presence, comme
ie vous au faict aultrefois entendre et encores ie desireroi le faire,
si est ce que ce ne seroit pas maintenant la principalle raison pour
laquelle ie vous vouldroi prier de me venir veoir, mais principalement affin d'avoir de vous, tant que ceste guerre durera,
assistence de conseil et de routes aultres choses que vous pourriez
apporter pour la defense d'une si bonne et si iuste cause, en laquelle,
Dieu m'en faisant la grace, ie suis delibere de finir mes lours et de
n'appoincter iamais avecq 1'Espaignol, sachant que de tel
appoinctement dependroit la rulne des eglises de ce pa y s et de
plusieurs aultres, une tyrannie generalle sur touts les subiects de
ce pays et particulierement la destruction de toute nostre Maison,
laquelle, comme elle nous a este mise en main par nos ancestres,
aussi ie m'emploierai tant qu'il sera en ma puissance pour la
conserver a nostre posterite.
Sur quoy me recommandant tres affectionnement a voz
bonnes graces, je prie Dieu vous donner, Monsieur mon Frere, en
bonne sante heureuse et longue vie.
A Delff le XVIIIe jour de Mars '584.
Vostre tres affectione frere a vous faire service,

Guille. de Nassau

[P.S.] Monsieur mon Frere,
Ces lettres avoient este escrites y a plus de huit fours; depuis
nous aeons eu certaines nouvelles que ceuls de Gand traictent
avecq le prince de Parme 6 ) pour abandonner nostre parti, et avecq
eulx plusieurs aultres en Flandre 7 ) . Ce sont les fruicts que j'ay
tousiours bien preveu que nos ameneroient tels conseils. Je
vouldroi bien que vos theologiens me fissent entendre en quelle
conscience lesdicts de Gand et samblables peuvent abandonner
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les freres, l'electeur de Couloigne et la royne d'Angleterre qui
va aussi estre assaillie par le roy d'Espaigne. On me mande qua
Dathenus 8 ) est l'un des conseillers pour traicter une si honorable
capitulation. Au reste, quant aux cincq mil florins, ils seront
trouvez a Francfort en la mesme maison ou furent receus les
aultres cincq mil l'annee passee. Je ne Kai comment, veu la grande
necessite de nos affaires, ie pourrai continuer les autres suivantes.

I ) Deze marld was de meest gebruikelijke termijn, waarop rente betaald moest
w orden over geleend geld.
2) Inderdaad viel Yperen 9 April.
3) Hertog Pietro de Medici.
4) Gellard Truchsesz, de keurvorst van Keulen, die tot de Hervorming overging
en zijn aartsbisdom wilde verwereldlijken. Omdat het Domkapittel tegen kern was
bezette hij Bonn. Spoedig moest hij zich gewonnen geven daar de Protestante vorsten zicli
niet voor hem roerden. Hij vluchtte naar den Prins, die kern in Delft gastvrij opnam.
5) Koningin Elizabeth.
6) Alexander, hertog van Parma, de Spaansche landvoogd.
7) Vgl. brief XIX, de toelichting.
8) Petrus Dathenus, Calvinistisch theoloog.
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Aan den Heer Graaf Johan van Nassau, Katzenelnbogen, enz.,
Heer van Beilstein, mijn welbeminden Broeder

Waarde Broeder,
Ik heb eenigen tijd uitgesteld U het antwoord op Uw
eerste brieven — hoewel het gereed lag — te zenden en Uw
boodschapper terug te sturen. Want ik Wilde eerst zeker weten
hoeveel ik U op die aanstaande Frankforter Jaarmarkt zou
kunnen overmaken, maar nu hebben mijn menschen mij
verzekerd dat zij zorg zullen dragen dat er vijfduizend gulden
aanwezig is. Gij zult uit mijn bovenvermeld antwoord zien,
wat ik denk van hetgeen Gij mij in Uw vorige brieven geschreven
hebt omtrent de omstandigheden in Duitschland, waarvan wij
de gevolgen ondervonden hebben. Totnogtoe zie ik niet dat er
een groote verbetering in onze zaken is gekomen, zij het dan dat
ik hoop dat de provincies Utrecht en Gelderland wat beter
gedekt zijn dan voorheen. Maar wat Vlaanderen betreft, heb
ik niet veel hoop, want de stad Yperen, die ongeveer zeven
maanden geleden belegerd is, is zoodanig ingesloten, dat er
weinig mogelijkheid bestaat Naar te helpen. De vijanden vinden
zoo weinig tegenstand in het gansche land van Vlaanderen,
omdat de leden, door de eigen plannen te volgen, die sommige,
vroeger uit Duitschland gekomen lieden, hun in het hoofd
hebben gebracht, zulke slechte orde op hun zaken hebben gesteld,
dat de vijand met slechts honderd, of tweehonderd man, naar
goeddunken forten inneemt. Zelfs is hij — zij het dan ook met
wat meer krijgsmacht — tot in het bereik van het kanon van
Antwerpen gekomen. Buitendien zien wij dat wij met een nieuw
groot leger te stellen krijgen, dat door lieden van hoog aanzien
wordt aangevoerd, waaronder de broeder van den hertog van
Florence. Wanneer dit vereenigd is met het leger dat zij nu in
dit land hebben, kunt Gij U wel voorstellen, waarde Broeder, wat
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daaruit kan voortkomen, aangezien de strijdmacht die wij in
deze gewesten kunnen hebben, door het slechte inzicht van
sommige lieden, tot zulk een klein aantal is ingekrompen, zooals
ik U met meer bijzonderheden in mijn vorige brieven heb uiteengezet. Want, al waren alle misstanden tusschen de Staten goed
hersteld, dan zal het toch nooit mogelijk zijn strijdkrachten te
vinden om onze versterkte plaatsen van noodzakelijke garnizoens
te voorzien. Dit doet mij vreezen dat wij, na zooveel mooie kerken
in Vlaanderen verloren te hebben -- alleen door de schuld van
hen die mijn raad, waardoor zij dit onheil gemakkelijk vermijden
konden, verworpen hebben — nog andere aanzienlijke verliezen
zullen lijden; want er zijn nog teveel steden die hun eigen plannen
willen volgen. En wat de steden betreft die zich wel laten raden,
hoewel ik haar in den besten toestand die mogelijk is wil trachten
te brengen, kan ik, met zoo weinig middelen toch niet verhinderen
dat de vijand in den loop der tijden eenige plaatsen neemt,
zooals het gewoonlijk gaat met degenen die zich alleen
maar tot tegenweer bepalen. Wij hebben bovendien nog dien
tegenslag dien wij in Lang niet te bo ven zullen komen: ik
bedoel hetgeen ik U geschreven heb omtrent de hoop die men
hun gegeven had op de sterke hulp uit Duitschland. En .of schoon
er eenig verschil is tusschen hetgeen onder gezag van den Keurvorst staat en den staat van deze landen, toch kunnen wij voor
ons, niet alleen ter wille van de eenheid van onzen godsdienst,
maar ook van de gemeenschap onzer belangen, het verlies van
Bonn niet anders dan als een onherstelbare schade gevoelen en
vrees koesteren dat zijn aangelegenheden van kwaad tot erger
geraken. Immers, er daagt niet alleen van de zijde der Duitsche
vorsten geen schijn van hulp, maar men hoort bier bovendien
dat de eerste en voornaamste vorsten zijn onderneming openlijk
afkeuren. Indien ik, in zulke uiterste moeilijkheden, eenigen
goeden raad ontving, ware dit wel wat mijn hart zou wenschen.
Ili zie echter dat ieder den raad van anderen weet of te keuren,
maar niemand geeft er mij een beteren.
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Men zegt mij dat ik ten opzichte van Frankrijk wantrouwen
moet koesteren. De gevaren die mij van die zijde bedreigen
zijn mij niet onbekend; zij zijn mij wellicht beter bekend
dan aan hen die er over spreken en zij raken mij nader
dan iemand anders. Op wien dus wil men dat ik zal vertrouwen?
De Duitsche vorsten zijn zoo dikwijls aangezocht en zij
hebben ons in het geheel geen hulp geboden, zelfs geen
kans daarop toegezegd, ook niet met woorden alleen en indien
zij ons wel hielpen, dan zouden wij die hulp wellicht als een
bezwaar beschouwen vanwege het geloofsverschil. Maar nu wij
zien en ondervinden dat zij hun eigen broeder, die zulk een
rechtvaardige zaak voorstaat, voor hun oogen door de papisten
met voeten laten treden en dit voor hun drempel, ja als het ware
in hun binnenste, dan meen ik dat men mij niet voor kortzichtig
genoeg mag houden om mij door woorden in den valkuil te laten
lokken, zooals men dit het arme Vlaamsche yolk gedaan heeft.
Daar het op dergelijke praatjes vertrouwd heeft, bevindt het
zich nu onder den wreeden klauw van den Spanjaard, ver
verwijderd van de beloften die men hun deed en van de verzekeringen die zij bij monde van hun eigen theologen ontvingen.
En toch zou ik wenschen dat, als men een plan afkeurde, men
er een beter voor in de plaats stelde, hetgeen mij totnogtoe niet
is gebleken. Want, wat dat betoog betreft dat Gij mij gezonden
hebt: Gij zult begrijpen, waarde Broeder, uit het antwoord dat
ik er op Beef en een ander, dat ik aan de Koningin van Engeland
heb gezonden, en U toestuur, dat het in het geheel geen vasten
grondslag biedt maar dat, indien ik er vertrouwen in stelde, dit
waarlijk beteekenen zou God, mijn geweten, mijn eer, mijn leven,
mijn bezittingen en de weldenkende menschen die overblijven en
zich op mij verlaten, prijs te geven. ja, ik zou een daad doen,
die zeer schadelijk zou zijn voor al onze geloofsgenooten, in Welke
1 anden zij zich ook bevinden en die ik, ook al krijg ik niet den
bijstand dien ik moest ontvangen, toch — zoo God mij helpe —
gedurende de jaren die ik nog te leven heb, zal dienen. Indien zij
189

mijn plannen verkeerd vinden, moeten zij dit aan zichzelf wijten,
daar zij mij noodzaken uitkomst te zoeken waar ik kan, temeer
omdat er niet veel kans is dat die mij van hun zijde geboden
wordt en zij, door mij en den Keurvorst in den steek te laten,
Been menschen prijsgeven, maar de zaak van God. Want welk
verschil bestaat er tusschen hem die doodt en hem die den moord
niet verhindert als hij bij machte is dit te doen? En ook indien
er iets verkeerds ware in mijn plannen, hetgeen ik niet erken,
dan zou hun schuld toch verreweg grooter zijn dan de mijne.
Toch moeten zij, alvorens te beginnen met mij te berispen, naar
den balk in hun eigen oogen zien, en niet naar den stroohalm
in die van anderen. Want, indien ik een gevaarlijk plan maak,
dwingt de noodzakelijkheid mij daartoe, maar zij maken er een
dat zijn oorsprong vindt in gierigheid en lafheid en dat niet ver
verwijderd is van verraad aan den waren godsdienst. Dit verwondert mij het meest van de zijde der theologen van daarginds,
die, hetgeen zij denken dat ik doe — naar Gij mij schrijft —
zoo verkeerd vinden; want zij kennen mijn plannen nog niet
anders dan door loopende geruchten. Indien zij zulke groote
ijveraars zijn, waarom geven zij zich dan zooveel moeite voor
hetgeen ver van hen geschiedt en zien zij ondertusschen toe dat
de godsdienst verzaakt wordt? En waarom noemen zij dan nog
hen, die zich zoo koel toonen, weldenkende lieden en veroordeelen zij de anderen? Niet dat ik mijn misgrepen door die van
anderen wil verontschuldigen, maar totnogtoe heb ik wel laster
en valsche verklaringen gehoord, maar Been deugdelijke redenen.
Gij schrijft mij ook dat er eenigen zoo verwaten zijn om
mijn geweten en mijn eer aan te tasten. Dit zou mij zeer
bevreemden, wanneer ik niet sinds lang de ondankbaarheid
der menschen kende en hun teugellooze behoefte om kwaad te
spreken. Want wie ter wereld is verwaten genoeg om het geweten
van anderen te durven aantasten? En wat mijn eer betreft, nu
ik die verdedigen moet, zal het mij geoorloofder zijn mij tegen
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mijn broeder met meer vrijheid uit te spreken, dan wanneer ik
mij richtte tot iemand die vreemd aan ons Huis ware. Is er iemand
die er zich op kan beroemen — de eer ervan kome echter aan God
toe — meer gewerkt, meer geleden, meer verloren te hebben
dan ik, om de kerken te stichten, tot bloei te brengen en te
handhaven, zooals ik deed? Zoo er enkele dier kerken, die God
zoo genadig was mij eenigen tijd te doen behouden, verloren
gingen, dan is dat immers geschied omdat de raad gevolgd
werd dien mijn beschuldigers zoo goed geacht hebben. En kan
men mij daarentegen een enkele stad aanwijzen die verloren is
gegaan, onder die Welke mij gehoorzaam zijn geweest? Maar
heeft de vijand niet, zoodra hij bemerkte dat mijn raad aanvaard werd, zijn voordeel elders gezocht? Nu ik het, door de
genade Gods, zoo ver gebracht heb, weet ik niet wie ter wereld
de macht heeft mijn geweten aan te tasten; zoo het Gode behaagt
zal het zich weten te verdedigen. En aangezien ik altijd bevonden
heb dat Gij een goede broeder waart, verzoek ik U in mijn plaats
te antwoorden en dengenen die Gij zult vinden dat daartoe in
aanmerking komen, te laten weten dat ik hun verzoek het beter
te doen dan ik. En wel verre van hen te gaan beschuldigen,
of kwaad van hen te gaan spreken, zal ik hen met alle macht
en middelen bijstaan en hun eer, zooveel mij dit mogelijk is,
handhaven. En, ofschoon zulke taken tusschen U en mij, beter
in een particulier gesprek en in elkaars tegenwoordigheid kunnen
worden afgedaan, zooals ik U vroeger liet weten en dit nog zou
wenschen te doen, toch is dit thans niet de voornaamste reden
waarom ik U zou willen vragen mij te komen bezoeken. Het
is vooral om, zoolang deze oorlog duurt, den steun van Uw raad
te ontvangen en a,1 wat Gij verder zoudt kunnen bijdragen voor
de verdediging van een zoo goede en rechtvaardige zaak, waarvoor
ik besloten ben, zoo God het mij genadiglijk toestaat, tot het
einde mijner dagen te strijden en het nimmer met de Spanjaarden
bij te leggen. Want ik weet wat de gevolgen van zulk een
schikking zouden zijn: de ondergang van de kerken in deze en
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vele andere landen, algemeene tyrannie over alle onderdanen
dezer gewesten en in het bijzonder de vernietiging van ons
gansche Huis, dat ik, daar het ons door onze voorouders is
nagelaten, voor ons nageslacht zal trachten te behouden, voorzoover ik hiertoe bij machte ben. Hierbij beveel ik mij zeer
hartelijk in Uw goede gezindheid aan en smeek God, waarde
Broeder, U in goede gezondheid een gelukkig en Lang Leven te
schenken.
Delft, 1 8 Maart 1584.
Uw U zeer liefhebbende en dienstwillige Broeder,
Willem van Nassau

[P.S. ]

Waarde Broeder,

Deze brief werd meer dan acht dagen geleden geschreven.
Sindsdien bereikten ons zekere berichten dat de Gentenaren en
met hen vele anderen in Vlaanderen, met den Vorst van Parma
onderhandelen om onze zijde te verlaten. Het zijn de gevolgen
die ik altijd wel voorzien heb dat dergelijke besluiten zouden
hebben. Ik zou wel willen dat Uw theologen mij verklaarden
hoe genoemde Gentenaren en buns gelijken het met hun geweten
kunnen overeen brengen, de broeders, den Keurvorst van
Keulen en de Koningin van Engeland, die ook door den Koning
van Spanje zal worden aangevallen, te verlaten. Men bericht mij
dat Dathenus een der raadslieden is om over zulk een eervolle
capitulatie te onderhandelen. Wat overigens de vijfduizend gulden
betreft, die zullen in Frankfort gevonden worden, in hetzelfde
huffs waar de andere vijfduizend het vorige jaar werden ontvangen.
Gezien den grooten nood waarin onze zaken verkeeren, weet ik
niet hoe ik nog in staat zal zijn de overige te laten volgen.
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.... erentfeste, Wyse encle zeer voirsinnige Heeren, de
Staten van Zeelant oft heure Gedeputeercle Raeden

12
13

Juli 1 584

XXI

Toelichting
Deze brief is twee dagen na den moord op den
Prins, door de Staten-Generaal aan alle gewestelijke
Staten gericht. Wie gedacht had, dat met den leider
de opstand ontzield was, kwam bedrogen uit.
In dit eenvoudig, zakelijk gehouden schrijven
komt uit, dat men den Prins verstaan had naar zijn
Leven en naar zijn werk. „V olhouden" werd de
leus en men deed het.
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Edele erentfeste Wyse ende zeer voirsinnige Heeren.
By onze voorgaende brieven van den X e" deser zullen uwe
E. verstaen hebben de dootlycke wonde, Zyne Princelycke Excie,
geinfligeert, die corts Baer naer is t'onsen grooten leetwezen ende
verdriete overleden, seggende in 't vallen, die selve ontfaen
hebbende: „Mon Dieu, aiez pitie de mon ame, mon Dieu, aiez
pitie de ce pouvre peuple". Den moerder, die 't feyt heeft bedreven 1 ) , heeft tzedert verclaert, dat hy daervan gecommuniceert
heeft, eerst met een Jesuyt te Triere en de voorts met een minnebroer te Dornicke, genaempt frere Gery 2 ) ende daernaer metten
prince van Parma by billet, die hem versonden heeft aen den
raedtsheere d'Assonleville 3 ) , daermede hy deze zaecke ghetracteert, gehandelt ende gesloten heeft.
Ende alzoo midts dese geschiedenisse de vyant zal nu alle
zijn gewelt doen ende by alle listen ende practicquen poogen onze
steden ende landen t'overvallen ende daeromme meer dan oynt
te voorens noodich es, op alles goede toesicht te nemen ende Orden
te stellen tot beschermenisse van den ghemeenen vaderlande, es
daeromme ons zeer ernstich versoeck dat Uwe E. believe, zoo lief
zy hebben heur eyghen welvaren ende conservatie, goeden moet
te nemen, goede wachte te doen houden ende op alles spoedelijck
ende behoorlijck te verzien, ende in sunderheyt het schryven des
vyants egeen geloove te geven, midtsgaders oick allen oversten
colonnellen, capiteynen ende of ficieren te continueren in heur
ampten ende officien ende heur te vermaenen van te blyven
getrouw tot alle volstandicheyt by de Generaliteyt; van
onzentwegen hebben wy alle goede ende mogelycke officien
gedaen ende aen den Co. van Vranckrijck 4 ) de coninghinnemoedere 5 ) ende aen onze gedeputeerde 6 ) aldaer eenen edelman 7)
expresselijck affgeveerdicht ende oick aen de coninghinne van
Engelant 8 ) , den coninck van Dennemarcquen 9 ) , den hertoge
Casimirus 10 ) ende anderen heeren ende potentaten ons toegedaen,
gescreven ende heur van de gelegentheyt ende staet deser landen
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v erwittight, verhopende ende vertrouwende, dat God Almachtich deur zyne goddelycke genade onze beschermenisse
zal aennemen.
Hiermede uns seer jonstelijck in uwe goede gratie gebiedende,
bidden denzelven edele erentfeste, wyse ende zeer voirsinnighe
Heeren Uwe E. to spaeren in een lanck salich leven.
Uit Delft den XII Julii '584.
v. Meetkerke 11)
Uwe E. goetgunstighe vrunden de Generale Staten der
geiinieerde Nederlanden.
Ter ordonnantie van dezelve,
M. Hennin ")

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Balthazar Gerards.
De minderbroeder Jean Gery, vroeger provinciaal van de orde der Cordeliers.
Christiaan d'Assonleville, baron van Bottchout, lid van den Raad van State.
Hendrik III.
Catharina, de koningin-weduwe.
Antoine de Lalaing, beer van La Mouillerie, en Jean van Asseliers.
Tondorf, kofmeester van den Prins.
Koningin Elizabeth.

9) Koning Frederik II.
' 0) Paltsgraaf Johan Casimir.
") Adolf van M
1,
president van 't Hof van Vlaanderen, die voor gezien
(„vidit") teekende als president van het voorzittende lid der Staten.
12 ) Matthews de Hennin, beer van Leghyes, sailer van de Staten-Generaal.
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. . . . edelmogende Heeren de Staten van Zeeland of hun
Gedeputeerde Raden

Edele Heeren,
Uit onze voorgaande brieven, van den 1 oden deter maand,
zult Gij vernomen hebben van de doodelijke wond die Zijne
Prinselijke Excellentie is toegebracht. Kort daarna is Z.E. tot ons
grout leedwezen en verdriet overleden, terwiji hij, na aldus
getroffen te zijn, under het neervallen zeide: „Mon Dieu, ayez
pitie de mon ame, mon Dieu, ayez pitie de ce pauvre peuple."
(Mijn God, ontferm U over mijn ziel, mijn God, ontferm U
over dit arme yolk.) De moordenaar, die het feit bedreven heeft,
verklaarde sindsdien dat hij er eerst met een jezuiet te Trier
over beraadslaagd heeft, vervolgens met een minderbroeder te
Doornik, Broeder Gery genaamd en daarna, schriftelijk, met
den Prins van Parma. Deze heeft hem naar den Raadsheer
d'Assonleville gezonden, met wien hij de zaak gecontracteerd
en vastgesteld heeft.
Ten gevolge van deze gebeurtenis zal dus de vijand thans
al zijn macht aanwenden en met alle listen en kwade praktijken
trachten onze steden en landen te overvallen. Daarom is het meer
dan ooit noodzakelijk op alles goed toezicht te houden en orde
te stellen tot bescherming van ons gemeenschappelijk vaderland.
En dus is onze dringende Bede, zoo Gij Uw eigen welvaren en
behoud op prijs stelt, dat het U behage goeden moed te vatten,
goede waakzaamheid te doen betrachten, in alles spoedig en naar
behooren te voorzien en inzonderheid geen geloof te hechten
aan hetgeen de vijand schrijft. Wilt tevens ook alle oversten,
kolonels, kapiteins en of ficieren in hun ambten en waardigheden handhaven en hen vermanen aan de Generaliteit met alle
standvastigheid getrouw te blijven. Wij, van onzen kant, hebben
alle gewenschte en mogelijke stappen gedaan en aan den Koning
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van Frankrijk, de Koningin-Moeder en aan onze gedeputeerden
aldaar, een edelman opzettelijk voor dit doel afgevaardigd.
Ook hebben wij geschreven aan de Koningin van Engeland, den
Koning van Denemarken, aan Hertog Casimir en andere
Heeren en machthebbers die ons toegedaan zijn en hen omtrent
de omstandigheden deter landen op de hoogte gesteld, hopende
en vertrouwende dat de almachtige God ons met Zijn goddelijke
genade in bescherming zal nemen.
Wij bevelen ons hierbij zeer vriendelijk in Uw goede
gezindheid aan en bidden God, Edele Heeren, U te sparen en
een Lang, gelukzalig Leven te schenken.
Delft, 12 Juli 1584.
v. Meetkerke
Uw U welgezinde vrienden, de Generale Staten der
Vereenigde Nederlanden.
In opdracht der Staten,
M. Hennin
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LEGENDA
AL koofdregel is gevolgd, dat het origineel zooveel mogelijk benaderd moet
word. ; daarom zijn afkortingen en onderteekeningen veelal niet genormaliseerd.
Voor de spelling van Dietsch en Fransch zijn de reels van het Historisck
Genootsckap te Utrecht gevolgd. Voor de Duitscke brieven zijn zooveel
gebruitt de, door de vergadering van bet „Landesgeschicbtliclies
instant te Halle, voor bronnenpublicaties nit de Nieuwe Geschiedenis,
1\
vastgestelde reg. ).
VierLante haakjes beteekenen, dat bet ingeslotene toegevoegd is, Ls niet
in de tekst voortwam.
Op de schutbladen met adres en forte toelickting is de datum aangebracht
van den brief, die ook genninmerd is.
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