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Ter inleiding
De titel is een program.
Wij wensen in waarlijk nationale zin ons volk te verhalen van twintig eeuwen
historie.
Wij hopen tot ons volk te doen spreken de strijd en de arbeid van zovelen, die, ja
soms in dwaling en struikeling, maar toch in duurzame trouw aan het vaderland hun
plicht hebben gedaan.
Bovenal willen wij dankbaar gewagen van de zegeningen, die aan Nederland
werden geschonken.
Opdat ons gedenken tot danken wordt gewijd.
De Schrijvers
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H. Algra
de morgennevels zwichten
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1. Aan de zoom van een wereldrijk
Schimmen.
Het heideveld heeft zijn geheimen. Hofdijk, de dichter van de Romantiek, dwaalde
graag over de grauwe vlakte met haar heldere zandplekken. Dan zag hij schimmen
tegen de avondhemel. Schimmen van mensen, die meer dan twintig eeuwen geleden
daar een pad wisten en ergens een onderkomen hadden. Die ook een plaats hadden
om te offeren en zich bij een priester vervoegden.
Het was de fantasie, die Hofdijk in staat stelde de schimmen te zien bewegen, en
die hem soms een kreet scheen te doen horen. De fantasie, slechts zwak gesteund
door schriftelijke, niet altijd betrouwbare overlevering van die oude tijd. Soms kwam
er ook een vondst voor de dag, en vroeg om een verklaring.
Heel anders werd de toestand, toen oudheidkundigen opzettelijk opgravingen
gingen verrichten. Voorzichtig en methodisch werd de bodem onderzocht. Even
belangrijk als de vondsten, die in musea werden geplaatst, was wat men in de bodem
zag: de opeenvolgende lagen, de sporen van paalwerken, van een wand of een put.
Het is niet gemakkelijk, al die vondsten en sporen te verklaren. ‘De geschiedenis
spreekt hier in gebaren.’ Daarom is het werk van een bijzondere vakman nodig, en
erkent de geschiedkundige volmondig, dat hij een leek is op dit gebied.
Nu is de oudheidkunde ver met het onderzoek gevorderd. Zij leert ons allerlei
omtrent de mensen, die in voorhistorische tijd ons land bewoonden. Uit welke richting
ze kwamen en langs welke wegen; hoe ze hun huizen bouwden; hoe hun veestapel
was en hun huisraad; bovenal, op welke wijze zij zorg droegen voor hun doden.
Maar - de mensen zelf zien wij niet. Wij bezoeken een huis, dat door de bewoners
verlaten schijnt. Waren het onze voorouders? Of trokken zij later weer weg? Het
blijven voor ons tòch schimmen. Maar het wáren mensen. Zij hebben hun eigen
spiegelbeeld gezien in het water; zij hebben nagedacht en gesproken; zij hebben
gehuiverd voor duisternis en dood; zij hebben gelachen tegen de zon en opgezien
naar de sterren. Zij hebben gevoeld, dat een hand uit de eeuwigheid langs hen heen
streek en zij hebben getast naar God. Dat weten wij, daar het mensen waren. Maar
de man met de spade zwijgt meest van dat alles.
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Hunebedden.
Het land van de hunebedden, dat is Drente. Wel zijn er enkele geweest buiten dit
gewest, één bij Rijs in Gaasterland, één op het landgoed De Eeze bij Steenwijk en
men vindt er nog één bij Noordlaren in de provincie Groningen. Maar in het oude
‘Landschap’ bleven er 54 bewaard, waarvan 48 alleen op of bij de Hondsrug, tussen
Emmen en Noordlaren. Het staat vast, dat er minstens 20, misschien een 40, in de
loop der tijden zijn vernield, zodat er totaal een kleine honderd van deze graven zijn
geweest. In Noord-Duitsland, Denemarken en Zuid-Zweden zijn ook tientallen
gevonden.
Hunebedden hebben niets te maken met de Hunnen, de barbaren, die in de 4de
eeuw na Christus uit Azië kwamen opdringen. Waarschijnlijk is de vorm hunebed
het oudst met de betekenis reuzenbed.
Een hunebed is een kunstmatig rotsgraf. Wat wij nu in Drente zien, is de bouwval
van zulk een graf. Eens was het een door mensenhanden opgeworpen zandheuvel en
daarbinnen was de rotskamer, onder de zware dekstenen en tussen de twee rijen
draagstenen. Een dwarsgang vormde de verbinding met de buitenwereld. In de kille
duisternis tussen deze stenen hebben vele doden gerust.
De mensen, die de hunebedden bouwden, hebben met hardnekkige
krachtsinspanning getracht, in deze zandstreken graven te bouwen, zoals zij ze kenden
in het Zuiden, in de bergen. Waren het graven voor een heersende groep, die velen
voor zich kon doen zwoegen? In elk geval, het resultaat van hun inspanning is een
getuigenis, dat door de eeuwen heen tot ons komt: Hoe zal de mens zijn doden hoeden,
dat hun stof niet verwaait? Waarschijnlijk hebben de hunebed-bouwers ook na de
begrafenis hun doden bezocht. Zij zorgden voor spijzen, en de oudheidkundige zamelt
uit het zand nu gaarne scherven bijeen van het vaatwerk, dat daarbij eens is gebruikt.
Het was versierd met motieven van vlechtwerk. En hier en daar komt een stenen bijl
te voorschijn. Het bewerken van metalen blijkt nog onbekend.

Samenhang.
Een uitstapje van één dag stelt ons in staat, de Drentse hunebedden te zien. Maar het
is een verre reis, de tocht langs de stenen graven van West-Europa, die met de
hunebedden verwant zijn. In Engeland worden ze aangetroffen; in Bretagne zijn ze
talrijk; door
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Spanje is het spoor te volgen naar Noord-Afrika en eindelijk is er verwantschap met
de graven der aanzienlijken die naast de pyramiden van Egypte zijn aangelegd. Van
de Nijldelta tot Zweden één samenhangend geheel: ja, dat is reeds de mens, die de
aarde vervult.

Koepelgraf en klokbeker.
Op de Veluwe onderzocht Dr. J.H. Holwerda talrijke grafheuvels en deed er een
merkwaardige ontdekking. Hij vond het zgn. koepelgraf. Het leek hem opgebouwd
uit kringen van liggende balken, die zo een gewelf vormden. Het geheel was met
zand en plaggen bedekt. En bij de doden vond men de klokbekers, buitengewoon
fraaie exemplaren soms, geelachtig van kleur. Verder wijzen de vondsten op typische
bewapening, die aan een jagersvolk doet denken. In Engeland wordt dezelfde cultuur
aangetroffen. En ook hier is er weer een grote samenhang, maar nu met het Oosten,
over Bohemen en Hongarije naar de uitgestrekte steppen van Zuid-Rusland, het
Kozakkenland.

Een grote revolutie.
De Ilias van Homerus eindigt met de begrafenis van de Trojaanse held Hektor.
Gedurende negen dagen hadden de Trojanen wagenvrachten hout uit het bos gehaald,
en op een reusachtige brandstapel werd het lichaam van de grote Hektor verbrand.
Met rode wijn blusten zij daarna de gloed, verzamelden de beenderen van hun held.
(XXIV 794-797)
Zo gaat het telkens in het Oosten volgens Homerus en andere Griekse dichters.
Hunebed en koepelgraf getuigden van het verlangen, de doden bij zich te houden.
Bij de lijkverbranding bevrijdt men door vuur de ziel van de dode uit de kerker des
lichaams, opdat zij te spoediger ons zal kunnen verlaten. En zie - ook op onze
zandgronden kwam de lijkverbranding in zwang. De overlevenden behouden slechts
‘de deerlijke as’ in de enge urn. Tacitus schrijft over de lijkverbranding der Germanen:
‘Begraven wordt er zonder ijdele pronkerij, alleen wordt er op gelet,
dat de lichamen van aanzienlijke mannen met bepaalde houtsoorten worden
verbrand. De houtstapel wordt opgericht zonder kleden of reukolie; een
ieder krijg zijn wapenen mee; bij sommigen wordt ook het paard in het
vuur
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geworpen. Een hoogte van zoden maakt de grafstede uit: hoge en kostbaar
bewerkte grafstenen zijn hun, “als zwaar voor de doden”, een gruwel. Met
klachten en tranen zijn zij spoedig gereed, maar de smart en de rouw, die
blijven lang.’
Het in zwang komen der lijkverbranding is een revolutie geweest. Eerst het behoud
van de dode als een eenheid, daarna verbranding van zijn lichaam, om zijn ziel te
bevrijden. Wij kunnen ons moeilijk indenken, welk een geestelijke verandering dit
heeft betekend. Het onderzoek had slechts tot resultaat, dat een feit vaststaat: op een
open plek in het bos of ergens op de hei is een groot aantal heuvels, met sporen van
een houten afrastering, en in elk heuveltje een urn. Het schijnt, dat de lijkverbranding
ook in deze streken niet bij één bevolkingsgroep thuis hoort. En weer is het de vraag
in hoeverre ‘vreemde heersers’ en nieuwe stammen de omwenteling hebben
geforceerd. Er is wel een grote ommekeer gekomen in het denken van onderscheidene
groepen, waardoor men anders dacht over het leven en anders stond tegenover de
dood. Wat een volk met zijn doden doet, staat in innig verband met zijn geloof.

Verkenners uit het Zuiden.
Te Marseille, aan de drukke Cannebière, staat de Beurs. Aan de voorgevel beelden
van ontdekkingsreizigers: Columbus, Vasco di Gama, Cook en Abel Tasman. Bovenal
Pytheas van Massilia. Want Marseille is het oude Griekse Massilia en Pytheas
verdiende in zijn vaderstad een ereplaats. De Middellandse Zee is de oude Wereldzee.
Maar omstreeks 330 vóór Christus trekt Alexander de Grote over de hoogvlakten en
gebergten naar Indië en in dezelfde tijd verkent Pytheas van Massilia de Atlantische
Oceaan en de Noordzee.
Hij wist reeds, dat de hoogte van de poolster aanwijst, op welke breedtegraad men
zich bevindt. Van zijn berichten is slechts een armelijke rest bewaard gebleven. Toch
weten wij, dat hij langs onze kusten is gezeild: een eerste aanraking tussen deze lage
landen en de cultuurwereld om de Middellandse Zee.

Caesar.
Maar de grote en duurzame aanraking komt eerst, als de Romeinse adelaars de
Beneden-Rijn naderen. Dat is het werk van Gajus Julius Caesar. Theodor Mommsen
heeft in zijn Römische Geschichte een
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karakterschildering gegeven van deze eerste en enige Caesar. Die schildering,
geïnspireerd door studie en bewondering, is het hoogtepunt van zijn werk. Hij tekent
ons Caesar als de grote schrijver, redenaar en veldheer, die dat alles toch slechts was,
omdat hij was een volkomen staatsman.
Een man, die zich noch door vrienden, noch door vrouwen liet beïnvloeden, die
koel en hoog zijn eigen gang wist te gaan; hard of mild jegens zijn vijanden, al naar
het verstandig was; partijleider en monarch, demagoog en veldheer tegelijk.

Gallië veroverd.
Toen Caesar zijn legioenen in Gallië commandeerde, was hij nog in opkomst. Deze
verovering is de basis van zijn latere positie in Rome. Hij heeft Gallië, dat is Frankrijk
plus België, onder Romeins gezag gebracht. Eerst vijf eeuwen later verdwenen de
resten van dit gezag. Zo kwam het, dat in het overgrote deel van dit gebied het Latijn
tot voertaal werd; het Frans is niets dan een jongere vorm van de taal der Romeinen.
Frankrijk is evenals Spanje en Roemenië geromaniseerd en door België loopt nòg
de taalgrens, die reeds vele eeuwen Germanen en Romanen scheidt.
Omdat Caesar een staatsman was en geen avonturier, had hij een klaar inzicht in
wat wel en wat niet bereikbaar was. Hij stelde grenzen aan zijn taak. Daarom strekte
hij de hand niet uit naar het diepe en geheimenvolle Germanië, doch nam de Rijn als
grens.

Grensgebied.
Dus werd het deltagebied van de Rijn, het land der Bataven, een grensgebied van
het Romeinse wereldrijk. Het is zelfs waarschijnlijk, dat de Bataven zich hier niet
zonder toedoen van Caesar hebben gevestigd. Hij verplaatste wel meer aan Rome
welgezinde stammen naar streken, waar zij als voorposten konden dienen. Geen
sterke Romeinse bezettingen waren nodig, om dit deltagebied te helpen verdedigen.
Enkele kleine kampementen waren voldoende. Maar nu eenmaal de Romeinse
officieren tot aan de kusten der Noordzee lieten patrouilleren, volgden hen overal de
Romeinse handelaren met hun waren. In de versterkte Bataafse nederzetting bij
Nijmegen is het inheemse vaatwerk schaars geweest en de Romeinse import
overvloedig. Dat is een aanwijzing, dat de Bataven zich hebben aangepast en zich
op het Zuiden heb-
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ben georiënteerd. In die aanpassing zullen zij zich niet tot het vaatwerk hebben
bepaald.

Operatiebasis.
Op Caesars gewelddadige dood was een burgeroorlog gevolgd, die eindigde met de
alleenheerschappij van keizer Augustus. Hij wenste verder te gaan dan Caesar. De
Beneden-Rijn werd nu operatiebasis. Van hieruit zou het werk van Caesar worden
herhaald. Niet de Rijn, maar de Elbe moest de grens vormen. In de buurt van Xanten
koos de keizer zelf de plaats, waar Castra Vetera werd aangelegd, de sterke, centrale
Romeinse vesting. Aan 's keizers stiefzoon Drusus, de populairste prins uit het
keizerlijk huis, werd de leiding opgedragen. Zijn eerste tocht, 12 jaar voor Christus'
geboorte, had het gebied der Bataven tot basis en werd met hun krachtige steun
ondernomen. De waterweg naar het Noorden, over het Flevomeer naar de Wadden,
werd verbeterd. De Drususgracht (de Utrechtse Vecht) werd in die tijd gegraven.
De Friezen volgden het voorbeeld der Bataven, werden ‘bondgenoten’ der Romeinen
en sloten zich aan bij de keizerlijke prins. Bondgenoten in het kader der Romeinse
politiek ziet niet op een verdrag van vrije volken; het bondgenootschap is de eervolste
vorm van afhankelijkheid. De vloot van Drusus opereerde op de benedenloop van
Eems en Wezer; de Noordzeekust was tot in de buurt van Helgoland een Romeinse
kust geworden.
Het volgend jaar begon de onderwerping van het binnenland; overal werd het
verzet der Germanen gebroken. In het jaar 9 voor Christus bereikte Drusus de Elbe
in de buurt van Maagdenburg, maar op de terugweg trof de Romeinen een zware
slag. De jonge veldheer stortte van zijn paard en brak zijn dijbeen. Een maand later
stierf hij in het verre land, in de armen van zijn broer Tiberius, die ijlings uit Rome
was overgekomen. Deze voltooide het werk van zijn broeder; hij vorderde en verkreeg
de onderwerping van alle Germaanse stammen tussen Rijn en Elbe. De Elbe wàs de
grens.

Herman.
Maar slechts voor enkele jaren! Negen jaar na Christus' geboorte werd een Romeins
leger van 20.000 man onder Varus vernietigd ergens in de buurt van het Teutoburger
Woud. De sluwe en vermetele Cheruskenvorst Herman was de overwinnaar en op
een
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bergkam, dicht bij Lippe-Detmold, staat zijn reuzenstandbeeld als de bevrijder der
Germanen. Maar toen Augustus van de smaad hoorde, riep hij uit: ‘Varus, Varus,
geef de legioenen terug.’ Hij stelde de eis aan het juiste adres: de onbekwaamheid
van Varus was de oorzaak van de ramp. Doch Varus hoorde de stem van de keizer
niet meer; hij pleegde zelfmoord, toen de situatie in de slag hopeloos werd. De hoge
officieren, die capituleerden, werden gekruisigd of stierven onder het offermes der
Germaanse priesters. Legioensoldaten liepen als slaven achter de ploeg.

Germanië blijft vrij.
Merkwaardig waren de gevolgen. Augustus berustte in het geval. Onder zijn opvolger
Tiberius deed Drusus' zoon Germanicus een poging, om de smaad te wreken, en niet
zonder succes, totdat de nieuwe keizer plotseling aan de expedities een einde maakte.
Men kon de Germanen beter aan hun eigen tweedracht laten ondergaan, meende hij.
De Rijn was weer de grens.
Het is een sprookje, dat Drusus op zijn laatste veldtocht aan de Elbe de machtige
gestalte van een Germaanse vrouw heeft gezien, die hem toeriep: Terug! Een sprookje,
maar het woord, dat niet werd uitgesproken, is wèl in vervulling gegaan, zoals
Mommsen terecht opmerkt.
De Friezen en Bataven stonden buiten dit conflict en bleven Rome trouw.

De ossenhuidenopstand.
De Friezen evenwel voor slechts korte tijd. Maar nu komt het er op aan, een
legerbericht goed te lezen, d.w.z. ook op te merken, wat er tussen de regels staat.
Tacitus vertelt van de opstand der Friezen in het jaar 28. Olennius had hen tot
wanhoop gedreven. De Friezen moesten als schatting jaarlijks een aantal huiden
leveren voor het leger. Het geschil liep over het formaat van die huiden. Olennius
eiste huiden van de oeros, die sporadisch in de bossen voorkwam. De Friezen
meenden, dat zij geen groter huiden konden leveren dan die van het kleine terpenrund.
Boeten werden opgelegd en Tacitus zegt, dat de gekwelde ‘bondgenoten’ zelfs hun
gezin moesten verkopen, om aan de buitensporige eisen van de Romein en zijn
handlangers te voldoen. Een kras staaltje van de willekeur van de ambtenaar, die
meent, dat hij in een uithoek van het rijk zijn gang mag gaan. De onderdrukking zal
ook de wijze dol
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maken. De Friezen stonden op; de soldaten, die de belasting vorderden, werden
gekruisigd. Olennius vluchtte naar het kasteel Flevum. Toen kwamen er natuurlijk
versterkingen en een hoge bevelhebber. In het kustgebied kwam het tot een slag. Het
legerbericht van Tacitus is onduidelijk, maar de mededeling, dat de Romeinen het
slagveld ontruimden, zonder zelfs de lijken der gesneuvelde officieren te bergen, is
voor een goed verstaander genoeg. En keizer Tiberius deed, alsof zijn neus bloedde.

Weer operatiebasis.
Maar reeds lang had de Romeinen gelokt dat Witte Land met zijn krijtrotsen, Albion.
Keizer Claudius begon de verovering van het eiland. De lage landen werden opnieuw
operatiebasis, nu van de vloot. De Noordzee lokte niet tot oversteken en de Romeinen
bleven het liefst zo lang mogelijk op de binnenwateren. Daarom heeft Corbulo de
naar hem genoemde gracht gegraven, de Leidsche Vliet en de voortzetting daarvan
in het Westland. Een verbinding binnendoor van de Zeeuwse wateren naar de Oude
Rijn, die aansloot op de weg, die de Drususgracht naar het Noorden bood. Een door
een vesting gedekte weg als het ware, maar dan met de duinen als dekking. De nieuwe
activiteit der Romeinen in deze streken bracht mede, dat de Friezen opnieuw tot
onderwerping werden gebracht. In het leger van Corbulo, die hier opereerde, bevond
zich een jong officier, Plinius de Oudere, die in zijn ‘Germaanse oorlogen’ met het
gezag van een ooggetuige kon verhalen. Zijn werk is verloren gegaan, doch stellig
door Tacitus gebruikt. Aan de gracht van Corbulo verrees vlak bij Den Haag, op
Arentsburg, een door een dubbele gracht versterkte legerplaats en daarnaast een
binnenhaven voor de vloot.

Tacitus.
Ruim honderd jaar na Christus begon de Romeinse geschiedschrijver Tacitus zijn
Historiën, een werk, dat begint met de verwarring na Nero's dood. Hooft gaf er een
vertaling van, en evenaarde zijn voorbeeld in gedrongenheid en schilderachtigheid.
Dit werk van Tacitus is slechts voor ruim een derde deel bewaard gebleven, maar
juist in dat deel vinden wij het dramatische verhaal van de opstand onder Julius
Civilis. Legioenen, die in Gallië verblijf hielden, waren tegen Nero in opstand
gekomen en riepen Galba tot keizer uit; de poging was reeds half mislukt, toen de
laffe
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keizer zelfmoord pleegde. Galba werd keizer, maar de praetorianen zetten Otho in
zijn plaats. Ook diens heerschappij duurde slechts kort. De legioenen aan de Rijn,
die niet in zijn optreden gekend waren, verzetten zich met succes en stelden hun
commandant, Vitellius, in zijn plaats. Hun activiteit in Italië betekende, dat de
vestingen aan de Rijn van geoefende soldaten waren ontbloot. Toen sloeg daar
plotseling hoog de vlam van de opstand uit.

Julius Civilis.
Julius Civilis en zijn broer Claudius Paulus waren mannen van hoge afkomst. Lange
tijd hadden zij als aanvoerders van Bataafse hulptroepen de Romeinen gediend.
Onder Nero werden zij wegens hoogverraad aangeklaagd; Claudius Paulus viel onder
beulshanden. Civilis kwam vrij, maar vergat het nooit. Zijn verbittering steeg, toen
hij door Vitellius nog eenmaal achter slot werd gezet. Nu sloeg hij zijn slag. In het
Oosten streed Vespasianus tegen opgestane Joden een verbitterde strijd. Zijn
legioenen, ontstemd over het feit, dat de troepen in het Westen over de keizerskroon
beschikten, riepen hun veldheer tot keizer uit. Toen begon Civilis zijn dubbel spel.
Openlijk gewaagde hij van vriendschap met Vespasianus en ijver voor diens zaak.
Maar tot zijn volk sprak hij een andere taal. Toen Vitellius een nieuwe lichting van
jonge Bataven beval, werd deze door de ambtenaren verzwaard. Grijsaards en kinderen
werden opgeroepen; de familie kon ze echter vrijkopen. Er kwam verzet. En dan
vertaalt Hooft:
‘Civilis, hebbende de treffelijcksten des landaardts en voorbaarighsten des
volks, onder schijn van gastmaal, in een heiligh woudt beroepen, als hij
hen door de nacht en vroolijkheit verhit ziet, beginnende van den lof en
gloory des landaardts, telt ten einden toe op het onrecht, de rooverijen en
d'andre quaeden der dienstbaarheit. Want het was geen bontgenootschap
als ouwlinx, maar men leefde met hun als met slaaven.’
Zo schilderde hij het onrecht, riep op tot de strijd en oordeelde de kansen gunstig.
In de winterlagers der Romeinen was niets dan buit en oude lieden. De Bataven
hadden puik van voetvolk en ruiters; de overige Germanen waren hun bloedverwanten;
de Galliërs met hen één van zin.
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De opstand groeit.
Het eerst werden de Kaninefaten gewonnen. Daar werd Brinio ‘in een schildt gezet,
naar 's volks wijze, gezwenkt op de schouderen van de dragers en tot Hoofdtman
gekooren’. Op de eerste oproep sloten ook de Friezen zich bij de opstand aan. Snel
werden de kleine afdelingen, die het eiland der Bataven bewaakten, vernietigd; de
Germaanse hulptroepen in Romeinse dienst brachten vrijwillig hun standaarden aan
Civilis. Een Rijnvloot van vierentwintig schepen werd overmeesterd. Toen begon
de opmars langs de Rijn. Twee zwakke legioenen werden voor Vetera verslagen;
Civilis sloeg het beleg voor de vesting, het Romeinse hoofdkwartier aan de
Beneden-Rijn. Meteen begon de grote stroom van vrije Germanen naar het kamp
van Civilis, waar de Romeinse veldtekens naast de Germaanse dierstandaarden uit
de heilige bossen stonden. Bataafse cohorten, die op weg naar het Zuiden waren,
hoorden bij Mainz van de opstand en sloegen zich naar het Noorden door. Wel werd
Vetera door Dillius Vocula, de dappere legaat van het 22ste legioen, ontzet, maar
het moreel der Romeinse troepen werd al slechter.
Toen kwam het bericht, dat Vitellius door de troepen van Vespasianus was
verslagen en bij de bestorming van Rome de dood gevonden had. Dus moest Civilis
kiezen. Nog altijd had hij gedaan, alsof hij vóór Vespasianus streed. Was het waar,
dan was zijn doel bereikt. Maar al had hij ooit iets in die geest bedoeld, het zou hem
nu onmogelijk zijn. De duizenden, die zijn vanen volgden, wilden vrijheid. Civilis
wierp het reeds half versleten masker af. En hij had geluk!

Het Gallische rijk.
Want wat hij reeds lang had gehoopt, gebeurde nu: een groot deel der Galliërs, met
name in het stroomgebied van Moezel en Saône, ontplooide de vanen van een vrij
Gallië. En - de Romeinse legioenen aan de Rijn, die morden over de nederlaag van
hun gunsteling Vitellius, legden de eed van trouw af aan het nieuwe Gallische rijk.
Maar hierdoor geraakte Civilis op de achtergrond. Het gevaar werd zichtbaar, dat
zijn activiteit niets anders zou bereiken, dan een Gallische staat in de plaats van het
Romeinse Rijk. De Germanen voelden zich onzeker.
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Het einde.
En Vespasianus ging orde op zaken stellen. Met 12 legioenen rukte de krachtige en
bekwame Cerealis naar het Noorden op, versloeg de Galliërs beslissend bij Trier,
bracht de Romeinse legioenen tot onderwerping en drong Civilis terug naar het eiland
der Bataven. Toen bood hij vrede aan. Een brug over de Nabalia werd de plaats van
onderhandeling. Het midden was weggebroken; op de beide bruggehoofden namen
de aanvoerders plaats en Civilis begon naar het verhaal van Tacitus het gesprek met
een herinnering aan zijn oude sympathie voor Vespasianus. Maar dan breekt het
verhaal af.
Voor het laatst zien wij hem staan op het bruggehoofd, de rivier vliet voorbij,
plotseling verdwijnt zijn gestalte in een nevel. De rest van het verhaal van Tacitus
ging verloren. Zijn de aanvoerders op de bruggehoofden het eens geworden? En wat
werd er van Civilis? Wij weten alleen, dat spoedig daarop de oude
bondgenootschappelijke verhouding was hersteld. Dezelfde Tacitus schrijft in zijn
Germania:
‘Nóg bestaat de eer en het merkteken van het verbond van voorheen:
zij voelen geen minderwaardigheid door aan hen opgelegde lasten; geen
belastingpachter schudt hen uit, vrij van imposten en bijdragen nemen zij
een aparte positie in en zijn als een weercorps gereserveerd voor de strijd.’

De Germania.
Het is hier de plaats, over dit kleine, uiterst kostbare geschrift van Tacitus iets meer
te zeggen. De auteur is ‘de grootste schilder der oudheid’ (Racine). In zijn Germania
handelt hij zeer spaarzamelijk over het land van die naam. Het is hem om de
Germanen te doen. In die naam zat voor de Romeinen een donkere dreiging. Een
dreiging, die na een paar eeuwen felle werkelijkheid werd, toen de Germanen in
telkens nieuwe golven het rijk der Caesaren overstroomden. Maar tegelijk was er
bewondering en waardering voor de deugden van een volk, dat niet door de cultuur
verdorven was als het oververzadigde Rome. Hier straalt de invloed door van de
Romantiek, die dweept met het vrije veld en de ongerepte natuur, primitieve
verhoudingen en ongebolsterd leven. En tegelijk het streven, om aan het Romeinse
volk een zedenspiegel voor te houden, opdat het zichzelf zou herzien. Al heeft
derhalve Tacitus
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niet onbevooroordeeld geschreven, al heeft hij de Germanen in hun eigen land nooit
gezien en had hij al zijn kennis uit de tweede hand, toch is zijn werk van grote waarde.
‘Maar wat een kunstenaar moet de man toch geweest zijn en hoe moet hij zich
ingeleefd hebben in de geest van een voor hem zo vreemd volk, dat wij nu zoveel
eeuwen later verwonderd om ons heen zien en zeggen: zijn wij dit niet, is dit niet
ons eigen land, ons eigen volk, waarvan hij spreekt? Er wordt verhaald, dat Alexander
de Grote afgunstig was op Achilles, die in Homerus een schrijver vond om zijn daden
te bezingen. De Germanen kunnen tevreden zijn: welk volk is zo in de geschiedenis
geïntroduceerd als wij?’ (Naar Dr. W. Kok in zijn Friese vertaling van de Germania)

Het barre Noorden.
Het is een onvermengd volk, die Germanen, zegt Tacitus. Want wie zou, afgezien
van het gevaar van een ruwe en vreemde zee, Asia of Afrika of Italia verlaten en
Germania opzoeken, wild van landschap, straf van lucht, somber om te wonen en te
zien, voor wie het niet zijn vaderland is?
De Noordelijkste stam van de Germanen zijn de Suionen (Zweden). In hun land
duurt de laatste glans van de ondergaande zon tot haar opgang, zo helder, dat de
sterren er bij verbleken, en men zegt, dat de hoefslag van de paarden voor de
zonnewagen er wordt gehoord, terwijl de gestalte van die paarden en de stralen om
het hoofd van de zonnegod worden gezien......
De zonen van Germania komen in uiterlijk allen overeen: doordringende blauwe
ogen, roodblond haar, hoge postuur.
De barditus is hun strijdzang, en aan het geluid van de slaglinie beoordelen zij de
krijgskans. Men streeft naar een rauwe toon en een gebroken gebrom, door de schilden
voor de mond te houden, dat de stem door het terugkaatsen voller en zwaarder klinken
mag. Lafaards en deserteurs doen zij stikken in het moeras. Bij het afgraven van het
hoogveen zijn verschillende lijken voor de dag gekomen.

Deugden en ondeugden.
Drie ondeugden ontsieren de Germaan: zijn drankzucht, zijn hartstocht voor het
dobbelspel en zijn verregaande vadzigheid in vredestijd.
Maar op lyrische wijze schildert Tacitus daartegenover de gro-
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te deugd: de reinheid van het huwelijk. Men lacht er nooit om het kwaad van de
ontrouw; verleiden en verleid worden noemt men niet de geest van de tijd. Inderdaad,
zegt een Duits schrijver, muntten zij alléén wat die reinheid betreft, boven de
Romeinen uit, maar dit ene was beslissend en betekende dat de Romeinen eindelijk
tegen hen het onderspit moesten delven.

Heidendom.
In het harde en onzekere leven zochten de Germanen steun bij hun goden. Geluid en
vlucht der vogels voorspelden de toekomst, maar in het bijzonder werd er geluisterd
naar het snuiven en hinniken van heilige paarden.
Op vaste dagen werden er mensenoffers gebracht aan Wodan. En verder offerde
men dieren, bovenal paarden. De zendelingen wisten wel, wat zij deden, toen zij
later het eten van paardevlees verboden. Dat vlees was vanouds het vlees van de
offermaaltijd.
Overigens - Romeinse schrijvers zijn geen betrouwbare bron voor de godenleer
der Germanen: zij vereenzelvigden de Germaanse goden met die van hun eigen volk.
Beter kunnen we terecht bij de Edda, het IJslands boek (eigenlijk twee boeken: een
oudere liederenbundel en een jonger geschrift in proza), waarin Germaanse sagen
en mythen zijn verwerkt. Hier vonden dichters de eeuwen door hun stof, om te zingen
van de schone lichtgod Balder, van de boze Loki, van Donar met zijn donderkeil, en
van de hoge godenwoning:
Waar de wind is en eeuwig geruis
Van het water om Wodans huis;
Waar de zee licht is
En de duisternis
Verglinstert het sterrengruis......
(Herman Gorter)

Maar dichterlijke woorden kunnen ons niet doen vergeten, dat Groen van Prinsterer,
die van deze heidense tijd slechts even melding maakt in zijn Handboek, van de
Germanen zegt, in overeenstemming met de Apostel: zij waren zonder Christus,
geen hoop hebbende en zonder God in de wereld.
En dus waren zij niet gelukkig. Het heidense leven is geen leven van onschuld en
kinderlijke blijdschap; soms flikkert er wel
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een wilde vreugd, geforceerd en heftig; nooit is er de diepe, heilige vreugde van het
Evangelie, die brandt als een stille lamp ook in de lijdensnacht. En de dood opent et
de poorten naar de eindeloze duisternis.

Kolonisten.
Na Tacitus worden de Romeinse bronnen schaarser en de oudheidkundige neemt
opnieuw het woord. En het zijn niet meer alleen militaire steunpunten, die zij
terugvinden. Binnen de militaire linie, die blijkbaar vertrouwde beveiliging bood,
worden de resten van Romeinse kolonies gevonden, waarbij landgoederen, die van
weelde getuigen. Het zijn maar twee plaatsen, maar de vondsten zijn er buitengewoon
rijk. In het Westen van Nijmegen was een nederzetting, in inscripties Ulpia
Noviomagus genoemd. Ten Zuiden daarvan, o.a. op de Jansberg bij de Plasmolen
en onder Neder-Asselt, zijn de resten van luxueuze landhuizen gevonden. Veel sterker
nog is de Romeinse kolonisatie geweest op de vruchtbare heuvels van Zuid-Limburg.
Heerlen was een ‘industriecentrum’, waar verschillende pottenbakkers hun bedrijf
hadden, die de gehele omtrek bedienden.
En nóg vertonen de oude boerderijen in Zuid-Limburg het type van een Romeinse
woning, gebouwd om een open binnenplein. Rijke Romeinen hebben hier eenmaal
gewoond in villa's met grote badhuizen, soms ingebouwd, soms naast het woonhuis.
Voor een doelmatige verwarming was gezorgd. In wanden en vloeren waren de
rookkanalen gebouwd; rook en warmte uit een grote stookplaats trokken er doorheen
en moeten de wanden warm en droog gehouden hebben. Een centrale verwarming,
maar ‘uit het zicht’ aangelegd! Soms komt er bij opgravingen een stenen doodkist
te voorschijn, en de kunstvoorwerpen, die men er in aantreft, zijn van verrassende
schoonheid.

Het einde.
Dan komt plotseling het einde. Het is omstreeks 250 jaar na Christus, als dit alles
wordt verwoest. In alle tot dusver bekende vestingen in het riviergebied komt geen
enkele vondst voor van jongere datum en ook de hoeven en villa's in Zuid-Limburg
blijven verlaten. Dikwijls is nog duidelijk te zien, dat zij in de as zijn gelegd. De
Rijnlinie is bezweken, de Germanenstorm uit het Oosten veegt over het land. De
geschiedenis van de Romeinen in Noord-Neder-
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land is voorbij. De Bataven zijn meteen uit onze gezichtskring verdwenen. Zij zullen
met de Romeinen mee zijn afgetrokken naar het Zuiden, voorzover ze zich althans
bij hen hadden aangepast en zich aan hun cultuur omhooggetrokken.
Wel hebben krachtige keizers het gevaar zoveel mogelijk gestuit en bleef het
Limburgse en Brabantse gebied nog lang onder Romeinse controle, maar dat verandert
niets aan de feiten: Het Romeinse wereldrijk begint naar de ondergang te neigen.

Wat bleef.
Blijvend is de Romeinse invloed geweest op onze taal. De inboorlingen maakten,
toen het land militair werd bezet, kennis met een geplaveide heirweg, die straat werd
genoemd, met wal- en schanspalen, met een kasteel, een poort, een kerker en ketenen.
Op de vloot zagen zij riemen en ankers. De koopman bracht mèt zijn waren woorden
als kar, ezel, zakken, kisten, wijn, peper, mud, pond, schotel en beker.
Wie rondgaat in zijn huis, noemt nog veel met oorspronkelijk Latijnse namen:
muur, kalk, tegel, pleister, estrik, venster, poort, post, pijler, zolder, kelder, kamer,
keuken, put, pan, ketel, dis, schemel, sponde, fakkel, bekken, spiegel, molen, pers,
trechter enz. En ook de landbouwer spreekt nog heden onbewust Latijn, als hij het
heeft over een vlegel, vork, kouter, sikkel, wan, spelt, kool, bieten, stoppel, steel,
paard, kat, enten en planten. (In hoofdzaak ontleend aan Dr. C.G.N. de Vooys)
In de laatste tijd van de Romeinse overheersing werd in deze streken nog een ander
woord gesproken. Het staat vast dat in de buurt van Maastricht, voordat daar de
laatste Romeinse bezetting verdween, reeds vereerders werden gevonden van die
Naam, die komt uit het Grieks, maar in àlle talen zal worden genoemd - Christus!
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2. De gepelde terp
De Halligen.
Voor de Westkust van Sleeswijk liggen de Halligen. Er is een Waddenkust, achter
een gordel van eilanden, waarvan Sylt het voornaamste is. De Halligen zijn vruchtbare
kwelders, tussen die eilanden en de kust. In de zomer is er een weelde van bloemen
en een rijkdom van vee te zien. De bewoners, Noord-Friezen, spreken nog een Fries
dialect, en houden vele oude gebruiken in stand. Zij wonen op ‘Warfen’: terpen, die
meest als kleine heuvels boven de groene vlakte uitsteken. Maar soms, als de
stormvloed al hoger stijgt, liggen de huizen aan alle kanten door de wilde Noordzee
omspoeld. ‘Blanke Hans’ is daar de naam van de schuimende zee. En overal wordt
verhaald van de grote stad Rungholt, die om haar zonden in de zee moest verdwijnen.
(Men vergelijke dit met de sage van Staveren.)

De terpen.
Dit verhaal heeft een kern van waarheid. Al sedert eeuwen heeft er aan de kusten
een positieve niveauverandering plaats. Heel langzaam, nauwelijks te constateren,
maar toch niet te ontkennen. Een positieve niveauverandering, d.w.z. de zeespiegel
wordt hoger ten opzichte van het land. Wordt de zee ‘voller’ of daalt het land? Wij
weten het niet. Wij zien alleen de gevolgen. In Holland en Friesland ligt achter duinen
en kleipolders een gordel van verdronken hoogveen. Het is eens gegroeid uit veenmos
als het Drentse hoogveen, maar het water kreeg de overhand en de mensen noemden
het laagveen. De zee begon haar grote veroveringen. De zeegaten spalkten wijder
open, mens en dier moesten veiligheid zoeken in hoger streken. Of - de mens moest
de strijd met de zee aanbinden. Het laatste geschiedde en zo werden de terpen
opgeworpen.

Een zilverschat en een godenbeeld.
In het dorpje Winsum in Friesland staat, zoals op vele plaatsen in het Noorden van
ons land, de kerk op de kruin van een terp. In 1861 moest het kerkpad worden verlaagd
en bij het graafwerk vond men een zilverschat, bekers en schalen, samen wegende
6½ pond. Op één klein brokje na, dat nu in het museum te Leeuwar-
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den wordt bewaard, is deze ongewoon rijke zilvervondst verkocht aan een goudsmid
te Franeker, die alles in de smeltkroes heeft gestopt. Het éne stukje, dat over is, levert
het bewijs dat men te doen had met zilveren voorwerpen uit de Romeinse tijd.
Bij Cornjum, ten Noorden van Leeuwarden, vonden arbeiders, toen zij klei
uitgroeven om die met mest te vermengen, een beeldje. Lange tijd lag het bij een der
arbeiders in een kistje tussen spijkers en gereedschap, tot de boer er eens naar vroeg
en er mee naar een deskundige toog. Het bleek een Romeins godenbeeldje te zijn.
Maar zulke gevallen bewezen, dat er een einde moest komen aan de zorgeloosheid.
In de terpen lag een historie verborgen, die nooit gekend zou worden, als er niet op
de terpenvondsten werd gelet.

De terpen verdwijnen.
En nog een andere reden maakte dat het hoog tijd werd, de historie van de terpen te
bestuderen. Zij werden afgegraven. Overal zag men in het terpenland de kleine
binnenschepen van vaak slechts 20 ton, die langs allerlei smalle en kronkelende
binnenvaarten de klei-aarde vervoerden. Ze werd als mest gebruikt. Eerst werd er
een opvaart gegraven tot in het hart van de terp, en met kruiwagens werd de aarde
naar het schip vervoerd. Later kwam een andere methode in zwang. De grond werd
in kipkarren geladen, die langs een smalspoortje door een paard naar een steiger aan
het kanaal werden vervoerd. Van alles kwam er bij die opgravingen voor de dag.
IJverig probeerde het Fries Museum de vondsten in zijn bezit te krijgen en vaak
gelukte het ook. Maar van de structuur van een terp wist men nog zo goed als niets.
De volkomen onjuiste theorie deed nog opgeld, dat de terpen ontstaan waren rondom
een groep paalwoningen, die binnen een ringwal stonden. De ruimte tussen deze
walletjes zou dan van lieverlede opgevuld zijn met afval.

Een terp wordt gepeld.
Toen is Dr. A.E. van Giffen op de gedachte gekomen, de terpen systematisch te
onderzoeken. Hij gaf met de bekende Groninger industrieel Scholten de stoot tot de
oprichting van de FriesGroningse vereniging voor terpenonderzoek en in de
jaarverslagen van die vereniging vindt men de resultaten van zijn arbeid. Hij heeft
terpen gepeld. Want hij wist reeds, dat de terp uit verdiepingen bestond. Elke etage
was een woonvlak, natuurlijk zo,
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dat het onderste vlak het oudste was. Elk der etages werd achtereenvolgens
blootgelegd, en alle sporen der oude bewoners bestudeerd. Er werden resten van
woningen gevonden, en het aardewerk en de munten hielpen, om te bepalen in welke
tijd een etage bewoond was geweest.

Een pottenbakkersmerk.
Het aardewerk is een prachtige gids, vooral omdat het breekbaar is. Het is wel een
hoge uitzondering, wanneer het eeuwen meegaat. Treffen we ergens scherven van
vaatwerk aan, dat zich laat dateren, dan mogen we aannemen, dat het in de eerste
jaren na de vervaardiging is gebruikt en gebroken. In een terp te Winsum in Friesland
werden een aantal scherven gevonden van wrijfschalen, zoals ze door de Romeinen
werden gebruikt. Op die scherven komen de letters GNAE voor, het fabrieksmerk
van de pottenbakker Gnaeus Attius, die tijdens keizer Augustus leefde. In de tijd van
zijn opvolger Tiberius komt dit merk niet meer voor. Veelvuldig treft men scherven
met hetzelfde merk aan te Haltern in Duitsland en we weten, dat juist daar tijdens
Augustus de tochten van Drusus en Tiberius hebben plaats gehad. De scherven van
dit vaatwerk zijn dus een sterke aanwijzing, dat tijdens Augustus in de buurt van
Winsum Romeinen hebben vertoefd. Maar tegelijk wijzen die scherven de ouderdom
aan van het woonvlak, waarop zij zijn gevonden. Zo slaagt de onderzoeker er in,
laag voor laag te ‘dateren’. Dr. van Giffen heeft vooral de terp te Hatzum (ten Z. van
Dronrijp) en die te Ezinge (Gr.) op deze wijze onderzocht.

Het stijgende water.
De ontleding van een terp leert ons nu, dat in de Romeinse tijd de bewoners nog
weinig door het water werden bedreigd. Het tegenwoordige Nederland was toen geen
moeras. Trouwens het klimaat was ook anders. Het onderzoek van het hoogveen
leert, dat er een lange droge periode is geweest, waarin de veenvorming stilstond.
Het hoogveen in Drente bestaat uit twee duidelijk te onderscheiden lagen: jong- en
oud-hoogveen. De jongste laag ontstond eeuwen later dan de oudste. In die
tussenperiode moet het klimaat veel droger zijn geweest, met Oostenwinden en
zonneschijn.
De Friezen kozen dus hun woonplaatsen in het vruchtbare kleigebied, het liefst
langs een der vele stroompjes, die in de Noordzee uitmondden. Waar langs deze
watertjes de grond zich een wei-
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nig verhief, dus als het ware een lage rug werd gevormd, bouwden zij hun huis.
Vandaar dat het nu nog duidelijk op een kaart is na te gaan, dat de terpen in rijen
liggen. Mooie voorbeelden daarvan zijn: de reeks tussen Beetgum en Franeker langs
de Slappeterper vaart en die tussen Berlikum en Dongjum langs de Riedstroom. Ook
in Groningen vindt men dergelijke rijen, o.a. langs het voormalig Aduarderdiep en
tussen Stedum en Uskwerd. Maar de zee werd gevaarlijker. Stormvloeden brachten
bedreiging en gevaar. Er was niet aan te ontkomen: de terp moest worden opgehoogd.
Soms was ook uitbreiding nodig als er jonge gezinnen werden gevormd. Zo ontstonden
er ware terpdorpen, soms met een oppervlakte van 10 ha., terwijl de hoogte boven
de zeespiegel in enkele gevallen bijna 10 meter bedroeg.
Grote moeilijkheden bracht de watervoorziening: er was een vijver uitgegraven,
maar soms, bij hoog water, dreigde de vijver te verzilten. Nog vindt men soms de
sporen van putten, die ondergronds met de vijver waren verbonden. En - op de
Halligen is vandaag nog hetzelfde te zien. Daarom zijn die Halligen voor het
terpenonderzoek zo belangrijk. Zij helpen ons, om de moeilijkheden en gewoonten
van de terpbewoners beter te verstaan.

Drie perioden.
Vooral op grond van het terpenonderzoek worden voor het Noorden drie perioden
onderscheiden:
I. ± 200 voor Christus - ± 400 na Chr.
II. ± 400-750 na Chr.
III. ± 750 - 1000 na Chr.
In de eerste periode is er contact met de Romeinen. Twee buitengewoon merkwaardige
vondsten zijn uit die tijd bewaard gebleven.

Merkwaardige vondsten.
Te Beetgum werd een grote platte steen gevonden met een inscriptie. Een brokstuk
bovenop doet vermoeden, dat daar een afgodsbeeld heeft geprijkt, dat misschien in
een eerste beeldenstorm, toen de zendelingen kwamen, is vernield. Zo beroemde
Liudger na zijn eerste missietocht in Friesland er zich op, dat hij vele koppen van
afgodsbeelden meevoerde. Maar het opschrift van de steen is bewaard en luidt:
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‘Aan de godin Hludana hebben de pachters der visscherij onder de manceps
Quintus Valerius Secundus hunne gelofte gaarne en naar verdienste
betaald.’
Het blijkt dus, dat Romeinen hier in het verre Noorden de visserij hadden gepacht,
en zich de gunst van de Germaanse godin hebben trachten te verzekeren.

Een koopcontract.
Nog merkwaardiger was een kleine vondst uit een terp bij Tzum. Zij bestond uit twee
dennehouten plankjes, die op elkaar waren gelegd. Aan de naar elkaar toegekeerde
zijden was een gedeelte uitgestoken, zodat een voorwerp als een dubbele schoollei
ontstond.
Het uitgediepte gedeelte was bestreken met een zwartgemaakte waslaag, waarin
met een stift was geschreven. Een zelfde soort schrijftafeltje als zeer waarschijnlijk
Zacharias gebruikte, toen hij de vraag over de naam van zijn zoon beantwoordde.
Het licht gekleurde dennehout stak goed af tegen de zwarte was. Het schrift was
dan ook nog leesbaar. Bij de ontcijfering bleek het een koopcontract te zijn, waarin
Stelus, zoon van Riparius, voor 115 sestertiën een rund (?) verkoopt aan Gargilius
Secundus. Als getuigen fungeerden twee centurio's (hoofdlieden over honderd) van
het vijfde Romeinse legioen. Dit contract is een grote bijzonderheid in heel
West-Europa. In Frankrijk, Engeland en Duitsland zijn er uitvoerige artikelen over
verschenen. In het museum te Leeuwarden wordt het thans zorgvuldig bewaard.

Volksverhuizing.
Het is echter maar een korte tijd geweest, dat de Romeinen in het Noorden van ons
land vertoefden. In het vorige hoofdstuk bleek reeds, dat ook in het gebied der grote
rivieren omstreeks 250 de Romeinse macht verdween. Dan komen er weer eeuwen,
waarvan geen enkele schriftelijke overlevering ons iets meedeelt. Het verhaal in de
schoolboeken is dan ook kort en komt hier op neer: In de Romeinse tijd woonden in
ons land Bataven, Friezen, Kaninefaten enz. Door de volksverhuizing verdwijnen
deze stammen, behalve de Friezen, die veilig zaten achter hun moerassen. Met de
Franken en Saksen bewonen zij na de volksverhuizing ons land. De terpen leren ons
van die afzondering der Friezen heel wat anders. In de tweede terpenperiode komt
er een grote stroom van
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vreemdelingen in Friesland. In de lagen, die uit de 5de en 6de eeuw dateren, komen
talrijke brandurnen voor met de as en overblijfselen der verbrande lijken. De Friezen
begroeven vanouds hun doden. Bovendien - deze brandurnen zijn héél anders dan
het Friese vaatwerk. In de omgeving van Bremen zijn ze bij honderden opgedolven.
En in het Oosten van Engeland vindt men ze ook, uit de 5de en 6de eeuw. Het klopt
op de schamele overleveringen. Uit het Oosten kwamen Angelsaksische
bevolkingsgroepen; zij vestigden zich tussen de Friezen. De aldus gewijzigde
bevolking bezette nieuwe gebieden, tot in Vlaanderen toe. Zo spreekt men van
Friesland tussen het Zwin en de Wezer. Maar de expansie ging nog verder. Engeland
werd een Angelsaksisch land. Zo wordt het ook begrijpelijk, dat het Engels en het
Fries zoveel overeenkomst vertonen.

Letters.
Uit deze tijd bezitten we ook de eerste taalkundige documenten in het oud-Germaans
runenschrift. De runen waren letters, geheel bestaande uit rechte strepen, een gevolg
van het feit, dat ze gesneden werden. Het alfabet telde 44 tekens. In Scandinavië is
heel wat op dit gebied gevonden en men heeft dit schrift weten te ontcijferen ook.
Zo vond men bij Arum een houten zwaardje met verkoolde punt, waarin het woord
aedabode gesneden stond. Door vergelijking met het oud-Engels en mededelingen
van de Duitse oudheidkunde kwam men tot de conclusie, dat men te doen had met
een legitimatiebewijs van de bode, die de vrije mannen moest samenroepen. Ook in
andere terpen, als die te Westerembden (Gr.) en Britsum (Fr.) zijn runeninscripties
gevonden, een bewijs, dat onze vaderen voor de komst der zendelingen niet geheel
ongeletterd waren.

De zendelingen.
Natuurlijk bleef er contact tussen de bevolking in het Noorden en Westen en hun
stamgenoten aan de overzijde van de Noordzee. Wanneer dan in Engeland het
Evangelie is gepredikt en de eerste kerken zijn gebouwd, gaat de jonge kerk haar
boodschap brengen aan de verwanten in de Friese gouwen. De zendelingen steken
over uit Engeland: Willibrord, Bonifacius. In de terpen vond men de eerste primitieve
Christusbeelden, een doopvont, een kandelaar. Boven de terpen luidde straks voor
het eerst de klok! De dageraad van een nieuwe dag.
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Bedijking.
Maar dan nadert de terpentijd zijn einde. Het wordt kiezen of delen. De zeespiegel
stijgt nog steeds en de kleigronden klinken in. De kwelders dreigen te verdrinken.
Maar de mens wijkt niet terug. Nu de terp een eilandje schijnt te zullen worden op
het wad, nu werpt hij de zeedijken op. De bedijking is een indrukwekkend staaltje
van samenwerking. Er groeide een Nederlandse rechtsregel: ‘Die 't water deert, die
't water keert.’
En onze waterschappen volgen nog heden ten dage die oude regel.
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3. Heiligenlevens
Een heidense barrière.
Schuin door Engeland liep in de zesde eeuw de grens tussen heidendom en
Christendom. Reeds in de Romeinse tijd hadden de Britten het kruis aangenomen.
Maar na 400 verdwenen de Romeinse adelaars en aan de Oostkust verschenen de
schepen, die de Angelen en Saksen brachten. De stroom, die door het terpenland
ging, golfde over Engeland. Nòg spreken de namen van sommige graafschappen
daarvan: Sussex, Wessex, East Anglia. Volgens de overlevering hebben de Britten
zèlf deze Germanen in hun land geroepen om hulp te bieden tegen de Scoten, die uit
het Noorden opdrongen. Is de overlevering juist, dan hebben zij weinig baat gevonden
bij deze hulp. Want de Angelsaksen waren heidenen en drongen de Britten en met
hen het Christendom terug in de bergen van Wales en Cornwallis. Hier werd de strijd
gestreden, die we weerspiegeld vinden in de Britse romans, Middeleeuwse verhalen
van ridderdeugd en avontuur rondom koning Arthur en de ridders van de Ronde
Tafel.
Van het Zuidoosten beginnend vond men op de Britse eilanden dus een barrière
van eerst heidense Saksen en Angelen; daarachter was de brokkelige gordel van
Britse Christenen, dààr weer achter het verre gebied van de Iro-Schotse kerk: Ierland
en een deel van Schotland. De Iro-Schotse kerk, met een kloosterlijk, innig en ook
geleerd karakter, wist niets van een pauselijk gezag over de Christenen. Wel van een
zendingsbevel, om Christus' Evangelie overal te prediken, en dááraan trachtte zij te
gehoorzamen.

De Paus actief.
Wilde de Paus dus zijn gezag ook aan de Westelijke kusten vestigen, dan moest hij
zich haasten. En dan was het zaak, allereerst de Angelsaksen voor het Christendom
en meteen voor de Paus te winnen. In 597 landde de abt Augustinus met veertig
Benedictijner monniken aan de Zuidkust van Engeland, en vond ingang in Kent. De
leider der missie werd aartsbisschop van Canterbury, de koning ontving de doop; in
het Zuidwesten van Engeland erkenden koning en volk het geestelijk gezag van de
Paus. Een krachtig ijveraar voor de Paus was bisschop Wilfrith van York, die graag
zijn bisdom boven dat van Canterbury zag gesteld. In de
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strijd tussen Canterbury en York trok hij aan het kortste eind, en ging in Rome zijn
recht zoeken. Zijn reis bracht hem aan de Nederlandse kust, waar koning Aldgils
hem vriendelijk ontving, en hem toestond te dopen en te prediken.

De politiek en de zending.
De Friese koning, die van het Zwin tot de Wezer regeerde, kon evenwel moeilijk
verder komen dan tot koele welwillendheid. Want ten Zuiden van de grote rivieren
lagen de Noordelijke gouwen van het rijk der Franken. Wij zijn vanouds geneigd,
de namen Franken en Saksen op te vatten als namen van stammen. Het zijn veeleer
namen van Germaanse politieke combinaties van heterogene samenstelling. Reeds
in de derde eeuw treden de Franken te voorschijn in de geschiedenis. Maar onder de
Merovingen kan er gesproken worden van een Frankisch rijk. En onder Clovis I
breidde dat rijk zich (± 500) snel uit tot de Middellandse Zee. Clovis ging tot het
Christendom over, en ontving van de Paus de titel van allerchristelijkste koning. Het
rijk der Franken zocht ook machtsuitbreiding naar het Noorden. Dat betekende meteen
bevordering van het Christendom. De zending had in die dagen soms zeer wereldlijke
kansen. Een vlotte veroveringspolitiek van een Christenrijk betekende meteen een
snelle uitbreiding van het Christendom. De doop was dikwijls een teken van
onderwerping aan de veroveraar! Zo werd Frankisch een tijdlang zinverwant met
Christelijk. Dagobert I, aan wiens hof ‘dartele schonen en hoge geestelijken met
elkander wedijverden om de gunst van de even lichtzinnige als kerkelijke vorst en
waar het lied der feestgelagen zich mengde met de koorzang’, stichtte in 630 de
eerste kerk in Utrecht, aan Sint-Maarten, de heilige van Gallië, gewijd. Zij bleef niet
lang bestaan, want Redbad, de koning der Friezen, verdreef de Frankische bezetting
uit Utrecht en verwoestte de kerk. De kans keerde, toen Pippijn de Middelste Redbad
bij Wijk bij Duurstede versloeg en het land tot de Oude Rijn veroverde. Deze Pippijn
was hofmeier van het Frankische rijk en een krachtig man, zodat de koning in zijn
schaduw leefde.

Willibrord komt.
Een jaar na de nederlaag van Redbad, in 690, landde Willibrord, ‘de Apostel der
Friezen’, te Katwijk. De dichter van de Hollandsche Rijmkroniek, Melis Stoke, zegt
van hem:
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Ingels was Willibrord becant
Gheboren van Noorthomberlant.
Ende want d' Ingelschen zijn gewassen
Als men leest / van neder Sassen /
Conste hi te bet die Vriessche tale /
Dit mach elc man proeven wale.1)

Zo is het; omdat hij uit de Saksische bevolkingsgroep in Engeland stamde, kwam
hij in Nederland bij zijn verwanten.

Een eigen aantekening.
In de Bibliothèque Nationale te Parijs is een kerkelijke kalender, afkomstig uit het
klooster te Echternach in Luxemburg, het klooster van Willibrord. O.a. bij de maand
november staat een aantekening van Willibrord zelf:
‘In den naam des Heeren kwam Clemens-Willibrordus in het 690ste jaar
na de incarnatie van Christus over de zee in Francia en in den naam Gods
is hij in het 695ste jaar na de incarnatie des Heeren - hoewel onwaardig gewijd te Rome tot bisschop door den Apostolischen man, Heer Sergius,
paus. Nu echter in den naam Gods levende in het 728ste jaar na de
incarnatie van onzen Heere Jezus Christus, in Gods naam, gelukkiglijk.’
Zo stelde hij zijn leven in het enig-goede teken, waarin een mensenleven geheiligd
wordt, d.w.z. afgezonderd in Goddelijke roeping en heilige bestemming: in de naam
des Heren.

In Francië.
Hij kwam naar Francia, schreef Willibrord zelf en daarin vergiste hij zich niet. Al
wordt hij Apostel der Friezen genoemd, zijn grote arbeidsterrein lag ten Zuiden van
de grote rivieren. Want heel zijn missiewerk heeft hij nauw verbonden aan het
Frankische rijk en hij was hofbisschop van Pippijn de Middelste. Expansie van dat
rijk bracht hem nieuwe gelegenheden voor de Evangelieverkondiging; een tegenslag
der Franken was meteen zijn terugtocht. In het

1) Willibrord was een Engelsman, geboortig uit Northumberland. En daar de Engelsen, naar
men leest, van de Nedersaksen stammen, kende hij des te beter de Friese taal. Dit kan iedereen
wel nagaan.

A. Algra en H. Algra, Dispereert niet. Deel 1

35
Frankische rijk verwierf hij ook een brede economische basis voor zijn werk. Tal
van landgoederen werden hem geschonken, met name in Brabant; meer dan 25
gemeenten behoorden geheel of gedeeltelijk aan hem; met recht mag hij de landheer
van Brabant worden genoemd.

De abdij van Echternach.
Bijzonder dierbaar was hem de abdij van Echternach in Luxemburg. De schoonmoeder
van Pippijn schonk hem dit klooster, en hij maakte het tot het centrum van zijn actie.
Al zijn landerijen droeg hij aan deze abdij over. Hier werden zijn helpers opgeleid,
hier vond hij rust van zijn vermoeienissen. Hier werd hij begraven.

De geestelijke ruggesteun.
Naast de stoffelijke basis, die op deze wijze buitengewoon breed was, zocht Willibrord
geestelijke ruggesteun. Hij reisde naar Rome, om de zegen van de Paus en - om
relikwieën. Want relikwieën had hij nodig, om de heidenen in plaats van hun afgoden
iets beters te geven. Breed verhaalde hij eens aan zijn Angelsaksische gasten, hoeveel
wonderen bij de relikwieën van koning Oswald van Northumberland op zijn
zendingsveld waren geschied. In 695, op een tweede tocht naar Rome, werd hij
gewijd tot aartsbisschop der Friezen en tevens tot pauselijk legaat benoemd. De Paus
had daarmee zijn bedoeling. Hij wilde Willibrord onafhankelijk maken van de
Frankische vorsten en hoge geestelijken. Die vorsten immers streefden er voortdurend
naar, de kerk aan de staat te onderwerpen en de bisschop te maken tot 's konings
vazal. De Paus daarentegen bouwde òm het Frankische rijk het liefst kerkprovincies,
die rechtstreeks en innig met hem verbonden waren. Het Engelse gebied, het
aartsbisdom van Willibrord, later het terrein van Bonifacius, het waren pauselijke
gebieden......

Utrecht het middelpunt.
Utrecht werd de zetel van de nieuwe aartsbisschop. Daarom is hij in de oude
bisschopsstad in 1939, twaalf eeuwen na zijn dood, in het bijzonder herdacht. Daar
staat het ruiterstandbeeld van de rondtrekkende bisschop, die zijn tochten niet beperkte
tot het land der Friezen, maar ook kwam in Vlaanderen en Luxemburg, het land van
Trier en de Neder-Rijn, ja zelfs in Denemarken, West-
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falen, Thüringen en de Elzas. In Denemarken zag hij koning Ogentheow, ‘wilder
dan enig beest, harder dan enige steen’, en kwam er behouden vandaan. Maar het
heidendom bleef sterk; Utrecht werd weer onveilig, toen Pippijn de Middelste stierf.
Eerst nadat Karel Martel in 734 de Friezen onder Poppo aan de Middelzee verslagen
had, kreeg de zending ten Noorden van de grote rivieren de handen vrij. Willibrord
heeft het nog uit de verte meegemaakt, terwijl hij in Echternach vertoefde.

Levensbeschrijving.
De herinnering aan deze strijder werd levendig gehouden door wat van hem verhaald
werd in de beroemde oude Engelse kerkgeschiedenis van Beda, zijn tijdgenoot. En
uit de levensbeschrijving van de hand van Alcuinus, een geleerde uit de school van
Beda, die luister bijzette aan het hof van Karel de Grote. Zulk een levensbeschrijving
is meer stichtelijk dan zakelijk. Zij legt nadruk op ‘de tekenen, die de heilige vermocht
te doen’. Zó vooral bleef hij leven in de herinnering van het volk en Brabantse
moeders vragen nóg zijn bijstand voor hun zieke kind. Een zuiverder toon klinkt ons
tegen in deze strofen van Wim Smither:
...... Een monnik voer over de baren
tot ons, die arm en heiden waren.
Om ons naar 't eeuwig licht te keren
nam Willibrord elf broeders aan;
als 't eerste twaalftal des Heren
zijn deze mannen rondgegaan.
W'ontvingen twaalf Godsgezanten
voor ons en onze stamverwanten.
Hij heeft voor God met ons gestreden,
hij heeft getoornd en heeft bemind,
hij heeft gezorgd en heeft geleden;
God, wist hij, is 't Die overwint.
Hoe traag hebben wij prijsgegeven
de afgoden voor een zalig leven......

Bonifacius.
Toen Willibrord stierf, zakte de activiteit van het Utrechtse bisdom in. De man, die
hij reeds als zijn opvolger zag, Bonifacius,
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was niet beschikbaar. Hij vervulde grote opdrachten voor de Paus. Want hij is de
man geweest, die èn in de Frankische staat èn ver daarbuiten, in Duitsland, de kerk
zó heeft georganiseerd, dat zij met recht een pauselijke kerk kon worden genoemd.
In Thüringen plantte hij het kruis, de kerkelijke toestanden in Beieren en het Rijnland
werden door hem geordend, maar bovenal reorganiseerde hij de kerk in Austrasië,
het Oostelijke deel van het Frankische rijk, waar hij nauw met de hofmeiers
samenwerkte. Dáár is zijn indrukwekkende gestalte telkens te zien, de gestalte van
de vurige man, die weet te gebieden, altijd gedragen door het besef, dat hij spreekt
namens zijn meester te Rome. Voor Paus Gregorius II legde hij in 723 de volgende
eed af:
‘Ik Bonifacius beloof aan U, den gelukzaligen Petrus, en aan Uwen
plaatsvervanger Gregorius en zijn opvolgers, ...... dat ik in alles mijn trouw
en zuiverheid en medewerking zal verleenen aan U ten behoeve Uwer
kerk, aan welke God de Heere een macht heeft gegeven om te binden en
te ontbinden en aan den voornoemden Plaatsvervanger van U en zijne
opvolgers.’
Op zijn oude dag liet Bonifacius zichzelf tot bisschop van Utrecht wijden en nam
er persoonlijk de leiding in handen. Hij zorgde er voor, dat het stoffelijk bezit van
het bisdom werd verzekerd en vermeerderd en ging toen nog eens een zendingsreis
ondernemen naar het Noorden.

In Friesland.
Zo kwam hij met zijn volgelingen en helpers, een koorbisschop, drie priesters en
drie diaconen, daarbij nog vier lekebroeders en een aantal knechten, in de omgeving
van Dokkum. De 5de juni 754 had hij bestemd als de dag, waarop hij aan de
pas-bekeerden het vormsel zou toedienen.
‘Als nu die dag gekomen was en het morgenrood begon te lichten, naderden
vijanden in plaats van vrienden en nieuwe deugnieten in plaats van nieuwe
gelovigen en een geweldige menigte vijanden met glinsterende speren en
schilden drong de legerplaats binnen. Toen sprongen ook de knechten uit
het kamp naar voren, om de heiligen, die martelaar stonden te worden,
tegen de waanzinnige schaar van razend volk te beschermen. De heilige
Godsman riep, zodra hij de aanval van de briesende schare vernam, de
geestelijken rondom zich, nam
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de relikwieën der heiligen, die hij steeds bij zich had, trad uit de tent naar
voren en verbood, de knechten berispend, de strijd met de wapenen, terwijl
hij zeide: Ziet af van strijd en onthoudt u van de kamp, want het
waarachtige getuigenis der Schrift leert ons, dat wij geen kwaad met kwaad,
maar kwaad met goed moeten vergelden. Nu is de lang verbeide dag
aangebroken en de tijd mijner ontbinding is aanstaande. Zijt daarom sterk
in de Here en duldt met blijdschap, wat Hij in Zijn genade U toeschikt.
Hoopt op Hem en Hij zal uw zielen bevrijden.’
Zo schildert Willibald van Mainz in Bijbelse termen de ondergang van de
missie-karavaan bij Dokkum. De schare, die bovenal gekomen was om te plunderen,
vond een buit van heilige geschriften en relikwieën en verteerde zichzelf in onderlinge
twisten. En dan gaat de grote biograaf, die kort daarna, in elk geval vóór 780 schreef,
in groeiende extase spreken over de wonderen, die de martelaar begeleidden op de
tocht naar zijn laatste rustplaats, diep in Duitsland, te Fulda aan de Wezer. Zonder
de kracht der roeiers snelde het schip over het Almere (het tegenwoordige IJselmeer)
en de rivieren naar het Zuiden, de klokken begonnen vanzelf te beieren en, ofschoon
onkundig van zijn dood, verschenen van alle kanten gelijktijdig vele eerwaardige
vereerders van de dode. ‘De engelen weten beter dan de mensen, hoe dit alles te
verklaren.’ - De heiligenlevens zijn vol legenden, en ook daardoor merkwaardige
documenten, vol van de geestdrift der jonge kerk.
Die jonge kerk was vooral door de arbeid van Bonifacius een pauselijke kerk; het
graf van de Apostel der Duitsers is in de dom te Fulda, en de bouwmeester van deze
dom werd geïnspireerd door de St.-Pieter te Rome.

Een wrede grootmoeder.
Nog lang na de dood van een heilige, zo geloofde men, geschiedden er mirakelen.
En - zij begonnen reeds vóór de geboorte. Wursing was een Fries, die in de nabijheid
van Wierum woonde, maar voor het geweld van Redbad uitweek naar het land der
Franken, waar hij met zijn gezin overging tot het Christendom. Hij genoot de
vriendschap van Willibrord en Bonifacius. Zijn zoon Thiadgrim huwde met Liafburg:
zij beiden werden de ouders van Liudger.
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‘Genoemde Liafburg had, toen ze geboren werd, een heidense grootmoeder,
de moeder n.l. van haar vader. Deze grootmoeder wilde van de Katholieke
godsdienst volstrekt niets weten. Deze niet te noemen vrouw was in woede
ontstoken, omdat haar schoondochter alleen meisjes ter wereld bracht en
geen mannelijke nakomelingen had. Ze stuurde daarom moordenaars uit,
om haar het meisje onmiddellijk na de geboorte te ontrukken en het te
doden, voor het de eerste moedermelk had genoten. Onder de heidenen
bestond n.l. het gebruik dat, wanneer ze een jongen of een meisje uit de
weg wilden ruimen, zij dit mochten doden, zolang het nog geen voedsel
tot zich had genomen. De beulsknechten roofden dus het meisje weg zoals
hun was opgedragen en een lijfeigene bracht het naar een kuip met water
om het daarin onder te dompelen en zo te verdrinken. Door een wondere
tussenkomst van de Almachtige geschiedde het echter, dat het meisje, dat
zelfs het moederlijk voedsel nog niet genoten had, de armpjes uitstak en
met beide handjes de rand van de kuip trachtte vast te houden om niet te
zinken. Wij geloven, dat de kracht van dat tere meisje aan een goddelijke
beschikking is toe te schrijven. Want zij zou de moeder worden van twee
bisschoppen, de H. Liudger n.l. en Hildegrim, en van de moeder van nog
andere bisschoppen. Terwijl dan het kindje aldus spartelde, kwam door
een beschikking van Gods barmhartigheid een buurvrouw binnen. Door
medelijden bewogen ontrukte ze het meisje aan de macht van de lijfeigene
en snelde er mee naar haar eigen woning. Ze sloot de deur achter zich
dicht, nam een potje met honing en gaf daarvan aan het wichtje, dat met
graagte de honing opzoog en doorslikte.
Intussen waren de bloedknechten gekomen om het bevel van hun meesteres
uit te voeren, die als een furie de huishouding van haar zoon beheerste.
De vrouw echter, die het kind had weggenomen, kwam hun al tegemoet
en vertelde hun, dat het meisje reeds honing had gegeten. Ze hield hun het
kind voor, dat zich de lipjes nog aflikte. Om deze reden was het volgens
het gewoonterecht der heidenen niet meer geoorloofd het kind te doden.
Toen de moordenaars dit zagen, lieten ze dan ook het kind met rust. En
de vrouw, die het aan hun handen ontrukt had, voedde het in het geheim
op. Door een hoorn liet ze het kind melk in de mond lopen. De moeder
zond ook in stilte de voedster van het meisje, die alles moest bezorgen,
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wat in de gegeven omstandigheden nodig was, net zolang, totdat die wrede
grootmoeder gestorven was. Toen deze dood was, nam de eigen moeder
het kind weer tot zich.’
(Vert. van Dr. Onnings)

Liudger.
Liudger, de zoon van Thiadgrim en Liafburg, werd omstreeks 742 te Zuilen in Utrecht
geboren. Hij groeide voorspoedig op, werd leerling van de kapittelkerk te Utrecht,
studeerde vervolgens in Engeland, en zette daarna het werk van Lebuïnus in het
IJselgebied voort. Deze Lebuïnus of Liafwin was van Engelse afkomst en had het
Evangelie gepredikt in Deventer en omstreken, onder voortdurende bedreiging der
Saksers. Maar belangrijker was de werkzaamheid van Liudger in de Noordelijke
gouwen. Eerst werkte hij in de omgeving van Dokkum en wreekte daar de dood van
Bonifacius door de verkondiging van de Christus. Koning Karel, die later keizer
werd, stelde hem aan tot prediker in de gouwen ten Oosten van de Lauwers:
Hugmerchi, Hunusgo, Fivelgo, Emisgo, Federitgo en het eiland Bant. Hij strekte zijn
arbeid uit tot Fositeland (Helgoland), een goden-eiland, waar de heidenen van het
vasteland hun offers kwamen brengen.
‘Toen het schip het eiland naderde, stond Liudger met het kruis in de hand
voorop en richtte zijn smekingen en lofprijzingen tot God. Toen zagen de
schepelingen, hoe een dikke duisternis van het eiland wegtrok om plaats
te maken voor een helder licht. Bij dit gezicht sprak de man Gods: “Ziet
gij, hoe door Gods barmhartigheden de vijand is verdreven, die voorheen
dit eiland in zijn duistere macht omkneld hield?” Nadat ze aan wal waren
gestapt, vernielde hij de tempel van Fosite, die daar was opgericht, en
bouwde er een Christelijke kerk voor in de plaats.’

Bernlef.
Van de arbeid in Friesland verhaalt de schrijver van Liudgers heiligenleven:
‘Eens kwam hij op een apostolische tocht aan een hoeve, Holwerda
genaamd (bij Delfzijl), en een zekere vrouw, Meinsuit geheten, ontving
hem in haar huis. Terwijl Liudger daar met zijn leerlingen aan tafel zat,
werd hem een blinde
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voorgesteld, die de naam Bernlef droeg. Deze stond bij zijn bekenden in
hoge gunst, daar hij vriendelijk van inborst was en hij de grote daden der
voorvaderen en de oorlogen der koningen zo voortreffelijk wist te bezingen.
Maar al drie jaar lang was hij volkomen blind en het licht was geheel uit
zijn ogen geweken. Liudger zag hem met een vriendelijk gezicht aan en
vroeg hem, of hij wilde biechten. De blinde zei van ja, waarop Liudger
hem vroeg, de volgende dag terug te komen. Als de man Gods de volgende
dag te paard uitreed, ontmoette hij de blinde. Nu nam Gods dienaar, na
eerst afgestegen te zijn, het paard van de blinde bij de teugel en voerde
Bernlef buiten het gewoel van het volk. Hij hoorde diens biecht en legde
de boete of penitentie op. Toen tekende Liudger de ogen van de blinde
met het teken des heiligen Kruises, waarna hij hem zijn hand voorhield
en vroeg, of hij ook iets zag. Vol vreugde antwoordde de blinde, dat hij
Liudgers hand kon zien. “Breng dan dank”, sprak Liudger, “aan de
almachtige God.”
Pratend over het Katholieke geloof en verschillende aangelegenheden
betreffende het zieleheil, kwamen ze bij het dorp Warffum. Hier vroeg
Liudger aan Bernlef, of hij het dorp kon zien. Bernlef noemde het dorp
onmiddellijk met de naam en verklaarde de bomen en de huizen goed te
kunnen onderscheiden. Hierop herhaalde Liudger: “Dank de almachtige
God, die u het licht uwer ogen heeft teruggeschonken.”
Toen ze aan het dorp Usquert kwamen, waar een kapel was, nam Liudger
zijn gezel mee naar binnen om samen te bidden en God te danken. En hij
liet hem zweren, dat hij, zolang hij, d.i. bisschop Liudger, zou leven, aan
niemand zou vertellen, op welke wijze hij het gebruik van zijn ogen weer
had teruggekregen.
Bernlef heeft woord gehouden. Zelfs hield hij zich nog enkele dagen blind
en liet hij zich door anderen aan de hand geleiden. Eerst na Liudgers dood
heeft hij de wijze van zijn genezing verhaald.’
Een enkele maal kwam er in de Friese gouwen nog een reactie tegen het
veldwinnend Christendom. Liudger moest zelfs het land tijdelijk verlaten. Het was
Bernlef, die tijdens die crisis de Christenen verzorgde en de jonge kinderen doopte.
De krijgs- en heldenzangen verving hij door de psalmen, die hij van Liudger leerde.
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‘Toen hij (Bernlef) op sterven lag, vroeg zijn vrouw hem wenend, hoe ze
zonder hem zou kunnen leven. Waarop Bernlef antwoordde: “Als ik iets
bij God vermag, dan zult ge na mijn dood niet lang meer op deze wereld
blijven.” Toen ze dit antwoord kreeg, was ze nog gezond en wel, doch
veertien dagen later volgde ze haar man in de dood.’

Naar Saksen.
Al verder naar het Oosten breidden de Frankische vorsten hun macht uit. Na harde
strijd werden de Saksers onderworpen. Dáár is inderdaad een bitter verzet van het
heidendom geweest. Maar toen het was gebroken, stelde keizer Karel Liudger aan
tot bisschop van Munster. Hij organiseerde de kerk in Saksenland. En heel de
Middeleeuwen door was zijn historie op de kerkelijke kaart af te lezen. Want de
Groninger Ommelanden en Achtkarspelen behoorden bij het bisdom Munster, hoewel
het er niet aan grensde.
In Saksenland is Liudger ook gestorven. Zijn biograaf vertelt, hoe hij nog de dag
voor zijn dood op twee verschillende plaatsen had gepredikt, te Coesfeld en te
Billerbeck. In laatstgenoemd plaatsje ‘heeft hij in de daarop volgende nacht, omringd
door zijn leerlingen, zijn vrome ziel aan haar Schepper weergegeven’ (22 maart 809).

Sterren blijven schijnen.
Zo verhalen de heiligenlevens van de grote mannen, die hier het Evangelie brachten,
en deze verhalen zijn sterren, die blijven schijnen. Het is heel gemakkelijk, een brede
schildering te geven van bijgeloof, dat bleef. Zelfs is de uitspraak gedaan, dat er
geestelijk weinig veranderde en de goden en machten van voorheen slechts onder
andere namen werden vereerd. Toegestemd moet worden dat de Evangelieprediking
een betoning was van kracht ook in die zin, dat de oude goden in hun machteloosheid
ten toon werden gesteld en de nieuwe kracht in het Christendom daartegenover werd
geplaatst als een wonderbaarlijke zegenende kracht, die zich in de aanwezigheid der
relikwieën openbaarde. Maar dat was één kant van de zaak. De zendelingen predikten
ook de noodzakelijkheid van bekering. Zij gaven een stichtelijk voorbeeld.
‘Amandus en Eligius besteedden hun goed aan het loskopen van slaven,
trachtten misdadigers van de galg te redden, span-
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den zich in voor het zieleheil van verworpenen, van wie geen enkel
wereldlijk voordeel te wachten was. Bonifacius, de onverschrokkene, de
ondernemende, daadkrachtige, de kerkelijke staatsman is daarom niet
minder doordrongen van de noodzakelijkheid ener zedelijke vernieuwing:
hij treft door zijn vermogen tot tederheid en in zijn volledig opgaan in het
werk Gods steekt waarachtige adel.
Van Gregorius wordt verhaald, dat hij een paar struikrovers, die twee van
zijn broers hadden vermoord, toen zij hem gevankelijk werden uitgeleverd,
na een zachtmoedige vermaning vrij liet gaan, hen waarschuwende voor
de bloedwraak zijner verwanten. Persoonlijkheden zoals deze, liefdevol
beschreven voor de stichting van het nageslacht, betekenden in de wereld
wel iets waarlijk nieuws, dat door de woeste tonelen aan het hof der
Merovingen, door Karel de Grote's hardhandigheid tegenover de Saksen,
door de ontucht van priesters en monniken niet ongedaan gemaakt werd.’
(Prof. Geyl)

Gods geheim.
Evenwel - dit alles kan nog door mensen worden gezien en verhaald en weergegeven
in beschrijvingen. Daaràchter ligt Gods geheim. Want elke zondaar, die vrede vindt
in Christus' bloed, heeft deel aan het heil, dat hij hier wèl vaak veronachtzaamt of
vergeet, waar hij soms met diepe vreugde aan denkt en dat hij eens in volle
heerlijkheid zal zien - bij God.
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4. De grote keizer
Volksverhuizing.
De Nederlanders spreken van de volksverhuizing, de Duitsers van de
Völkerwanderung, maar de Fransen van de tijd der invasions.
Dat is te verstaan. Frankrijk, het Keltenland, was een deel van het Romeinse rijk,
waar het Latijn voertaal was geworden. Daar drongen de Germanen binnen.
In menig geschiedverhaal is het proces van eeuwen vereenvoudigd tot een kort
drama. De Hunnen komen over de Wolga en brengen de Germanen in beweging, die
het verzwakte Romeinse Rijk vernielen en de antieke cultuur verwoesten. Daar
menige Germaanse stam nog niet kon schrijven, moest hij volstaan met iets te
vernielen, wilde hij in gedachtenis worden gehouden. Het is een stekelige opmerking
van Heine. En de term vandalisme herinnert aan het optreden der Vandalen, de
Germaanse stam, die Rome plunderde, en zich later in Noord-Afrika vestigde.

Het ging geleidelijk.
Maar het ging in de regel minder dramatisch. De Romeinse grensverdediging was
zwak; de bewakingsposten konden slechts gesteund worden door een mobiel leger
van hoogstens 15.000 man. Het was daarom even noodzakelijk als gevaarlijk om de
‘barbaren’ aan de grenzen als hulptroepen in dienst te nemen. De commandanten
van deze hulptroepen verwierven zich binnen de Romeinse grenzen een zelfstandige
positie. Theodorik de Grote begon als magister militum, d.w.z. als Romeins
legercommandant, maar hij stichtte ten eigen bate met behulp van zijn troepen een
koninkrijk in Italië.
Zo werkten meestal ook de Franken met de Romeinen samen, wanneer het er om
ging, Hunnen of Gothen te verdrijven. Tegelijk echter geraakten de Frankische
koningen tot onafhankelijkheid en hun macht groeide ten koste van het Romeinse
rijk.

De Merovingen.
De Frankische dynastie, de Merovingen, begon in de Zuidelijke Nederlanden en snel
en krachtig drong zij op naar de Middellandse Zee; het land van de Schelde en Maas
werd een vergeten
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buitengewest. Het veroverde Frankrijk werd in het Noorden door de Franken
gekoloniseerd, in het Zuiden werd het alleen maar onderworpen. Terwijl evenwel
de Gothen en Vandalen de oude Romeinse bevolking niet meer voor zich konden
winnen, gelukte dat aan de Franken wel. De confessie was hier beslissend. De
Germaanse stammen, voorzover zij tot het Christendom waren overgegaan, waren
Ariaans, verwierpen dus de leer der Drieëenheid en loochenden de waarachtige
Godheid van Christus. Zij werden door de orthodoxe Romeinen als ketters verfoeid.
Clovis voegde zich bij zijn overgang van het heidendom tot het Christendom naar
de uitspraken der conciliën. Daardoor zeiden voortaan heersers en beheersten, Franken
en Romanen, dezelfde belijdenis en hoorden de mis bij hetzelfde altaar.
Het gevolg is belangrijk. De overige Germaanse staten storten spoedig ineen, maar
het Frankische rijk blijft.

De hofmeiers.
Niet door de kracht der latere Merovingische koningen. Zij waren soms wreed en
meestal indolent; ‘langharige doenieten’ is hun verzamelnaam. De dichter Slauerhoff
tekende in moderne taal de machteloosheid van de zoon van zùlk een koning:
't Jaar wentelde geruisloos, slechts ten tijde
Des rijksdags trok een groot rumoer ten strijde
Tegen de stilte en 't krachteloos verstarren;
Als verre donder rolden plompe karren
Het plein op, daavrend; boersche landbaronnen
Kwamen af van hun verre woeste goedren
Zich met zijn tengren vader ruw verbroedren;
Wel knielden ze aan den troon, bewezen eer......
Hun needrigheid vleemde ten eigen bate.
Er waren, die het gastgeschenk vergaten,
De opbrengst der schatting daalde meer en meer.
Hij haatte zwakken vader, lompen adel,
Even fel met tegenstrijd'gen hoon;
Zij groeiden naar den rit in 't harde zadel,
Hij naar 't onmachtig mijmren in zijn troon.

De hofmeiers redden het rijk.
Major domus is hun titel, de voornaamste van het Huis (des konings), de praefect
van het paleis.
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Zij hadden verder het bestuur over de domeinen, waren regent voor de minderjarige
koning, stelden spoedig ook volwassen koningen op de achtergrond. Karel Martel
versloeg met de Frankische ruiters in 732 de Moren bij Poitiers, zodat het
Mohammedanisme tot Spanje beperkt bleef. Zijn zoon, Pippijn de Korte, deed de
laatste Merovingische koning uit de wereld verdwijnen, door hem in een klooster te
plaatsen, en werd koning in zijn plaats. Het ging met medeweten van de Paus, die
van de Karolingers aansluiting aan zijn kerkelijke politiek en bescherming in Italië
verwachtte. Wat in Kent reeds gewoonte was, gebeurde nu ook hier: de nieuwe
koning werd door een bisschop (Bonifacius) gezalfd ten teken, dat hij tot het
koningschap begenadigd was.

Karel de Grote.
De Paus werd niet teleurgesteld: de verhouding tussen hem en de Karolingers was
uitstekend. Toch is het te begrijpen, dat het hem àl te fors ging, vooral toen Karel de
Grote in 768 zijn vader opvolgde.
De grote keizer!
Aan de ingang van de eigenlijke Middeleeuwen staat hij, de ‘tot rust gekomen
Germaan’, met om zich heen iets van de glans der Oude Wereld.
De sage heeft zich al spoedig van zijn figuur meester gemaakt en hem verheven
boven de gewone stervelingen. Acht voet lang was hij, zo verzekerde men, en vier
hoefijzers kon hij tegelijk recht buigen. Een toren van het kasteel te Carcassonne
boog zich, toen Karel naderde en staat sedert die tijd scheef.
De monnik van St.-Gallen beschrijft zijn intocht in Pavia:
‘Men zag in het westen een donkere wolk, bewogen door de
noordoostenwind, die de heldere dag met vreselijke schaduw bedekte.
Toen kwam Karel, steeds meer en meer naderende, en de glans zijner
wapenen weerkaatste met een vreselijk licht door de vreselijke nacht. Nu
kwam Karel zelf, de man van staal, de borst met staal, de schouders met
een stalen kuras omsloten, in de linkerhand een speer, in de rechter, gelijk
altijd, zijn onoverwinnelijk zwaard. Zijn sterk strijdros was met staal
bedekt. Allen, die de vorst vooruitgingen, allen, die naast hem gingen,
allen, die hem volgden, allen hadden ge-
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lijke wapenen, naar ieders vermogen. Dit harde staal werd gedragen door
mannen, harder dan staal. “Hoeveel staal!” riepen de verschrikte burgers
der stad.’
(Naar Poelhekke, Woordkunst)

Het grote Christenrijk.
In 768 werd Karel koning der Franken. In 774 trok hij naar Italië en werd te Pavia
gekroond met de ijzeren kroon der Longobarden. Die kroon was een gouden diadeem
met daarin verwerkt een ijzeren ring, die gemaakt zou zijn van een der nagels,
waarmee Christus aan het kruis was gehecht.
Het rijk der Longobarden werd dus niet bij het. Frankische rijk ingelijfd. Men kan
het ook zo zeggen: Karel was niet meer alleen koning der Franken; hij regeerde over
nòg een rijk.
Maar Italië was slechts één van de streken, waar hij zijn macht liet gevoelen. In
het Zuiden reikte zijn macht over de Pyreneeën; in het Noorden werd de Eider de
grens en de Elbe in het Noordoosten; in het Zuidoosten voelden de Avaren zijn sterke
hand en moesten hun schatten aan hem prijsgeven. Er groeide één groot Christenrijk,
dat geheel het Westen omvatte.

Keizer.
En er moest een titel worden gevonden, waaronder dat rijk werd samengevat. Wie
zich daarover bezon, dacht aan het Romeinse rijk. Niemand meende, dat dit rijk reeds
tot het verleden behoorde. Trouwens, aan de Bosporus bestond nog een keizerlijk
bewind, dat wij nu Oost-Romeins noemen. En in de profetieën van Daniël werd het
rijk van ijzer, dat verklaard werd als het Romeinse rijk, gezien als het láátste,
wereldrijk. Augustinus had bij zijn beschouwingen over een Christenrijk ook immers
het rijk van Augustus en zijn opvolgers tot voorbeeld gehad. Zo lag het voor de hand,
dat Karel de Grote eenmaal als een nieuwe Augustus zou worden begroet. Hij heerste
in Rome, zegt een tijdgenoot, waar altijd de keizers getroond hadden; hij bezat alle
zetels des rijks in Italië, Gallië en Germanië; daarom was het recht, dat hij ook met
de hulp Gods en naar de wens van heel het Christenvolk de naam zou hebben.
Het was Kerstfeest van het jaar 800. Naar de toen heersende opvatting begon met
het Kerstfeest een nieuw jaar en tegelijk een nieuwe eeuw.
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Toen Karel bij het graf van Petrus had gebeden en van zijn knieën opstond, zette
Paus Leo hem de keizerskroon op het hoofd, terwijl het volk riep: ‘Karel, de vrome
Augustus, de van God gekroonde, grote, vredestichtende keizer, vita et victoria!’
(leven en overwinning).1)

De betekenis.
Deze kroning is van grote betekenis. Van nu af aan is in de Middeleeuwen levend
en sterk de gedachte aan één heel groot Christenrijk, een gedachte, die vijf eeuwen
politieke invloed had. Het internationale vraagstuk, zoals wij dat kennen, bestond
niet. Er waren geen Christenrijken naast elkaar, er was slechts één rijk. De kleine,
min of meer zelfstandige staatjes, die als een gordel om het keizerrijk lagen, begeerden
niet, er op voet van gelijkheid mee te verkeren.
Dit éne Christenrijk vond zijn tegenhanger in de éne kerk onder leiding van de
Paus. Ze hoorden bijeen, maar tegelijk lag hier de kiem van het conflict van de
Middeleeuwen, de strijd tussen Paus en Keizer.
Aanvankelijk wees alles echter op samenwerking. De Christenheid werd gezien
als een heilige rijkseenheid, waarin Paus en Keizer het priester- en koningschap van
de verhoogde Christus bekleedden.
Alcuinus, Karels raadsman, leverde het ‘schriftbewijs’: Lucas 22: 38. Twee
zwaarden, een wereldlijk en een geestelijk zwaard, door de beide dienstknechten van
Christus op aarde gehanteerd.

Front naar het Oosten.
Intussen werd al duidelijker, dat het rijk van Karel de Grote anders georiënteerd was
dan dat van de Merovingen. Men zou verwachten, dat Rome de zetel werd van het
rijk, maar dat was niet het geval.
Als er één stad is, waaraan de naam van deze Karel is verbonden, dan is het Aken.
Onder de Merovingen waren de Zuidelijke Nederlanden een buitengewest; maar
onder de Karolingen zijn zij een centrum van het rijk.

1) Van Lennep heeft deze historie zeer romantisch bewerkt in zijn novelle ‘De Friezen te Rome’.
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1. Klokbekers

2. Grafkelder van het westelijk hunebed te Drouwen (Dr.).
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3. Aardewerk en benen voorwerpen, gevonden bij het afgraven van de Friese terpen.

4. De terp te Hogebeintum tijdens de afgraving. (Foto Fries Museum, Leeuwarden).
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5. Romeinse geloftesteen, gevonden bij Beetgum (Fr.). Zie voor inscriptie pag. 29.

6. Voor- en achterzijde van het Romeinse koopcontract, gevonden te Tolsum bij Tzum (Fr.).
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7. Reconstructie van een nederzetting op het kernterpje te Ezinge (Gr.).

8. Resten van een nederzetting uit een van de oudere perioden van de terp te Ezinge, opgegraven
onder leiding van Prof. Dr. A.E. van Giffen. (Foto Biol.-Arch. Inst., Gr.).
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9. Reconstructie van de grotendeels opgegraven Saalburg, een Romeinse vesting in het Taunusgebergte.

10. Opgegraven fundering van een Romeins badhuis te Lemiers.
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11. Beeld van Willibrord te Echternach (Luxemburg)

12. Tweedelig miniatuur waarop Bonifacius is afgebeeld, links heidenen dopend, rechts vallend onder
het zwaard van de Friezen.
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13. Oudste portret van Karel de Grote (rechts). In het midden is Petrus en links Paus Leo afgebeeld.
Het onderschrift luidt: ‘Beate Petre, donas vitam Leoni papae, bictoriam Carulo regi donas’ (Zalige
Petrus, gij schenkt Paus Leo het leven, aan Koning Karel geeft gij de overwinning. Deze mozaiek
bevindt zich in de kerk van S. Giovanni in Laterano te Rome, gebouwd in de 9e eeuw.
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14. Het Valkhof te Nijmegen, naar een schilderij van J. van Goyen.

15. De hofkapel bij het keizerlijk paleis op het Valkhof te Nijmegen, omstreeks 777 door Karel de
Grote gebouwd op een plaats, waar blijkens talrijke vondsten een belangrijke Romeinse nederzetting
moet zijn geweest. In 1796 werd het Valkhof, na nog korte tijd door Prins Willem V te zijn bewoond,
voor afbraak verkocht. De kapel en de hier afgebeelde ringmuur met uitgebouwde nissen, beide
typische voorbeelden van de vroeg-Romaanse bouwstijl, bleven echter voor de slopershamer gespaard.
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De wegen langs de Maas zagen nu een druk verkeer. Het Valkhof te Nijmegen was
een keizerlijke woning. En de tochten van de keizer waren naar het Oosten gericht,
waar hij de Saksen onderwierp en hardhandig tot het Christendom dwong.

De Saksen.
Als het verzet niet wilde ophouden, werd een deel der weerbare mannen gedeporteerd.
Doch spoediger dan men verwachten zou, groeide in de nieuwe Saksische bisdommen
toewijding tot het Christendom. Merkwaardig is daarbij, dat juist in dit land het
Christusbeeld gepopulariseerd wordt als dat van een Germaanse hertog.
Het in stafrijm geschreven heldendicht ‘De Heliand’ maakt van Christus een
heirman, die met zijn adellijke dienstmannen komt van zijn Nazareth-burg en met
het hoog gehoornde schip vaart over de zee van Tiberias. De aarde heet middelgard
als in de oude Germaanse liederen en de duivel draagt de tarnkappe. Het gedicht is
fier en vroom en getuigt van de geestdrift voor de Heiland in het Saksenland, dat aan
de IJsel begint.

De oude wetten.
Liederen, wetten en oorkonden zijn de documenten uit de Karolingische tijd. Iedere
stam heeft een eigen wet. De Franken hadden de Salische en de Ripuarische wet;
aan Waal en Maas gold de Ewa ad Amorem; van Zwin tot Wezer langs de kust de
Lex Frisionum en ten Oosten van de IJsel de Lex Saxonum. Hoofdzakelijk handelden
zij over het strafrecht. De rechter komt alleen aan een misdrijf te pas, als de schuldige
het zoengeld niet wil betalen. Want niet de overheid, maar de maagschap, het geslacht,
heeft tot taak, voor de beledigde of verslagene op te komen. Had er een manslag
plaats gehad, dan behoefde de maagschap van het slachtoffer geen klacht in te dienen.
Zij kon de wraak ook in eigen hand houden en had dan vrijheid, de dader te doden.
Wie niet tot de betrokken maagschap behoorde, had er niets mee te maken. Maar
die maagschap kon ook een zoengeld aanvaarden, weergeld (weer = man), waarvan
de tarieven waren vastgesteld.

Weergeld.
Zo stond in de Lex Frisionum een edelman gewaardeerd op 80 solidi, een vrije op
53 solidi, een horige op 35 solidi en 1⅔
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denarius, waarvan ¾ voor de heer van de horige en ¼ voor zijn eigen familie. Voor
een gedode slaaf was geen vast tarief; de meester kon van de dader de kostprijs eisen.
Als nu de aangeklaagde ontkende? Dan moest hij zorgen, eedhelpers te krijgen,
die wilden zweren, dat hij geloofwaardig was. De geloofwaardigheid nam toe met
de stand. Was er een edelman gedood en de verdachte was ook een edelman, dan
moesten elf van dezelfde stand met hem zweren; was in zo'n geval een vrije verdacht,
dan had hij tussen Vlie en Lauwers te verschijnen met 17 eedhelpers, ten Westen
van het Vlie en ten Oosten van de Lauwers met 23. Een horige had natuurlijk nog
meer getuigen nodig; hij kon zijn onschuld aan de dood van een edelman bewijzen
door 35 eedhelpers in Midden-Friesland; ten Westen van het Vlie en ten Oosten van
de Lauwers waren 47 nodig. De verhouding tussen de getallen wordt duidelijk, als
men de eed van de beklaagde er bij telt.

Godsoordeel.
Het kon natuurlijk ook voorkomen, dat de maagschap van het slachtoffer zelf geen
zekerheid had omtrent de dader. Dan bracht het Godsoordeel uitkomst. Indien een
mens bij een oproer of oploop van mensen gedood is en de doodslager wegens de
menigte van hen, die aanwezig waren, niet te vinden is, staat het hem, die het zoengeld
wil vragen, vrij, hoogstens zeven personen aan te spreken en ieder van hen van
doodslag te betichten. Ieder van de beklaagden kan zich voorlopig zuiveren met
twaalf eedhelpers. Gelukt hun dit, dan moet hun onschuld nog door een Godsoordeel
worden bevestigd. Daartoe worden zij naar de kerk gevoerd, waar de loting op het
altaar plaats zal hebben. Is er geen kerk in de buurt, dan voor de relikwieën van
heiligen. Eerst worden er twee stokjes, waarvan één met een kruis is gemerkt, in
lappen gewikkeld op het altaar gelegd. De priester of een onschuldige knaap neemt
één der stokjes van het altaar, terwijl God om een teken wordt aangeroepen. Wordt
nu het stokje met het kruisteken getrokken, dan zijn de zeven beklaagden onschuldig;
in het andere geval is één van hen de schuldige en moeten de zeven onder elkaar
loten, opdat zal blijken, wie de dader is en wie dus het weergeld moet betalen. Dan
is er geen twijfel meer; tegen een Godsoordeel is geen appel.
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Verwondingen.
Ook voor schadeloosstelling bij verwonding was een nauwkeurig tarief. Het afsnijden
van een oor werd vergoed door 12 solidi; de neus stond dubbel zo hoog genoteerd.
Een tand kostte 2 solidi, een hoektand 3 en een kies 4. Voor de vingers waren de
prijzen: de duim 13⅓ solidi, de wijsvinger 7, de middelste vinger 6⅔, de ringvinger
8 en de pink 6. En voor de zekerheid staat er bij, dat het afsnijden van alle vingers
dus komt op 41 solidi. In een later toevoegsel wordt een hoger tarief genoemd voor
de handen van de harpspeler, van de goudsmid en de vrouw, die een wollen kleed
maakt.
Ging er geen lichaamsdeel verloren, dan werd gekeken, of er ook een stuk been
uit de wond stak. Dat maakte het erger! Vooral als het stuk zo groot was, dat het,
over de publieke weg tegen een schild geworpen, hoorbaar klonk.

Volk en recht.
Wij kunnen ons voorstellen, dat naar zulk een proefneming met spanning werd
geluisterd. Het waren de vrije mannen, die tot het gericht kwamen. De rechters vonden
het oordeel (vonnis = vondnis) binnen de gespannen vierschaar; de vrije mannen,
die rondom stonden, de ommestand, konden het oordeel goedkeuren of wraken. Op
de gewone rechtszittingen, de ongeboden dingen, behoorden alle vrije mannen te
verschijnen. Ze werden driemaal per jaar in ieder honderdschap (onderdeel van een
graafschap) gehouden. Bovendien waren er voor kleinere zaken de geboden dingen,
die door de schout konden worden geleid.

Het leenwezen.
Bezoldigde ambtenaren kende de Karolingische staat niet. Des keizers helpers stonden
niet tot hem in die zakelijke, gereglementeerde verhouding, die in aanstelling en
ambtenarenreglement is uitgedrukt.
Zijn graven waren zijn vazallen, d.w.z. zij hadden zich met hem verbonden in
persoonlijke trouw. Zij deelden tegelijk in zijn gunst, ontvingen een weldaad, een
‘benificium’, een leen. Grote stukken van het koninklijk domein werden zo in
administratie gegeven aan 's konings getrouwen. De Karolingische hofmeiers waren
er reeds mee begonnen. Het leenwezen groeide gestadig en bepaalde langzamerhand
de gehele staatkundige structuur van de Middeleeuwen.
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Karolingische cultuur.
Intussen bevorderde Karel de bloei van kunst en wetenschappen. Van de bouwkunst
bleef slechts bewaard de kapel van het Valkhof te Nijmegen. De geleerden aan het
hof hebben ons verschillende werken nagelaten, vooral op historisch gebied. Karel
had steeds een open oog voor het grote belang van de studie, al is er geen sprake
van, dat hij volksonderwijs heeft kunnen invoeren en dat hij als schoolopziener het
land afreisde. Er kwam een kern van cultuur aan het hof en in sommige kloosters;
men kon spreken van de eerste Renaissance.
Abt Angilbert, die een schoon Latijns gedicht maakte over Carolus Magnus et Leo
II, ontving van de keizer de bijnaam Homerus. Dat is tekenend. In de staatsinrichting
van Karel de Grote is alles Germaans. Maar zijn titel, zijn symbolen, zijn idealen,
hij zocht ze telkens weer in de klassieke wereld. Zo greep hij naar het verleden terug.
En tegelijk vormde hij de toekomst. Wel was zijn rijk niet blijvend in de vorm, die
hij er aan gaf, maar de idee van zijn keizerschap werd een van de politieke krachten
van de Middeleeuwen. Hij plaveide een weg van de Tiber naar de Rijn.
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5. De grimma herna
De onmogelijke taak.
Karel de Grote werd opgevolgd door zijn zoon, Lodewijk de Vrome. En tijdens diens
regering verloor het nieuwe keizerrijk zijn glorie. Het is altijd zwaar, de opvolger
van een groot man te zijn; het was voor deze Lodewijk dubbel zwaar, omdat de
kloostercel hem beter paste dan de koningshal. Maar nu hij toch in die hal moest
zijn, bleek het telkens, dat zijn gestalte niet boven zijn omgeving uitstak. Hij was
zwak, hij liet zich bepraten. Daar kwam de misère bij, die een tweede huwelijk soms
brengt. Hij had het tweede huwelijk niet begeerd en was liever in een klooster gegaan.
De hofkringen en met name de aanzienlijke geestelijken, die de eenheid van het rijk
niet meer in gevaar wilden zien, prefereerden voor de koning een tweede huwelijk
boven een retraite en organiseerden een soort dames-show. Zij hadden succes; de
koning koos de schone en wilskrachtige Judith en liet zich door haar leiden. Een
zoon werd geboren en de moeder wilde niet, dat haar Karel blijvend ‘de Kale’ zou
worden genoemd, omdat hij geen mederegent was.

Der Franken smaad.
Daarom kwam zij in conflict met haar stiefzoons, Pippijn, Lotharius en Lodewijk.
Het dreigde oorlog te zullen worden; bij Kolmar stonden de zoons met hun gewapende
aanhang tegenover de vader met zijn partijgangers. De Paus kwam over de Alpen
om vrede te stichten. Voordat er nog een slag geleverd was, ging hij in het leger van
de keizer rond en - bewoog de meeste dienstmannen tot afval. De plaats van der
Franken smaad heet sedert in de volksmond het ‘leugenveld’. De ontrouwen liepen
over naar het andere kamp en de keizer moest het hoofd in de schoot leggen. Door
bisschoppen overgehaald, las de vrome man, voor een altaar geknield, zijn eigen
zondenregister voor......
Later volgden nieuwe conflicten, totdat in 840 de keizer stierf, onverzoend met
zijn jongste zoon uit het eerste huwelijk.

Verdelingsverdrag van Verdun.
Dit sterven gaf aanleiding tot nieuwe strijd, totdat de drie broers (Pippijn was
gestorven) in 843 het verdelingsverdrag van Verdun
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sloten, waarbij het rijk van de grote Karel in drieën werd verdeeld. Karel de Kale
kreeg West-Frankenland, Lodewijk ‘de Duitser’ Oost-Frankenland, en daartussen in
lag het tuitelige rijk van Lotharius, de keizer. In naam bleef de eenheid nog bestaan.
De Nederlanden, behalve Vlaanderen, behoorden tot Midden-Frankenland; het strekte
zich uit van benoorden Dokkum tot Rome. De boeren in het terpenland behoorden
er toe en die in de West-Alpen; de bedachtzame Noorderlingen en de lieden van
Tarascon, Germanen en Romanen, kortom in dit rijk ontbrak ieder nationaal
fundament. Bij de verdeling was op zulke factoren niet gelet. Lodewijk de Duitser
kreeg het gebied ten Oosten van de Rijn, maar op de linkeroever werden hem ten
behoeve van zijn wijnkelder de gebieden van Worms, Mainz en Spiers toegewezen.
Twaalf jaar regeerde Lotharius over zijn schier onbestuurbaar gebied; toen stierf
hij en zijn drie zoons deelden de erfenis. De Nederlanden kwamen onder zijn tweede
zoon Lotharius II, die in 869 na vele omdolingen op het pad van liefde en hartstocht,
en bestraffingen deswege door de Paus, kinderloos stierf. Zijn gebied werd te Meersen
tussen West- en Oost-Frankenland verdeeld: de Maas werd de grens.

Verdrag van Ribemont.
Voor 10 jaar; toen wist Lodewijk III, zoon van Lodewijk de Duitser, een nieuw
verdrag met West-Frankenland te sluiten, het verdrag van Ribemont, waarbij hij zijn
grens naar het Westen verschoof. De grens, die toen werd bepaald, bleef in hoofdzaak
de scheiding tussen Frankrijk en Duitsland tot 1648 toe; zij begon ten Noorden van
Gent aan de Honte, en volgde van Gent stroomopwaarts de Schelde tot haar oorsprong,
stak dan naar het Oosten over naar de Maas. Dus was zij in de Zuidelijke Nederlanden
geen nationale grens. Vlaanderen was voor het grootste deel een Frans leen; de Walen
van Henegouwen en Luik woonden in het gebied van de Duitse keizer.

Ontbinding.
Al deze geschillen en verdelingen brachten een innerlijk verworden mee, het ergst
in Italië, waar de keizerstitel in verachting geraakte en waar in Rome de pausen een
speelbal waren van brutale edellieden en frivole vrouwen.
Maar ook ten Noorden van de Alpen was verwarring en ge-
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weld. ‘Alles twist’, klaagde de bisschop Salomo van Constanz, ‘bisschop, graaf en
dienstman, medeburgers en gouwgenoten liggen onderling overhoop, in de steden
woedt het oproer, overal wordt de wet met voeten getreden; zij, die land en volk
beschermen moeten, zijn zelf de oorzaak van de strijd. De groten, wier vaderen de
opstand ten onder brachten, hitsen nu zelf op tot burgeroorlog. Als het volk zó
verdeeld is, hoe zal dan het rijk blijven bestaan?’
Terwijl het rijk der Karolingen zo aftakelde, verdween de stand der vrije boeren.
Zij werden horig. Alleen aan de kusten van de Noordzee en in het Alpenland bleven
vrije boeren wonen. Het zijn juist deze streken, waar later de vrijheid kostbaarder
dan het leven werd geacht.

De grimma herna.
In dit rijk vol verwarring, zonder centrale leiding, hadden Denen en Noormannen
vrij spel. Met droeve gevolgen! De bisschop van Munster, Alfried († 849), verhaalt,
dat het kustland, vroeger zo rijk bevolkt, nu door herhaalde invallen der Noormannen
bij een woestenij vergeleken kan worden; de kerken zijn verbrand, de kloosters
verwoest, de landhoeven door de bevolking verlaten. De schrijvers van
kloosterkronieken en heiligenlevens zoeken naar hevige woorden om de woeste
invallers te tekenen. Maar daarmee geraken wij meteen in een moeilijkheid. Wij
kennen de invallen der Denen en Noormannen bijna uitsluitend uit de geschriften
van hen, die ze het meest hadden te vrezen.

Heidense reactie.
Want deze invallen waren een reactie van het heidendom. Ze kunnen niet uitsluitend
uit de reactie worden verklaard. De schrale bodem dreef zijn bewoners uit; de jongere
zoons, die het vaderlijk goed niet mee erfden, moesten hun weg zoeken. En dan
drong de koene zucht naar avontuur tot de gewaagde tocht. Maar de hardnekkigheid,
waarmee de invallen werden herhaald, krijgt toch eerst haar volledige verklaring,
als we begrijpen, hoe door het optreden van Karel de Grote het heidendom snel en
gewelddadig werd samengedrongen in Scandinavië.

Denemarken bedreigd.
En ook daar zag het de dreigende hand van de keizer. Hij volgde een tactiek, die ook
elders succes had opgeleverd. In Denemar-
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ken was voortdurend strijd om de troon. Karel heeft Deense kroonpretendenten in
zijn gebied ontvangen, hun er een operatiebasis verschaft en met hen afgesproken,
dat zij met zijn steun in het Noorderland het Christendom zouden vestigen. Zo hebben
twee broers, Hemming en Harald, respectievelijk in 812 en 814 een positie gekregen
in het Frankische rijk. Dat was nog tijdens Karel de Grote. Hemming is later, in 837,
gesneuveld, toen hij Walcheren tegen een inval der Denen verdedigde. Lodewijk de
Vrome zette de tactiek van zijn vader voort, maar tijdens zijn regering, en vooral na
zijn dood, veranderde de situatie. De Vikingen leerden de zwakheid van de
Karolingische rijken kennen.

De geschiedenis herhaalt zich.
De Vikingen met hun drakenschepen hadden het grote voordeel, dat zij het punt van
aanval konden kiezen. De Karolingen hebben nooit een goede vloot gehad en konden
dus niet op zee laten patrouilleren. Zij moesten afwachten, waar de slag zou vallen.
En nu zien we hetzelfde verschijnsel als in het verzwakte Romeinse rijk. De ‘barbaren’
worden in dienst genomen, om hun stamverwanten te keren. En voor de tweede maal
blijkt het riskante van die methode. De Deense vazallen binnen de grenzen van het
Karolingische rijk hebben een al te vrije opvatting van hun taak.
Daar kwam nog iets bij. In de twisten tussen de latere Karolingen was behoefte
aan krijgshaftige helpers. In de Middeleeuwen komt het in allerlei veten voor, dat
de partijen zich de hulp van bendehoofden verzekeren, die ze als kwade honden op
hun tegenpartij loslaten. Daarom verwondert het ons ook niet, dat juist Lotharius I,
de zoon van Lodewijk de Vrome en een man zonder scrupules, zich van de Denen
bedient. Hij zet Rorik in Kennemerland en een jongere Harald op Walcheren. Ze
moesten hem helpen bij zijn Karolingische politiek. Erg vast zaten de heren hier niet,
Rorik is eenmaal door de Friezen verdreven; een andere maal ging hij vrijwillig weg,
om zijn kansen in Denemarken te benutten.

Invallen.
In elk geval hadden zij niet de macht of de wil, de invallen van hun landgenoten te
beletten. Het is de tijd van de grote expansie der Denen en Noren. Zij nestelen zich
in Ierland, ze banen zich een weg in Rusland. Het duurt niet lang, of ze komen op
IJsland,
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nog wat later gaan hun schepen langs de hoge kusten van Labrador: Europeanen zien
voor het eerst Amerika. Daar is grote moed bij dit volk van het Noorden.
De golven striemen de beladen kielen;
het zeeschuim ligt in lange strepen;
de koude steven werpt het zoute water ver voor zich uit.
De vorst, van inborst edel en welsprekend,
laat de zwarte schepen zeilen
op de stormbezweepte golven van de zilte zee.
De jonge jarl laat de schepen
bruisen over het wijde water
bij het opgaan van de zon;
over het scheepsvolk richt de mast zich
en de wind ontplooit de zeilen;
handen trekken het touwwerk.
Zo snijdt de koude boeg de golven
en de vorst rijst ijlings op;
want de storm beukt de brekers;
en het schip schuurt door 't water;
heftig schudt het zwarte zeil
en de wind blaast bol het vol.
Maar de jarl, overmoedig,
laat zeilen zonder reven.
De vorst, wiens lof ik uit moet spreken,
bezet de kusten van het land
met hechte heggen zijner schilden,
met zijn zwarte, snelle schepen.
En de kust, waarlangs de stormen
bruisend storten op de golven,
wordt omringd met scherpe punten
van de adderfelle speren.

Zo zongen de skalden van de jarl, de man uit de adel, die het dichtst bij de koning
staat. Prof. Jan de Vries vertaalde het in zijn werk ‘De Vikingen in de lage landen
bij de zee’ en tekende er bij aan:
‘Het metrum van het oorspronkelijke gedicht heb ik niet gepoogd na te volgen;
het maakt door zijn korte, hakkende cadans een zeer veerkrachtige indruk.’
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De buit.
Wanneer de Denen of Noren kwamen, dan zochten zij bovenal buit. Maar in de
wereldoorlog 1914-1918 tekende een Frans kunstenaar een plaat: op de voorgrond
een landman, die met forse hand het zaad in de voren werpt; op de achtergrond een
hemel, rossig van de oorlogsbrand; als onderschrift ‘La terre ne meurt pas’, de aarde
sterft niet. Alle wapengeweld doet aan de akker slechts geringe schade. En de Noordse
schepen leenden er zich niet toe, de levende have van de boer mee te voeren. Bij de
landman was er dus meer te vernielen dan te roven. Wel werden jonge mannen
meegevoerd en in het handwerk van de Viking opgeleid. In de Friese vierentwintig
landrechten, die uit de twaalfde eeuw stammen en in verschillende handschriften
bewaard zijn gebleven, staat als twintigste landrecht:
‘Als de Noormannen iemand wegvoeren en hij komt met hen terug om
huizen te verbranden en mannen te doden en anderen te binden, en hij
keert later als vrij man terug, dan heeft hij het recht, zich te
verontschuldigen en hij mag niet worden gestraft, omdat hij het deed als
slaaf, en een slaaf hoort te doen, om zijn levens wil, wat zijn heer gebiedt.’

Dorestad.
De gróte aanvallen der Noormannen vonden dus in het boerenland geen bevredigend
doel. Zij moesten zich richten op een klooster of een koopstad, waar geld en roerende
goederen in grote hoeveelheid waren opgehoopt. Daarom is Dorestad zo dikwijls
het doel van hun tocht. Lange tijd heeft men van deze nederzetting een onduidelijke
voorstelling gehad. De mening is verdedigd, dat ze overeenkomst zou hebben vertoond
met de huidige Groninger veenkoloniën, en zich dus over een afstand van uren langs
de Kromme Rijn zou hebben uitgestrekt. Dr. Holwerda heeft met de spade het
onhoudbare van deze mening aangetoond. Dorestad was een vicus (van dit Latijnse
woord komt ons woord wijk), die zich aansloot bij een Frankische sterkte aan de
Kromme Rijn. Deze wijk bestond uit een hoofdstraat van ongeveer een kilometer
lengte met aan beide zijden een of meer rijen huizen. Hier moet een talrijke bevolking
van kooplieden en schippers hebben gewoond, die in tijden van nood een schuilplaats
kon vinden op het ruime voorplein van de sterkte. Een wal
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met palissaden beschermde de hele wijk. Keer op keer kwamen de Noormannen over
het Flevomeer en plunderden Dorestad, en eindelijk trok de handel zich terug naar
veiliger streken, naar Tiel en naar Keulen. Geen wonder, dat later Tiel het ontgelden
moest. Als de zware tijden voorbij zijn, komen de kooplieden weer terug naar het
meer, dat aangroeit tot een zee, de Zuiderzee. Maar zij kiezen nu een andere route.
De IJsel wordt de nieuwe handelsweg. Deventer komt op en Kampen. De laatste
plaats neemt voor een belangrijk deel de rol van Dorestad over: het wordt een poort
voor de handel naar het Noorden. Daarbij is een grote merkwaardigheid. Wie de
plattegrond van Kampen bekijkt, ziet ook daarin Dorestad herleefd.

Godfried.
Lange tijd heeft Rorik achter de Hollandse duinen het bewind gevoerd. Toen hij
gestorven was, verleende Karel III zijn gebied aan de zeekoning Godfried. Diens
naam is blijven leven als het type van de geweldenaar. Niet ten onrechte; hij was een
hardhandig man. Zijn brutaliteit voerde hem tot de ondergang. Hij was gehuwd met
Gisla, een onechte dochter van Lotharius II, en met zijn zwager Hugo spande hij
samen, om Lotharingen te veroveren. Hij forceerde het conflict en eiste van de keizer
lenen aan Rijn en Moezel, omdat in zijn eigen gebied geen wijn groeide. De Saksische
graaf Hendrik, die door de keizer met de bewaking van het gebied beoosten Deventer
was belast, leidde over deze eis onderhandelingen in. Er zou een mondgesprek plaats
hebben te Herespich, waar Rijn en Waal zich splitsen. Godfried verscheen met weinig
getrouwen, maar zijn schepen waren niet ver. Hendrik kwam óók met weinig mannen,
waaronder de bisschop van Keulen, waardoor het gezelschap nog vreedzamer aanzien
kreeg. Godfried bleek onhandelbaar; in het gezelschap van Hendrik bevond zich de
Saksische graaf Everhard. Hij lokte een heftige woordenwisseling uit met de
zeekoning, de situatie werd dreigend, en plotseling stak Everhard zijn gevaarlijke
tegenstander overhoop. De manslag was geen incident, maar de ruzie was opzettelijk
gemaakt, om daarop uit te lopen. De Deense schepen kwamen de stroom op, om de
dood van hun aanvoerder te wreken, maar de Saksers hielden stand, tot hun
hoofdmacht arriveerde en tegelijk kwamen de Friezen uit Destarbenzon in opstand
en vielen hun onderdrukkers in de rug aan. Slechts weinige Denen
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ontkwamen en hun schepen werden buitgemaakt.1) De Friezen uit Destarbenzon staat
in de annalen van het klooster Fulda. Men denkt, dat er de bewoners van Teisterbant
mee worden bedoeld, het middenstuk van de Betuwe.

Sagen.
De dood van Godfried betekende de bevrijding. De Friezen hadden volgens een oude
overlevering op bevel van Godfried een strop om de hals moeten dragen. Beka, de
Utrechtse kroniekschrijver, geeft de verklaring er bij: ‘opdat hij bij verzet iedereen
zonder uitstel zou ophangen’. Melis Stoke, de dichter van de Hollandsche
Rijmkroniek, zegt, dat de ingeborenen van Godfried zo eighin (lijfeigen) waren, ‘dat
si strop droeghen om den hals’.
Prof. Gosses heeft de oorsprong van deze merkwaardige overlevering nagegaan.
In de Fivelgoër tekst van de Zeventien Keuren staat, dat de Friezen herwennen hun
etheldom en frihals; in de jongere Westlauwerse tekst staat ‘edeldom ande hiare fri
hals’. Het woord frihals heeft niets met hals te maken; het betekent vrijheid, en komt
ook in verschillende vormen in het Oudhoogduits, het Angelsaksisch en het IJslands
voor. Maar de beide stukken van dit éne woord zijn later gesplitst, men maakte er
een vrije hals van en opende daardoor schone mogelijkheden voor een sensationeel
verzinsel.

De Noormannenpoortjes.
Zulk een verzinsel is ook het geval met de Noormannenpoortjes, lage poortjes in de
Noordelijke muur der kerken, op bevel van de Noormannen gemaakt, opdat de mensen
bij het verlaten van de kerk een buiging zouden maken naar het Noorden, naar het
land hunner onderdrukkers. Het is nog niet lang geleden, dat in een geïllustreerd
tijdschrift zulk een poortje stond afgebeeld met de mededeling, dat de betreffende
kerk dateerde uit de 14de eeuw. Inderdaad zijn alle kerken met de befaamde poortjes
eeuwen na Godfried gebouwd. En zijn slechts twee gevolgtrekkingen mogelijk: òf
de sage moet onwaar zijn, òf de bevolking moet na het verdwijnen der Deense
heerschappij uit een soort piëteit de hatelijke

1) Deze geschiedenis is op romantische wijze behandeld door Jac. van Lennep in zijn novelle
‘De Koorknaap’.
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poortjes hebben aangebracht. Alleen de eerste veronderstelling is aanvaardbaar.

Gerulf.
Godfried vas er ingelopen. Twee graven, die onder hem stonden, Gerulf en Gardolf,
waren zijn boden geweest, maar een oude kroniek meldt, dat hij de dood vond door
de list van Gerulf. En er is inderdaad een indirect bewijs. In 889, vier jaar na de dood
van Godfried, ontvangt Gerulf van keizer Arnulf, die Karel III in deze landen
opvolgde, een schenking: een bos, akkerland, hoeven, gelegen in het graafschap van
Gerulf zelf. Hij heeft dus in èlk geval de ondergang van zijn chef politiek overleefd
en mocht zelfs in nieuwe gunsten delen. Zijn éne zoon, Dirk, zit later in hetzelfde
gebied en staat in de historie bekend als graaf Dirk I van Holland. De andere, Waltgar,
was graaf in Teisterbant en langs Lek en Hollandse IJsel.

Het einde.
Het duurde lang, voordat de Noormannen de landzaat met vrede lieten. Nog kort na
het jaar duizend horen wij van invallen, waarbij Tiel het moest ontgelden. Maar dan
komt er ook een einde. En blijvend is de invloed van de grimma herna niet geweest.
In andere streken hebben zij een dynastie gesticht. Normandië is nog naar hen
genoemd, en daar zijn hun moed en zucht naar avontuur geleid in de banen, die het
Middeleeuwse ridderideaal voorschreef.

Klipschilden.
In ons land kunnen we slechts wijzen op enkele nuchtere gevolgen. Vrij zeker dateert
uit de Noormannentijd een belasting voor de koning, de huslotha, feitelijk een soort
premie ter verzekering van de veiligheid. Zij verving de klipschilden, die de Noorman
had ingevorderd. Klipschilden, dat zijn klinkschilden. Want, zo luidt de traditie uit
de twaalfde eeuw, Godfried had een groot huis ingericht van 240 voeten lengte,
verdeeld in twaalf vakken. Aan het ene eind was een rond schild neergezet, aan het
andere zat de schatmeester. ‘De Friezen moesten binnenkomen en beurtelings hun
penningen werpen in het schild, de schatmeester telde ze op. Maar hij rekende alleen
die, welke hij hoorde vallen in het schild; niet de minder wichtige, waarvan de klank
niet tot hem doordrong.
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Doch deze mochten niet teruggenomen worden en zo werd altijd te veel betaald.’
In de taal is nauwelijks een enkel spoor van Scandinavische invloed te vinden;
slechts het woord duit is daaraan te danken en in het Fries het woord deilis, een der
minst vreedzame woorden dezer taal.
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6. Tussen duin en moeras
Het jaar 922.
Het jaar 922 behoorde tot de ‘bekende’ jaartallen. Wie op school de Vaderlandse
geschiedenis in tijdvakken heeft leren verdelen, die weet het nog wel: in Nederland
begint in 922 de graventijd. Dirk I wordt de eerste graaf van Holland. Het is een heel
oude fout. Melis Stoke vertelt het reeds in zijn Rijmkroniek uit de tijd van Floris V.
En nòg wordt het op verschillende scholen geleerd. Men kan echter beter weten.

De oorkonde.
Er is een oorkonde geweest uit het jaar 922, uitgevaardigd te Bladel in Noord-Brabant
door Karel de Eenvoudige, koning van West-Frankenland. Het stuk was natuurlijk
in het Latijn geschreven. Omstreeks 1200 is er in het klooster te Egmond een afschrift
van gemaakt en in de 15de eeuw schreef een andere monnik in hetzelfde klooster
het weer over. En dàt afschrift bleef bewaard. Er staat over de stichting van een
graafschap geen woord te lezen. Het is een gewoonte der koninklijke hoogheid, zo
lezen wij, om haar getrouwen te eren met veelvuldige geschenken. Daarom geeft
Karel de Eenvoudige aan zijn getrouwe Theodoricus (Dirk) de kerk van Egmond met
alle daarbij behorende goederen tussen Suithardeshage (bij Schoorl), Vartrop (op
Wieringen) en Kinnem (op Terschelling). Dat wil natuurlijk niet zeggen, dat àlle
land tussen deze drie punten tot de kerk van Egmond behoorde. Maar een kerk of
klooster zonder goederen was ondenkbaar.

Kerkelijke goederen.
Het begon al bij de missie. Wij hebben in het derde hoofdstuk gezien, hoe Willibrord
de grote landheer in Noord-Brabant was. En telkens, als de ingezetenen ergens de
vorming van een nieuwe parochie begeerden, moesten zij landerijen beschikbaar
stellen. Want voor kerkstichting was verlof nodig en dat werd niet verleend, tenzij
er goederen waren voor het onderhoud van de pastoor, de koster, de kerkelijke
gebouwen en voor de bestrijding van alle verdere onkosten van de eredienst. Zij, die
deze goederen beschikbaar stelden, kregen daarvoor het patronaatsrecht, d.w.z. zij
wezen
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de pastoor aan, die door de bisschop aangesteld diende te worden. Omdat de landerijen
weinig opbrachten, moest er véél land worden beschikbaar gesteld. In 818 werd het
vermogen van een gemiddeld klooster geschat op 1000 - 2000 hoeven.

Het klooster Egmond.
Ongeveer op de plaats, waar de kerk van Egmond stond, verrees kort na 922 de
Benedictijner abdij van die naam. De geschiedenis van deze abdij is nauw verbonden
met die van het Hollandse gravenhuis. Verschillende leden van dit huis werden er
ter aarde besteld. Telkens opnieuw genoot het klooster van grafelijke gunsten. Reeds
Dirk II schonk een Evangelium, dat nu nog in het Rijksmuseum wordt bewaard.
Maar het klooster diende ook de graaf, en wel voor bij uitstek wereldlijke doeleinden.
Want het klooster had stenen gebouwen en was dus een strategisch punt. Een gebouw,
uit steen opgetrokken, was lange tijd een zeldzaamheid; het trok algemeen de aandacht
en soms was het een voldoende aanduiding, als men sprak van het steen of de stins.
Bij het klooster Egmond lag dikwijls een garnizoen, en als er gevaar dreigde, kon
het in de gebouwen zich verschansen.
Een groot aanzienlijk klooster was het in de 10de eeuw niet, het bezat slechts
ongeveer honderd hoeven, in hoofdzaak een schenking van Dirk II.

Sint-Adalbert.
Behalve Dirk II had Egmond nog een andere weldoener, St.-Adalbert. Zijn gebeente
rustte in het klooster. Of hij inderdaad terstond na zijn dood in Egmond zijn graf
heeft gehad, of dat zijn gebeente eerst later, na de stichting van het klooster, er werd
gebracht, is moeilijk uit te maken. In elk geval, een klooster zonder relikwieën was
ondenkbaar en het beste was, dat er de grafstede van een heilige kon worden
aangewezen. Dat was eigenlijk een levensbehoefte van een klooster. ‘Men zocht naar
heiligen, men kocht ze, soms stal men ze......’
‘De wonderen, die hij verrichte, trokken de gelovigen en gaven het vermaardheid;
genezen zieken vulden de offerkist en bedachten bij sterven, ook wel bij leven nog,
de rustplaats van de hemelse helper met een deel van hun vermogen.’
En hier in het Noorden was het moeilijk. Italië had een grote verzameling
eerwaardige relikwieën, maar aan de Noordzee was de
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kerk jong en kon bogen op maar weinig martelaren. De grote kerkstichters rustten
ver van de kust: Willibrord in Echternach, Bonifacius in Fulda. Egmond mocht zich
gelukkig achten met het gebeente van St.-Adalbert, de helper van Willibrord, en in
het klooster werd een lange lijst van zijn mirakelen beschreven. Later kwam er nog
een heilige bij, St.-Jeroen, die bij Noordwijk door de Noormannen was gemarteld
en vermoord.

Het Zuiden.
Alle activiteit van de graven, die Kennemerland bestuurden, moest zich richten naar
het Noorden of naar het Zuiden. In het Westen was de zee en in het Oosten het
moeras. Naar het Noorden lukte het niet; de Friezen van Drechterland waren steeds
onrustig; graaf Aernout sneuvelde in 993 in deze streken. En aan de andere kant van
de stromen, die Almere en Noordzee verbonden, in Westergo en Oostergo, later ook
in de Ommelanden, zaten in de llde eeuw de Brunonen, een gravengeslacht uit Saksen.
Van hun bewind in de Noordelijke gouwen weten wij niets uit schriftelijke
overleveringen. Alleen - tot in Rusland toe vindt men munten, in hun tijd geslagen
in Staveren, Dokkum, Bolsward en Leeuwarden. Dat wijst op handel en welvaart.
De Dirken moesten dus naar het Zuiden. Hier hadden zij het bewind over de
geestgronden achter de duinen, en over de cultuurgronden langs de Oude Rijn. Ten
Zuiden van Wassenaar lag als een halve wildernis het schaars bewoonde ambacht
van Monster, waar Floris V later een jachtverblijf zou bouwen, waaruit Den Haag
ontstond.

Aan de Merwede.
En nu stuiten wij weer op een bekend jaartal: 1015, Dirk III sticht Dordrecht. Het
wordt ons verhaald in een kroniek van een monnik uit Metz, die toen in Tiel woonde.
Onpartijdig doet hij het niet, wat men van een tijdgenoot ook niet zo gemakkelijk
kan verwachten. Het verhaal is dan zo: Friese kolonisten hebben een woeste streek
aan de Merwede ontgonnen. Die naam Merwede kan verwarring stichten. Toen werd
er onder verstaan de stroom van Gorkum tot aan de zee. De tegenwoordige Noord
en Nieuwe Maas behoorden er ook bij. Het ‘silva Meriwido’, het Merwedewoud,
dat in cultuur werd gebracht, wordt thans eenstemmig herkend als een deel van de
vroegere Riederwaard, het Westen van het tegenwoor-
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dige IJselmonde. Dirk III nam deze kolonisten onder zijn bescherming en bouwde
er een kleine sterkte. Daarmee kwam er een nieuw element in zijn heerschappij: hij
kreeg de controle over een belangrijke riviermond. De kooplieden van Tiel begonnen
te klagen en Alpertus noemt de mannen van Dirk III kortweg ‘predones’, rovers. In
de Middeleeuwen is de grens tussen rechtmatige tol en onrechtvaardige heffing soms
wat vaag. Verschillende geestelijke heren gingen bovendien hun bezwaren inbrengen,
daar hun jachten visrechten werden geschonden.

De keizer grijpt in.
Die jachtrechten wogen nog wel het zwaarst, toen de zaak werd besproken in 1018
op de hofdag te Nijmegen, waar keizer Hendrik II heel wat wanordelijkheden in de
Nederlanden te behandelen kreeg. De keizer gelastte hertog Godfried van
Neder-Lotharingen met troepen van de naburige geestelijke vorsten het Merwedewoud
van indringers te zuiveren. De expeditie werd een totale mislukking. De troepen
werden per schip de rivier afgevoerd en in de nabijheid der sterkte ‘geland’. Maar
men kon het nauwelijks landen noemen. Het was een moerassig gebied, door tal van
sloten doorsneden. Volgens een oude lezing maakte hertog Godfried een schijnaanval,
trok zich toen terug, om de tegenstanders tot een aanval te verlokken, maar kon bij
die terugtocht een paniek niet verhinderen. Er vielen vele slachtoffers en graaf Dirk
kon nauwelijks verhinderen, dat de gewonde hertog het lot van velen zijner
manschappen deelde. Hij redde de hertog, behandelde hem overeenkomstig zijn rang,
en verkreeg de belofte, dat deze bij de keizer voor de graaf in de bres zou treden. Zo
blééf Dirk III aan de Merwede. ‘En dus in Dordrecht’, zo redeneerde men vroeger,
toen men meende, dat een sterkte aan die rivier niet anders dan Dordrecht kon zijn.
Wij weten nu dat het hele geval zich veel Westelijker afspeelde en met Dordrecht
niets te maken had.

Tijdelijke ondergang.
Het was meer dan een heftig incident, want eigenlijk was de bodem zelf onneembaar
gebleken. Dirk IV wijdde al zijn aandacht aan nieuwe gebiedsuitbreiding, de Merwede
op, totdat hij Heusden bereikte. En weer scheen hij ongenaakbaar, totdat een strenge
winter zijn land weerloos maakte en de bisschoppen van Utrecht, Luik en Metz hem
overvielen. De graaf kwam om, zijn broer Floris I
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volgde hem op en werd bij Nederhemert in 1061 door zijn vijanden overvallen, terwijl
hij midden op de dag vermoeid in de schaduw van een wilg te slapen lag. Zijn gebied
werd aan de bisschop van Utrecht geschonken. De weduwe van Floris I huwde een
Vlaamse gravenzoon, de vermetele Robert ‘de Fries’, maar hij kon zich niet
handhaven. In alle delen van zijn gebied bevestigden Lotharingse troepen het gezag
van de bisschop. Tussen duin en moeras was geen zelfstandige heerser meer.

Herstel.
Maar de bisschop van Utrecht kon zich niet blijvend handhaven. Hij had bijzonder
geluk gehad, doordat Godfried van Neder-Lotharingen, die genaamd wordt Godfried
met de Bult, tegen de traditie van zijn geslacht een partijganger van de keizer was.
Want achter de bisschop stond immers de keizer. De bisdommen waren de zuilen
van het rijksgebouw. En tegen keizer en bisschoppen stelden zich altijd weer een
aantal wereldlijke vorsten, tuk op hun zelfstandigheid, begerig naar geestelijk goed
en gesteund door intrigerende pausen.
In de strijd tussen Paus en Keizer werd het rijksgebouw deerlijk gehavend en de
bisschoppen verloren hun ruggesteun. Daardoor konden zij het niet verhinderen, dat
achter de moerassen weer een graaf kwam.1) Floris II (1091 - 1122) wordt beschreven
als zijnde ‘zeer rijk en vet’.
‘Geheel zonder politieke zin is deze omschrijving niet. Rijkdom was het bewijs
van een welgeslaagde regering.’ (Prof. Gosses)

De naam Holland.
Na de restauratie komt voor het eerst de naam graafschap Holland voor. Voordien
was er gesproken van ‘het graafschap aan de boorden van de Rijn’ en van
‘Westflinghe’. Het eerste is de kuststreek met de Oude Rijn als spil; zuidwaarts tot
Monster, en in het Noorden tot Kennemerland en Westflinghe is waarschijnlijk ‘land
ten Westen van het Vlie’. Holland was het gebied om Dordrecht. De naam is verklaard
als Holtland, een oudere vorm van Houtland. Maar Prof. Fruin heeft op goede gronden
de mening verdedigd, dat de oudste vorm Holland is, en dat de naam Broekland
betekent.

1) Dirk V.
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‘Holland, een nieuwe naam, die schijnt het land te passen,
Alzo het moest bestaan in venen en moerassen.’

De nieuwe riviermond.
Dirk III had zich genesteld aan Maas en Merwede; latere Hollandse graven dringen
op naar de Scheldemond. De Zeeuwse eilanden waren Vlaams gebied, maar de
Hollandse invloed drong langzaam maar zeker door, van eiland tot eiland, waar de
wonderlijke bewoners huisden, van wie een vreemdeling schreef, dat ‘zij wonen
bijna sooveel op het water als op het land, soodat men se amphibia, dat is gedierten,
die op het water en op het land konnen leven, mag noemen’. Met Vlaanderen werd
een schikking getroffen, die niet altijd beviel, maar toch bij latere regelingen werd
bekrachtigd. Zij kwam hierop neer, dat de Hollandse graaf Zeeland bewester Schelde
(Walcheren, Noord- en Zuid-Beveland, of liever de eilanden en gorzen, waarvan
deze eilanden een jongere vorm zijn) van zijn Vlaamse buurman in achterleen kreeg
tegen de helft der opbrengst en op voorwaarde, dat de Vlaamse koopman er geen
overlast zou ondervinden.

De voltooiing.
En om dit hoofdstuk nu af te ronden, werpen wij een blik vooruit, naar Floris V. In
ander verband komen wij op hem terug. De eerste graven hebben wij ontmoet in
Kennemerland, en er was sprake van bezittingen tot op Terschelling. Maar het schijnt
hun te gaan als onze riviermonden, die ook al meer naar het Zuiden afbuigen. De
Rijn mondde eens uit bij Katwijk en de Oosterschelde was vroeger de Schelde.
Eeuwenlang was Drechterland ten Noorden van Hoorn voor de Hollandse graven
een rebels, vijandig land. Willem II werd er nog in 1256 gedood. Ten Zuiden van
Hoorn, langs de Zuiderzee, lagen Zeevang en Waterland, en dan, over het Y,
Amstelland. Tamelijk zelfstandige gebieden, die, althans voor de vorm, enige rechten
van de Utrechtse bisschop erkenden. Maar Floris V heeft dit alles veroverd. Hij
onderwierp de WestFriezen, hij nestelde zich aan de Amstel en kreeg vaste voet in
het Gooi. Kortom, hij gaf Holland een front aan de Zuiderzee.

De handel.
De beurs van Berlage te Amsterdam heeft in de hoek van de muur het beeld van
Gijsbrecht van Amstel, en het stedelijk patriottisme
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eert ieder jaar met de opvoering van Vondel's spel de man, wiens
afkomst midlerwijl zal geenszins ondergaan
maar eeuwig adellijk en erelijk bestaan......

Er zijn zakelijke gronden, om te bewijzen, dat Floris V eerder deze lof verdient. Hij
voltooide het graafschap achter de duinen. In het Zuiden raakte het reeds aan het
Scheldegebied, waar Brugge een rijke koopstad was. Nu raakte het aan de Zuiderzee,
waar de handelswegen naar het Noorden begonnen, waar eenmaal Staveren bloeide,
waar koggen van Kampen uitvoeren naar de Oostzee. En dat dubbele contact met
Vlaanderen en de Zuiderzee is gelegd vóór 1300. Dat is belangrijk. Want in de 13de
eeuw voltrekt zich in Europa een merkwaardige ommekeer: de zee wordt in zeker
opzicht belangrijker dan het land. De mensen zitten niet meer met de rug naar de
zee. De overzeese betrekkingen worden belangrijker. En dan is Holland, het voltooide
Holland, gereed, zijn nieuwe taak te beginnen. Het wordt een land van zeevaarders
en dus een land, waar vrijheid en zelfstandigheid groeien.
En zó kan het de kern worden van een statengemeenschap, die zich politiek en
geestelijk loswrikt van het grote Duitse rijk en zich richt naar het Westen, en
gaat door vier en ijs een andre wereld vinden
en dondert met geschut op alle vier de winden.

Het volk.
Het was geen rijk volk, dat achter de duinen het met zijn gravengeslacht was blijven
houden. En het was niet gewoon, zijn motieven onder woorden te brengen. Wij
moeten er naar raden. Neen, toch niet helemaal. Want we zijn aan hen verwant, en
daarom is het meer dan een vermoeden, dat trouw aan hun màn, zucht naar
zelfstandigheid en afkeer van vreemde indringers hen in hun beste ogenblikken
hebben gedreven om dit schrale en onbegaanbare land te verdedigen. Als er weer
rustige tijden kwamen, dan gingen zij onder leiding van hun heren de moerassen
verkavelen, dijken aanleggen en sloten graven. Het schuimende water, de wind, die
door wilgekruinen vaart, het groene land onder een meestal grauwe hemel, en een
volk, dat de kracht der elementen trotseert. Het hield stand achter de duinen, het
veroverde de moerassen, het werd al meer zichzelf!
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7. Een pijler van het rijk
Bisschop Ansfried.
In sommige oude kronieken wordt met geestdrift gesproken van de vroomheid van
bisschop Ansfried van Utrecht. Hij stamde uit een Brabants gravengeslacht en had
keizer Otto II (973 - 983) naar Rome vergezeld. De Ottonen waren de eerste koningen
uit Duitsland, die met de kroon van het Romeinse keizerrijk werden gekroond. Zij
verkregen een positie, welke op die van Karel de Grote geleek. Graaf Ansfried, de
altijd trouwe dienaar en strijder, werd des keizers zwaarddrager.
Eens, zo verhaalt een kroniekschrijver, werd graaf Ansfried, die dikwijls te Driel,
bij Bommel, zijn verblijf hield, door een zijner dienaren onderricht, dat de gravin
zich elke nacht, in het geheim, gedurende enige tijd verwijderde, zonder dat men
wist, werwaarts zij zich begaf. ‘Door ijverzucht ontstoken’ sloop hij haar achterna.
Maar hij stond ontroerd stil, toen hij haar zag...... Zij knielde aan de deur van de kapel
en boog zich lange tijd tot gebed. Een hemels licht scheen haar te omstralen. Getroffen
door de vroomheid zijner gemalin, beleed hij zijn achterdocht, en beiden besloten,
voor de rest van hun aardse leven te scheiden en in een klooster te gaan.
Het verhaal verdient geen volledig vertrouwen. Wel staat vast, dat graaf Ansfried
zich in 995 bevond bij keizer Otto II in diens legerkamp. Daar vroeg de keizer hem,
bisschop van Utrecht te worden. Ansfried had bezwaren: hij wilde monnik worden.
Maar 's keizers wens behield de overhand, de graaf legde zijn zwaard op het altaar
van St.-Maria te Aken en werd tot bisschop gewijd. En eerst op zeer hoge leeftijd
werd zijn hartewens vervuld en ging hij in het door hem zelf gestichte klooster op
de Heilige Berg bij Amersfoort.

De keizer benoemt.
Het opmerkelijke is, dat de keizer de bisschop benoemt. Dat is eeuwen zo geweest.
En het werd een belangrijke factor in de keizerlijke politiek.
De keizers hadden nu eenmaal onder zich een getal hertogen en graven, die voor
het merendeel geneigd waren te vergeten, dat het hun taak was, de keizer te
vertegenwoordigen. Zij onttrok-
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ken zich graag aan de keizerlijke invloed, waren vaak opzettelijk doof en soms
weerbarstig.
Daarom gingen de keizers de bisdommen maken tot de pijlers van hun rijk. De
bisschoppen waren de beste dienaars van een sterk centraal gezag. Zij waren de
dragers van universele gedachten. De kerk was niet voor een bepaalde stam of een
bepaald rijk. Zij wilde de gehele wereld omvatten. Haar dienaren kenden de bekoring
van de idee van één alles omvattende eenheid. Een keizer, die de eenheid van het
Westen wilde herstellen, vond hier verwante idealen.
Verder waren de meeste bisschoppen en abten ontwikkelde mensen. Zij waren in
staat tot het voeren van een ambtelijke briefwisseling.
Maar nog belangrijker was, dat zij geen dynastie konden vormen. Een bisschop
kon geen wettige nakomelingen hebben. Nooit kon hij dus de keizerlijke belangen
achterstellen bij die van zijn huis, zijn nakomelingschap.

De bisschop leenman.
Bisschop Ansfried was de eerste Utrechtse bisschop, die tegelijk grafelijke rechten
kreeg. Als bisschop bestuurde hij een kerkprovincie van Zwin tot Lauwers. Als
leenman van de keizer regeerde hij aanvankelijk slechts in een klein deel van dat
gebied. Hij was dus wereldlijk en geestelijk vorst tegelijk. En zijn wereldlijk gebied
groeide! Trouwens het was het ideaal van menig bisschop, het wereldlijk gezag te
verwerven in de gehele uitgestrektheid zijner kerkprovincie. In de llde eeuw, tussen
1027 en 1086, verkregen de bisschoppen van Utrecht de graafschapsrechten van
Teisterbant, van Drente, waarbij de stad Groningen behoorde, van de omstreken van
Deventer, van Salland, Zuid-Holland en Agridiogen (Vollenhove?) enz. Een
kroniekschrijver noemde Utrecht de hoofdstad van de landen aan de mond van de
Rijn.

Bisschop Willem I.
Het hoogtepunt werd bereikt onder bisschop Willem I (1054 - 1076). Hij was een
machtig prelaat, ‘een man van studie, maar geen stille geleerde’.
‘Hij behoort geheel bij de voorname prelaten, die in 1064 met groot gevolg
en volle statie een opzienbarende, mondaine bedevaart ondernamen naar
het Heilige Graf en was daarbij
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een der eersten, om naar het zwaard te grijpen, toen Arabische rovers
afkwamen op de wereldse pelgrims.’

De investituurstrijd.
Op forse wijze nam deze bisschop deel aan de investituurstrijd. Investituur is
bekleding met een geestelijk ambt. Toen de derde keizer uit het Salische huis regeerde,
begon het conflict. De eerste keizer uit dit huis, Koenraad II, had het liefst een
onwaardige Paus, om het pausdom in verachting te houden. Maar zijn zoon Hendrik
III hief het pausdom op uit zijn verval, en steunde het streven van het klooster Cluny,
om de kerk te zuiveren. De hervormingsgezinde richting kreeg tijdens de
minderjarigheid van Hendrik IV in Rome de overhand. De onbeperkte macht van de
Paus over de kerk en van de kerk over de wereld werd nu het ideaal der pauselijke
partij. De Duitse geestelijkheid zag haar zelfstandigheid bedreigd. Haar verzet sproot
voor een deel voort uit ongeestelijke motieven. Maar de actie van Paus Gregorius
VII (1073 - 1085) richtte zich, zij het indirect, bovenal tegen de keizer. De Paus
verbood de lekeninvestituur, en dus was het aan de keizer verboden, bisschoppen te
benoemen. Dat zou een catastrofe betekenen voor zijn rijk. Zijn gehele positie steunde
op de mogelijkheid, om bij elke bisschopsvacature een man te benoemen, die hij
kende en op wie hij kon rekenen. Werd die mogelijkheid hem benomen, dan werden
de kanalen van zijn invloed afgedamd. De keizer moest zich dus wel verzetten. Hij
deed het, onder volle medewerking van de geestelijkheid. Een merkwaardig
schouwspel: de keizer vindt gewillige, ijverige, soms felle medestanders in de
bisschoppen; de Paus ziet immer kans, een aantal wereldlijke vorsten aan zijn zijde
te krijgen.

Bewogen dagen te Utrecht.
De Paasdagen van 1076 bracht Hendrik IV te Utrecht door, bij bisschop Willem. Hij
had er het een en ander te regelen, want Godfried met de Bult, ‘buulruggede Godfried’,
die het Hollandse verzet in naam van de keizer had uitgeroeid, was te Delft vermoord.
Maar er kwamen ernstiger dingen aan de orde. Weinige maanden geleden hadden
een aantal geestelijke vorsten onder leiding van de keizer te Worms een felle aanklacht
tegen de Paus in de wereld geslingerd. Gezanten des keizers meldden Gregorius: ‘De
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koning en onze bisschoppen gebieden u, van de stoel van Petrus te stijgen, die gij
niet naar recht, maar door roof ontvangen hebt.’ De Paus pareerde de aanval: hij deed
de keizer in de ban. Juist voor Pasen werd het in Duitsland bekend en te Utrecht werd
afgesproken, dat de excommunicatie onder de plechtige mis op Paasdag aan het volk
bekend zou worden gemaakt. In de preek moest dan meteen de ongeldigheid van het
banvonnis worden uiteengezet. Twee bisschoppen, die van Toul en Verdun, die voor
dat commentaar moesten zorgen, gingen er 's nachts stilletjes van door. Bisschop
Willem nam hun taak op zich, maar terwijl hij preekte, sloeg de bliksem in de kerk.
En vier weken later stierf de bisschop plotseling. De pauselijke partij wist op deze
schokkende gebeurtenissen het nodige commentaar te leveren.

Kentering.
Met het jaar 1076 is de kentering gekomen. Latere bisschoppen hebben nooit weer
de machtspositie van bisschop Willem I kunnen bereiken. De keizers moesten ten
slotte wijken voor de Paus. Wel kreeg Hendrik IV opheffing van de ban, toen hij in
de winter van 1076 op 1077 zich als boeteling meldde bij de Paus te Canossa. De
keizer vernederde zich en ontnam de Paus daarmee het motief, om naar Duitsland
te komen. Wel stierf Gregorius VII in ballingschap, maar het eind van de strijd, in
1122, was een nederlaag voor de keizer. Hij verloor bij het toen opgestelde concordaat
van Worms de bevoegdheid, de bisschoppen te benoemen. De bisschopskeuze in
Duitsland werd aldus geregeld:
I. De bisschop wordt gekozen bij canonieke electie, door clerus en volk;
II. de keizer zal hem daarna belenen met de wereldlijke macht in het bisdom;
III. de Paus schenkt hem dan ten slotte ring en staf als teken van zijn geestelijk
ambt.
Door het onder II bepaalde kon de keizer, althans in theorie, weigeren een hem niet
aangename candidaat als leenman te aanvaarden. Maar zijn vertrouwensmannen
benoemen, dat was niet meer mogelijk, en daarom was de grondslag van zijn politiek
weggenomen. De Paus en de wereldlijke vorsten in Duitsland triumfeerden; het rijk
werd een schim. Geleidelijk werd het zo, dat een vacature niet betekende een bondige
order van de keizer, waardoor zijn nieuwe vertegenwoordiger de zetel innam, maar
een lang-
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durige intrige van belanghebbenden, totdat door omkoperij of dreigementen ten slotte
één van de gegadigden de gelukkige was.

Trieste verhalen.
Zo zijn de levensbeschrijvingen van verschillende bisschoppen geworden tot trieste
verhalen. De nieuwe functionaris begon met schuld.
Misschien had hij reeds schuld uit anderen hoofde en was zijn sollicitatie een
poging, om niet alleen zichzelf, maar ook zijn crediteuren een kans te geven. In elk
geval bracht de sollicitatie zelf heel wat kosten mee. Mr. S. Muller Fzn. heeft in zijn
Schetsen uit de Middeleeuwen van die kosten een staatje gepubliceerd. Het betreft
Jan van Diest, die in 1323 bisschop werd.

Jan van Diest.
Er waren drie candidaten, een van de vorsten, wier gebied aan Utrecht grensde, een
van de Utrechtenaren zelf en ten slotte nog een pauselijke pretendent.
‘De wedstrijd, te Utrecht begonnen, werd te Rome voortgezet, en wel niet
alleen door de invloed der vorsten, maar vooral met geld. Jan van Diest
werd benoemd, maar welke opofferingen moest hij daarvoor niet doen!
Ons register geeft het lijstje.
De bisschop van Zuden, 's pausen beschermeling, werd eerst tevreden
gesteld: het kostte onze candidaat 2200 pond. Toen was de paus bereid
hem te benoemen, maar niet zonder dat de gewone leges, fooien aan hoge
dignitarissen enz. betaald werden: 8000 gouden florijnen gingen daarmede
heen. Toen mocht onze Jan van Diest zich voortaan bisschop van Utrecht
noemen; doch hij bezat alleen de titel. Te Utrecht wachtte hem de proost
van Oudmunster, de uitverkorene der kapittelen, die de teugels van het
bewind reeds in handen genomen had. Het gelukte zijn mededinger, door
de Hollandse macht gesteund, hem tot aftreden te bewegen, doch alweder
niet zonder belangrijke opofferingen. Een uitgaaf van 5650 pond,
vermeerderd met 500 pond om het geld op te nemen, was het gevolg.
Alle mededingers waren nu ter zijde gesteld. Maar het was er verre van,
dat de bisschop daarom heerser was in zijn ge-
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bied. Aan de stad Utrecht betaalde hij 500 pond en aan velschillende
Utrechtse burgers ruim 2200 pond, waarschijnlijk om deze invloedrijke
onderdanen te bewegen hem als heer te erkennen, terwijl de Heer van
Abcoude om onbekende redenen 2000 pond onving. Nog erger was het
in het Oversticht gesteld. De kastelen te Goor en te Vollenhove, waar de
schouten of opperrechters van Twente en van het land van Vollenhove
zetelden, waren verpand; de bisschop moest ze lossen voor 3000 pond; en
te Kampen betaalde hij verschillende personen meer dan 600 pond, gewis
om daar vaste voet te krijgen. Nog had hij een oude schuld van 800 pond
van zijn voorganger te betalen; geldelijke verplichtingen, die hij zelf als
Domproost te Kamerijk had aangegaan, eisten 1100 pond. En zo had hij
dus reeds een aanzienlijke som uitgegeven, voordat hij zijn feestelijke
intocht te Utrecht kon doen, die hem weer 2200 pond kostte.
Ziedaar dus het bisdom, of liever de bisschoppelijke domeinen, die reeds
grotendeels verpand waren, nog meer bezwaard door een schuld van 27.000
pond zwarte Tournoysen (d.i. ƒ 122.000 of volgens de hedendaagse
zilverwaarde bijna ƒ 500.000) door het enkele feit, dat een nieuwe heerser
was opgetreden!’

's Bisschops familie.
En dan was er nòg een triest verhaal. De bisschoppen hadden hun familie en het
scheen hun wel een plicht te zijn, die familieleden bij zich in het bisdom te nemen
en voor hen emplooi te zoeken. Bisschop Herbert, afkomstig uit Bierum in de
Ommelanden, bezat Coevorden, Drente en Groningen nog in grote vrede en hield in
Coevorden residentie. De kroniekschrijver, die met die mededeling zijn verhaal
aanvangt, heeft goede reden, het te constateren. Want het werd anders. En juist
bisschop Herbert, hoe hij zich anders ook kon laten gelden, werd de oorzaak. Hij
was een krachtig man, die op meer dan één wijze een graaf gedwee kon maken. Toen
graaf Dirk VI gewapend voor Utrecht verscheen, kwam de bisschop in vol ornaat de
poort uit, om zijn tegenstander met de ban te treffen, en het bleek, dat het
paardemiddel hielp: de graaf droop af. Een zwager van Dirk VI, Otto van Rheineck,
graaf van Bentheim, deed een inval in Twente, dus in het gebied van de bisschop,
maar Herbert versloeg hem, maakte hem krijgsgevangen, en liet hem
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eerst gaan, nadat het graafschap Bentheim een leen van Utrecht was geworden.
Misschien heeft bisschop Herbert in de Bentheimse affaire aanleiding gevonden,
een andere regeling te treffen voor het Noordoosten van zijn wereldlijk gebied. Hij
stelde er zijn beide broers als zijn vertegenwoordigers aan. Lefferd kreeg de
praefectuur van Groningen en Ludolf het kasteel Coevorden met de jurisdictie over
Drente in leen. Door in deze gebieden lenen te vormen, in plaats van er ambtenaren
te plaatsen, gaf hij de controle uit handen. Er groeiden kernen van zelfstandige macht.

Herman van Hoorn.
De opvolger van Herbert kwam niet op normale wijze op de bisschoppelijke zetel.
Graaf Dirk VI, die zich door Herbert had laten verdrijven, nam nu zijn kans waar.
Hij bracht de nieuwe bisschop, Herman van Hoorn, die slechts door een déél der
kanunniken werd begeerd, met een gewapende macht naar Utrecht. De graven van
Holland, Gelre en Kleef vormden met zijn drieën de firma, die de nieuwe bisschop
naar voren had gebracht. Van deze zouden ze geen last hebben. Zo ging het later in
de regel: werkten de vorsten rondom Utrecht samen, dan was de zaak eenvoudig.
Waren zij verdeeld, dan was er over de bisschopskeuze een conflict, en kregen zij,
die rechtens hun keuze moesten doen, een kleine kans, hun overtuiging te volgen.

De macht van het Hollandse huis.
Een groot succes voor de Hollandse graaf Floris III was het, dat in 1178 zijn broer
Boudewijn bisschop van Utrecht werd. Een derde broer, graaf Otto van Bentheim,
dekte het bisdom in het Oosten en een dochter van graaf Floris huwde met graaf Dirk
van Kleef. Van Walcheren tot Alkmaar, van Groningen tot dicht bij Keulen, van
Leiden tot aan de Eems was er één familie aan het bewind. Met één uitzondering!
De graven van Gelre zaten ingeklemd binnen het familiebezit. En zij weerden zich.
Voortdurend komt dat uit, als bisschop Boudewijn probeert, de verwanten van Herbert
uit hun lenen in Groningen en Coevorden te verdrijven, natuurlijk om er mannen uit
zijn geslacht te vestigen.
Maar vrij plotseling komt er aan alle spanningen een einde. Want we zijn in de
kruistochtentijd. Uit het Oosten komt de mare, dat sultan Saladin in 1187 Jeruzalem
heeft hernomen. Heel het
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Westen maakt zich op, om de Heilige Stad te bevrijden. De graven van Holland,
Gelre en Kleef nemen het kruis aan en volgen hun keizer, Frederik Barbarossa, op
zijn laatste tocht.

Bisschop Otto van Lippe.
Ook later gaf de bezetting van de bisschopszetel aanleiding tot menig conflict tussen
Holland en Gelre. Maar in 1216 was men het eens over Otto II van Lippe, een zoon
van de krachtige graaf Herman van Lippe.

De Drentse egel.
‘Als een egel opgerold tussen de venen’, zo heeft Prof. Gosses Drente getypeerd.
Vooral uit het Zuiden was het oude landschap moeilijk te naderen. De beste route
was over Steenwijk, waar men de bisschop op de ‘Bisschopsberg’ placht te ontvangen.
Nog altijd zetelden in Groningen en Coevorden leenmannen, opvolgers en
waarschijnlijk ook afstammelingen van de broers van bisschop Herbert. Maar de
ene, de praefect te Groningen, kreeg het hard te verantwoorden. Groningen werd een
handelsstad en de partij der kooplieden, de Gelkingen, lag met hem overhoop. Zij
kregen steun van de burchtheer van Coevorden met zijn Drenten en van de boeren
uit Fivelgo, terwijl die van Hunsingo zich aan de zijde van Egbert schaarden. Voor
ons verder ondoorzichtige combinaties. De bisschop trachtte te bemiddelen, maar
Rudolf, de burchtheer van Coevorden, stak de horens in de wal. De bisschop riep
zijn mannen uit Salland op, die een stelling innamen bij Ommen. Hun vechtlust was
niet groot; zij lieten zich, zegt de kroniekschrijver, als vrouwen op de vlucht drijven.
Krachtiger maatregelen waren nodig. De bisschop mobiliseerde al zijn weerbare
manschappen en van alle kanten stroomden de strijders toe, ook van buiten zijn
gebied. De graaf van Gelre kwam persoonlijk met een contingent. De graven van
Holland en Kleef zonden aanzienlijke hulpcorpsen. Uit de bisdommen Munster en
Keulen stroomden de ridders toe. Daar was de beroemde houwdegen Bernard van
Horstmar, en verder Boudewijn van Bentheim en Reynold van Rees. De meesten
hadden natuurlijk persoonlijk niets tegen de Drenten. Het avontuur lokte hen. Een
strijdvaardig man uit een vermaard geslacht kon altijd gemakkelijk een schare
verzamelen, die haar ridderlijke taak in de strijd meende te vinden.

A. Algra en H. Algra, Dispereert niet. Deel 1

78

De slag bij Ane.
De Drentse boeren konden zich wel opbergen. Met vergenoegd gelaat en blij gemoed
ontving de bisschop zijn strijdbare scharen bij Ommen, en voerde ze langs Hardenberg
en Gramsbergen tot in de buurt van Ane. Een vloot van binnenschepen volgde langs
de Vecht met levensmiddelen en belegeringswerktuigen. Het was midden in de zomer,
27 juli 1227. De bisschop doste zich in volle wapenrusting, moedigde zijn mannen
aan, zich te weren voor zijn eigen recht en dat der kerk, en na zijn zegen te hebben
gegeven, marcheerde hij met al de zijnen de moerassige venen in en - kwam er niet
weer uit.
Rudolph van Goor droeg, gelijk hem toekwam, het veldteken van Sint-Maarten.
De bisschop, de graven en al de anderen volgden, zeker van de overwinning, zonder
een geregelde slaglinie te vormen. Het ‘stinkende moeras’ kon de zwaargewapenden
niet dragen...... Zij werden naar de diepte gezogen en werden een weerloze prooi van
de Drenten. Diep verontwaardigd beschrijft de kroniekschrijver hun moorddadig
optreden. De gevallen en reeds half dode ridders werden geplunderd en afgemaakt.
De bisschop werd van kroon en zwaard beroofd; men stak hem door de keel; zijn
ontzielde lichaam werd weggetrapt in het moeras; zijn ziel, met martelaarschap
gekroond, voer tot God en de zalige patroon van het bisdom. En de vervolging ging
voort, de vloot werd vernield, de vrouwen, die kwamen toelopen, overtroffen de
mannen in felheid. Bernard van Horstmar en met hem wel vierhonderd ridders waren
gedood; de graaf van Gelre en Gijsbrecht van Amstel werden gewond.

Wraak!
Wij hebben ons nauw aangesloten bij de schildering van de kroniekschrijver, die
blijkens zijn uitdrukkingen aan de zijde van de bisschop stond met heel zijn ziel.
Bewogen was de stemming te Utrecht, toen de kanunniken bijeenkwamen, om een
nieuwe bisschop te kiezen. De graaf van Gelre en de heer van Amstel werden de zaal
binnengedragen. Er moest een bisschop komen, die in staat was, te wreken. De
bisschop van Paderborn werd gekozen, omdat hij in dienst van de keizer militaire
ervaring had opgedaan. Een aflaat werd verkondigd, te verdienen door hem, die de
vadermoordenaars hielp straffen. Het succes was van slechts zeer tijdelijke aard. De
venen schrikten af. De Drenten verzoenden later de
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doodslag op hun bisschop door de stichting van een klooster; de politieke gevolgen
van de slag werden daardoor niet gewijzigd. Drente lag praktisch buiten het bisdom
en Groningen werd een verloren buitenpost. De stad ging haar eigen gang, ontdeed
zich van de praefectuur en werd een vrije koopstad, die Drente de rug toekeerde en
de Ommelanden onder haar invloed trachtte te brengen.

Het Oversticht.
En ook in Salland en Twente, toch altijd door de Gelderse Veluwe van Utrecht
gescheiden, werd de macht van de bisschop minder. Tegen de Drenten was de ijver
al niet groot geweest. Vóór het grote drama van 1227 niet, maar evenmin daarna. En
stereotiep komt telkens de opmerking te voorschijn, dat de heren alleen gewapend
willen uittrekken op des bisschops kosten. Intussen groeit de betekenis van de drie
IJselsteden, Kampen, Zwolle en Deventer. De voorspoed geeft zelfstandigheidsgevoel.
Latere bisschoppen moeten blijkens hun rekeningen geld gebruiken om zich in die
steden vrienden te maken. Zo krijgt het Oversticht zijn eigen ontwikkeling, maar
niet tot een sterke eenheid. Naast en soms tegenover elkaar zijn de drie steden langs
de handelsweg en de ridders op hun havezathen de beide elementen, die het land
beheersen. En tot 1795 houden deze beide groepen in de Staten van Overijsel elkaar
in evenwicht.

Het Sticht.
En ten slotte een blik in het eigenlijke Sticht. Aan de Westkant brokkelde het af.
Langs de grote rivieren drongen de graven van Holland op. Later legden zij ook de
hand op de gebieden aan de Amstel. Nog toont de provinciale grens tussen Utrecht
en Holland, wie hier de aanvaller was. En in het gebied, dat overbleef, werd de positie
van de bisschop zwakker. Utrecht was vanouds een stad, die alleen door strenge
bisschoppen onder de duim kon worden gehouden. De stad was in het begin der 12de
eeuw ommuurd. De kooplieden, die hun trotse huizen langs de Oude Rijn binnen de
muren gingen bouwen, spraken een woordje mee in de regering. Later werden zij
bijkans overvleugeld door de lagere gilden. De bevolking van Utrecht ging de nieuwe
tijd tegemoet met een traditie van grote zelfstandigheid.
Buiten de stad heerste de adel. Ook hier, als in het Oversticht, twee elementen,
die elkaar op den duur in evenwicht hielden.
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De pijler is gebroken.
Maar dit alles laat wel duidelijk zien, dat ook hier het keizerlijk systeem mislukt is.
Het bisdom is een element van zwakheid geworden tussen de andere leenstaten. Het
kan het keizerschap niet meer steunen. Voor de keizer is het een post geworden, die
hij wel geheel kan afschrijven. Het keizerschap steunt op den duur alleen op de
huismacht van de keizer, de lenen, die hij in zijn eigen hand houdt. Een enkele maal
raakt zijn politiek, om die huismacht te vergroten, ook de Nederlanden. Maar meestal
zit hij ver weg, aan Donau en Boven-Rijn.
De tijd, dat de keizers in Utrecht met statie het Paasfeest vierden, was lang voorbij.

A. Algra en H. Algra, Dispereert niet. Deel 1

81

8. De vrije zathe
Stukken in Rome.
Ongeveer 50 jaar geleden begon het Nederlands Historisch Instituut te Rome haar
arbeid. Onder leiding van Dr. G.J. Hoogewerff werden duizenden akten onderzocht,
die betrekking hebben op personen uit de ‘Landen van herwaarts over’, dat zijn de
Nederlanden.
De betrokken personen vermeldden achter hun naam hun ‘natio’ of hun ‘patria’.
Maar de onderzoekingen van Dr. Hoogewerff leidden op dit punt tot een merkwaardig
resultaat. Er is geen ènkel stuk ouder dan ± 1450, waarin iemand zich Hollander,
Vlaming of Brabander noemt. Binnen de grenzen van het Duitse keizerrijk zijn het
alleen de Friezen, die zich in de officiële stukken als zodanig aanduiden. De anderen
weten, dat zij behoren tot het keizerrijk, en geven nader als hun patria op de stad,
waar zij thuis horen. Eerst in de tweede helft der 15e eeuw wordt het langzamerhand
gewoonte, dat b.v. een Hollander achter zijn naam opgeeft: dordracensus, hollandus;
naast de stad dus het gewest van herkomst.
Dat de Friezen zich ten opzichte van het nationaliteitsbesef onderscheidden van
àl de andere inwoners van het grote keizerrijk, heeft zijn reden. Zij koesterden een
traditie.

Geen landsheer.
In de 13de eeuw was er in Oostergo, in Westergo, Hunsingo, Fivelgo en zo verder
op tot Bremen toe nergens een inheemse landsheer. De graaf van Holland kwam nog
niet verder dan tot een telkens herhaalde actie tegen de Friezen van Drechterland,
tussen Hoorn en Medemblik. De bisschop van Utrecht had reeds lang begrepen, dat
hij zijn oude aanspraken kon afboeken; zijn collega uit Bremen had slechts een matig
succes in het Oosten. Zo kwam het, dat hetgeen historisch vreemd en ongewoon was,
een bevolking zonder graaf, als de voor het Noorden normale toestand werd
beschouwd.
Het was altijd zo geweest; het hóórde zo. Maar eens moest er toch een vriend
geweest zijn, die deze toestand in het aanzien had geroepen. Van natuurrecht wist
men nog niet. Vrijheid was niet denkbaar zonder een oorkonde, waarin die vrijheid
zwart op wit werd verleend.
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Het moest Karel de Grote geweest zijn, want zijn gestalte stond als het ware aan het
begin der historie. In de 13de eeuw werd een privilegie geproduceerd, waarin keizer
Karel aan de Friezen het recht verleende om in vrijheid te leven en ieder jaar een
potestaat te kiezen als hun aanvoerder. De vervalser was in één opzicht te goeder
trouw; hij deelde het geloof van zijn tijdgenoten, dat Karel de vrijheid inderdaad had
geschonken.
De Friezen hadden Karel de Grote in het jaar 800 te Rome beschermd en gered
en het privilegie was de beloning.
‘De koning heeft ze grootelijks geëerd en heeft hun goud en vele
kostelijkheden aangeboden, noemde ze heeren, die men te voren naakte
Friezen noemde. Hij wilde, dat men haar schilden met zilver en rood goud
besloeg. Dog het is van haar veragt en versmaad; geen ding meer
begeerende dan hare vrijheid weerom te hebben. Zij lieten daarom veel
privilegiën en vrijheden door haren capitein Forteman begeeren, die haar
de koning altemaal accordeerde, want hij zelf niet min bezorgd en bevreesd
was voor dat stoutmoedig, wild en onversaagd volk.’
(Occo van Scarl)
Friezen hebben het valse privilegie opgesteld en er in geloofd; het is een Fries geweest,
die dit heilig huisje heeft verwoest.
Ubbo Emmius, de eerste rector van de universiteit te Groningen, historicus van
professie, geboortig uit Greetzijl aan de Eems, heeft aangetoond, dat het stuk
onmogelijk echt kon zijn. Hij is een der eersten, die overgeleverde oorkonden op
haar echtheid toetst. Een kunst, waarin trouwens heden ten dage sommige geleerden
zover gevorderd zijn, dat men ze in staat moet achten, hun eigen geboorteakte voor
een falsum te verklaren.

Graven in het Noorden.
Het stuk is dus onecht en dat blijkt ten overvloede uit het feit, dat sedert Karel de
Grote eeuwenlang graven in het Noorden hebben geregeerd. Over de Brunonen werd
reeds in een ander hoofdstuk gesproken. Nadat zij het veld hadden moeten ruimen,
werd Friesland aan de bisschop van Utrecht geschonken, toen nog de man van de
keizer in deze streken. Maar de bisschop kon er zich niet doen gelden. Een latere
keizer schonk hetzelfde gebied aan de Hollandse graaf; wéér een volgende keizer
maakte die schenking ongedaan en bevestigde de rechten van de bisschop. Frederik
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Barbarossa vond bij zijn bezoek in Utrecht een oplossing, die beide partijen moest
bevredigen: Friesland zou voortaan zijn van de bisschop en de graaf samen. Samen
zouden zij een graaf voor Friesland benoemen, die er elk jaar heen zou gaan, om
recht te spreken. De baten zouden zijn voor zijn beide opdrachtgevers, ieder de helft.
De samenwerking tussen bisschop en graaf scheen ideaal te zullen worden, toen
Boudewijn II, een broer van de Hollandse graaf Floris III, in 1178 bisschop van
Utrecht werd. Reeds het volgende jaar gingen zij samen naar Friesland op stap, doch
‘keerden terug zonder de zegeprijs’.

Willem I.
In 1190 volgde Floris III zijn keizer op een kruistocht en in de dood. Zijn zoon Dirk
VII volgde hem op; diens broer Willem I, die zijn vader had vergezeld naar het
Oosten, bleek na zijn terugkeer niet in het gareel te houden. Hij vond contact met de
Friezen in Drechterland en werd hun tot een aanvoerder. Oom Boudewijn, de bisschop,
bemiddelde. De balsturige jonge man werd uit Drechterland uitgekocht, door hem
Friesland, het gemeenschappelijk bezit van Holland en Utrecht, aan te bieden. Willem
I hapte toe. Een sedert lang ongekende figuur: de Friezen hadden een graaf voor zich
alleen. Het schijnt niet tegengevallen te zijn en de mogelijkheid was aanwezig, dat
hier een nieuwe leenstaat zou groeien. Maar het mislukte.
Dirk VII stierf en liet alleen een dochter, Ada, achter. De weduwe haastte zich,
deze Ada van een man te voorzien, meer om haar te beschermen, dan om haar te
troosten. Want Willem kwam opdagen, om zijn rechten in Holland te laten gelden.
Was het niet een ‘zwaardleen’? Het werd een successieoorlog in Holland, waarbij
Ada het veld moest ruimen. Willem was meester in het gebied van zijn broer, en
Friesland ontglipte hem weer.

Decentralisatie.
Zo bleven de landen ten Oosten van het Vlie zonder heer. En dus kwam er tot volle
ontwikkeling die merkwaardige trek in het staatkundige leven van de Alpen tot de
Noordzee, die men de zucht naar decentralisatie zou willen noemen. In kleine, eng
begrensde rechtsgemeenschappen deed men zijn eigen zaken af. Zonder inmenging
van buiten. Iedere waterloop, iedere bosrand was als het ware meteen een grens.
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Vrijheid, dat betekende iets heel concreets: als een vrij man mee beslissen in de zaken
van de eigen gemeenschap, die naast, niet onder andere gemeenschappen stond.

De zathe.
Maar een man, zo was de gedachte, is alleen dan vrij, als hij economisch een zekere
onafhankelijkheid geniet. De marskramer is niet vrij, hij ziet ieder naar de ogen. De
keuter is niet vrij, zijn bestaan is te onzeker. Vrij is de man, die op een eigen zathe
woont, die een erf heeft, waar de oogst wordt opgetast en waar het vee wordt gestald;
de man, die niemand naar de ogen behoeft te zien. De koopman is vanouds weinig
geacht, zegt Ubbo Emmius, maar de boer is in aanzien.

Zathe en recht.
De hoeven vertonen onderling grote overeenkomst. En het is recht, zo staat in de
oude wetten, dat ieder zijn deel heeft in de lage rechtspraak. We vinden dan ook
roosters, waaruit men kan aflezen, welke hoeven aan de beurt zijn, om een rechter
te leveren.
Zo ging het rechterschap in Franekeradeel rond over de rechtvoerende zathen; dit
deel was verdeeld in 4 ‘fiarndels’ (vierendelen), n.l.:
1. Franeker vierendeel (Fraenakera ghae ende Donghum), dat weer in vier delen
was verdeeld;
2. het Wester vierendeel, waartoe Achlum, Hitsum, Midlum en Herbayum
behoorden;
3. de vijf gaën (Ried, Peins, Schalsum, Boer en Zweins);
4. Tjum. Ook dit laatste vierendeel was weer in vier stukken verdeeld.
In het gehele ‘deel’ waren vermoedelijk 94 rechtdragende zathen. Elk van de fiarndels
leverde jaarlijks 2 rechters. Zij hadden twee aan twee in hun eigen fiarndel en elk
afzonderlijk nog weer een taak in eigen ga. Want heel het systeem was zo opgebouwd,
dat men moest beginnen bij de kleinste gemeenschap, de hemrik, het buurtschap, en
dan opklimmen naar ga, fiarndel, grietenij. De grietenijen vormden weer ‘landen’
en deze weer goën.
In de Ommelanden bleef het systeem voor een deel tot 1795 bestaan en tot die tijd
‘wandelde’ het recht over de hoeven.
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Begrafenissen.
En in nòg weer later tijd blijken in één opzicht de oude regelingen niet geheel
vergeten. Bij een sterfgeval wordt er ‘burenplicht’ gedaan en naar oude zede is er
een vaste volgorde, om een dode de laatste eer te bewijzen. Totdat er
begrafenisverenigingen komen, genaamd ‘De laatste Eer’, waardoor het wederzijds
dienstbetoon wordt vervangen door hulp van gehuurde dragers.

Edele heerden.
Maar de registers uit de 15de eeuw laten zien, dat niet meer àlle hoeven rechtdragend
waren. Misschien zijn ze later gesplitst en bleef het recht op één der deelhoeven
rusten. Zo kon men spreken van edele heerden of schultenheerden, die het rechterschap
hadden, terwijl de andere zathen het misten.

Heerschappen.
Maar sedert overoude tijden bestond er boven de boeren een bovenlaag van
heerschappen, die op versterkte huizen woonden en ‘ruters’ in hun dienst hadden.
Abt Sibrandus van het klooster Mariëngaarde bij Hallum verhaalt in zijn kroniek
met een echte voorliefde van de voorname geslachten in de buurt van Hallum, sterke
en beroemde geslachten, zoals Asego en Kempo van Blitha (Blija). Toen zij in de
strijd waren gevallen, bleven zij leven in volksliederen. De jonge Asego van Blitha
was ‘zo befaamd, dat zeer vele armen uit de gehele streek voor zijn bruiloft waren
gekomen, om een vertroosting van hem te ontvangen. Maar hij was door gedurige
oorlogen verarmd, zodat hij vals geld uitdeelde; een schanddaad, waarvoor hij boette
door het sterven van zijn vrouw, en die gezoend moest worden door een tocht naar
het heilige graf.’

De Ommelander Borgen.
Vooral in de Ommelanden werden de hoofdelingen mannen van aanzien. Eeuwenlang
hebben zij een aanzienlijke positie ingenomen, en in en na de Middeleeuwen bleven
hun borgen symbolen van hun macht en eer, soms ook van hun kunst- en prachtliefde.
In 1902 overleed Jhr. Gerhard Alberda van Menkema en Dijksterhuis, bezitter van
de laatst overgebleven borgen uit de Ommelanden. Dit gaf Mr. J.A. Feith, archivaris
te Groningen, aanleiding
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tot het publiceren van een studie over de Ommelander Borgen der 17de en 18de
eeuw.

De armen.
De armen, die geen hoeve hadden, worden in de kronieken zelden genoemd. Soms
vinden we een verhaal, waarin we toestanden aantreffen, die nog heel gewoon zijn.
Een arme vrouw, die melkt bij de boer; haar zoontje, dat later op dezelfde hoeve
dient als jongste knecht.
‘Een zekere arme vrouw was gewoon des middags om 3 uur, zoals haar
werk vroeg, in het weiland van genoemde Rienk (Grote Rienk, een
aanzienlijke boer in het buurtschap Markelen bij Hallum) de koeien te
melken. Haar kleine jongen had de gewoonte, haar dagelijks op een vaste
tijd daarheen te volgen. Toen zij echter op een zekere dag wat te vroeg
was gegaan en, misschien om iets mee te delen, het huis van genoemde
Rienk binnenging, is de jongen op de vaste tijd van huis gegaan, hopende
zijn moeder in het land te vinden. Maar terwijl hij bij een grote en diepe
sloot wat te onachtzaam spelende heen en weer liep, is hij daar ineens
ingevallen.’
De jongen wordt door zijn moeder gevonden en het leven schijnt geweken. Maar hij
wordt gedragen naar het graf van abt Fredericus, de stichter van het klooster
Mariëngaarde; daar wordt de jongen weer levend.1) De jongen is nu twaalf jaar, zo
besluit het verhaal, en dient bij voorzegde Rienk.

Vettewaren.
Groningen is nu een landbouwprovincie, maar dat dateert van na 1750. In de
Middeleeuwen werden er alleen vettewaren uitgevoerd en werd er graan ingevoerd
uit het Oostzee-gebied. In de dom te Munster is een muurschildering uit de 13de
eeuw, waarop verschillende personen zijn afgebeeld, die de producten van hun land
aan de bisschop brengen. (De Ommelanden behoorden kerkelijk bij Munster, Friesland
ten Westen van de Lauwers bij Utrecht.) Zij schijnen vertegenwoordigers van
Hunsingo tot Reiderland. De

1) In dit verhaal, dat geschreven is om de heilige Fredericus te gedenken, staat een merkwaardig
staaltje van bijgeloof: de vrouw bezat een varkentje en men wilde dat op het graf van de
heilige man offeren.
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boeren en boerinnen hebben een koe, een paard, boter en kaasjes bij zich.
In de kroniek van het klooster Wittewierum wordt verteld, dat de bewoners der
Ommelanden in 1272 in grote nood verkeerden, omdat zij door de tegenwerking van
de bisschop hun vee niet konden verkopen, terwijl het land door de kruistochten van
geld ontbloot was. De bewoners van de Oostzeelanden wilden geen vee, boter en
kaas in ruil voor het graan, maar eisten geld. Ook daaruit blijkt, dat veeteelt het
hoofdmiddel van bestaan was in die dagen.

Veten.
In de kleine republiekjes van veeboeren werd het leven opgeluisterd door allerlei
veten, die zich soms lange tijd voortsleepten. Telkens werden er scheidsmannen
benoemd, of een abt kwam bemiddelen; zoengelden werden betaald of
waarborgsommen gestort. Tot weer een der partijen de zaak forceerde door een
eigenmachtige daad.

Ida van Menterwolde.
Zo verhalen de kronieken van de abdij te Wittewierum (vertaald door Dr. Zuidema
en Ds. Douma):
‘In het jaar der Genade 1282 nam de jonge zoon van Ebbo Menalda te
Hellum, gesierd met de minder eerbare naam van zijn vader, een jong
meisje Ida van Menterwolde tot vrouw. Toen zij een jaar lang samen
hadden gewoond, verliet de jonge vrouw haar man en keerde naar het
vaderlijk huis terug. Wegens deze scheiding aangeklaagd, beweerde zij
ten stelligste, dat zij niet in het huwelijk met hem had toegestemd en dat
hij haar nooit vleselijk had bekend. Intussen bewerkte Gayko van Imeckna
van Midwolde, omdat Ida een nicht van zijn vrouw was, behendig, dat
zekere dorpsgenoot van hem, genaamd Folpert, zoon van Diederik Folpetra,
het voortvluchtige meisje tot vrouw nam. Toen dit was gebeurd,
beraadslaagden de verwanten van Ebbo, die over de schande verbitterd
waren, met de Walberda's van Senieda en overvielen onder hun leiding in
de stilte van de nacht onverwachts vader met zoon en jonge vrouw op hun
stins en brachten allen in een overwinningsroes naar Hellum. Maar Diederik
kocht zichzelf na weinige dagen voor veertig mark zuiver
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zilver vrij, die hij Ebbo gaf. Daarna was hij druk bezig om voor geld ook
zijn zoon vrij te krijgen. Daar zijn mededingers deze dag en nacht
bewaakten, deed hij een andere zet en voerde een weduwe, Frouwa van
Schildwolde, nagelaten door Brinich, met haar dochtertje, 's nachts
gevankelijk weg: een daad meer vermetel dan rechtmatig, en zo werd het
onkruid gezaaid (vgl. Matth. XIII: 25-28), waaruit allerbitterst zaad
opschoot. En dit vond zijn oorsprong in de jonge vrouw, die bij wijze van
voorspelling de naam Ida heeft gekregen, omdat èdos in het Grieks
betekent: verdeling. Vandaar Ida, d.i. verdeelde, afgescheiden van alle
eerbaarheid, betamelijkheid en verstand, dat zij volstrekt niet gebruikte,
toen zij van haar wettige man, die zij eerst had getrouwd, zonder billijke
redenen wilde gescheiden worden.
Maar terwijl deze zaken werden behandeld en kampvechter Robern het
redgersambt bekleedde en tegelijk met het uitvoerend gezag was bekleed
en verreweg de meeste edelen aan zijn zijde stonden, zoals Aylward
Snelger, werd te dezer zake door de redgers afgesproken, dat Folpert, die
door Ebbo gevangen werd gehouden, naar een plaats, waar hij veilig zou
zijn, moest worden overgebracht en vervolgens in vrijheid gesteld, onder
deze voorwaarde, dat de weduwe en haar dochter eerst uit de gevangenis
ontslagen zouden worden. En aldus zou de vrede tussen de landschappen
hersteld worden. Toen dit besluit bekend werd gemaakt, negeerden Ebbo
en zijn aanhang, wie het niet beviel, onbeschaamd het bevel der redgers,
waarop deze toornig bevalen, dat allen bijeen zouden komen om de
euvelmoed van Ebbo en de zijnen te bedwingen. Zo trokken in het jaar
des Heren 1283 op het feest der Apostelen Petrus en Paulus (29 juni) de
beste, sterkste en vaardigste redgers van het landschap Fivelgo als één
man naar Hellum, om Ebbo's huis in brand te steken en de gevangene met
de sterke arm weg te voeren.
Toen Ebbo dit ziende begreep, dat hij en al zijn maagschap, in zo groten
getale als mogelijk was opgekomen om hem te verdedigen, de redgers en
het ganse landschap niet zouden kunnen, zelfs niet durven weerstaan,
verzoende hij zich met de voornaamsten, beraadslaagde, riep de
bemiddeling van rechtschapen en geëerde mannen in en deed gedwongen,
wat hij eerst vrijwillig niet had willen doen: hij gaf de gevangene over in
handen van Oudger, abt van Bloemhof. De redgers
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nu bedankten de menigte en gingen die dag verheugd en met ere uiteen;
Ebbo's huis lieten zij, zoals zij het hadden gevonden.
De abt van Bloemhof, die niet beleidvol had gehandeld, toen hij de
gevangene van Ebbo overnam, liet hem ook niet zorgvuldig genoeg in het
klooster bewaken, zodat hij na korte tijd, terwijl niemand er iets van merkte,
door een venster naar buiten werd getrokken, door een bende Midwolders
werd ontvoerd en zo uit het klooster ontsnapte.’
Het verhaal is hiermee niet uit. Integendeel, het blijkt, dat later de zaak vertroebeld
wordt, doordat er scheidsrechterlijke uitspraken worden gedaan, die onderling in
strijd zijn. En de abt krijgt telkens moeite met Ebbo, die van hem vorderde, de
ontsnapte gevangene uit te leveren. Maar het einde is niet in de kronieken te vinden.
Slordigheid van de schrijver?
Het is allerminst zeker. Want er is in zulke gevallen een grote kans, dat de kwestie
eindelijk doodbloedde. Intussen waren er dan weer nieuwe twistgedingen, die de
aandacht vroegen.

De Upstalbom.
In deze onrustige Ommelanden merken wij in de eerste helft van de 13de eeuw ook
de invloed van de gezworenen van de Upstalbom. Het waren afgevaardigden van
verschillende gouwen ten Oosten van de Lauwers. In 1222 heet het al, dat zij ‘naar
overoud gebruik’ werden gekozen. De gezworenen kwamen jaarlijks bijeen in de
open lucht bij Aurich in Oost-Friesland. Upstal = plateau; bom waarschijnlijk
afsluithek en bij overdracht gerichtsplaats. Een merkwaardige parallel hebben wij
bij het woord balie. Latere schrijvers hebben over onze Upstalbom veel gefantaseerd.
Men heeft gedacht aan Oudgermaanse plechtigheden en beweerde, dat de rechters
samenkwamen onder een eeuwenoude eikeboom, die herinneringen opwekte aan
mythologische voorstellingen van een hemelboom, die het heelal droeg enz. Zelfs
aan prachtige illustraties van ‘de boom’ ontbrak het niet.

Federatie.
Het verband van de Upstalbom is een federatie; het is géén poging, om een staat te
vormen. Het is ook geen singulier geval. Men vindt dergelijke federaties overal;
tussen de Longobardische
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steden in Noord-Italië, tussen de Hanzesteden, de Zwitserse kantons enz. De
verbondenen hadden zich door een eed gebonden, maar altijd met de bepaling, dat
ieder zijn afzonderlijke rechten behield. Men wilde elkander helpen, de
gemeenschappelijke belangen behartigen en zich samen verweren tegen vreemde
indringers. Er was geen vast presidium, geen bestuur. De afgevaardigden troffen
elkaar op een vastgestelde dag. Soms verdween zulk een federatie zonder enige
plechtigheid, doordat er geen nieuwe samenkomst van volmachten kwam. En zó
verging het de Upstalbom. Want in 1231 kwam er een botsing tussen Eenrum en
Uithuizen over een eiland dat wij niet meer kunnen identificeren. Het conflict groeide
snel uit tot een oorlog tussen Hunsingo en Fivelgo. Zelfs de Drenten deden mee,
maar moesten zich soms verontschuldigen, als de bisschop aan hun Zuidelijke
frontieren bedrijvigheid toonde. Het was immers zo kort na de slag bij Ane. Twintig
jaar sleepte de strijd zich voort en de volmachten van de Upstalbom stonden
machteloos. Toen er eindelijk een verzoening werd getroffen, voelde men geen
behoefte, de oude federatie, die gefaald had, te herstellen.

Het vrijheidsideaal.
Wie de hal van de Groninger universiteit betreedt, ziet in glas-in-lood boven de
monumentale trap de gestalte van Ubbo Emmius. Hij schreef in het Latijn zijn grote
standaardwerk over de historiën van deze Noordelijke gouwen. Kritisch stond hij
tegenover de rijke stoffering van het historische schilderij, dat de kronieken hem
boden. Maar toch zag hij de goudaders glinsteren en daarom ging het bij hem ten
slotte, om de Aurea Libertas, de gulden vrijheid. Hij geeft het zelf aan als het thema
van zijn boek. En in de Unie van Utrecht, in het eerste artikel, is sprake van een
verbintenis, waarbij de gewesten zich verbinden, met dien verstande, dat ieder gewest
zijn eigen vrijheden en rechten behoudt.
Want vrijheid, dat is hier altijd zo verstaan, dat de landzaten, zonder inmenging
van vreemden, hun eigen zaken behartigen. De vreemdeling moge hun in
bestuurstechniek veel kunnen leren, de vrijheid stelt andere eisen op de voorgrond;
zij vraagt allereerst karakter.
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9. Aan Maas en IJsel
Een hertogdom.
‘Uit Gelderland, A.v.d. Berg, predikant te Barneveld.’ Zo begint de ondertekening
van de ‘Verklaring gevoegd bij het Authentiek Afschrift der Psalmen’, uit 1773. Het
is in ieder psalmboek te vinden. Dat de dominee van Gelderland bovenaan staat,
heeft zijn reden. Wanneer de Staten-Generaal in Den Haag vergaderden, bracht de
deputatie van Gelderland ook altijd het eerst haar advies uit. Het kwam haar toe,
want Gelderland was het enige der zeven gewesten, dat een hertogdom was geweest.
Een hertog is meer dan een graaf, een hertogskroon zweemt naar die van een koning.
Maar Gelre werd eerst een hertogdom in 1339; voor die tijd was het een graafschap.
Dat de keizer de Gelderse graaf de hertogstitel schonk, was een bewijs van zijn gunst;
het betekende niet, dat de nieuwe hertog een positie kreeg als die van de vroegere
stamhertogen.

Adela.
Aan het begin van Gelre's historie staat de schim van Adela, een vrouw met een boos
gemoed. Zij was de oudste dochter van graaf Wichman, de laatste mannelijke
afstammeling uit het huis van graaf Everhard, die hertog Godfried, de Noorman, mee
in de val had gelokt. Haar vader ‘was zeer edel en bezat grote rijkdommen, doordien
zijn voorouders het bewind over een gedeelte van Germanië langs de Oceaan gevoerd
hadden’. Kort voor het jaar 968 stichtte hij de abdij te Elten, en schonk aan dezelve
‘een groot gedeelte zijner erf- en stamgoederen, waarvan de meeste op de Veluwe
en sommige in Zutphen of in de Betuwe gelegen waren’. Hierbij voegde hij
verschillende leengoederen. ‘Dit godsdienstig werk voltooid zijnde’, benoemde hij
aldaar zijn ene dochter, Luitgardis, tot abdis. De andere, Adela, was eerst gehuwd
met graaf Imad, die heet af te stammen van de Saksenhertog Wittekind. Na de dood
van haar man hertrouwde zij met graaf Balderik en was rusteloos bezig, diens positie
te versterken. In de kroniek van Alpertus Mettensis zijn haar daden beschreven met
een felheid, die partijdigheid doet vermoeden. Zij was een vijandin van de
geestelijkheid, van de enige stand, die toen geschiedenis schreef. Een naamgenoot
van haar vader, een graaf Wichman uit Westfalen, was de
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mededinger van haar man, want beiden aasden op de praefectuur in het bisdom
Utrecht. Balderik had succes, toen zijn mededinger een bedevaart naar Rome deed.
Maar Wichman keerde in allerijl terug, verraste Balderik, nam hem gevangen en liet
hem na de betaling van een hoog losgeld vrij. Kort daarop liep hij in de val. Hij werd
bij Balderik en Adela genodigd op het slot te Uplade (tussen Nijmegen en Elten).
Zijn gastvrouw probeerde hem te vergiftigen, maar het lukte niet. Daarom huurde
zij een paar bandieten, en liet hem op de terugweg vermoorden. Toen was de maat
vol. Machtige verwanten van het slachtoffer kwamen met een krijgsmacht voor het
slot en keizer Hendrik II kwam de Rijn af, om recht te doen. De graaf en gravin
werden gevangengenomen; Uplade werd geslecht. Beiden overleefden zij de
capitulatie slechts kort.
Een zoon uit Adela's eerste huwelijk, Meinwerk, werd bisschop van Paderborn,
nadat hij hofkapelaan van twee keizers was geweest. Hij vond een arm bisdom, en
liet het achter met onnoemelijke rijkdommen. Kunstenaars uit Constantinopel liet
hij komen, om zijn dom te bouwen en hij stichtte geleerde scholen in Paderborn. Een
man van ongewoon formaat, die gewetenloze list en hebzucht in dienst stelde van
zijn bisdom. Wie zijn merkwaardige geschiedenis leest, moet aan zijn moeder denken.

De graven van Wassenberg.
Een deel van de goederen van graaf Balderik werd door de keizer geschonken aan
twee broeders, uit het Zuiden van Vlaanderen afkomstig. De ene, Gerhard, vestigde
zich ten Oosten van Roermond, in Wassenberg, de andere in Kleef. Beiden zijn ze
stamvader van een gravenhuis geworden. Het geslacht van Gerhard maakte zich
spoedig meester van de stad Gelder, midden tussen Venlo en Wezel, en naar die stad
wordt hun graafschap genoemd. Het lag aan weerszijden van de Maas, voor de helft
in het tegenwoordige Duitsland. Later kwam er een deel van de Betuwe bij en nog
later door huwelijk het graafschap Zutphen, een gebied, vrij wat kleiner dan wat
tegenwoordig de Graafschap heet. De heren wisten de Veluwe als achterleen er bij
te verwerven, en zo hadden ze ten Noorden van hun oude graafschap drie
aaneensluitende stukken: Veluwe, Betuwe en graafschap Zutphen. Het graafschap
Kleef scheidde het nieuwe gebied van het oude. In de 80-jarige oorlog is dat Zuidelijk
graafschap, toen Opper-Gelre genoemd, onder
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Spaans bewind gebleven. Daardoor hoort het niet meer bij de tegenwoordige provincie
Gelderland, die haar naam dus feitelijk niet met recht draagt.

Bossen en rivieren.
Het waren bosrijke streken aan de rivieren, waarover deze graven het bewind voerden.
De oude stukken spreken vooral van eikenbossen, op de Veluwe, aan de rechteroever
van de IJsel bij Steenderen, Hummelo, Drempt en Warnsveld, ja zelfs van een
eikenbos in de Betuwe onder Dodewaard en Ochten. In 1266, toen de graaf van Gelre
het Rijkswoud in pand had van die van Kleef, had de laatste bedongen, dat hij er
1200 varkens in mocht jagen, om de eikels te weiden. En ook voor de eikenbossen
in de Betuwe werd eikelgeld betaald.
De rivieren werden als koninklijke heirbanen beschouwd. De keizer had er
zeggenschap over en meer dan eens greep hij in, als de Gelderse graven dat dreigden
te vergeten. De IJsel was belangrijk; van de drie IJselsteden van het Oversticht is
reeds gesproken. Zutphen deelde in de voordelen van deze handelsweg en kreeg
reeds in 1190 stadsrechten, toen van een dergelijke nieuwigheid in Holland nog geen
sprake was.

Landbouw.
Terwijl in het Noorden de ‘vettewaren’ het product waren, vorderde in Gelre de
landbouw. Telkens werden nieuwe stukken van bos en heide ‘in vrede gelegd’, dat
is ontgonnen. Het is af te lezen uit de grafelijke rekeningen, want de woeste grond
is zijn domein en mag alleen met zijn consent worden ontgonnen. Hij ontvangt tienden
uit het ontgonnen land, rogge, haver en gerst, maar haver verreweg het meest. Zo
leverde de Veluwe in 1340 de graaf 152 mud rogge, 612 mud gerst en 4465 mud
haver aan tienden.
Pachten en tienden werden lang in natura betaald. Het veer te Nijmegen was
verpacht voor dertig mud haver, de molen te Zutphen voor 1000 pond was.

Een koopakte.
In 1331 kocht Reinald van Gelre de heerlijkheid Berenbroek, ten Noorden van het
stadje Gelre. Hij kocht haar volgens de koopakte ‘mit mannen, mit luden, mit tijnse,
mit ketelgelde, mit hoenre,
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mit naten, mit droegen, mit bosschen, mit beemden, mit broken, mit water, mit
weyden, mit stegen, mit straten, mit wegen, mit onwegen’
Er zit in dergelijke opsommingen altijd een stuk traditie, waarbij soms het stafrijm
een rol speelt. Tijns is hier belasting, ter erkenning, dat het géén ‘vrij eigen goed’ is;
ketelgeld de opbrengst van de brouwketels; het ketelgeld wordt ook wel gruit
genoemd, naar een stof, die bij het brouwen werd gebruikt. Hoenre zijn de
rookhoenders, die jaarlijks door sommige horigen voor de keuken van de heer moesten
worden geleverd. De rest van de zin, de natten en drogen, bossen, beemden en broeken
enz., is niets dan een gevariëerde opsomming van het land, dat tot de heerlijkheid
behoorde.

Mannen en luden.
Maar het is ons vooral te doen om de mannen en luden. Men kon een gebied verkopen
met de ‘opgezetenen’. Laten we daarbij vooropstellen, dat de Middeleeuwse bronnen
noch de naam, noch het begrip lijfeigene kennen. Geen mens is in die tijd zonder
recht. Er zijn horigen in verschillende variaties en een horige is gebonden aan het
territoir van de heer. Verreweg de meeste horigen zijn hoevenaars, d.w.z. zij bewonen
een hoeve van de heer. Tegen drie verplichtingen: zij betalen een onveranderlijke
tijns, meest in natura, waardoor zij niet gedupeerd kunnen worden door een prijsdaling
van hun producten. Zij moeten hun heer diensten bewijzen, in de regel een bepaald
aantal dagen per jaar, en soms brengen zij bij die dienstverrichting een span paarden
mee (spandiensten tegenover handdiensten). Nog spreken wij van hand- en
spandiensten. Ten slotte, zij mogen niet huwen zonder toestemming van de heer.
Deze laatste bepaling moest voorkomen, dat er horigen door huwelijk rechtens vrij
werden en dus aan het gezag van hun heer ontglipten. De horige kon zijn
verplichtingen niet opzeggen, maar de heer kon de horige ook niet van zijn goed
verdrijven. De laatste had dus een grotere bestaanszekerheid dan menige pachtboer
uit de moderne tijd. Maar bij de dood van de horige verviel zijn bezit aan de heer.
Later werd dit beperkt, en deed de heer slechts een keur uit de erfenis, b.v. het beste
paard. De horige was in dat geval keurmedig.
Reeds in de 13de eeuw komen verschillende horigen in een andere positie; zij
worden feitelijk pachters van de grond zonder
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verdere verplichtingen. Zo wonen er op de grond van de heer mannen en luden, d.w.z.
vrijen en dienstlieden.

Hofrecht.
Een horige kon geschil krijgen met zijn heer. Trok hij dan natúúrlijk aan het kortste
eind? Het viel mee - er waren hofgerichten, waarvoor dergelijke zaken werden
behandeld. De scholte, vertegenwoordiger van de heer, presideerde, en horigen
fungeerden als bijzitters. Er groeide een hofrecht, gewoonterecht, waarbij in allerlei
gevallen was voorzien, zodat willekeur was uitgesloten. Natuurlijk was het leven
van de horige boer geen idylle. Maar de onzekerheid kwam van een andere kant, dan
men gewoonlijk vermoedt. Het leven was slechts betrekkelijk veilig, doordat oorlog
en vete regelmatig op het program stonden en de horigen er steeds mèt hun heer in
betrokken werden.

Het open huis.
Een merkwaardige zinsnede uit een oorkonde geeft daarvan treffend blijk. Voor de
militaire positie van de graaf was het van groot belang, dat hij vrij kon beschikken
over de versterkte huizen van de heren binnen zijn rechtsgebied. Wanneer hem dit
contractueel werd toegestaan, sprak men van het verlenen van open huis aan de graaf.
In een der contracten lezen wij: wanneer de graaf er zijn intrek genomen had, om er
zijn vijanden uit te bestoken, en zijn mannen, tezamen met die van de heer, uittrokken,
dan zal de graaf twee derden en de heer één derde genieten van hetgeen op zulke
tochten, hetzij aan vee of mondbehoeften, hetzij aan brandschatting, prijs gemaakt
wordt; in dezelfde evenredigheid zal de losprijs der gevangen huislieden verdeeld
worden; maar de losprijs van gevangen ridders en knapen, die hun bij zodanige
gelegenheid in handen vallen, komt geheel ten voordele van de graaf.

Het leenrecht.
De verhouding tussen de graaf en de heren in zijn gebied was niet die van vorst en
onderdaan zonder meer. De heren waren zijn helpers. Zij genoten gunsten van hem
en bewezen hem diensten. Die gunsten waren ‘in leen’ gegeven. Lang niet altijd
betrof het gebied, vaak ook een tol, een molen of de gruit. Al die verhoudingen en
rechten werden behandeld voor het leenhof, waar de graaf
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met leenmannen uitsprak, wat volgens leenrecht behoorde te geschieden.
Zo zien wij als het ware twee verhoudingen, die op dezelfde wijze uit de sfeer van
willekeur en macht in die van het recht zijn overgegaan, nl. die van de horigen tot
hun heer en die van de heren tot de graaf. En in elk van die beide verhoudingen
ontbreekt alle moderne eenvormigheid. Er is een rijke variatie. ‘De rechtsregel vormde
zich, zoals het karrespoor zich langzaam uitdiepte in het zand. Vandaar een eindeloze
afwisseling: bijna geen twee rechten van dezelfde soort waren eender. Schilderachtig
is dat ontegenzeggelijk en op verborgen plekken in de oude rechtsbundels bloeien
nog de kleurige uitdrukkingen, die ontsprongen uit volksverbeelding en volkshumor.’
(Gosses)

De blik naar het Oosten.
Zo is er een groot verschil tussen de toestanden in de kuststreek en die in het
IJselgebied. Aan de kust ten slotte alleen vrije mannen, stroomopwaarts aan de
rivieren de onvrijheid in velerlei variatie. Zoals dat ook het geval was over de huidige
Oostgrenzen van ons land. Want het gebied van de graaf van Gelre had de blik naar
het Oosten en Zuiden gericht. Het lag binnen de sfeer van Keulen, het cultuurcentrum
aan de Rijn. De taal van het graafschap is ‘Oosters’. Dit dialect, dat in de geschriften
in het Saksische deel van ons land werd gebruikt, is eerst in de 17de eeuw geweken
voor het Hollands, de taal, die mèt de vrijheid uit het Westen kwam, van de zeekant.

Hertog Jan I van Brabant.
Maar de banden met het Zuidoosten zijn verbroken door Jan I van Brabant. Zijn
hertogdom reikte van Sambre tot 's-Hertogenbosch. De grens, die de Walen van de
Dietsers scheidt, liep door zijn gebied; de zelfbewuste burgerij van zijn steden eerde
hem evenzeer als de ridderschap. Hij was een ridderfiguur, een grootmeester op het
tournooiveld, een lieveling der vrouwen, een beschermheer van dichters en soms
ook zelf een poëet. Waar zou hij van zingen anders dan van lente en liefde?
Eens meien morghens vroeghe
Was ic upghestaen......
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In een schone tuin vindt hij drie jonkvrouwen en hoorde ze zingen.
Doe groette ic die alrescoenste
Die daer onder stont;
Ic liet mine arme al omme gaen,
Doe ter selver stont;
Ic ' woudese cussen an haren mont,
Si sprac: laet staen, laet staen, laet staen......

Midden in het ridderlijke spel is hij weggerukt, veertig jaar oud, dodelijk gewond
op een tournooi, toen hij juist een nieuw liefdesavontuur begonnen was en een gravin
dacht te ontvoeren......
Maar dit is de ene kant.
Jan I van Brabant was ook een koel en zakelijk politicus. En zó vooral heeft hij
blijvende betekenis. Hij baande zich een weg naar het Oosten; hij wist de bisschop
van Luik naar zijn hand te zetten. Hij strekte de hand uit naar Limburg. Het hertogdom
van die naam had gans andere grenzen dan de tegenwoordige provincie Limburg.
Het lag voor het grootste deel ten Zuidoosten van Maastricht.
In het jaar 1283 stierf Irmgard, de hertogin van Limburg, kinderloos. Vele vorsten
deden hun aanspraken gelden op het opengevallen leen, maar de keizer bepaalde,
dat de weduwnaar van Irmgard, graaf Reinoud van Gelre, het tot zijn dood mocht
besturen.
Jan I van Brabant evenwel rukte naar het Oosten, om het hertogdom in zijn macht
te krijgen. Hij dekte zijn rug, doordat hij de Vlaamse graaf schaakmat zette door een
verbintenis met Floris V van Holland. Bijna alle gegadigden stelden zich tegenover
hem, de graaf van Gelre, de graaf van Luxemburg, en de aartsbisschop van Keulen
met de veelbelovende naam Siegfried nam de leiding van de coalitie.

Slag bij Woeringen.
Hoe diep drong de Brabantse hertog in het gebied van zijn tegenstanders! Vlak bij
Keulen bereikte hij de Rijn. Een walvis op het droge, zei de bisschop, nu nog een
harpoen!
Jan van Heelu heeft de slag bezongen, die een ganse junidag in 1288 duurde.
Ridderlijk ging de Brabantse hertog aan de spits. ‘Nu zal ik zelf de voorste zijn, want
ik ben het best van u allen gewapend. Sluit u dus bij mij aan, ridders en knechten,
opdat men mij van terzijde noch achterwaarts kan aanvallen. Die ons in het
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front willen bespringen, zal ik zó afslaan, dat het ons een ere zal zijn. Ziet gij, dat ik
vlieden of mij overgeven wil - zo eis ik, dat gij mij zult doden.’ Van vlieden of
overgeven was geen sprake. De Brabanders, hoewel in getal in de minderheid, wonnen
door hun geoefendheid.
De graaf van Luxemburg en zijn broers sneuvelden, de aartsbisschop en de graaf
van Gelre werden krijgsgevangen.
De slag bij Woeringen maakte diepe indruk en Waalse en Dietse dichters bezongen
om strijd de Brabantse overwinning.
De macht van de Keulse bisschop was gebroken, Gelre was onmachtig, Brabant
beheerste de handelswegen. De keizer stak geen hand uit om zijn beschermeling te
helpen. Brabant had zich praktisch onafhankelijk gemaakt van het Duitse rijk, zoals
Holland het reeds eerder had gedaan. De banden met het Oosten raakten los. Slechts
de betrekkingen met Frankrijk en Engeland waren voor de Dietse landen nog
belangrijk.
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10. Burgers van Boudewijnsland
De Noormannentijd.
De geschiedenis van Vlaanderen begint met de Noormannen. Zij zijn de verkenners
van de Vlaamse kusten en hebben de armen van de Schelde als hun basis gebruikt.
De Karolingische vorsten hebben de verdediging van de Scheldevallei opgedragen
aan Balduinus ferreus, zoals hij in de oudste kronieken heet, ijzeren Boudewijn. Een
man, die zich met brutaal geweld een weg baande. Een dochter van Karel de Kale,
koning van West-Frankenland, was weduwe van een koning in Engeland en werd
om haar wangedrag verdreven. Boudewijn ontvoerde haar en nam haar tot vrouw.
Dreigementen van zijn koning betaalde hij met gelijke munt: hij zou gemene zaak
maken met de Noormannen. De geestelijkheid bemiddelde en Boudewijn werd als
schoonzoon van Karel de Kale aanvaard. Zijn opvolger, Boudewijn II, was van
hetzelfde kaliber, tot het afschuwelijkste verraad en tot de heerlijkste heldendaden
bereid. Hij liet de aartsbisschop van Reims vermoorden en het oudste Franse
ridderlied, dat bewaard is gebleven, bezingt zijn heldenmoed. Zijn doel bleef altijd
hetzelfde: vermeerdering van macht; de middelen, die hij gebruikte, veranderden zo
vaak het nodig was.
De eerste en de tweede Boudewijn legden zo de grondslagen van een sterke dynastie
in de Scheldevallei. Hun opvolgers bleven in hetzelfde spoor. Robert de Fries verlegde
de zetel der regering naar Brugge, de stad aan het Zwin.

De koopman.
In de oude kronieken wordt niet altijd met waardering over de koopman gesproken.
Ubbo Emmius constateert, dat in het Noorden de boer hoger in aanzien was dan de
koopman.
Een monnik schreef in het begin van de elfde eeuw over de kooplieden van Tiel:
‘Onhandelbare mannen, aan geen tucht onderworpen en die niet volgens de wet
maar volgens hun wens recht doen, en dat is hun door de keizer bij geschrifte vergund
en verzekerd, zeggen zij. Meineed is hun dagelijks werk en in echtbreuk zien zij geen
misdaad. Met heel hun hart leggen zij zich op drinken toe en wie met de luidste stem
gemene taal weet uit te slaan om het gezelschap
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aan het lachen te maken en tot de wijnkroes uit te nodigen, die is bij hen de grote
man.’
Men proeft de overdrijving en partijdigheid in deze schets. Dat neemt niet weg,
dat een Middeleeuws koopman vaak iets van een vrijbuiter had. Doch slechts tot op
zekere hoogte. Er was ook solidariteit, gesproten uit het besef, dat de kooplieden
gemeenschappelijke belangen hebben. Bovenal stellen zij prijs op orde en veiligheid
op marktplein en handelsweg. Het koopmansgilde was de ruggegraat van de stad,
zowel politiek als economisch.

Industrie.
En de bevolking stroomde toe. In de gewesten meer naar het Oosten zou dat niet zó
hebben gekund. Dáár was een groot deel van de bevolking gebonden aan de grond.
Maar hier, in Vlaanderen, woonden vrije mannen, die samenwerkten in de strijd
tegen het water.
Een deel van de vrije mannen ging wonen in de stad en vond werk in de industrie.
De handel brengt meer rijkdom, maar de industrie vraagt meer arbeidskrachten. De
eerste Vlaamse industrie is de lakennijverheid.

Verhouding tot Engeland.
Spoedig konden de kudden schapen, die weidden op de kwelders, niet meer voorzien
in de behoefte aan wol. Daarom werd er wol ingevoerd uit Engeland. Het is weer de
Noormannentijd geweest, waarin het contact tussen Vlaanderen en Engeland werd
gelegd. Dat contact bracht politieke moeilijkheden mee. Vlaanderen was een leen
van de koning van Frankrijk en deze meende dus op Vlaamse hulp te kunnen rekenen
tegen zijn aartsvijand en mededinger, de Engelse koning. Deze laatste wilde
Vlaanderen graag gebruiken als operatiebasis tegen Frankrijk. Boudewijnsland
geraakte in het moeras. Maar het ging niet onder, dank zij de Vlaamse burgers.

Karel de Goede.
Dat werd eerst duidelijk na de dood van Karel de Goede in 1127. Zijn dood was
dramatisch; hij werd door enige dienstmannen vermoord in de kerk van St.-Donaas
te Brugge, terwijl hij geknield
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lag tot gebed, en ten aanschouwe van de priesters en van de armen, aan wie hij
aalmoezen placht te geven.
Karel had geen kinderen en er waren verscheidene pretendenten. De leenheer, de
Franse koning, trachtte het graafschap in deze situatie nauwer aan zich te verbinden,
door het toe te wijzen aan zijn partijganger Willem van Normandië. Intussen hadden
afgevaardigden van de burgerij te Brugge en Gent elkaar beloofd, om een goed man
tot graaf te verkiezen. Het laatste woord zegt genoeg; de burgers nemen de zaak in
eigen handen. Wel accepteerden zij aanvankelijk de candidaat van de leenheer, maar
een jaar later was er overal verzet. Het werd door Engeland gesteund. Willem van
Normandië sneuvelde en de Franse koning moest er in berusten, dat Diederik van
de Elzas het graafschap kreeg. Ditmaal had de Franse koning het niet aan de lijn
kunnen krijgen.

Bouvines.
Bijna een eeuw daarna gelukte het beter. In 1214 was Philips II Augustus, de Franse
koning, overwinnaar bij Bouvines, waar de koning van Engeland en een Welfische
keizer van Duitsland werden verslagen. De Engelse koning Jan zonder Land kwam
beschaamd thuis en moest de Magna Charta geven; de jonge Hohenstauf Frederik II
verving in Duitsland de Welf. Philips II Augustus was de machtige man van het
Westen en bracht Vlaanderen in de positie van een wingewest.

De grauwe massa.
En in dat wingewest ging het hard tegen hard. Eens hadden de bezitloze handwerkers
zich samen met de kooplieden verheugd in de kansen van een nieuwe vrijheid. Maar
nu schifte zich al sterker een bovenlaag af van machtige bezitters, die het heft in
handen hadden en - samenwerkten met de Franse koning. Zij verlamden de actie van
hun eigen graaf; zij hielden de arbeiders er onder. De arbeiders mochten niet wonen
binnen de wallen van de stad. Zij mochten geen messen dragen, de schepenen en
hun knechten wel. ‘Het ging hard tegen hard. De eeuw weerklonk van straatrumoer,
van oploop en verzet. De grauwe massa brulde haar wrok en woede uit, stenen gierden
door de lucht, verborgen messen deden heimelijk werk.’
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Wie schependom koopt,
Die koopt die helle, zijts gewis1)
Want van tienen cume2) één is
Die recht draget die wage.

Zo werd dus de situatie: de oligarchie, de kleine groep machtigen in de steden, werden
niet uit Fransgezindheid, maar uit kansberekening partijgangers van de Franse koning
en noemden zich Leliaerts, naar de leliën in het koningsblazoen. En de vele honderden
handwerkslieden verbonden hun zaak met die van de graaf en noemden zich
Clauwaerts, naar de clauwaert, de zwarte liebaard in het grafelijke wapen. Vlaanderen
de Leeuw!

De graaf gevangen.
Er was geen sprake van, dat de Vlaamse graven zichzelf beschouwden als kampioenen
voor de Dietse cultuur, als aanvoerders van een volk, dat een nationale strijd streed.
Het grafelijk huis van Dampierre was afkomstig uit Champagne en had met Franse
steun in 1246 zich in Vlaanderen en Namen genesteld. Eerst toen Philips de Schone
in 1285 koning van Frankrijk werd, veranderde de situatie. Het werd de Vlaamse
graaf, Guy van Dampierre, duidelijk, dat de nieuwe Franse koning zijn volledige
onderwerping wilde. Het was alleen kortzichtigheid van de Leliaerts, dat zij het niet
zagen. Zij intrigeerden ook met de nieuwe koning tegen hun graaf. En deze zag maar
één weg, om aan totale onderwerping te ontkomen: hij moest zich verbinden met 's
konings vijanden, de Engelsen. De Engelse koningen uit het huis van Plantagenet
waren tegelijk leenmannen van de Franse koning en bestuurden een groot deel van
het Zuidwesten van Frankrijk. Dat moest leiden tot conflicten. De Vlaamse graaf
werd het eens met de Engelse koning en bond de strijd aan met zijn leenheer. Het
werd een debâcle. De Engelsen kwamen te laat en brachten slechts plunderzieke en
tuchteloze troepen. Spoedig trof de Engelse koning een schikking en trok naar zijn
eiland terug. De Vlaamse graaf was een verloren man. Hij werd evenals zijn zoon
Robert van Béthune in Frankrijk gevangengezet. De Franse koning beschikte volledig
over het graafschap; de Leliaerts waren gedienstig, de Clauwaerts morden en liepen
te hoop.

1) Wees daarvan zeker.
2) Nauwelijks.
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Brugse metten.
Het mocht niet baten. Châtillon, des konings stadhouder, rukte Brugge binnen met
zijn Franse ruiters en een schare Leliaerts en de stad verneemt haar vonnis: verlies
van alle privilegiën en slechting der wallen.
Nu plant Pieter de Coninc te Brugge de vaan van de opstand. Hij is een arme
wever, die nooit tien livres rijk is geweest, maar hij heeft de macht van het woord
en stookt het vuur van de haat. Spoedig volgt Gent het voorbeeld van de stad aan het
Zwin. De oproerige steden krijgen een aanvoerder, Willem van Gulik, een kleinzoon
van de graaf. Hij had een geestelijk ambt, want hij was proost in Maastricht, maar
hij droeg liever een harnas dan een geestelijk habijt. Korte tijd heeft hij in Brugge
de leiding gehad, maar hij vluchtte, toen Châtillon tot een strafexpeditie kwam. De
stad gaf zich over, de Fransen rukten binnen, de leiders van het verzet gingen in
ballingschap. En toen is het gebeurd. Het was niet verwacht, veel minder afgesproken,
maar plotseling, bij de intocht, besefte het volk, wat er op het spel stond. Het was,
of angst en wrok ineens een wilde kracht gaven. Het volk roept de ballingen terug
en terwijl het donker wordt, dringen zij de stad binnen. Het is niet moeilijk: de wallen
zijn half geslecht. Het wordt een bloedbad. Breidel is er bij, de sterke slager. De
Coninc komt opdagen. Het is een volksgericht. Kwartier wordt niet gegeven. Schild
en vriend is het wachtwoord. Sjild en friend zeggen de verschrikte Fransen, ruw uit
de slaap gewekt en hun uitspraak verraadt hen. Schild en vriend, schild en vriend,
het klinkt uit de grauwe massa, dreigend, zonder erbarmen. Châtillon ontkomt met
een kleine schare, de rest is gedood. En naast de Franse soldaten liggen de rijke
Leliaerts in dezelfde bloedige dood. Drie dagen later trekt Willem van Gulik de stad
weer binnen, en naast de hoge gestalte van deze man met zijn herculische kracht gaat
De Coninc; gravenzoon en arbeider samen voor Vlaanderen. Brugge wist het, nu
kon er niet meer worden onderhandeld. Het werd vechten tot het bittere einde.

De slag bij Groeningen.
De beslissing viel dicht bij Kortrijk, de 11de juli 1302. Het Franse leger onder Robert
van Artois rukte op: 2000 ridders, waaronder al de grote heren uit Noord-Frankrijk,
en 10.000 man te voet, waaronder boogschutters uit Italië. Op de vlakte van
Groeningen

A. Algra en H. Algra, Dispereert niet. Deel 1

104
lag het Vlaamse leger; geen ruiterij, geen schutters, alleen boeren en arbeiders, met
stormhoed en lans. Verwanten van de graaf, die het Vlaams nauwelijks verstaan,
hebben het commando, Willem van Gulik en Guy van Namen. En Jan van Renesse
uit Zeeland is er bij, want hij is een vijand van het huis van Avesnes, dat door de
Franse koning tegen het Vlaamse gravenhuis wordt uitgespeeld en dat het bewind
in Holland heeft aanvaard. Men telt nauwelijks twintig man te paard in het ganse
leger. Maar het voetvolk sluit zich dicht aaneen; niemand wijkt van zijn plaats; de
lansen vormen een muur. Het terrein belemmert de manoeuvres der ruiterij, de ridders
verliezen het verband, zij worden van hun paard geworpen en zij bieden een losprijs,
als zij de punten der pieken aan alle kanten zien.
IJdele vraag! Honderden worden gedood. De achterhoede, die niet aan de strijd
heeft deelgenomen, vlucht in wilde verwarring. Robert van Artois is dood, de kanselier
des konings is dood, honderden ridders zijn gedood. De arme handwerkers verzamelen
de gouden sporen, waarnaar de slag wordt genoemd. In verre streken doen
teruggekeerde soldeniers uit het verslagen leger geheimzinnige verhalen over deze
onbegrijpelijke nederlaag.

Guido Gezelle.
In de 19e eeuw leefde in Vlaanderen een priester met een dichterziel, kinderlijk en
vroom, teer in zijn gebed en verrukt over de wondere tale van de natuur.
Maar als hij spreekt van Groeningens Grootheid of de Slag van de Gulden Sporen,
hoor dan de andere stem van Guido Gezelle:
Het Vlaamse heer staat immer pal,
daar 't winnen of daar 't sterven zal:
alhier, aldaar, aan lange lansen,
de leeuwen dansen.
De winden schudden met geweld,
de zwarte blomme in 't geluw veld:1)
de kwaden zien, beneên de transen
de leeuwen dansen.

1) De zwarte leeuw op het gouden schild: het wapen van Vlaanderen.
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Met bezemen, zo komen ze af,
om 't Vlaamse volk, als ijdel kaf,
dat 't zweerd onweerd is, af te ransen,
de leeuwen dansen!
Harop! Harop! De trompe steekt,
de boeien los, de handen breekt!
Ter vijand in! Dat op z'n schansen
de leeuwen dansen!
Sta vuist en voet de vane omtrent!
En gij, die God noch ere en kent,
ruimt bane, eer op uwe vege bansen
de leeuwen dansen.

Zo leeft de herinnering aan de Sporenslag in Vlaamse harten. Als een overwinning
van het Vlaamse volk, dat de vreemde Franse heerschappij verdreef en daardoor zich
kon ontwikkelen in vrijheid, in Dietse geest, naar eigen volksaard.
En zo is het. Eerst langzamerhand zijn de Vlamingen het zich zo bewust geworden.
Zij merkten, dat er wel een vrede met het gravenhuis werd gesloten, waarbij de
betekenis van de overwinning bijna geheel werd genegeerd, maar dat de Franse
koning toch in het vervolg voorzichtiger was geworden. Vlaanderen werd géén
wingewest. Het werd cultureel zelfs een voormuur tegen Frankrijk. En ‘De leeuw
van Vlaanderen’ van Hendrik Conscience is het volksboek in de de Scheldevallei.

Samenvatting.
Tussen duin en moeras ging Holland zijn eigen gang, het strekte zijn hand uit naar
de Schelde en het Vlie. Het was zelfstandig tot eenkennigheid toe. In het Noordelijke
terpenland was slechts een brokkelende staatkundige organisatie, maar een oude
vrijheid. In het Oosten week de invloed van de keizer terug en was het overwicht
van Keulen gebroken. En in het Zuiden had Vlaanderen met een harde slag de deur
gegrendeld.
Het begint te dagen.
Wij herkennen ons zelf.
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11. Kerk en klooster
Thaz Eigan Lant.
Er is een tijd geweest, dat de Middeleeuwen werden veracht. Koning Frederik II van
Pruisen weigerde zelfs, het Nibelungenlied, het machtige Middeleeuwse epos van
de trouw, in zijn bibliotheek op te nemen. Hij vond zulke gedichten niet een schot
kruit waard.
Daartegenover heeft de Romantiek met diezelfde Middeleeuwen gedweept. De
Middeleeuwse wereld met zijn ridders, gans in 't staal, en zijn hoofse jonkvrouwen,
een kleurig tafereel tegen een schemerige achtergrond, de Romantiek heeft het telkens
opnieuw beschreven en er haar ideaal in gevonden.
Maar de monnik Otfried, die een halve eeuw na Karel de Grote leefde, spreekt in
zijn Evangeliën-harmonie van het fremidemo lant en het eigan lant. Het vreemde
land is de aarde en het eigen land de hemel. Hier raken wij de tegenstelling tussen
Middeleeuwen en Renaissance. De laatste beweging is vol verrukking over aardse
schoonheid. De Middeleeuwse mens hoort in prediking en liturgisch gezang al naar
de aankondiging van de dies irae, de dag des toorns.
den gewissen dach der wraken,
Och! den dag begint te naken
Die de werelt sal doen blaken;
Wiens gemoet en sal niet schromen
Als ten oordeel sullen comen
Beyde quaden ende vromen!
Alle, die oyt sijn geboren
En ontslapen, met haer oren
De aertsz-engel sullen horen.
Sal de doot als dan niet beven
Als de beenders weder leven
Met haer oude huyt omgeven?
Siet, een boeck wert opgeslagen
Dat ten volle sal gewagen
Hoe hem ieder heeft gedragen.
Alle quaet sal sijn gewroken
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Dat gedaen is of gesproken,
Wat verholen was ontloken.
Ah! wie ist die mij beraen sal
Als ick voor den richter gaen sal
Daer de reynste nau bestaen sal?1)

Dit is de vraag in de Middeleeuwen.

Het schepsel niet.
En in antwoord op die vraag keert de Middeleeuwse vrome zich af van deze zienlijke
wereld. Augustinus had de aarde ondervraagd, en zij zeide: ik ben het niet. Hij
ondervraagde de zee en de afgronden en alle gewemel van levende zielen, en zij
antwoordden: wij zijn niet uw God, zoek Hem boven ons. En als hij dan hoger gaat
zien, de beweeglijke luchten vraagt, dan zeggen ook zij: wij zijn het niet.
‘Wat heb ik lief, als ik U liefheb? Niet schoonheid van het lichaam, niet vergankelijke
bevalligheid, niet de klaarheid van het licht, die zo weldadig voor deze ogen is, niet
zoete melodieën van allerlei gezang, niet de geur van bloemen en zalven en
reukwerken, niet manna en honing, niet wat aangenaam is voor de omarming van
het vlees. Dit alles heb ik niet lief, als ik mijn God liefheb. En toch min ik zeker licht,
een zekere stem, een zekere geur, een zekere spijze, een zekere omarming, als ik
mijn God liefheb, n.l. het licht, de stem, de geur, de spijs, de omarming van mijn
innerlijke mens: waarvoor mijn ziele glanst, wat de ruimte niet bevatten kan, waar
klanken vernomen worden, die de tijd niet meevoert, waar de geuren zijn, die de
wind niet verwaait, waar een spijze is, die door gebruik niet verminderd wordt, en
waar blijft wat verzadigen niet verwijderen kan. Dit is het wat ik min, als ik mijn
God liefheb.’ (Uit Confessiones X)

Contemptus mundi.
Waar zulke stemmen worden beluisterd, daar kàn de beste levenspraktijk worden
gezocht in contemptus mundi, de verzaking van de wereld. Daarvan wordt ook
gesproken in ons doopformulier. Er is hier een kleine spraakverwarring mogelijk.
Want wat is de wereld? Is het de zichtbare schepping? Zo bedoelt het doopformulier
het

1) Vertaling van Jacobus Revius.
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niet. Maar in de Middeleeuwen is het wèl zo opgevat. Daarbij werkten invloeden
door uit de heidense gedachtenwereld, van Plato bovenal. Alles wat zichtbaar is, zo
meende men, behoort tot een lagere wereld, en het is bevrijding en loutering, wanneer
men uit die lagere wereld opstijgt naar een hogere, het rijk, waar de ziel burgeres is.
De aarde is dan hoogstens een ‘schaduw van het hogere licht’.
Kloosterling en kluizenaar zijn naar deze opvatting de mensen, die de vroomheid
het best in praktijk brengen.

De heilige ladder.
En dan is er de idee van de hiërarchie. De onbekende schrijver, die zich uitgaf voor
Dionysius de Areopagiet, spreekt van een hemelse hiërarchie, die bestaat uit drie
triaden. Het dichtst om God staan de serafijnen, daaromheen de cherubijnen en dan
de tronen. De volgende drievoudige gordel omvat de heerschappijen, krachten en
machten. En daaromheen ligt weer een gordel van overheden, aartsengelen en engelen.
‘Onze heilige kerkelijke hiërarchie’, zegt Dionysius, ‘is navolging, symbool van
de hemelse.’ Zoals in de hemel alles in cirkels staat om het goddelijk middelpunt,
zo schaart op aarde zich alles om de bisschop.

Bisschoppen in Nederland.
Eigenlijk zetelde er in het tegenwoordige Nederland slechts één bisschop, n.l. die te
Utrecht. Over zijn politieke positie is in een ander hoofdstuk gehandeld. Zijn geestelijk
gebied bevatte het tegenwoordige Nederland benoorden de grote rivieren en Zeeland,
maar de Ommelanden en Achtkarspelen behoorden bij Munster. Naast zich had hij
een wijbisschop, die o.a. de priesterwijding verrichtte. De bisschop zelf kon daarom
wel jaren in functie zijn, voor hij de bisschoppelijke wijding ontving. Later legde hij
soms de kerkelijke jurisdictie in handen van zijn officiaal en bemoeide zich persoonlijk
alleen met de regering van zijn wereldlijk gebied.
Onder de bisschop stonden de archidiakens, die ieder het toezicht hadden in een
deel van het diocees, en het daartoe jaarlijks afreisden. In een schrikkeljaar placht
de bisschop echter zelf te komen. Op zulk een bezoek van de aartsdiaken of de
bisschop werd een seend gehouden, een kerkelijke rechtszitting, waar handel en
wandel der parochianen werden getoetst. Soms werd een overtreder
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veroordeeld tot een pelgrimstocht naar een verre, heilige plaats, zelfs naar Jeruzalem.
Ook werd gevraagd naar eventuele ketterijen. In heel erge gevallen werd de zondaar
uitgeleverd aan de wereldlijke overheid, die dan meestal korte metten met hem
maakte. De kerk zelf vergiet geen bloed.

Tanchelmus.
Reeds in het begin van de twaalfde eeuw werd een deel van het bisdom door ketterij
verontrust. Tanchelmus was de leider. Wij weten weinig van hem en wat de bronnen
ons berichten, is afkomstig uit de kring zijner bestrijders. In Antwerpen en omstreken,
ook in Zeeland, had hij grote invloed. Zeer vijandig stond hij tegenover de kerk, en
zelf trad hij op als een pralende prelaat.
Hij droeg, gaande als in droom, rozen en goud in 't golvend haar,
Van zijn tartend-schoon kleed
Stonden de plooien stijf en zwaar,
Zilversameet.

Deze verzen zijn van de Joodse dichter Jacob Israël de Haan, die in zijn libertijnse
liederen ook deze vrijgeest bezingt.
Tanchelmus werd ten slotte in Keulen opgesloten, ontsnapte naar Antwerpen en
werd daar in een schuit door een monnik vermoord.

Deken en pastoor.
Onder de aartsdiaken stonden de dekens en onder hen de pastoors.
De pastoor oefende de eigenlijke dagelijkse zielszorg uit. Hij leidde een nederig
bestaan. Er is een tijd geweest, dat de positie van menige ‘pape’ geleek op die van
de Leviet, van wie in Richteren 17 wordt verhaald, dat zijn broodheer Micha tot hem
zeide: Blijf bij mij, en wees mij tot een vader en tot een priester, en ik zal u geven
jaarlijks tien zilverlingen en een stel klederen en uw leeftocht......
Er waren n.l. tal van ‘eigen kerken’. Zij waren het eigendom van een heer, samen
met de kerkelijke goederen; de heer genoot de inkomsten, maar onderhield er een
priester uit. Ook later, toen men niet meer in volstrekte zin van ‘eigen kerken’ kon
spreken, had een heer of ook wel de gezamenlijke grondbezitters der parochie het
patronaatsrecht: zij zochten een pastoor en verzochten aan de bisschop om de wijding,
die altijd plaats had, als er geen ‘wet-
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tige verhindering’ was. De pastoors leefden van de opbrengst der pastorielanden.
Vaak exploiteerden zij die landerijen zelf, ze waren boer, evenals al de gezeten
dorpsbewoners.

Leven der geestelijken.
Menigmaal hebben Middeleeuwse schrijvers geklaagd over het slechte leven der
geestelijken.
In Der Kerken Claghe van Jacob van Maerlant lezen wij, dat het volk verloren
gaat, omdat de herders in weelde ‘hen versmoren’. Veel wolven zijn nu herders, met
‘corten rocke, brede swaerde, lange baerde, diere cledere, hoghe paerde’.
Soms worden er priesters geordend, zonder dat zij in het bezit zijn van een bepaalde
graad. Priesters en altaardienaars leven rijk van wat er geofferd wordt en bezoeken
herbergen.

Celibaat.
Heel lang duurde het, voordat het voorschrift van de Paus, dat de priester ongehuwd
zal leven, overal werd opgevolgd.
Toen in 1219 de Marcellusvloed de dijken aan de Eems had vernield, zag abt Emo
hierin een oordeel Gods vanwege de vele volkszonden, o.a. omdat gehuwden de
priesterwijding ontvingen en gehuwd bleven.
In het dierenepos Van den Vos Reinaerde spot de dichter met de angsten, die de
pastoor uitstond vanwege ‘sijn wijf’. Als Bruun, de beer, verdoofd zich losscheurt
uit de klem, komt hij met een sprong terecht in een
.......... trop van ouden wiven
ende warp er een ghetal van viven
indie riviere, die daer liep,
die wel wijt was ende diep.

Des papen blijdschap is klein, als hij ziet, dat zijn vrouw één van de vijf drenkelingen
is.
Hi riep: ‘siet, edele prochiane
ghindere vloot1) vrouwe Julocke
bede met spillen ende met rocke.
nu toe, die haer helpen mach!

1) Drijft.
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ic gheve hem jaer ende dach
vol pardoen ende aflaet
van alre sonderliker daet.1)

Het heeft wel heel lang geduurd, voordat het celibaat algemeen en streng werd
doorgevoerd. Nog in 1572 had Berlikum een pastoor, Sibrandus Leo, een man van
naam op historisch gebied, die in zijn orde (hij was Praemonstratenser monnik) meer
dan eens vertrouwelijke opdrachten ontving. Hij had een concubine, die hem twee
zonen schonk. Uit een rapport blijkt, dat de bevolking zulk een pastoor niet laag
aansloeg, ja niet zelden hem de voorkeur gaf.

Regel of exces?
We moeten evenwel niet uit het oog verliezen, dat het kwade exces eerder wordt
genoteerd dan het leven naar een goede regel. Daardoor lopen we altijd gevaar, te
veel relief te geven aan de voorvallen, die worden vermeld. Wanneer daar een pastoor
is, die eenvoudig en trouw zijn parochianen voorgaat, de zieken bezoekt, de stervenden
bijstand verleent, dan heeft hij grote kans, dat zijn naam nooit in enige kroniek wordt
vermeld.

Het kerkgebouw.
En vaak moet toch ook zulk een man het geweest zijn, die zijn dienst verrichtte in
het Middeleeuwse kerkgebouw. Eerst waren die gebouwen van hout, zij het op een
stenen fundering. Later kwamen de stenen kerken. Tufsteen werd door rivierschepen
uit Duitsland aangevoerd. Daarna begonnen ook de steenbakkerijen materiaal te
leveren, baksteen in groot formaat, maar nog zonder gestandaardiseerde afmetingen.
Zij gaven oude kerkmuren een levendige aanblik.
De vensters in de muren waren klein: maakte men grote, dan zou de muur te zeer
worden verzwakt.
De kerken waren georiënteerd: de toren aan de Westzijde en het koor aan de
Oostkant. Dus zat de gemeente met het gezicht naar het Oosten. Zo de levenden, zo
de doden. De graven waren parallel met de kerk gedolven, en de dode werd zo
neergelegd,

1) Vooruit nu, wie haar helpen kan, ik geef hem jaar en dag volledige absolutie en aflaat voor
alle zondige daden.
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dat zijn hoofd naar het Westen lag. Zodra hij oprees, moest hij zich dus met zijn
gelaat wenden naar het Oosten. Het Oosten, vanwaar Christus zou komen.

De eerste kloosters.
Benedictus van Nursia, die omstreeks 500 in Italië leefde, heeft het kloosterwezen
voor de volgende eeuwen geregeld en daardoor een stempel gedrukt op de
Middeleeuwse vroomheid. Elke monnik, die zich voorgoed in een Benedictijner
klooster liet opnemen, legde een gelofte af, die voor zijn leven gold. Hij beloofde
daarbij: 1o stabilitas loci, d.i. het voortdurend verblijf in een klooster; 2o conversio
morum, d.i. armoede en kuisheid; 3o oboedientia, d.i. gehoorzaamheid.
In Nederland waren Benedictijner kloosters, o.a. Egmond, dat thans is herbouwd,
en Foswerd (op Ameland). In de 12de eeuw kwamen er nieuwe Benedictijner abdijen
bij, o.a. het dubbelklooster Oostbroek bij Utrecht, de Benedictessenabdij Oudwijk
te Utrecht, het Odulphusklooster voor mannen te Staveren en te Rijnsburg voor
vrouwen. Verder Ruinen in Drente en Weerselo in Overijsel. Iets later ontstonden
in de Ommelanden drie kloosters: Feldwerd bij Appingedam, Selwerd bij Groningen
en Rottum bij Usquert.

Een adellijke vrouwenabdij.
Madzy Dekama, zo staat in de roman van Jacob van Lennep, zat nog beter te paard
dan een Rijnsburgse non. Deze kleine opmerking heeft een schrijfster, Maria Hüffer,
die er in haar kinderjaren door getroffen was, aangespoord, om de abdij van Rijnsburg
te bestuderen. En zij kwam tot de conclusie, dat de opmerking van Van Lennep zo
dwaas niet was. Deze adellijke vrouwenabdij werd omstreeks 1130 door de weduwe
van de Hollandse graaf Floris II gesticht, als een toevluchtsoord voor adellijke
jonkvrouwen. Volgens een later getuigenis bedoelden zulke stichtingen ‘omme in
dezelve te doen onderhouden die edele jonckvrouwen, dochteren ende juffrouwen,
uyt Holland gesproten, tot verlichtinge van edelluyden, met menichte van kinderen
beswaert zijnde, en tot conservatie van de edele geslachten’. Mr. Muller spreekt in
zijn Schetsen uit de Middeleeuwen dan ook van adellijke armenzorg.
Geen wonder, dat in een dergelijk milieu, waar de nonnen mede onderdak kregen,
omdat zij thuis overtollig waren en het adellijk budget te veel zouden belasten, de
toon niet altijd devoot was en
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de wereld niet altijd werd gemeden. Graaf Willem V van Holland kwam in anderhalf
jaar vijf keer met groot gevolg, om er kerkelijke feesten te vieren, maar ook ‘om
metter vrouwen van den cloester te hoveren (een maaltijd te houden) ende te dansen’.

St.-Odulphus.
Van de stichting van dit klooster is een oorkonde bewaard, waaruit blijkt, dat hier
het initiatief is uitgegaan van de burgerij der koopstad. De kerk van Staveren was in
verval, de kanunniken waren in moeilijkheden geraakt, de kerkelijke goederen in
handen van leken gekomen. Toen hebben de burgers een fonds gevormd, de goederen
teruggekocht en ingebracht in een stichting uitsluitend ten bate der kerk, en aan de
bisschop gevraagd, hun arbeid te bekronen, door in de kerk Benedictijnen te plaatsen.
‘Inderdaad een schone daad van de opkomende Nederlandse stadsburgerij, die zich
hier voor de eerste keer geldelijke offers getroostte ter verbetering van de kerkelijke
toestanden in haar stad......’

Cisterciënsers.
Terwijl in de 12de eeuw nieuwe Benedictijner abdijen werden gesticht, deden in
diezelfde eeuw twee nieuwe orden haar intocht in Nederland. De nieuwe orden
bedoelden reformatie door groter strengheid. Omdat de hervormingen van Cluny in
de Benedictijner orde hun niet radicaal genoeg waren, trokken Robert van Solesne
en Stefanus Hardings zich terug naar het stille Citeaux bij Dijon. De nieuwe, door
hen gestichte orde wordt naar deze plaats die der Cisterciënsers genoemd. Of ook
wel die der Bernardijnen, omdat Bernard van Clairveaux de orde tot grote bloei
bracht.
In 1165 werd in de Nederlanden het eerste Cisterciënser klooster gesticht, n.l.
Claerkamp bij Rinsumageest. Mannen van aanzien waren de abten van dit klooster;
abt Wibrandus correspondeerde in 1337 met de koning van Frankrijk. Dat aanzien
vloeide ook daaruit voort, dat Claerkamp de moeder werd van andere kloosters, die
zelf ook weer nieuwe stichtingen in het leven riepen.
Zo ontstond er een kloosterfamilie van ten slotte 20 stichtingen: Pyla, Timele, Ter
Yle en Meerhuizen* in Oost-Friesland, de abdij van Aduard, later beroemd om haar
school, Essen* bij Groningen, Menterne (Termunten), het Grijzevrouwenklooster te
Nieuwolda* (Oldambt), Trimunt* te Marum, St.-Anna* te Den Boer, dus zes in de
Ommelanden; dan in Westerlauwers Friesland: Bloemkamp bij
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Hartwerd. Syon* bij Niawier, Genezareth* bij Hallum, Nijeklooster* te
Scharnegoutum, het Gerkeklooster te Stroobos, Galilea* bij Burum, Steenkerk* bij
Heerenveen. Dan nog Maria-kamp* bij Assen en later Sibculo bij Hardenberg. De
kloosters met een * gemerkt, zijn vrouwenkloosters.

Grondbezit.
De Cisterciënser monniken hebben zich bijzonder toegelegd op de landbouw. Het
klooster Claerkamp bezat ongeveer 2000 ha. grond. Bovendien behoorde het eiland
Schiermonnikoog aan dit klooster. De Cisterciënsers werden ‘schiere monniken’
genoemd (schier = grijs).
Daar nu het Noorden als met kloosters was overdekt, behoeft het niet te
verwonderen, dat daar in sommige streken 40% van de grond aan kerken en kloosters
toebehoorde. Nu is de kloostertijd de periode van de hevige aanvallen der wassende
zee. Telkens lezen wij van overstromingen. De monniken hebben in de strijd tegen
het water in het voorste gelid gestaan. Nòg is hun werk op de kaart af te lezen in
namen als Monnikendam en Munnikezijl. Op het einde van de Middeleeuwen hadden
in de Ommelanden drie abten samen de leiding van alle waterschappen in handen.

Conversen.
Het uitgestrekte grondbezit vroeg zoveel werkkrachten, dat de monniken het alleen
niet afkonden. Daarom werden aan het klooster conversen verbonden, mannen, die
gehoorzaamheid aan de abt beloofden en ongehuwd moesten blijven. Zij deden het
boerenwerk en woonden op uithoven of grangiae. Maar als het klooster in een vete
werd betrokken, vormden zij ook een schare gedisciplineerde en hardhandige strijders,
die de wereldlijke invloed van de abt niet weinig verhoogden. De abt van Claerkamp
had dan ook te Leeuwarden een huis aan de Tweebaksmarkt, waar hij vertoefde, zo
vaak hij als aanzienlijk prelaat de Statenzittingen bijwoonde.

Meiers.
In latere tijd verminderde het aantal conversen en werden vele kloosterlanderijen
verpacht aan de zgn. meiers. Toen in de tijd van de Reformatie de kloosters door de
Staten werden opgeheven en de landerijen werden verbeurd verklaard, deden de
Staten van
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Stad en Lande moeite om de meiers op de hoeven te houden. Juist die meiers kregen
een vaste positie, de pacht werd telkens tegen betaling van een ‘geschenk’ verlengd;
ten slotte werd zij erfelijk. Zó groeide het beklemrecht, dat de boerenstand in
Groningen een maatschappelijk sterke positie gaf.

De zadeldaktorens.
Maar niet alleen op agrarisch gebied waren de Cisterciënsers pioniers. ‘Een geheel
nieuwe cultuurperiode brak aan door de komst van deze bij uitstek praktische mannen.
Zij schiepen een fraaiere architectuur in kerk en kloosterbouw.’ Maar ten onrechte
zijn de bekende zadeldaktorens van onze Friese en Groningse dorpskerken, die aan
het landschap zijn schilderachtig aanzien geven, aan deze kloosterlingen
toegeschreven.

De Praemonstratensers.
De Cisterciënsers vernieuwden de Benedictijnerorde; de Praemonstratensers of
Norbertijnen gaven nieuwe klem aan de regels, die aan Augustinus werden
toegeschreven. Ook de ‘orde van Praemonstreit’ ontstond in Frankrijk, in de
Kerstnacht van 1120, toen Norbert met enkele volgelingen de kersthymnen zong en
bij Laon in Noord-Frankrijk de plaats koos, waar het klooster verrijzen zou, de plaats,
die hem, naar hij geloofde, door God was gewezen, en die hij daarom pratum
monstratum1) noemde. De nieuwe orde hield zich, in tegenstelling met de
Cisterciënsers, ook bezig met zielszorg. Bij de kloosters werden kerken geïncor
poreerd, d.w.z. de abdij deed een van de leden der orde het priesterambt waarnemen.
Evenals de Cisterciënsers hadden zij op hun goederen een groot aantal conversen.
Meermalen stonden deze conversen gewapend tegenover elkaar. Men spreekt in
Friesland van de strijd van Schieringers en Vetkopers. De eerste naam is waarschijnlijk
ontleend aan het schiere (grijze) habijt van de Cisterciënsers, terwijl de naam
Vetkopers een herinnering zou zijn aan het feit, dat de Praemonstratensers vooral
aan vetweiderij deden.

1) Aangewezen weideveld.
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Geestelijke aristocratie.
De Praemonstratensers vertoonden een geestelijke aristocratie en menig zoon uit een
aanzienlijk geslacht tooide zich met het witte kleed der orde. Een Norbertijner monnik
kende tafelmanieren, hield van een geestig gesprek en waardeerde een fraai gedicht.
Maar tegelijk was hij onderworpen aan strenge tucht. Het gebruik van vlees was
verboden; door vasten en geseling moest de lust worden gebannen; dagelijks werden
de boetpsalmen gelezen.

De abdijen.
Deze orde kwam het eerst in Zeeland, toen Tanchelmus daar de zielen verleidde. Om
zijn invloed te breken, riep de bisschop de hulp der Norbertijnen in. Zij zetten zich
neer in Middelburg. Daarop volgde de stichting van Mariënweerd bij Beesd in de
Betuwe, waaruit Berne sproot bij Heusden. In 1163 stichtte Frederik van Hallum het
klooster Mariëngaard te Hallum, dat weer acht nieuwe kloosters in het leven riep.
Tussen Vlie en Lauwers lagen 32 Praemonstratenser kloosters en Oostergo werd het
witte Oostergo genoemd naar deze orde in wit habijt.
In 1287, toen door drie visitatores de gevolgen van een zware overstromingsramp
werden nagegaan, bleken er in Dokkum en Mariëngaard 400 kloosterlingen te zijn
en in Lidlum 600.

Lidlum.
Dit laatste klooster stond dicht bij Tzummarum. Sibrandus Leo, die wij hiervoor
reeds vermeldden, vertelt van de stichting het volgende:
‘Te Lidlum in Westergo tussen Tjummarum en Oosterbierum, niet ver
van de zee, leefde tegen het einde van de twaalfde eeuw een rijk man. Hij
was niet getrouwd en zijn naam was Sibo. Deze Sibo was een man van
vurig geloof en het Evangelie was zijn levensregel.
Zo weinig was Sibo aan zijn bezittingen gehecht, dat hij besloot, van alles
afstand te doen. Bovendien wilde hij heel zijn persoon in dienst stellen
van de Allerhoogste en zijn huis te Lidlum liet hij inrichten als klooster.
Hij kwam echter tot het inzicht, dat hij alleen nooit in staat zou zijn, om
zijn plannen te verwezenlijken.
Door omstandigheden kwam hij in aanraking met een man,
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die met soortgelijke plannen rondliep als hijzelf. Het was Tjalling Donia
van Benneterp bij Winsum.
Met vereende krachten en gedreven door eenzelfde ideaal, richtten ze nu
een klein kloostertje in en toen het klaar was, wilden ze zich aansluiten
bij de orde van de reguliere kanunniken, welke destijds in Friesland het
meest in aanzien stond.’
Zij sloten zich dan ook inderdaad aan bij het klooster van Ludingakerk ten Westen
van Franeker, maar daar het leven der kanunniken daar lang niet streng was, besloten
Sibo en Tjalling van kleed te veranderen.
‘Derhalve begaf Sibo zich tot de eerbiedwaardige Vader Ento, de abt van
Mariëngaarde, en legde aan deze zijn verlangen bloot, om de band met de
kanunniken van Ludingakerk te verbreken en de strengere levenswijs der
Praemonstratensers te aanvaarden.
Ento, die er naar streefde om de orde van Praemonstreit zoveel mogelijk
te verbreiden, liet zich gemakkelijk voor dit voorstel winnen. Hij nam Sibo
met de zijnen in de orde op en dezen verwisselden het zwarte gewaad van
de reguliere kanunniken met het witte habijt van de Praemonstratensers.
Het stichtingsjaar van het Praemonstratenser klooster te Lidlum is derhalve
1182, zeven jaar nadat de zalige Fredericus, de stichter van Mariëngaarde
en van Bethlehem (Bartlehiem), gestorven was.’
(Vert. van Dr. Onnings O.F.M.)
Men krijgt door zulk een verhaal een idee van het ontstaan van zulk een klooster.
Heel dikwijls is het een rijke grondbezitter, die de wereld verzaakt. Een heel enkele
maal herinnert de naam van het klooster nog aan de stichter, b.v. Gerkeklooster.

Wittewierum.
Maar al deze kloosters werden overtroffen door de abdij Bloemhof te Wittewierum1)
bij Appingedam, die in 1287 1000 monniken telde. Hier werd de beroemde
kloosterkroniek geschreven, die bijna de gehele 13de eeuw beslaat, de kroniek van
Emo en Menko. In opdracht van het bestuur der Algemene Vereniging ‘Groningen’
werd zij uit het Latijn vertaald en zo voor ieder toegankelijk gemaakt.

1) Wittewierum naar de witte kledij.
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De schrijvers, de abten Emo en Menko en een ongenoemde, zijn mannen van studie.
Zij verhalen breed en schilderachtig, en dikwijls ook weiden zij uit over allerlei
theologische en andere wetenschappelijke onderwerpen. Hun werk is een bron van
de eerste rang voor de geschiedenis van de Ommelanden.
Zo beschijft Emo de Marcellusvloed uit het jaar 1219. De Zuidwestenwind, met
hagel gepaard, had de arme stervelingen onbarmhartig geteisterd.
‘Toen de mensen om hun woningen te bevestigen, merendeels tot
zonsondergang en later hadden gewerkt, de woede van de Oceaan in het
geheel niet vrezende, en zij tegen het uur van slapen gaan in elk opzicht
schenen veilig te zijn, week opeens de wrede West-Zuid-Westenwind voor
de gruwzame Noord-Westenwind, de nevenman van de Westenwind aan
de Noordkant. Daar door de West-Zuid-Westtenwind de zee tot de bodem
toe in beweging was gebracht, kwam zij door de aanstormende
Noordwester over haar oevers en stortte zich in veel zwellende golvingen
als van kokend water uit. Zij overweldigde voornamelijk de kusten van
Friesland, werd sterk als de plotselinge dood en rukte in onweerstaanbare
aanval de woningen der armen en de huizen der rijken weg, zoals iemand
heeft gezegd: “De dood schopt gelijkelijk hutten en torens van armen en
rijken omver.” Indien iets weerstand bood, scherpte de woede de verderf
brengende wapens en als met menselijk verstand begaafd, liep zij vóór het
bespringen terug en week in schijn, om des te heviger aan te vallen, totdat
zij door menigvuldige aanvallen ook de stutten der huizen, al ondermijnend
en brekend, omverwierp. Hadden de mensen zich, als gezegd, tegen
slapenstijd veilig gewaand, nu het geweld der zee plotseling groter werd
en bijna gedurende een uur van de nacht bleef toenemen, begonnen de
ongelukkige stervelingen te vluchten. Zij klommen op de zolders van hun
huizen, liepen in plaats van op de grond over de balken, en gaten in de
daken makende, achtten zij het hun veiligste toevlucht, niet ónder maar
óp de daken verblijf te houden. Velen, die de storm wilden weerstaan om
hun vergankelijk goed te behouden, maar het niet konden, vergingen zelf,
daar het geweld van het aanstromend water hun niet toeliet op de grond
staande te blijven. O, smart en zuchting! Mensen in de baren te zien
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slingeren als zeedieren tot zwemmen geboren; ongelukkigen, die op enige
samengebonden balken of op hooi en stro, zonder schip, voeren waarheen
het geweld der zee hen sleepte! Bij deze overstroming zijn duizenden
mannen, vrouwen en kinderen omgekomen en kerkgebouwen verwoest.’
(Vert. van Ds. Douma)

De kloostergebouwen.
Juist in dagen, dat het land geteisterd werd, stond daar het kloostercomplex als een
fors geheel, dat veiligheid beloofde. Door gracht en muur omgeven, verrees een kerk,
liefst met een hoge toren, want kloosters dichtbij elkaar in de buurt trachtten elkaar
met de hoogte van de toren te overtroeven. Verder de statige kloostergebouwen, het
dormter of de slaapzaal, het reefter of eetzaal, de kapittelzaal, de kamer van de abt,
vertrekken voor de gasten, voor de conversen, de zieken...... Dan was er een bakhuis,
een brouwhuis (het kloosterbier was goed), een voorraadschuur en kelders. Het
opperbestuur over de honderden, die hier woonden en werkten, voerde de abt, vaak
een man uit een aanzienlijk geslacht. Hij had zijn eigen inkomen, om zijn stand te
kunnen ophouden. Onder hem stonden de prior en de sub-prior en dan was er een
kapelaan, een hofmeester, een brouwmeester enz.

De klokken.
De klokken zorgden voor het ritme van het kloosterleven. De dag begon heel vroeg
met de metten. ‘Te nacht, te mettentijd’ staat in de Esmoreit. Dan volgde de tweede
dienst, de prima (de eerste ure), waarbij het buiten nog ‘priemdonker’ kon zijn.
Vervolgens de tertia, de sexta, de nona (negende ure) of noen, de tijd van het
middagmaal,-de vesper en eindelijk de complete.
Zij schenen te nodigen, die klokken. Telkens kwamen er jonge mannen, die het
ordekleed wilden dragen. Eerst werd zulk een jonge man enige tijd beproefd, dan
werd hij noviet.
Na een jaar als zodanig onder toezicht te hebben gestaan van de magister der
novieten, die streng op zijn studie let en zijn biechtvader is, volgt de eigenlijke
professie. De kern daarvan is de voorlezing van de door de profes eigenhandig
geschreven gelofteakte, die na door de abt getekend te zijn op het altaar wordt gelegd.
En dan ving voorgoed het leven aan van stilte en arbeid, volharding en tucht. In de
kloostercel bloeiden de bloemen der mys-

A. Algra en H. Algra, Dispereert niet. Deel 1

120
tiek en ontstonden spinsels van Middeleeuwse geleerdheid. En later, óók in de
kloostercel, zocht Luther in vasten en bidden de hemel te bestormen en ervoer, dat
hij gebonden was aan de aarde.
Totdat Von Staupitz hem in de geest van Augustinus wees op de Goddelijke
genade. Ook voor wie terzijde van de grote stroom van het wereldleven telkens
hetzelfde veilig afgebakende pad gaat, is er maar één blijde boodschap, genade
alléén......

De Flagellanten.
En buiten het klooster, daar werden soms rauwe stemmen gehoord, die riepen om
zielerust.
In het voorjaar van 1348 kwamen per schip een aantal Genuezen in hun vaderstad
terug uit Gaffa in de Krim, waar zij zich tegen de Tartaren hadden verdedigd. De
vijanden hadden het beleg moeten opbreken, omdat de pest in hun rijen verwoestingen
aanrichtte, doch ook de belegerden telden vele slachtoffers. Twee dagen, nadat de
Genuezen uit dit oord van verschrikking weer thuis waren, brak ook in Genua de
pest uit. Zij verbreidde zich snel over West-Europa. In Florence stierf drie vijfde van
de bevolking; in geheel Europa wordt het getal doden op één vierde of één derde der
bevolking geschat. Ook in de Nederlanden moet de sterfte geweldig zijn geweest.
Het volk werd door angst overweldigd, angst voor ‘de zwarte dood’. Er werden
optochten georganiseerd van ‘geselaars’ of flagellanten. In de zomer van 1359
ondernamen 400 Dordtenaren en 300 inwoners van Sluis zulk een tocht over Leuven
en Vlaanderen naar Doornik. Zodra de processie in een stad kwam, geselden de
deelnemers zich en werd de leis gezongen:
nu slaet u seer door Christus leer
door Godt soe laet de sonden meer.

De flagellanten waren anti-kerkelijk in hun uitingen en weerden de geestelijken uit
hun midden.

De Decamerone.
Toen de Zwarte Dood in Florence woedde, ontweken tien jonge mensen de stad,
zeven meisjes en drie jongelingen. Zij kortten de tijd, doordat ieder dagelijks, tien
dagen lang, een verhaal vertelde. Zo stelt Boccacio het voor in zijn Decamerone (tien
dagen), de verhalenbundel, die een meesterstuk is van vertelkunst en een spiegel van
zeer lichte Italiaanse zeden. Dit tafereel is een tegenhanger
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van dat der geselaars. En in òns land kende men het in de Middeleeuwen niet; alleen
de Latijnse werken van Boccacio waren toen bekend. Later, in de 16 eeuw, werd het
voor de Nederlander toegankelijk, toen Coornhert de Lustige Historiën vertaalde.
Het is de Renaissance, die het leven van louter aards geluk gaat prijzen, en daarmee
de Roomse kerk en de Middeleeuwen de rug toekeert.
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12. Het zwaard voor pelgrimsstaf geheven
Wat stormen, welk een reeks van nieuwe worstelingen,
onvruchtbaar lang, zo 't scheen, maar kiem van groter dingen!
Zie! 't Westen werpt zich op het Oosten bij de kreet,
van Clermont uitgegaan: ‘God wil het!’, leus en eed
dier in gestalte en hart onovertroffen Ridd'ren,
(voor wie de Bondgenoot het eerst moest leren sidd'ren!)
gekleed in ijzer en van ijzer zelf. Naar 't graf
des Heil'gen trekken ze op, het zwaard voor pelgrimsstaf
geheven, om die grond, vóór 't rijpen van Gods tijden
(Bij- tegen wangeloof!) van d'Islam rein te strijden!
Ai! zoek de Levende niet bij de doôn! noch wacht
van 't ijdel zelfgekwel, van de ijz'ren heldenkracht,
triumfen, die alleen Gods waarheid kan behalen.
Het Oosten staat nu nog. Uw negen tochten falen!

Zo heeft Da Costa de Kruistochten geschilderd in Hagar, het dichtwerk, waarin hij
Hagar tegenover Sara, Ismaël tegenover Izaäk en het Christendom tegenover de Islam
stelt.

De Mohammedaanse wereld.
Karel de Grote had officiële betrekkingen onderhouden met Haroen el Raschid, de
khalif van Bagdad. Toen reeds was daar in het Oosten de Islamietische wereld. Een
wereld van geheimzinnige nachten, waarin een sprookjesliteratuur opbloeide, en
tegelijk een wereld, waarin de exacte wetenschappen werden beoefend. Maar het
aanzien van deze wereld veranderde, toen de Seldsjukken kwamen. Zij zijn geen
volk, maar een horde, genoemd naar hun aanvoerder Seldsjuk. Naast vele andere
stammen volgden de Turken diens vaandel. Toen deze strijdbare groepen in het
Oosters khalifaat een overheersende positie verwierven, kreeg het een militant
karakter. Tegelijkertijd nam de aanvalskracht in het Westen toe. De Noormannen,
die zich in Frankrijk en Zuid-Italië hadden gevestigd, waren tot het Christendom
overgegaan. Hun strijdbaarheid was er niet door verminderd. Zij werd er alleen anders
door gericht; de Normandiërs werden hulptroepen voor de Paus. Zo maakten Rome
en Bagdad zich strijdvaardig.
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De pelgrims.
Het conflict ontstond door wat de pelgrims verhaalden. Reeds lang had Jeruzalem
de belangstelling van het Westen. Als in Rome de graven der Apostelen werden
gebouwd, zou men dan niet veel meer de plaats eren, waar het graf was van de Heiland
en waar het grootste van alle wonderen, Zijn verrijzenis uit de doden, was geschied?
Vooral in de 11de eeuw ging er een stroom van pelgrims naar Jeruzalem. Bisschop
Willem I van Utrecht toog er heen met andere kerkvorsten in een weidse stoet. Op
deze tocht werd een grote praal ten toon gespreid. Hielden de pelgrims ergens stil,
dan werden de bisschoppelijke plechtgewaden ter bezichtiging gesteld. Ook voerden
zij gouden en zilveren vaatwerk mee. Geen wonder, dat zij drie dagen lang slaags
waren met duizenden roofzuchtige Saracenen. Slechts een derde deel der 7000
tochtgenoten keerde behouden terug. Hertog Robert van Normandië ondernam de
tocht, omdat hij daarmee de moord op zijn broeder moest boeten. In Azië werd hij
ziek, en hij liet zich door Saracenen in een draagstoel verder dragen. ‘Hem was het
daarbij te moede, alsof hij door duivelen naar het Paradijs werd gedragen.’ Intussen
kwam een stroom van klachten naar het Westen, want de mishandeling der pelgrims
werd ondragelijk.

Clermont.
Paus Urbanus II, die een tijdlang in Zuid-Italië had gewoond, waar de mishandelden
op de terugreis het eerst hun verslag konden doen, nam het initiatief. Hij kwam over
de Alpen naar Frankrijk. Zijn reis was een demonstratie: de kracht van het verjongde
pausdom zou zich doen gelden in Frankrijk. De koning van dat land werd wegens
onzedelijkheid in de ban gedaan. En nadat zo zijn gezag was gebleken, ging de Paus
over tot de grote plechtigheid, die zorgvuldig was voorbereid. Een grote menigte
stroomde samen op het plein, geestelijken en leken, ridders en boeren, die met
elkander heel de Romaanse wereld vertegenwoordigden. Van een tribune hield de
Paus een rede, schilderde het lijden der pelgrims en riep op tot de strijd. ‘God wil
het!’ was het antwoord. Bisschop Ademar van Puy boog zich op een knie en vroeg
verlof, om aan de tocht deel te nemen. Hij ontving het met des Pausen zegen en de
opdracht, diens vertegenwoordiger te zijn bij de onderneming. De synode van
Clermont beloofde aflaat aan allen, die uit zuivere motieven zich zouden aansluiten.
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Een mooi verhaal.
En dan is er in de Nederlandse schoolboeken het mooie verhaal, dat de kruistochten
een einde hebben gemaakt aan de lijfeigenschap, doordat de Paus alle lijfeigenen,
die ter kruisvaart gingen, vrij verklaarde. Er is geen enkel authentiek stuk, dat iets
in die geest bevat. Het was ook niet te verwachten, omdat een dergelijk ingrijpen in
de maatschappelijke en privaatrechtelijke verhoudingen buiten de bevoegdheid van
de Paus zou gelegen hebben. En voor de Nederlanden is het verhaal geheel
onmogelijk, omdat hier in de kruistochtentijd geen lijfeigenen of slaven waren. In
sommige streken wel horigen, maar dat is heel iets anders.
Dr. G. Gorris heeft de oorsprong van deze merkwaardige legende onderzocht, en
het blijkt, dat zij een speciaal-Nederlandse schoolboekentraditie is, wat betreft het
pauselijk voorschrift. In Duitse boeken komt wel voor, dat de slaven vrij werden,
maar zonder dat van een verklaring van de Paus wordt gerept. Engelse en Franse
schrijvers maken er in het geheel geen melding van. Het schijnt, dat de oorsprong
moet worden gezocht in een Middeleeuwse aantekening, die aldus luidt: ‘Zulk een
grote beweging is ontstaan onder mannen en vrouwen in alle plaatsen, dat allen de
heilige tocht schenen te willen ondernemen. De vader durfde de zoon niet terughouden
noch de echtgenote haar man; ook durfde de heer zijn slaaf niet verhinderen; aan
allen stond de tocht vrij door de vreze Gods en de liefde tot Hem’. Van dit
niet-durven-verhinderen is eerst een niet-mogen gemaakt, en toen kon het verhaal
verder worden uitgesponnen.

Godfried van Bouillon.
Voordat de eerste goed uitgeruste tocht werd ondernomen, hadden ongeregelde
benden zich reeds naar het Oosten gespoed; zij vermoordden de Joden in de Rijnstreek,
roofden het vee van de Bulgaren en kwamen om op de zware weg.
De eerste grote tocht werd ondernomen in 1096 onder leiding van Godfried van
Bouillon. Hij was hertog van Neder-Lotharingen en stond dus formeel aan de spits
van de graven aan Maas en Schelde, maar zijn macht betekende als zodanig weinig.
Hij kon alleen steunen op zijn goederen in de Ardennen en in het markgraafschap
Antwerpen. Zijn historische betekenis ontleent hij uitsluitend aan zijn tocht naar het
Heilige Land. Terecht heeft de historie hem geëerd als de zuiverste belichaming van
het ideaal
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van de kruisridder. En zij, die hem volgden, ridders uit Walenland en Vlaanderen,
uit Holland ook en uit Duitsland links van de Rijn, deelden zijn Christelijk-ridderlijke
idealen, beschouwden zich als dienaren van de Paus, zagen hun tocht als een Europese
onderneming. De legers van Raymond van Toulouse en Bohemund van Tarente,
Romaans-nationalistisch, kenden meer de zucht naar avontuur en de begeerte naar
buit. Het kruisleger, dat onder Godfried optrok, stond hoger in zijn idealen en schaarde
zich om de man, die wel geringe wereldlijke macht had, maar die tot Walen en
Vlamingen ieder in hun eigen taal sprak, hun zeden en gemoedsaard kende en door
zijn vroomheid hun ten voorbeeld was.
De tocht ging over Constantinopel, waar keizer Alexius Commenus, die niet voor
de kruisvaarders sidderde, hen dwong tot het afleggen van de leeneed in zijn handen.
In 1099 werd Jeruzalem bereikt. Vol ontroering bogen de ridders het hoofd tot
gebed en veroverden daarna de stad in urenlange bittere strijd. Godfried weigerde
de koningskroon te dragen in de stad, waar Christus met doornen was gekroond, en
wenste niet meer dan de titel ‘Beschermer van het Heilige Graf’. Er werden
verschillende leenstaatjes gevormd, zwak georganiseerd en zonder veel samenhang.

Verdere tochten.
De tweede kruistocht werd reeds een mislukking. Twee legers, een onder leiding van
de Duitse koning Koenraad, het andere onder koning Lodewijk VII van Frankrijk,
trokken naar het Oosten, maar smolten in Klein-Azië weg door besmettelijke ziekten,
ontberingen en aanvallen van de Turken. Het relaas van deze tocht doet denken aan
de ondergang van het Napoleontische leger in Rusland.
Ook op andere plaatsen wist de kerk de activiteit van de ridderschap te gebruiken
om de uitwendige positie van het Christendom te versterken. In de lente van 1147
vertrok een groot aantal Vlaamse, Noordnederlandse en Engelse kruisvaarders over
zee naar Syrië. Maar onderweg landden zij in Portugal en hielpen daar de belangrijke
stad Lissabon op de Muzelmannen te veroveren.
In hetzelfde jaar trokken Noordduitse vorsten over de Elbe, om de heidense
bevolking van Mecklenburg en Pommeren met het zwaard te bekeren. Geleidelijk
werden de aldaar op de Slaven veroverde gebieden gekoloniseerd. Cisterciënser
monniken en vrije
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boeren uit de Nederlanden hebben ten Oosten van de Elbe vele landerijen in cultuur
gebracht.

De derde kruistocht.
In 1187 schrok Europa op bij de tijding, dat Jeruzalem weer in handen der ongelovigen
was gevallen. Heel het Westen kwam in beweging, om die smaad te wreken. De
derde kruistocht werd geleid door drie vermaarde vorsten: Frederik Barbarossa,
keizer van Duitsland, de ridderlijke en wijze landsvader, Philips II Augustus, de
schrandere koning van Frankrijk en Richard Leeuwenhart van Engeland, een koene
houwdegen.
Fel werd er gestreden bij Iconium, waar de keizer de zege bevocht, maar niet
zonder zware verliezen. Steeds was aan 's keizers zijde graaf Floris III van Holland,
die in de oorlog dikwijls grote roem behaalde.
Aan het riviertje de Salef trof het kruisleger een grote ramp.
Alse de Keyser 't water ziet
Lopende claer ende wit, Hi was bezweet ende seer verhit
Ende wilde wasschen sine lede, Hi ontclede hem ter stede,
Alse die swimmen conde wel,
Ende tiersten dat hi in den stroom vel,
Droughene de stroom wech met ghewout1),
Ende hi verdranc int water cout......

Floris III overleefde zijn heer niet lang: hij stierf te Antiochië aan de pest. De
kruistocht liep uit op een mislukking, mede door de onderlinge twisten van Engelsen
en Fransen.

Olivier van Keulen.
Paus Innocentius III begreep, dat men niet in deze mislukking mocht berusten.
Magister Olivier van Keulen bracht de roepstem van de Paus naar de gouwen aan
de Noordzee. Hij zelf verhaalt met geestdrift van het resultaat, dat hij onder
wonderlijke medewerking des hemels bereikte. In Bedum en Surhuizum werden
tijdens de prediking kruisen in de lucht gezien. Het wonder her-

1) Voerde hem de stroom weg met geweld.
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haalde zich in Dokkum, de plaats, waar Bonifacius de martelaarskroon verwierf:
‘Aldaar verscheen op de dag van die heilige (5 juni 1214), terwijl vele
duizenden tot het houden der processie waren samengevloeid, een groot
en wit kruis, waarvan de dwarsbalk enigszins anders dan de andere balk
gevormd was. Dit teken zagen wij allen. Het bewoog zich allengskens van
het Noorden naar het Zuiden.’

De tocht over zee.
Een der aanvoerders van de tocht was graaf Willem I van Holland, die ook in Friesland
het bewind had gevoerd en wiens naam aan beide kanten van de Zuiderzee een goede
klank had. In 1216 begon de tocht; 212 schepen voeren de Maasmond uit en 80
andere bereikten langs de Lauwers de zee. De zeereis is beschreven door een
tochtgenoot, die zijn verhaal voor de kroniek van Emo en Menko afstond.
In Lissabon zagen zij het graf van Poptetus Ulvinga (letterlijk Wolvenzoon), die
in 1147 bij de verovering der stad was gesneuveld. En wéér blijkt de geestdrift, die
tot wondergeloof groeide:
‘Aan de Oostkant buiten de stad is een eerbiedwaardig klooster, waar
een palmboom wordt gewezen, die prachtig hoog rijst op het graf van de
martelaar des Heren Jezus Christus, nl. Poptetus Ulvinga. Deze, na zijn
naam in Heinricus te hebben veranderd, was vóór zeventig jaren een
hoofdman in de krijgsdienst van Christus en eindigde daar met zijn
wapendrager zijn leven in Christus. Door goddelijke openbaring heilig
verklaard, verheugt hij zich nu in tijdelijke en eeuwige glorie.’
Door de bijgelovige toevoegsels heen straalt toch bij herhaling de gedachte: een
krijgsknecht van Jezus Christus.

Legendevorming.
Als we nu een kroniek, die een paar eeuwen later geschreven werd, opslaan, dan
blijkt, hoe merkwaardig de legende is gegroeid. Want dan lezen wij van Poptetus:

A. Algra en H. Algra, Dispereert niet. Deel 1

128
‘Toen het kruisleger zich in Portugal bevond, was er in het het leger een
opperste, geheten Poptatus, een oud man, zeer godvruchtig, en geboortig
uit Wuite (waarschijnlijk in Oost-Friesland). Deze Poptatus riep met luider
stemme, toen zij in de strijd gingen: “Strijdt Gods strijd met opgewektheid
en beschermt het land, want, hetzij wij de strijd winnen, hetzij wij die
verliezen, of allen verslagen worden, het eeuwige leven wordt ons zonder
twijfel gegeven.” Als hij dit gezegd had, zo werd de hemel geopend en
Sint Mauricius met een grote schaar ridders ging in de lucht voor het heir
uit en verjoeg de heidenen. Als de strijd gewonnen, de stad ontzet was en
Poptatus zich ontwapende, werd hij door een heiden ter neder geschoten,
die aan de berg verscholen lag. Zo stierf hij in God Almachtig en is een
martelaar Gods geworden, want hij streed voor het Christelijk geloof en
op zijn graf wies een zeer schone palmboom. Deze is een teken der
overwinning’. Later bleek, ‘dat de palmboom gewassen was uit zijn hart,
hetwelk zonder twijfel de overwinning en kracht des geloofs aanduidt, die
hij in zijn hart had, als hij ten strijde ging. Deze heilige man hebben zij
vereerd als een martelaar Gods. De palm droegen zij vooruit in hun heir
als een teken van overwinning en even groot geloof hadden zij in de
palmboom als de kinderen Israëls in Mozes' staf......’
De bijgelovige toevoegselen zijn vermeerderd en Christus is in de schaduw gesteld,
zoals dat in de Middeleeuwen dikwijls gebeurt.
Bijna elk kruistochtverhaal, ook dat van hen, die persoonlijk meegingen, maakt
melding van wondertekenen. De godsdienstige extase was groot. Zij uitte zich het
merkwaardigst in de kinderkruistocht van 1212. Een Franse herdersknaap verklaarde
van God geroepen te zijn, om het Heilige Land te veroveren. Van alle kanten
stroomden de kinderen toe. Noch de koning, noch de geestelijkheid konden de
beweging keren. Het volk ergerde zich aan de tegenwerking van hen, ‘die het waaien
van de Heilige Geest in de kinderen niet verstonden, die door hun zondeloosheid
alleen geroepen schenen, het Heilige Graf te heroveren, dat door de schuld der vaderen
verloren ging’. De kinderen gingen bij duizenden te Marseille scheep. De schippers,
die beloofd hadden, deze soldaten Christi naar Palestina te brengen, verkochten ze
als slaven naar Egypte.
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16. Fraai versierde wagen uit de Noormannentijd, gevonden in het ruim van het hieronder afgebeelde
Vikingschip.

17. Goed geconserveerd casco van een Vikingschip.
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18. Graaf Dirk II van Holland en zijn gemalin Gravin Hildegard schenken een handschrift
(evangeliarium) aan de abdij van Egmond. Deze miniatuur bevindt zich in het evangelieboek zelf,
dat thans eigendom is van de Kon. Bibliotheek. Het opschrift luidt: ‘Hoc textum dedit almo patri
teodricus habendum necne sibi coniuncta simul hildgardis amore Altberto quorum memor ut sit iure
per evum.’ Vertaling: Dirk en Hildegard, met hem door liefde verbonden, hebben dit boek aan de
eerwaarde vader Albertus ten geschenke gegeven, opdat hij hunner altijd gedenke.

19. De abdij van Egmond, naar een afbeelding uit 1635.
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20. Dit is het laatste gedeelte van een verdrag van onderlinge hulp en vriendschap tussen Willem,
markgraaf van Gulik, en Reinald, graaf van Gelre, gesloten 27 oktober 1338. Het stuk is een zgn.
cyrographum; onder aan de acte werden nl. een aantal grote letters geschreven (dikwijls het woord
cyrographum = bevestigingsgeschrift) en het perkament werd langs een golvende lijn door deze letters
heen afgesneden. De andere partij behield dan het afgesneden stuk. De hier gereproduceerde tekst
luidt: ‘Alle diese vurscrieven puncte hain wir manlich deme anderen mit goder menincgen inde mit
clarem herzen zu gesaicht ze halden, bi alsogedanen eyden, als wir manlich deme anderem gedain
hain, in intgeinwurdichgeyt des helichgen sacramentz Goids liichams, den wir dar zu ze gezuge
genomen hain. Inde hain verwilkurt schinbarlichge plage bi unsme levenden liive, vuer den gienen,
de dieser puncte eynich eirste mit vurrade brechgen sal.’ De taal is oosters, wat ook een leek kan
constateren, als hij let op woorden als herz (hart), dar zu (daartoe) en brechgen (breken). De vertaling
luidt: Al deze voorgaande punten hebben wij elk de ander met goede mening en met een eerlijk hart
toegezegd te houden, onder zodanige eden, als wij ieder de ander gedaan hebben, in tegenwoordigheid
van het heilige sacrament van Gods (= Christus') lichaam, die wij daartoe tot een getuige genomen
hebben. En hebben bewilligd (ingeroepen) blijkbare plagen bij onzen levenden lijve, voor degene,
die een dezer punten het eerst met opzet (met voorbedachten rade) breken zal.
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21. De Nederlanden van ± 1100 tot 1428.
Volarcering = Staatkundige toestand in ± 1100.
Randarcering = Veranderingen tot 1428.
Onderbroken randarcering = Gewonnen maar weer verloren.
De aardrijkskundige toestand is van ± 1300.
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22. Voormalig Karthuizer klooster te Amsterdam (± 1500).

23. Dominicaner klooster te Gent, gebouwd in de 13e eeuw, naar een tekening van 1735.
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24. De Flagellanten. Een processie van geselaars te Doornik in 1349, eveneens naar een miniatuur
uit de Chroniques van Gilles li Muisis.

25. De Zwarte Dood. Een massabegrafenis te Doornik in 1349, naar een miniatuur uit de Chroniques
van Gilles li Muisis (Kon. Bibliotheek, Brussel).
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26. Belegeringswerktuigen uit de Middeleeuwen. Men is bezig de gracht te dempen (B), om de
stormram (A) en de belegeringstoren (D) tot aan de stadsmuur te kunnen brengen en daarop een
valbrug neer te laten. Zowel de ram als de belegeringstoren zijn met natte huiden bedekt, die het in
brand steken moeten beletten. Verder ziet men een blijde, die gespannen staat (C) en rijdende houten
schilden, die voor dekking der boogschutters dienen.
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27. Godfried van Bouillon

28. De verovering van Damiate.
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Damiate.
Naar Egypte richtte zich ook de aanval van de kruisvaarders onder Willem I. Reeds
een maand na de aankomst in Palestina bevonden grote scharen Christenkrijgers zich
in het Nijldal voor de sterke vesting Damiate. In de moerassige Delta bewezen de
kruisvaders uit ons land grote diensten. De sleutel van Damiate was een sterke toren
aan de Nijl. Friese schippers vervaardigden een eigenaardig stormgevaarte, door vier
schepen te verbinden en in de masten een verschanst platform te construeren. Met
deze oorlogsmachine naderde men de toren. De stormtroep kon niet rekenen op
daadwerkelijke hulp van de overige strijders; toen eenmaal door een valbrug
verbinding met de toren was verkregen, was het overwinnen of sterven. Het kruisleger
boog zich neder in gebed, terwijl urenlang de strijd op de torentrans aanhield. Eindelijk
viel de beslissing; de bezetting gaf zich over! Daarna begon het eigenlijke beleg van
de stad. De sultan deed alles, om Damiate te ontzetten, of althans de stad van proviand
te voorzien. Het werd een beleg van vele maanden. Reeds spoedde het jaar 1219 ten
einde en nog stonden de muren en torens bijna ongeschonden. De pauselijke legaat,
die de eigenlijke leiding had, begreep ten slotte, dat vermetelheid hier een beslissing
moest brengen. In diepe stilte verzamelde hij een aantal Italiaanse kruisvaarders en
overrompelde tegen het morgenkrieken een van de poorten. Toen het kruisleger op
het gedruis toesnelde, lag de weg naar de stad open. Het ellendig overschot der
bezetting, die tijdens het beleg van 45.000 man op 4.000 was gedaald, kreeg vrije
aftocht.
Dit schitterend resultaat riep verwachtingen wakker van nog groter successen. De
ganse Christenheid beleefde dagen van opwindende vreugde. Men noemde elkaar
de namen van de helden in deze heilige strijd en was gestreeld, als het gerucht ook
eigen landslieden prees. Haarlem en Dokkum hebben in ons land de roem gedeeld,
die weldra een legendarisch karakter kreeg. In de zestiende eeuw gingen de kinderen
te Haarlem op nieuwjaarsdag met scheepjes rond, die zij op stokken droegen. En ‘als
in Haarlem de Damiaatjes luiden (klokjes in het bovenste gedeelte van de toren der
grote kerk), gaan de kindertjes naar bed’.
In Dokkum stond nog in het begin der 19de eeuw een koggeschip als windwijzer
op de toren en het stadswapen vertoont een halve maan. Alles, zo verhaalt men, ter
herinnering aan de tocht naar Damiate.
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Na de val der stad scheen de Islam de ondergang nabij. De sultan bood aan, alles uit
te leveren, wat eens op de eerste kruistocht in handen van de Christenen was gevallen,
als hij Damiate terugkreeg. Het aanbod was voor de kruisvaarders zo gunstig mogelijk:
met één slag zouden zij terug hebben, wat in een eeuw verloren ging. Bovendien,
Damiate had alleen dan blijvende waarde, als men Egypte er bij veroverde, en aan
zulk een poging waren veel kwade kansen verbonden. Alle politieke en militaire
deskundigen waren dan ook voor aanvaarding van het aanbod, maar de pauselijke
legaat werd te veel meegesleept door zijn succes en wilde geen verdrag met de
ongelovigen, doch slechts hun ondergang. Was er niet voorspeld, dat de Islam door
een Spanjaard zou vernietigd worden en was hij niet van Spaansen bloede? Zo werd
besloten tot een expeditie naar het hart van Egypte. Het werd een catastrofe. De
troepen werden van hun basis afgesneden en omsingeld. Na wanhopige gevechten
moesten zij ten slotte om de vrede bidden. De sultan toonde politiek inzicht: hij stond
vrije aftocht toe, mits Damiate aan hem uitgeleverd werd!

De terugslag.
Het is te begrijpen, dat deze tegenslag de geestdrift, om ter kruisvaart te gaan, doofde.
Toen Olivier van Keulen in 1224 het weer in Groningen probeerde, meest hij
bepalingen maken tegen hen, die wel het kruis aannamen, maar het deden, om zich
aan de gewone rechter te onttrekken, of om de kerkelijke ban opgeheven te krijgen.
Als het dan tijd werd om te vertrekken, kochten zij zich vrij.
Ook de organisatoren zelf begrepen, dat het met geestdrift alléén niet ging. Toen
in 1269 de mannen zich opmaakten, om Lodewijk IX te volgen, werd in Fivelgo
bepaald,
‘dat liever een klein getal, van alle nooddruft voorzien, moest uittrekken,
dan een behoeftige grote menigte, die spoedig uit gebrek zou moeten
terugkeren of wel het Heilige Land meer zou bezwaren door de kosten
van onderhoud, dan nuttig zijn in de oorlog. Hierom werd dus bevolen,
dat ieder kruisvaarder tenminste zeven marken sterling moest hebben, de
nodige kleren en wapenen, zes potten boter, een achtervierel varken, een
zij rundvlees en een half mud, d.i. twee verrel, meel.’

De Stedingers.
De ontaarding der kruistochten blijkt misschien het best uit de
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wraakexpeditie tegen de Stedingers. Stedingerland ligt aan de Westelijke oever van
de Wezer en bestaat uit vruchtbare kleigronden.1) Toen keizer Hendrik IV dit gebied
aan de aartsbisschop van Bremen had geschonken, bracht de kerkvorst het in
exploitatie, door het te bevolken met gezinnen uit Holland en Rüstringen, die het
land inpolderden en de bisschop tienden moesten betalen. Maar ook hier deed zich
het merkwaardige verschijnsel voor, dat we overal langs de Waddenkust vinden
achter de zeedijken: de bevolking trachtte zich onafhankelijk te maken. De Stedingers
(= oeverbewoners) negeerden de aartsbisschop en hielden zich ook de graaf van
Oldenburg van het lijf. Tegen de laatste gingen zij zelfs tot het offensief over. In dit
zuiver politiek conflict met de aartsbisschop als wereldlijk heer werd nu de Paus
gemengd. Hij gaf vergunning, een kruistocht tegen de weerspannigen te prediken.
De eerste keer, in 1207, mislukte het. Maar in 1234 namen de Dominicanen de zaak
ter hand. ‘Zij vlogen in opeengepakte scharen hier en ginderheen naar de Rijn,
Westfalen, Holland, Vlaanderen, Brabant en hitsten vorsten en edelen op tegen de
Stedingers.’
Het is een aanzienlijk geestelijke, de abt van de abdij Bloemhof te Wittewierum,
die deze kruisprediking zó typeert. En hij omschrijft de zonde van ongehoorzaamheid
der Stedingers aldus: ‘Want zij, hoewel een volk van klein getal aan de oevers der
Wezer, hadden wegens gewelddadigheden, die de het land binnendringende ridders
en dienstmannen hun aandeden, deze er uit geworpen. Zij verdedigden zich, en
betaalden intussen geen schatting aan bisschop en kerken, waarop zij van de
sacramenten der kerk en de dienst der priesters werden verstoken.’

Oploop te Appingedam.
Toen de Dominicanen in de kerk van Appingedam het doel van hun reis hadden
bekend gemaakt, kwam er een opschudding onder het volk. De heren namen de wijk
naar Groningen en verkondigden daar, dat de Fivelgoërs even erg waren als de
Stedingers. In het bijzonder keerden zij zich tegen de kluizenaars, die, naar Emmius
meedeelt, tegen de kruistocht gewaarschuwd hadden. Hun macht om te binden en te
ontbinden gebruikten deze Dominicanen, ‘naar het velen toescheen, zonder oordeel
des onderscheids, als

1) Zie het kaartje van de gouwen naar Von Richthofen. Daar staat Stethinga.
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een zwaard in de hand van een bezetene. Dientengevolge verbonden zich slechts
weinigen tot de kruistocht tegen de Stedingers. Zo ook kregen de Appingedammers
na veel bedreigingen slechts met moeite een verzoening met de kerk, door naakt en
geknield een kastijding met de roede te ondergaan van enige met het kruis voor de
kruistocht tegen de voornoemde Stedingers getekenden.’

De slag bij Altenesch.
Maar verder naar het Zuiden, waar de vrijheidszin der Stedingers geen sympathieën
wekte, stroomden op de roepstem der Dominicanen de kruisridders toe. Graaf Floris
IV van Holland was van de partij, en graaf Otto van Gelre; verder de graaf van Kleef
en de hertog van Brabant. De laatste was opperbevelhebber van het kruisleger, dat
40.000 strijders telde.
‘Wat zouden de Stedingers nu doen? Weinig in getal tegen velen,
ongehoorzamen tegen goede zonen der Kerk. Ter dood verwezen en
hardnekkig, onwillig om de grond hunner vaderen te verlaten, gingen zij
tot de aanval over en begonnen hun laatste strijd.
In het eerste handgemeen kwam de graaf van Oldenburg (Hendrik), doordat
hij de teugels losliet, met zijn paard te vallen en werd gedood. Het gerucht
liep, dat er bij de Stedingers elfduizend strijdbare mannen waren. Hoofd
van het leger der Christenen was de hertog van Brabant. Hij omsingelde
ten slotte met zijn gehele krijgsmacht de hier en ginds verstrooiden en
vermoeiden en joeg in stormloop allen over de kling. Het gerucht liep, dat
veel mannen en vrouwen, die deze afloop voorzagen, zich in het moeras
en elders, door de vlucht hadden gered.’
De aartsbisschop en de nieuwe graaf van Oldenburg deelden het ontvolkte land. Van
de overgebleven Stedingers vonden velen een toevlucht in de Friese gouwen. Zo was
het verzet van vrijheidlievende boeren uitgetrapt door machtsmisbruik der kerk. De
geweldige macht en straffe organisatie, die de kerk onder Paus Innocentius had
gekregen, leidde tot geestelijke verwording. De combinatie van wereldlijke macht
en geestelijk gezag in de persoon van de bisschop is een kanker in de Middeleeuwen.
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Uw negen tochten falen.
In de 13de eeuw is Jeruzalem nog enkele jaren in handen geweest van de Christenen.
Keizer Frederik II had door onderhandelingen de afstand van de heilige stad weten
te verkrijgen, maar in 1244 ging zij opnieuw, en nu voorgoed, verloren. De Franse
koning Lodewijk IX heeft nog getracht het verlies te herstellen en kreeg daarbij ook
hulp uit de Nederlanden. Het baatte niet. In 1291 drongen de ongelovigen Acre
binnen, de laatste vesting in het Heilige Land, die nog in het bezit der kruisvaarders
was. Jacob van Maerlant heeft in een vurig gedicht, Van den Lande van Oversee, de
Christenen aangespoord tot nieuwe activiteit. De edelen, zo klaagde hij, gingen op
de valkenjacht, de vorsten beoorloogden elkaar om kleine zaken, en niemand hoort
de roepstem der kerk: Pugna pro patria: strijd voor het vaderland! De tijd van Godfried
van Bouillon is voorbij.

Nieuwe plannen.
Toch werden heel de Middeleeuwen door telkens nieuwe plannen beraamd, om
Jeruzalem te bevrijden. Dat kòn niet anders, zolang het ridderideaal niet geheel was
verbleekt. De kruistochten zijn de geweldige openbaring van dat ideaal. De
Middeleeuwse ridder mint het avontuur en streeft naar roem, maar hij ziet op zijn
weg telkens een bovenaards lichtschijnsel en hij gelooft, dat zijn loon in de hemel
is. En hoe dit ideaal ook door de zonde is neergetrokken, hoe ook in het arglistig
mensenhart berekening en baatzucht worden vermengd met idealisme en
offervaardigheid, het ideaal trekt deze mannen toch telkens weer omhoog. Hendrik
V van Engeland onderbrak de gebeden, die bij zijn sterfbed werden gezegd, nog met
de mededeling, dat de bevrijding van Jeruzalem steeds zijn ideaal was geweest.
Philips van Bourgondië gewaagde na 1450 nog voortdurend van zijn kruistochtplannen
en ontving van de Paus een kruisbanier, die te 's-Gravenhage plechtig werd ontplooid.

Het Turkengevaar.
Dat verlangen naar de bevrijding van Jeruzalem stond ook nog op de voorgrond,
toen het Turkengevaar in het hart van Europa voelbaar werd. In 1453 werd in de Aya
Sofia te Constantinopel voor het eerst de grootheid van Allah uitgeroepen. De Balkan
was toen reeds grotendeels veroverd. Eenmaal had een groot leger van kruis-
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ridders hier hulp trachten te brengen. Jan zonder Vrees, de zoon van de Bourgondische
hertog, had gehoopt in deze strijd zijn sporen te verdienen, maar het Christenleger
werd bij Nicopolis overrompeld en verslagen. Tijdens de opmars was overal de
Bourgondische rijkdom ten toon gespreid, maar na de slag hebben de Bourgondische
landen zware schattingen moeten opbrengen, om de hoge losprijs voor de
krijgsgevangen hertogzoon te betalen. ‘Ik zal u laten gaan’, zei de sultan tot hem,
toen de laatste termijn was gestort, ‘zonder de belofte te vergen, dat ge niet meer
tegen mij zult strijden, want ik vrees de Christenen niet en zal de wereld overwinnen.’
Toen de Middeleeuwen eindigden, naderden de Turkse banieren Wenen. Hoe het
gevaar uit het Oosten als een stille dreiging werd gevoeld, blijkt uit een aantekening,
die een tekenaar van plattegronden van Nederlandse steden maakte. ‘Wij hebben
daarbij doen afbeelden de klederdrachten der verschillende naties, zowel van het
voortreffelijke als van het minder voortreffelijke (het vrouwelijke) geslacht. Om die
reden zullen de wrede Turken, die volstrekt generlei afbeelding, hetzij gegraveerd
of geschilderd, dulden, zich dit werk niet aanschaffen, zelfs al zou het hun van het
hoogste nut kunnen wezen.’

Geestelijke ridderorden.
Tijdens de kruistochten ontstonden in Palestina de drie bekende geestelijke
ridderorden, de Johanniters, de Tempelieren en de Duitse orde, waarin het monniksen het ridderideaal werden verbonden. De orden werden spoedig tot grote staatkundige
en economische machten. Toen het Heilige Land verloren ging, vestigde de Johanniter
orde zich eerst op Rhodus, daarna op Malta. Sedert werden zij ook Malthesers
genoemd. De Duitse orde vond een nieuw emplooi aan de Oostzee en Oost-Pruisen
is door hen op de Slaven veroverd en tot een Duits gebied gemaakt.
De Johanniters hielden zich oorspronkelijk bezig met de verpleging van zieken
en gewonden. In Nederland bestaat een dubbele voortzetting: 1o de Souvereine orde
van Malta, Balije Nederland (R.K.) en 2o de Orde van St.-Jan (Prot.). Laatstgenoemde
orde beoogt ‘Nederlandse edellieden, die in oprechtheid des harten het Christelijk
geloof, opgevat in reformatorische zin, belijden, en uit liefde tot Christus met woord
en daad daarvan willen getuigen, tezamen te verenigen en stelt zich ten doel de
mensheid te dienen
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door hulp te verlenen aan zieken, gewonden en hulpbehoevenden en door mede te
werken aan maatregelen, waardoor menselijk leed kan worden voorkomen en
verzacht’. De orde tracht in vredestijd dit doel te bereiken door stichting en
instandhouding van ziekenhuizen.

Oost en West.
Al zijn dan door de kruistochten de lijfeigenen niet vrij geworden, toch waren de
gevolgen zeer belangrijk. Het Oostelijk bekken van de Middellandse Zee kreeg veel
meer betekenis. De koopman volgde de kruisridder en hij bleef, toen de ridder moest
wijken. De Islamietische handel, die de weg wist naar de Indische rijkdommen, de
geheimen kende van Oost-Afrika en voor wie Centraal-Azië geen mysterie was,
kwam in contact met het Westen.
De Arabische wetenschap deed haar invloed gelden. De Oosterse sprookjes werden
verder verteld. In de literatuur werd dikwijls een leven getekend, dat speelde op
tweeërlei toneel, in heijdenesse en kerstenrike, in het Islamietische Azië en het
Christelijke Europa. In die verhalen van Oosterse tuinen en ontvoerde vorstenkinderen
blinkt telkens in naïeve bewoordingen het vertrouwen, dat Christus overwint. En dàt
was toch ook de bezielende overtuiging van de echte kruisridder.
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13. Holland! Parijs!
Geldtransport naar Dordrecht.
In het jaar 1294 hotste een karavaan van 21 karren langs de landweg van Londen
naar Norwich. Op elke kar lagen twee vaten. Ruiters en boogschutters zorgden voor
de veiligheid. Want het betrof hier een geldtransport: 42 vaten met klinkende munt.
Na Norwich werd het transport gemakkelijker, want per binnenschip werd het kapitaal
naar Yarmouth gevoerd. Daar werd het geborgen in een Franciscaner klooster, ‘dat
dus als safe dienst deed’. De Franciscanen hadden zich immers tot vrijwillige armoede
verplicht.
In december had het transport over de Noordzee plaats, waarbij het risico over 10
schepen werd verdeeld. Alles was bestemd voor Dordrecht, waar het betaalkantoor
van de Engelse koning Eduard I was gevestigd.

Engelse politiek.
Het is altijd de Engelse politiek geweest, zich bondgenoten te verwerven op het
vasteland. Eduard I deed het niet anders.
Hij voerde dezelfde strijd, die zijn voorgangers en opvolgers streden, de strijd met
de koning van Frankrijk. De Engelse koningen hadden altijd nog een aanzienlijk deel
van Frankrijk in leen en de Franse koning was er steeds op bedacht, de Engelse
invloed te verzwakken. Eduard I maakte zich nu op tot een groot offensief en wierf
bondgenoten in het gebied van Schelde en Rijn.
‘Wierf bondgenoten’ is eigenlijk een te mooie term; hij huurde ze. De Duitse keizer
Adolf van Nassau, de enige uit het Nassause huis, werd voor 20.000 pond sterling
gewonnen; de hertog van Brabant en zijn hulp waren hoger geprijsd; zij kwamen op
het dubbele te staan van wat de keizer ontving. De cijfers registreren, hoe gering
toen reeds de invloed van het nominale hoofd van het Duitse rijk in deze streken
was. De hertog van Gelre kwam met behulp van het Engelse geld van zijn schuldeisers
af. Merkwaardig is de wijze, waarop de Engelse koning aan de grote kapitalen kwam,
die hij voor deze politiek nodig had. Hij opereerde met vergunningen voor de uitvoer
van wol. Engeland was toen het wolland in Europa.
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De Engelse agent.
Bij al deze diplomatieke bedrijvigheid was de graaf van Holland, Floris V, de Engelse
agent. De tekening der verdragen en de uitbetaling der gelden had onder zijn toezicht
plaats en in zijn oude stad aan de Merwede, in Dordrecht, waren de gelden in
bewaring.
Dit doet ons een heel andere kant zien van deze bekende figuur uit de Hollandse
historie. Het komt in het algemeen iemands reputatie bij het nageslacht ten goede,
wanneer hij een gewelddadige dood sterft. Floris is volgens de traditie gedood, omdat
hij de rechtvaardige beschermer was van hen, die zonder macht en recht waren,
waarom de heren hem smaadden als ‘der keerlen God’. Wij zullen zien, wat er van
aan is.

Der keerlen God.
Floris V volgde in 1256 zijn vader op, graaf Willem II, Rooms koning, beschermeling
van de Paus in diens Duitse politiek.
Bij Hoogwoud had deze graaf Willem de dood gevonden, zonder dat hij in
Duitsland ooit een redelijke kans had gehad. De WestFriezen sloegen hem dood,
toen hij met zijn paard door het ijs was gezakt.
Zijn zoontje Floris V was toen twee jaar oud, en werd tien jaar later meerderjarig
verklaard. Van een zelfstandige en krachtige regering was voorlopig geen sprake.
Dit bleek het volgende jaar wel, in 1267 dus, toen de Gelderse graaf wist te bewerken,
dat zijn neef Jan van Nassau voor de bisschoppelijke stoel van Utrecht werd verkozen.
Hij scheen bestemd, een satelliet van Gelre te zijn. En tot Utrecht behoorde ook
Amstelland aan het IJ. De Hollandse graaf had alleen zeggenschap in Kennemerland;
zijn gebied, een smalle strook langs de duinen, eindigde bij Alkmaar. In 1272
probeerde hij de dood van zijn vader te wreken, maar de West-Friezen dreven zijn
troepenmacht bij Alkmaar uiteen, voor nog het offensief was ingezet.

Kennemerland staat op.
De nederlaag was het sein voor een opstand in Kennemerland. De Kennemer
huislieden waren ontevreden over drukkende lasten en bevoorrechting van de
‘welgeborenen’. De Waterlanders raakten tegelijkertijd in beweging tegen hun heer
Jan van Persijn en ook
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in Amstelland gistte het. Hier evenwel had de beweging een ander aspect. De heer
van Amstelland, Gijsbrecht van Amstel, wist de ontevredenheid te richten tegen zijn
leenheer, de Utrechtse elect1) Jan van Nassau. Aan het hoofd der ontevredenen
verscheen hij voor Utrecht, de volksklasse in de bisschopsstad maakte gemene zaak
met hem en de elect vluchtte naar Deventer. In deze situatie werd de politiek van
Floris V beslissend.

Floris V beheerst Utrecht.
Hij maakte gemene zaak met Amstel en de Utrechtenaren en bevredigde de
Kennemers, door hun een billijk landrecht te schenken. In Kennemerland èn in Utrecht
kreeg hij zo de naam van een vriend en beschermer der ontevreden volksgroepen.
Behalve zijn reputatie groeide ook zijn invloed. In de Utrechtse zaken kreeg hij een
beslissende stem. Met de elect werd het een lijdensgeschiedenis. Eerst hield Floris
het met Gijsbrecht van Amstel tegen de elect, toen met de elect tegen Gijsbrecht van
Amstel en diens vriend Herman van Woerden. Maar in beide gevallen had de elect
zich te voegen naar des graven wensen, eerst gedwongen, toen half vrijwillig. En in
de tweede periode gebruikte Floris zijn invloed, om de leengoederen van beide heren
van hun leenheer, de machteloze elect, in pand te krijgen. Zo werd Gijsbrecht van
Amstel geheel van de Hollandse graaf afhankelijk en zijn vriend Herman van Woerden
eveneens. Hun hoge sprongen waren gedaan.

Holland voltooid.
Ook in het Noorden had graaf Floris succes. De West-Friezen werden onderworpen
en Jan van Persijn van Waterland werd genoodzaakt, zijn land aan de graaf te
verkopen. Medemblik kreeg nu stadsrechten met het zegel van de Hollandse graaf;
de oude koningsstad der Friezen, waaraan de overlevering de naam van Radboud
verbindt, was nu in plaats van Alkmaar het Noordelijkste punt van Holland.
Floris V gaf Holland een front aan de Zuiderzee en opende zo de mogelijkheid
voor de opkomst van Amsterdam. Holland is voltooid. Het kijkt uit langs alle
waterwegen in het deltagebied van Rijn en Maas.

1) Een elect is wel tot bisschop gekozen, maar heeft de wijding nog niet ontvangen.
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Zo is Floris V een belangrijke figuur in de geschiedenis van Holland.
En wat zijn zorg voor de huislieden en poorters betreft, het is niet meer na te gaan,
in hoeverre aanvankelijke zwakheid, persoonlijke sympathie of politieke berekening
hier beslissend waren.
Het is deze machtig geworden Floris, die als agent van Eduard I van Engeland
optrad. Het loon was niet gering. En de band zou nog nauwer worden. Het enigst
zoontje van de graaf, Jan, werd verloofd met een Engelse prinses en ging naar
Engeland, om er te worden opgevoed. Zijn aanwezigheid aan het Engelse hof scheen
meteen een onderpand voor Floris' trouw en als het nodig was, kon hij als gijzelaar
worden beschouwd.

Floris loopt over.
De waarborg bleek onvoldoende; in 1296 werd het bekend, dat de Hollandse graaf
tegen een jaarlijkse subsidie zich met Frankrijk had verbonden. Het is moeilijk, deze
even snelle als radicale koerswijziging te verklaren. Het is waar, dat de Engelse
koning hem had gegriefd, door het Dordtse betalingskantoor naar Mechelen te
verplaatsen. Hetzelfde geschiedde met de Engelse wolstapel, d.w.z. dat niet meer
Dordt maar Mechelen het monopolie van de import van Engelse wol kreeg. Eduard
schoof met zijn actie op naar het Zuiden en richtte zich op Vlaanderen en Brabant.
En de Vlaamse graaf in de coalitie, dàt was voor Floris nauwelijks te aanvaarden,
want die had hem concessies afgedwongen, door hem bij een onderhandeling over
Zeeuwse kwesties verraderlijk gevangen te nemen. Floris had belangrijke concessies
moeten doen, voor hij weer vrij werd. Het is niet onwaarschijnlijk, dat hij nu vreesde,
door zijn bondgenoot en opdrachtgever bij zijn buren achtergesteld te worden. Nieuwe
bondgenoten hebben vaak meer eisen en meer succes dan oude.

In gevangenschap.
De Engelse koning nam afdoende maatregelen. Zijn diplomatieke agent Jan van Kuik
moest Hollandse ontevredenen overhalen, Floris gevangen te nemen en naar Engeland
te voeren. Dan zou hij wel spoedig meer begrip krijgen van Eduard's bedoelingen.
Natuurlijk wendde Jan van Kuik zich tot Gijsbrecht van Amstel en Herman van
Woerden, die immers de dupe waren van Floris' politiek. Gerard van Velzen was
ook van de partij. Eerst werd Floris
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op neutraal terrein gelokt, n.l. naar Utrecht, waar hij op verzoek als arbiter ging
optreden. Er werd een maaltijd gehouden en daarna ging de graaf een middagslaapje
doen. Maar al gauw kwam Gerard van Velzen hem wekken. Het weer was te mooi
om in huis te blijven; naar buiten moest men gaan voor het ‘vederspel’ (de
valkenjacht).
Door Gerard en twee knapen vergezeld, reed de graaf naar buiten. Daar ontmoetten
zij de andere samenzweerders. Herman van Woerden reed op hem toe en greep 's
graven paard bij de teugel.
Uwe hoghe spronghe sijn ghedaen:
Ghi ne sult niet meer der voeren driven1),
sprac hi, heer meester, ghi moet bliven
Onse ghevangen......

De graaf lachte en hield alles voor scherts. Maar daar kwam de heer van Benschop
dichterbij en ontrukte de graaf de valk. Het bleek menens. Floris sloeg de hand aan
het zwaard, maar Gerard was hem voor en dreigde zijn meester ‘het zwaard tot in
de tanden te slaan’.
De graaf was gevangen, de beide pages joegen naar Utrecht terug en meldden het
geval. Intussen werd de graaf naar het slot te Muiden gevoerd. De eindbestemming
was natuurlijk Engeland.

De moord.
Maar zover kwam het niet. Het volk liep te hoop in Kennemerland, Waterland en
West-Friesland. Op de Zuiderzee patrouilleerden vissersschepen. Na vier dagen reden
de heren met hun gevangene naar buiten. Zij hadden Floris op het paard vastgebonden
en hem een handschoen als prop in de mond gestopt. De vrienden van de graaf waren
dichtbij; zij lagen in hinderlaag in het koren. Gerard van Velzen reed voorop en
vroeg, wat zij wilden. ‘Wat gij brengt, willen wij hebben! De graaf! Tot geen prijs
zullen wij dat nalaten.’
‘Dat nooit’, schreeuwde Gerard; hij wendde met een ruk de teugel en trok zijn
zwaard. De graaf trachtte te ontwijken, maar kon zijn paard niet besturen en geraakte
met het beest in de sloot. Dan, weerloos, vastgebonden aan zijn paard, half in de
modder, heeft Gerard hem doodgeslagen.

1) Gij zult u dus niet meer gedragen
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Si gaven hem ten selven stonden
So diepe ende sovele wonden,
Dat hi daer den gheest opgaf.

De mannen van Naarderland kwamen te laat. Gerard van Velzen kon aan de wrekers
nauwelijks ontkomen; hij redde zich op het paard van zijn schildknaap. De knaap
werd gegrepen en geradbraakt.
De daders van de moord ontkwamen naar het slot Cronenburg (bij Loenen). De
sterkte moest zich overgeven, toen de graaf van Kleef met 600 man voor de burcht
verscheen, die reeds door het landvolk werd belegerd. Hij was gekomen, om de
moordenaars gevangen te nemen en ze daarmee aan de onverbiddelijke wraak van
het volk te onttrekken, maar het gelukte hem niet. De daders werden ter dood gebracht.
Het lijk van de graaf werd naar Alkmaar vervoerd en Melis Stoke verhaalt, dat
twee windhonden bij de baar van hun heer bleven tot de begrafenis. Hij stelt de
hondentrouw tegenover de ontrouw der ridders, ‘die quader waren dan de honde’.

Geeraerdt van Velzen.
Waarom Gerard van Velzen de anderen in felheid overtrof, blijkt uit het verhaal van
de tijdgenoot Melis Stoke nergens. Maar er is een lied van Graef Floris ende Gheraert
van Velsen, waarin een motief wordt overgeleverd. Floris heeft getracht zijn
afgedankte bijzit aan Van Velzen op te dringen, maar die wenste geen ‘slete schoenen’
te dragen. Uit wraak heeft Floris de bruid van zijn ridder onteerd. De dichter Hooft
heeft in 1613 in zijn treurspel Geeraerdt van Velzen dit motief uitgewerkt. Floris is
de man, die wulps en overmoedig was, en zijn kwaad in vruchteloos naberouw als
gevangene op 't hoge huis te Muiden beweent. Van Velzen de man, die wreken moet,
en in zijn wraak zal ondergaan. Twee tragische figuren. In een ander toneelstuk uit
de tijd van Hooft werd ook het gruwelijk einde van Geeraerdt vertoond, zoals het in
het lied werd bezongen:
Een corte wijl was daer niet lanc,
Gheraert van Velsen wiert ghevanghen,
hij docht so dickwils bij sijner eer:
‘rijc god, nu sal ick moeten hanghen!’
Hanghen en was hem noch niet goet genoech,
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hi moest noch sevenmael meer lijden;
sy deden een vat vol spijkers slaen,
daer moest hij selve in glijden.
Si rolden hem drie dagen lanc,
drie daghen voor de noene;
‘Gheraert van Velsen, wel lieve man,
en hoe sijt ghij nu doch te moede?’
‘Hoe mij nu te moede is?
Dat sal ick u wel segghen:
ick ben noch al de selve man,
die graef Floris sijn jonc leven nam.’

Zo werd Geeraerdt van Velzen bezongen als de grimmige wreker, die na de felste
foltering nòg geen ander woord had dan dat getuigde van trouw aan zijn wrekende
taak. Maar het gehele lied is historisch weinig betrouwbaar. Het inkuipen in een vat,
waarin talloze spijkers door de duigen zijn geslagen, komt reeds in een Duits sprookje
voor. Prof. Boer heeft bovendien aangetoond, dat het lied vele punten van
overeenstemming vertoont met Deense liederen, waarin de moord op koning Erik
Glipping (1286) wordt behandeld.

De Vlaamse overstroming.
De dood van graaf Floris bracht tijden van onzekerheid in Holland, naar binnen en
naar buiten. Vooral in Zeeland was de toestand verward. 's Graven zoon Jan, de
laatste uit het Hollandse huis, stierf reeds drie jaar na zijn vader en werd opgevolgd
door Jan van Avesnes, graaf van Henegouwen. Zo werd Holland door een personele
unie verbonden met het kleine Waalse gebied in de heuvelen aan de Henne. Een
louter dynastieke band. Maar Henegouwen was een voorpost van Frankrijk en dus
scheen Holland nu ook voorgoed betrokken in de Franse invloedssfeer. Doch in 1302
bevocht het Vlaamse volk zijn vrijheid in de slag der gulden sporen en wierp zich
daarna op Holland en Zeeland om het aan de bondgenoot van Frankrijk te ontrukken.
De zoon van graaf Jan II, Willem, werd teruggedreven en in Zierikzee ingesloten.
De Utrechtse bisschop, Guy, een broer van Jan II, trok naar het Zuiden, om zijn neef
te ontzetten, maar werd op Duiveland verpletterend verslagen en gevangengenomen.
Alleen Dordrecht en Haarlem hielden nog stand.
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De gilden van Utrecht.
Toen richtte de aanvoerder van de Vlamingen, de gravenzoon Guy van Namen, ‘die
fier liebaert, de stoute heer Guy’, zich tegen ‘de stat’. Als de Hollandse
kroniekschrijver Melis Stoke spreekt van ‘de stat’ zonder meer, dan wordt Utrecht
bedoeld, toen voor Noord-Nederland de stad bij uitnemendheid.
Door de aldaar heersende partijschappen viel het hem gemakkelijk, Utrecht de
baas te worden. De bezetting heeft slechts kort geduurd, maar zij had een blijvend
gevolg. De gilden der ambachtslieden kregen er het heft in handen en dat is zo
gebleven. Utrecht was sedert de stad, waar mannen met smalle beurzen en werkhanden
de wacht betrokken op de wallen en hun woordje spraken op het stadhuis. Evenals
in Vlaanderen.

Witte van Haamstede.
Intussen hadden de zaken in Holland snel een keer genomen. Aan de kust bij
Zandvoort landde een enkel schip. Het kwam van Zierikzee, en het bracht Witte van
Haamstede, een bastaard van Floris V, naar het bedreigde Haarlem.
‘Ik ben Witte, 's graven Floris' zoon!’
Het was de klank van die naam, die een echo vond in de harten der Kennemers en
West-Friezen.
De historie is hier grillig.
De Vlamingen waren naar het Noorden opgedrongen. Was Holland hun vijand?
Neen, het ging tegen de Henegouwer, de Franse agent uit het Walenland, Jan van
Avesnes. De Fransen waren uit Vlaanderen gejaagd, maar de Franse bondgenoot zat
nog in Holland.
Slechts voor een maand verloor hij zijn pas verworven gebied; toen veroverde
Witte van Haamstede het voor hem terug. Want de Vlaming kon zich niet handhaven,
omdat het volk zich met eenparige felheid schaarde om de oude gravenbanier. Zo
hadden de Vlamingen tegenover de Fransen gestaan bij Groeningen; zo staan de
Kennemers onder Witte van Haamstede tegenover de Vlamingen.
Holland wordt veroverd door Avesnes; Guy van Namen trekt zich in Zeeland terug
en tracht zich meester te maken van Zierikzee. De poorten van deze Zeeuwse stad
wijken niet, hoe krachtig de aanvallen zijn van de Vlamingen en Zeeuwen, die strijden
voor Guy van Namen.
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Slag bij Zierikzee.
En niemand behoeft te betwijfelen, of niet bovenal de Franse koning belang heeft
bij de strijd. Hij zendt de Genuees Grimaldi, admiraal in Franse dienst, met dertig
schepen, om Zierikzee te bezetten.
Zijn schepen verenigen zich met de vloot, die in Holland verzameld is. De
onstuimige Guy van Namen wacht een aanval niet af, maar bindt zelf de strijd aan.
En zo woedt twee dagen lang, 10 en 11 augustus 1304, de zeeslag bij Zierikzee. Het
was voor die tijd een grote zeeslag en de kronieken doen er een omstandig verslag
van.
In de masten waren ‘kastelen’ aangebracht, zolderingen met een borstwering, en
koketten of mastkorven. Daaruit werden stenen geslingerd. Schepen met stro werden
als branders gebruikt.
‘De pile vloghen, alst waer snee (sneeuw).’
Hier werden ‘goede knapen’ tot ridders. En op de schepen, die voor de graaf van
Henegouwen streden, klonk al maar de dubbele strijdleus: Holland, Parijs! Holland,
Parijs!
In de middag van de tweede dag was de strijd afgelopen; de Zeeuwen hadden
tijdens de slag de Vlaming in de steek gelaten en gekozen voor Holland en Parijs.
De zwarte liebaert van Vlaanderen werd gestreken en de rode liebaert van Holland
kwam aan de mast. Guy van Namen werd krijgsgevangen.
Dus verloes her Gye den seghe
De hi te voren alleweghe
Placht te hebbene in elken stride.

De slag bij Zierikzee had een blijvend gevolg. De keus der Zeeuwen besliste niet
alleen de strijd. Zij besliste ook, dat Zeeland voortaan nauw met Holland verbonden
zou zijn, onder één en dezelfde graaf. In 1323 deed Vlaanderen afstand van de
Zeeuwse eilanden. Graaf Floris V had de hand gelegd op de Westelijke oever van
de Zuiderzee; zijn opvolgers uit het Henegouwse huis verwierven een verlengstuk
in het Zuiden tot aan de Hont of Westerschelde.
Verwierven het door een overwinning onder de leuze ‘Holland, Parijs!’ Holland
was in het vaarwater van de grote politiek gekomen.
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H. Algra
de kracht der standen
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1. Henegouwse ridders en Hollandse rekeningen
Rachel en Lea.
Door de dood van Jan I uit het Hollandse huis had Jan van Avesnes Holland geërfd
en door de overwinning van Witte van Haamstede had hij het in handen gekregen.
De slag bij Zierikzee (1304) verzekerde hem het bezit van Zeeland, maar hij was
reeds stervende, toen het bericht van deze overwinning hem bereikte. Zijn zoon
Willem III (in Henegouwen Willem I) volgde hem op. De jonge man was 17 jaar,
toen hij het bestuur over de beide graafschappen aanvaardde. Maar hij bleek spoedig
voor zijn taak berekend.
Wel ongelijk waren zijn beide graafschappen! Het Waalse Henegouwen was een
heuvelland met kastelen en ridders, tuinen en bloemen. De Dietse landen achter de
duinen waren streken met rietkragen en plassen, boeren en schippers. Een
kroniekschrijver vergelijkt Willem III bij Jacob, die Rachel boven Lea beminde en
verwondert er zich niet over, dat de graaf dikwijls haast had, weer naar Henegouwen
te vetrekken.
Toch heeft hij Holland en Zeeland niet als buitengewest behandeld en verwaarloosd.
Hij leidde een dubbelleven: hij sprak in Henegouwen naar oude zede recht onder de
eiken van Quesnay, brak een lans op een tournooi, vierde feest in Valenciennes, alles
naar ridderwijze, en kwam dan weer naar Holland, om dijken te inspecteren en met
kooplieden te onderhandelen op modern-zakelijke wijze.

De Roos van Dekama.
Van Lennep heeft zijn hart aan de Henegouwse ridders verpand, bovenal aan Jan
van Beaumont, de broer van graaf Willem III. In die keus heeft hij gelijk, want Jan
van Beaumont was de ridder van die tijd. Maar Bakhuizen van den Brink heeft in de
Gids terecht er op gewezen, dat het Hollandse burgerlijke element in de persoon van
Claes Gerrits tot een spotbeeld is gemaakt. Een Hollandse burger was nòch klein,
nòch praatziek, nòch overbeleefd.

De rekeningen.
En Willem III heeft het met de stugge mannen achter de duinen
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wel kunnen vinden. Hij heeft het bestuur georganiseerd. Nog is het voor de
geschiedkundige een genoegen, die tijd te beschrijven. Want Gerard Alewijnsz., die
onder de Henegouwers klerk van het register was, heeft gezorgd voor een nauwkeurige
verzameling van de belangrijkste in- en uitgaande stukken. Bovendien zijn de
rekeningen van grote betekenis. Middeleeuwse rekeningen zijn dat in de regel. De
boekhouder heeft de gewoonte, de posten met een uitvoerige, vaak schilderachtige
omschrijving te boeken.

Ridders te huur.
De 20ste september 1326 scheepten zich te Brielle driehonderd ridders in voor een
expeditie naar Engeland. Graaf Willem III had zijn ambtenaren opdracht gegeven 8
hulken (een hulk was toen een groot, log koopvaardijschip) en 132 haringbuizen te
huren. Alles stond ten dienste van koningin Isabella van Engeland, die een expeditie
ondernam tegen haar gemaal, koning Eduard II, een slappeling, die door zijn omgeving
werd beheerst. De koningin had haar zoon bij zich, Eduard III, en er was afgesproken,
dat hij de bruidegom zou zijn van 's graven dochter Philippina. De tocht is een succes
geworden. Maar het verhaal van de onderneming laat ons duidelijk zien, hoever de
ridderlijke droom stond van de werkelijkheid en hoe onbeholpen de ridders soms
waren, als niet het tournooiveld, maar het onherbergzame terrein het toneel van hun
bravoure was.
Toen het legertje in Engeland was aangekomen, wist niemand, waar ergens men
zich bevond; honger en dorst kwelden; eerst na drie dagen van wachten en
beraadslagen begon de opmars, stapvoets, omdat de paarden zwaar beladen waren.
Maar de ontevreden Engelsen sloten zich spoedig bij de koningin aan; de koning
moest afstand doen ten behoeve van zijn zoon; 's konings raadgevers werden gedood.
Toen ging Jan van Beaumont terug om een tournooi te Condé in Henegouwen bij te
wonen en - daar nieuwe ridders te huren voor een expeditie tegen Schotland. Het
gelukte hem wonderwel: zijn naam was de grootste aanbeveling. Rijke beloningen
waren hun deel, doch altijd in de vorm van vorstelijke vereringen, om alle gedachte
aan soldij te vermijden. Het was een andere ridderwereld dan die van Godfried van
Bouillon, al werd af en toe ter afwisseling een korte kruistocht ondernomen tegen
de Moren of tegen de heidenen in Pruisen en Lithauen.
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Diplomatieke verbindingen.
Achter dit scherm van romantische avonturen bouwde Willem III aan zijn politieke
verbindingen, voorzichtig, koel en welbewust.
De verbinding Holland-Henegouwen was op zichzelf al belangrijk, zij vormde
een spil in de Nederlanden, en het was aanlokkelijk, in het Noorden en Zuiden nieuwe
verbindingen te zoeken. In het Noorden kwam Utrecht in aanmerking. Tot 1317
regeerde over het Sticht bisschop Guy, de oom van graaf Willem III, die vlijtig de
Henegouwse politiek bevorderde. Praktisch behoorde het gehele Stichtse gebied, dus
ook Overijsel en Drente, tot de invloedssfeer van het huis van Avesnes. Maar Utrecht
bleef een bisdom. Dus zou er eenmaal een andere bisschop komen, misschien uit een
ander geslacht en met een andere politiek. Daarom wordt voor alle zekerheid door
bisschop Guy nog eens met een officieel stuk bevestigd, dat hij de goederen van
Amstel en Woerden wel in zijn macht heeft, maar als een leen van Holland, en dat
ze dus bij zijn dood weer aan Holland moeten komen. Het succes van Floris V in
Oostelijke richting mocht niet verloren gaan.
In het Zuiden sloten de bisschoppen van Kamerijk zich nauw bij Avesnes aan.
Van veel wijder strekking waren de verbindingen, die Willem III tot stand bracht
door de huwelijken van zijn dochters. De oudste, Margaretha, huwde in 1324 met
Lodewijk van Beieren, de keizer van Duitsland. Het huwelijk had plaats in hetzelfde
jaar, waarin de Paus de keizer met de banvloek trof. Voor Willem III betekende die
vloek een politiek voordeel, want de Paus ontzag de Henegouwse graaf zoveel
mogelijk, opdat die zich niet te nauw met zijn Beierse schoonzoon, dat Belialskind,
verbinden zou. Daarom was de Paus ten slotte ook zo welwillend de vereiste
dispensatie te verlenen voor het huwelijk tussen koning Eduard III van Engeland en
Willems dochter Philippa.
Willem III wist zijn politieke verbindingen zo rendabel mogelijk te maken. En hij
viel niet in de fout van Floris V; hij maakte er nooit een avontuur van. Aanvankelijk
stond hij nog het dichtst bij Frankrijk, in overeenstemming met de traditie van zijn
huis. Maar geleidelijk kwam hij meer in het Engelse vaarwater. Men kan dat ook zo
zeggen: hij werd minder Henegouwer en meer Hollander.

Bisschop Guy in actie.
Intussen ontplooide Guy, met de steun van zijn neef in de rug, een
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grote activiteit naar het Noorden. Aan de rafelige grenzen van zijn bisdom trachtte
hij zijn gezag te herstellen. Het was nodig ook. In Groningen lag een partij, de
‘Westerpartie’, overhoop met heer Ludolf, de voogd van de minderjarige praefect
Eckbert. Het nieuwe stadhuis was zelfs door ‘de bewoners van de Heerstrate’,
aanhangers van heer Ludolf, afgebroken. En verder was er een lange reeks van
wederzijdse grieven, over gevangenneming, vermoording, manslag, roof van paarden,
enz. In een breedvoerige uitspraak heeft de bisschop in 1310 recht gewezen te
Deventer, waarin geval voor geval werd nagegaan. De uitspraak van de abt van
Aduard werd bevestigd, zodat de raad van Groningen een raadhuis moest bouwen
op de plaats, waar het nieuwe gestaan had. De grachten tussen de partijen moesten
worden gedempt en huizen en kerken ontmanteld. Binnen het territoir der stad hadden
blijkbaar zich de twee partijen verschanst.

Een deputatie uit West-Friesland.
In hetzelfde jaar ontving de bisschop een deputatie met Hekbertus, rector van de kerk
van St.-Nicolaas van Wieringen, aan het hoofd. Zij hadden een merkwaardig verzoek.
Schepenen, raad en gemeente van Drechterland, Houtwouderambacht, Nuwedorpe,
Langhedike, Tessele en Wieringherlant hadden zich onderworpen aan graaf Willem
van Henegouwen, zoals eens aan Floris V, en nu verzochten zij de bisschop, ‘hen te
excommuniceren en het interdict over hun land uit te spreken, als zij tegenover de
graaf in gebreke blijven en die straf slechts met 's graven goedkeuring op te heffen,
terwijl de bisschop hun, als zij zich na drie weken niet hebben onderworpen, de
sacramenten mag ontnemen’. Het verzoek werd door de bisschop ingewilligd en hij
gelastte alle geestelijken in het bisdom, wederom op straffe van excommunicatie,
zodra zij zeker zijn van de overtreding der gedane beloften, genoemde gemeenten
te excommuniceren.
Zo werkten de Henegouwers samen en verenigden zij de machtsmiddelen van
staat en kerk tot behoud van de positie van hun huis.

De Stellingwervers.
Aan de Oostkant van de Zuiderzee dezelfde politiek. Daar waren de bewoners van
Stellingwerf, Schoterland en Oosterzee naar het Zuiden opgedrongen, om zich meester
te maken van de landerijen in het gebied van Vollenhove en IJselham. Natuurlijk
hadden zij die
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goederen niet geroofd; ze hadden ze gekocht van horigen van de bisschop, die zich
dus ten onrechte als eigenaars gedroegen. Maar verdere expansie naar het Zuiden
werd belet door 's bisschops kasteel in Vollenhove. De Stellingwervers belegerden
het, maar tot hun schrik zagen zij een Hollandse vloot op zich afkomen. Wéér de
samenwerking tussen de bisschop en de graaf! De belegeraars weken terug en de
bisschop gelastte de overheden van Stellingwerf en Schoterwerf volledige
schadevoeding te geven op straffe van excommunicatie en interdict. Als zij dus geen
bakzeil haalden, zouden de sacramenten hun worden onthouden. Het volgend jaar
werd inderdaad tot deze harde kerkelijke maatregel overgegaan en tegelijk kregen
de dekens van Oostergo en Westergo bevel, om alle gelovigen, die de weerspannigen
wilden helpen, met excommunicatie te bedreigen.

Westergo bemiddelt.
Nu bleek, dat de Henegouwse invloed ook voelbaar werd in Westergo. Grietmannen,
bestuurders en raden van Franekere, Wildinghe en Wagenbrugge, dat is van de drie
districten van Westergo, berichtten vanuit Bolsward aan de bisschop, dat zij hun
weerbarstige zuiderburen hadden aangeraden, een schikking te treffen. Die raad had
een goed gevolg gehad en de bisschop werd verzocht, de grietmannen als
scheidslieden aan te wijzen. Zo geschiedde. Anderhalf jaar later deden de grietmannen
uitspraak. De bisschop zou schadevergoeding ontvangen en hij kreeg de landerijen
grotendeels terug. Maar een deel zou aan de Stellingwervers blijven tegen een
jaarlijkse pacht, nadat de grond door de scheidslieden was opgemeten. Het interdict
had bijna vier jaar geduurd en - in die tijd waren de pastoors in de gestrafte streken
doorgegaan met het vervullen van hun ambtswerk. Dat eiste nu weer een nieuwe
regeling. Feitelijk zouden de overtreders een bedevaart naar Rome moeten doen,
maar de scheidslieden bepaalden, dat zij hun werk weer op wettige wijze konden
verrichten, als voor hen werd betaald een bedrag, gelijk aan de kosten van een reis
naar Rome.
Maar toen de heren daarna verschenen in het land van Vollenhove, om opmetingen
te doen, bleef de andere partij weg, ‘daar zij beweerden, in de uitspraak bedrogen te
zijn’. En toen bloedde het geval dood.
Alleen - de graaf had niet maar alleen uit goede nabuurschap en solidariteit zijn
vloot gezonden om Vollenhove te ontzetten. Hij
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had de rekening gepresenteerd en de bisschop had het land van Amstel en Woerden
reeds bij zijn leven moeten afstaan aan Holland. Als Guy reeds in het graf ligt, is
zijn opvolger, bisschop Frederik van Zierik, nog met ban en interdict in de weer. Het
spreekt vanzelf, dat Willem III de nieuwe bisschop anders behandelde, dan hij het
zijn oom Guy gedaan had. Bisschop Frederik moest aan de graaf een commissie
verzoeken, die hem bij het bestuur van zijn bisdom terzijde zou staan.

Jan van Diest.
Nog sterker werd de grafelijke invloed onder bisschop Jan van Diest (1323 - 1340).
Hij heeft het laatste restje van zijn zelfstandigheid verspeeld. Al dieper stak hij zich
in de schulden en ten slotte verpandde hij het gehele Nedersticht aan de Hollandse
graaf. Deze sloot met de graaf van Gelre een traktaat, waarin zij beloofden, elkaar
de vrije hand te laten, ieder aan een zijde van de IJsel. Het gevolg laat zich denken:
de graaf van Gelre neemt het Oversticht in pand. Men zou zeggen, dat hiermee de
geschiedenis van het bisdom als politiek gebied gaat eindigen. Maar het bisdom kan
niet sterven. De bisschop is slechts de tijdelijke bezitter; de ware eigenares is de kerk.
En dus kunnen de omwonende vorsten wel proberen, de bisschop aan de leiband te
krijgen, het gebied te exploiteren, maar verder kunnen zij niet gaan.

Westergo bedreigd.
Floris V had Holland een front gegeven aan de Zuiderzee. Staveren trok er de
consequenties uit en erkende de Hollandse graaf als heer. De handel van deze oude
Zuiderzeestad was het kwetsbare punt. Willem III wilde verder gaan. Daarbij trachtte
hij verschillende Friese edellieden aan zich te verbinden, door hun een schoutambt
in Friesland op te dragen. Dit was voor de heren niet zulk een onwelkome regeling.
Zij hadden in hun grietenij wel heel wat te zeggen, maar het gezag miste vaak een
wettige basis. Kreeg hun positie de sanctie van de graaf, dan was dat, althans formeel,
een stap vooruit. Maar het verzet tegen de indringer was toch tamelijk sterk. En
opeens blijkt het verbond van de Upstalbom weer vernieuwd. De eerste bepaling
luidde nu echter, dat de verbonden gouwen langs de Waddenkust elkaar zouden
helpen tegen elke buitenlandse vijand. In plaats van een landsvredebond ontstond
er dus nu een defensief verbond.

A. Algra en H. Algra, Dispereert niet. Deel 1

155
Onmiddellijk kwam Willem III krachtig in het geweer. Hij trof de Friese gouwen op
de meest kwetsbare plek, hun handel. In Holland en Zeeland werden de Friese schepen
uit alle havens tussen Staveren en Bremen in beslag genomen. Het middel bleek
afdoende. Binnen een paar jaren waren er ootmoedige brieven ingekomen van al de
gewesten ten Oosten van de Middelzee, brieven, die stellig verzekerden, dat men
nooit bedoeld had, iets tegen Holland te ondernemen. Zo stond Westergo geïsoleerd.
Na een paar maanden kaperoorlog erkende het de Hollandse graaf, maar het ging
met zijn invloed als met die van de bisschop benoorden Vollenhove. Deze betekende,
behalve in Staveren, praktisch maar heel weinig.

Willem IV.
En dan komt met Willem IV (1337 - 1345) een periode van onrust, omdat de
weloverwogen politiek van zijn vader ontbreekt, en er niets is dan ongedurigheid.
Een tijdje is hij in het Engelse zog in oorlog met Frankrijk, maar de Franse koning
noemt hem een verachtelijke gek. Later sloot hij zich weer bij Frankrijk aan. De
Engelse koning had allang begrepen, dat op deze zwager niet te bouwen viel. Hij
had meer aan een andere zwager, Reinoud II van Gelre (1326 - 1343), die met een
zuster van de Engelse koning getrouwd was en door keizer Lodewijk van Beieren
tot hertog was gemaakt. Onder zijn leiding kwam Gelre de depressie van de slag bij
Woeringen te boven.
Het scheen zelfs een ogenblik, dat Reinoud II ook in het Sticht de leiding zou
nemen. Jan van Diest stierf op een voor Willem IV zeer ongelukkig moment. Want
de graaf was juist in een hevig conflict met de bisschop van Kamerijk, wat hem de
excommunicatie op de hals haalde. Een deel der kanunniken te Utrecht koos de
Gelderse candidaat, een ander deel hield het met die van de Hollanders, Jan van
Arkel. De Paus benoemde een derde, die echter maar liever voor de eer bedankte.
Toen wist Willem IV zich met de curie te verstaan en zijn candidaat benoemd te
krijgen.

Jan van Arkel.
Willem IV had Jan van Arkel aanbevolen, omdat hij zo flink en onafhankelijk was.
Natuurlijk geloofde hij dat zelf niet. Hij rekende er op, dat evenals onder Frederik
van Zierik en Jan van
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Diest het Sticht een aanhangsel van Holland zou zijn. Maar al geloofde Willem IV
niet, wat hij van de nieuwe bisschop had verzekerd, het bleek niettemin waar. De
bisschop begon met panden in te lossen, en ..... vertrok naar Grenoble, om daar in
een soort vrijwillige ballingschap in de grootste soberheid te leven. Zo spaarde hij
de kosten van een hofhouding uit en hoopte, langs deze weg - financiële
onafhankelijkheid - politiek zelfstandig te worden.

Zwerftochten.
En intussen ondernam Willem IV voortdurend verre tochten. Hij nam deel aan een
schitterend tournooi in Londen, streed tegen de Moren in Spanje, en in 1343 toog
hij naar het Heilige Land. Op 1 september scheepte hij zich te Venetië in; precies
twee maanden later was hij aldaar terug.
Zonder eerst zijn graafschap gezien te hebben, is hij ruim een maand later in
Oost-Pruisen, om tegen de heidense Lithauers te vechten. Ook die strijd kan niet lang
geduurd hebben, want begin april 1344 vinden wij hem weer in Den Haag. Zijn
aanwezigheid in zijn eigen gebied was dringend nodig, want in Utrecht was de
Hollandse partij uit de stad verdreven. En in Friesland was zijn invloed bijna geheel
verdwenen. Toch dreef zijn onrustige natuur hem tijdens de grote militaire
voorbereidingen nog eenmaal tot een tocht naar Lithauen.

Utrecht vernederd.
En toen, terwijl alles scheen te wijzen op een expeditie tegen de Friezen, sloeg de
graaf plotseling het beleg voor Utrecht. De tijdgenoten geven wel wat overdreven
cijfers van de macht, die daarbij zijn vanen volgde. Zij spreken van 28.000 man,
onder de heren één hertog, dertien graven, twee-en-vijftig baronnen en dertienhonderd
ridders. ‘Menigherhande engiene’ (technische belegeringswerktuigen) bestookten
de stad. Blijden slingerden zware stenen over de wallen; met de catte probeerde men
de poort te rammen; ribauden slingerden grote werpschichten door de lucht. Maar
ook de schutters van de stad weerden zich geducht en de graaf werd gewond. De
bisschop kwam haastig uit Frankrijk, om te bemiddelen. Het gelukte; Jan van
Beaumont stelde de voorwaarden vast. Vierhonderd Utrechtse burgers moesten ‘in
ijdelen rocken, ongegordet, blootshevets ende barvoets’ knielend de graaf voor zijn
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tent om vergiffenis vragen. Dat was vernederend genoeg, maar voor de rest waren
de voorwaarden schappelijk.

Die reyse up die Vriesen.
Maar reeds maakte de graaf, terwijl de herfst naderde, zijn voorbereidselen, om de
Friezen ten Oosten van het Vlie nu voorgoed te onderwerpen. Het zou geen
strafexpeditie zijn, maar de inleiding op een blijvende bezetting. Daarom waren de
voorbereidingen zo geweldig. Meer dan 400 koeien werden opgekocht, om het leger
van vlees te voorzien, en 800 zijden gezouten vlees; 100 varkens werden ‘in 't lardier
gezouten’ en 77 schouders en 15 hammen aangekocht. De vissers te Scheveningen,
Brielle en Schiedam zorgden voor 3 bruinvissen, 7342 kabeljauwen en 10 last bokking.
Er kwam nog 45 last haring bij en 45 ton paling. In Amsterdam werd 375 mud koren
verbruikt voor het bakken van brood. Voor de dorst werden o.a. 500 vaten bier
aangekocht. En om na de verovering sterkten te bouwen, was er kalk en steen
aangekocht, terwijl een aantal metselaars en opperlieden meegingen. Het was dus
allerminst een onbesuisde onderneming. Zelfs had de rentmeester van Amstelland
lieden van Amsterdam en Naarden ‘heymelike den stand van Vriesland doen
besoeken’. Wij kunnen het alles aflezen uit de grafelijke rekeningen. De man, die
het zo uitvoerig en schilderachtig heeft beschreven, tekent enkele bladzijden verder
aan, dat de hofhouding weer terug kwam in Den Haag, ‘sonder minen here den grave’.
Maar voordat die hofhouding aankwam, was Jan van Beaumont vooruitgereisd, om
de jonge weduwe het droeve bericht te brengen.

De slag bij Warns.
Het is niet gemakkelijk, zich een goede voorstelling te vormen van deze slag. De
berichten zijn tegenstrijdig. Er zijn tegelijk twee aanvallen gedaan op de Friese kust,
een bij Staveren en een Oostelijker, bij het gehucht Laaxum. De eerste, onder bevel
van de ervaren Jan van Beaumont, slaagde in zoverre, dat de abdij van St.-Odulf, ten
Westen van de stad, werd bezet. De graaf, die waarschijnlijk iets vroeger was geland,
drong het land in, nadat hij de boerderijen bij de kust in brand had gestoken. Het
duurde niet lang, of hij werd van de zee afgesneden en met ongeveer 500 man
omsingeld. Kwartier werd niet gegeven in het verbitterde gevecht, dat volgde. Ook
de graaf viel en het hielp niet, dat Henri

A. Algra en H. Algra, Dispereert niet. Deel 1

158
d'Antoing waarschuwend riep: ‘Pas op de graaf van Henegouwen en Holland!’
De graaf werd gedood, d'Antoing onderging hetzelfde lot, en slechts enkelen
bereikten de schepen. Toen het bericht bij de troep van Beaumont kwam, schijnt een
paniek te zijn ontstaan en in een dolle vlucht, waarbij velen omkwamen, trachtte men
zich te redden. Wilde tonelen speelden zich af bij de inscheping, want de Friezen
stonden tot de heupen in het water en deden met lange haken de schepen kantelen.
Het was een schamel overschot, dat in Holland terugkwam. Het lijk van de jonge
graaf - hij was nog slechts 28 jaar - bleef in Friesland; het werd in het klooster
Bloemkamp bij Bolsward begraven. Een Henegouws dichter bezong het drama:
De graaf van Henegouwen bad overluid
Tot God de Heerlijke;
Dacht veilig terug te keren,
Maar de terugtocht bracht hem geen roem.
Toen de Friezen hem hadden omsingeld
En ter aarde geveld,
Zeide de graaf slechts een paar woorden:
Vaarwel Henegouwen! Gij hebt mij verloren!
Friesland, tot mijn ongeluk leerde ik u kennen,
Gij stelt u tussen mij en 's werelds eer;
Want heden zijn met hun allen gekomen
De keur der Christenheid.
Vaartwel, oom, koning der Fransen,
Koning der Engelsen, en hertog van Brabant,
Vaartwel, Bourbon en hertog van Blois,
Hertog van Gulik, die ik zo min,
Vaartwel Beieren en Duitsers,
Lieve Moeder en mijn Gade;
Met droevig, zuchtend hart
Moet ik thans Henegouwen loslaten.1)

1) De dichter laat hier de stervende afscheid nemen van zijn verwanten, van zijn oom Jan van
Beaumont, die de tocht meemaakte, van de koning van Frankrijk (broer van zijn moeder),
van de koning van Engeland (getrouwd met zijn zuster), van de hertog van Brabant (zijn
schoonvader), van Guy de Châtillon, graaf van Blois (zijn neef), van Lodewijk, graaf van
Bourbon (zijn neef), van Willem, markgraaf van Gulik (zijn zwager) en van zijn Beierse
familie (zijn zuster Margaretha was gehuwd met Lodewijk van Beieren, keizer van Duitsland).
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Daar werd de graaf jammerlijk ter dood gebracht
Door de Friezen, vervuld met grote trots,
Ook Henri d'Antoing, op dezelfde dag
En andere rijksedelen, in groten getale,
Want ze hadden geen medelijden met hen,
De Friezen, vervuld met boosaardige toorn.
Zodat niet op de vlucht gedreven zouden worden
Die Henegouwers, in grote ellende.
Ridders werden er gedood,
Zoveel, dat niemand het zou willen geloven.
De edele Jan van Henegouwen
Landde ter andere zijde.
Toen hij de strijd zag, ontstelde hij zeer,
Wilde zijn neef gaan helpen;
Maar een stalknecht zeide hem
Dat hij zonder dralen moest terugkeren.
De Friezen snelden door de velden
Overal, eveneens als zinneloos.
De koene Huffalise
Doet zeer tegen zijn zin vertrekken
De zeer verbolgen Jan van Henegouwen.
Onverwijld scheepte hij zich in,
Diep bedroefd over de hertog,
Die de Friezen zo de dood in hebben gejaagd.
Als men zijn zin had gegeven
Aan Jan van Beaumont, dat staat vast,
Hij zou zich hebben laten vernederen door de Friezen,
Ter wille van zijn zo dierbare neef;
Maar onder elkaar kwamen ze overeen,
Daar er geen kans op teruggave bestond,
Snel naar hun haardsteden terug te keren,
Ieder beweende de graaf.
Velen hebben ze gedood door het schieten,
De Friezen, velen verdronken in zee.
Laten wij God in het Paradijs bidden
En de enige Maagd,
Dat zij hun zielen mogen redden
En ons medegeven, dat wat het beste is,
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Dat kooplieden kunnen gaan,
Zonder stoornis, overal heen.

Godsdienstige stemmen.
Ook in andere mededelingen klinkt ons een godsdienstige toon tegen.
De anonieme schrijver, die de kroniek van Joannes de Beka heeft voortgezet, ziet
het begin van de nederlaag in het binnendringen van het klooster door de Hollanders.
‘Ende si liepen mit gewapende vichters binnen des cloosters muren. Ende hier mach
men merken, dat die Hollanders geen widerstoet en hadden, eer si des Heyligen
Confessoers clooster (het klooster van Augustinus) anvochten, ende hets te vermoeden,
dat meer bi Godliker cracht dan menschliker macht gesciede, dat si weder van den
voorseyden kirchove verdreven syn.’
De Friezen wijdden de vierdag van deze slag aan Maria, de ‘Friesche Liefvrou’,
en anderhalve eeuw later, toen de Saks in Friesland regeerde, achtte hij het ter
voorkoming van vrijheidlievende demonstraties nog nodig, de viering van deze dag
te verbieden.

Het Noorden blijft zichzelf.
Willem IV stierf zonder nakomelingen. In Holland en Henegouwen was er enige tijd
verwarring. De bisschop van Utrecht kreeg een kans, om zijn zelfstandigheid te
herwinnen en alleen binnenlandse partijschappen hebben hem belet, die kans te
benutten. De opmars van Avesnes naar het Noorden was gestuit. Wat Willem III en
bisschop Guy met zoveel kracht en beleid waren begonnen, het was nu mislukt. Gelre
en het Noorden zochten hun eigen weg en het zou bijna twee eeuwen duren, voor zij
bezweken voor de aanvallen, die van over de Zuiderzee kwamen. De expedities van
graaf Albrecht van Holland, die de dood van zijn oom wenste te wreken, hebben
geen blijvend succes gehad. Als enig zegeteken kon hij het lijk van Willem IV
meevoeren. De definitieve verovering van Gelre en het Noorden geschiedde niet
eerder, dan toen de Habsburgse wereldmacht haar hand ging leggen op de lage landen
aan de zee.
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2. Vrijheid en macht der poorters
De lijn om de stad.
In zijn meesterlijk boek ‘Herfsttij der Middeleeuwen’ richt Prof. Huizinga onze blik
ook op de stad: ‘De stad verliep niet zoals onze steden in slordig aangelegde
buitenwijken van dorre fabrieken en onnozele landhuisjes, maar lag in haar muren
besloten, een afgerond geheel, stekelig van talloze torens. Zo hoog en zwaar de stenen
huizen van edelen en koopheren mochten zijn, de kerken bleven met hun
omhoogrijzende massa's de aanblik der stad beheersen.’
Wij moeten uit dit citaat geen verkeerde conclusie trekken. Het zegt ons niet, wat
een nederzetting tot een stad maakte. In onze tijd halen wij tweeërlei spraakgebruik
door elkaar. Wij vinden natuurlijk Den Haag een stad, evenals Apeldoorn, maar
spreken ook van Sloten (Fr.), van Vere en van Elburg als van steden. Maar wie
laatstgenoemde plaatsen steden noemt, let niet op volkrijkdom of economisch karakter.
Misschien denkt hij aan het verleden en brengt in het midden, dat het plaatsen betreft,
die vroeger muren en grachten hebben gehad. Toch is dit laatste niet beslissend. Niet
de vestingwerken maakten de plaats in de Middeleeuwen een stad. Een stad is een
bevolkingscentrum met eigen recht. Zodra een vorst bepaalt, dat een zeker
bevolkingscentrum niet meer zal vallen onder het gewone recht van de gouw, maar
een eigen bestuur krijgt en een eigen recht, is het een stad. Gingen we letten op
economische veranderingen, dan zou er niet een jaartal zijn aan te wijzen, dat als het
geboortejaar der stad kon gelden. Dan zou er ook over menige plaats een onvruchtbare
discussie plaatsvinden, of zij wel tot de steden geteld kon worden. Maar als we het
vraagstuk juridisch beschouwen, kunnen we aan de hand der privilegiën meestal
gemakkelijk nagaan, wanneer een plaats tot stad werd verheven.

De oudste brieven.
Maar soms levert de datering grote moeilijkheden op. Want dan is het met die
stadbrieven geen zuivere koffie. Meer dan eens heeft een graaf privilegiën verleend
aan verschillende steden zó, dat de verleende voorrechten onderling met elkaar in
strijd waren. Als b.v. de ene stad het voorrecht krijgt van tolheffing van alle passan-
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ten en aan de burgers van een andere stad vrijdom van tol is beloofd in het gehele
graafschap, dan is er een conflict. Wie dan maar de oudste brieven heeft!
Geen wonder, dat elke stad er op gesteld was, haar rechten een eerbiedwaardige
ouderdom toe te kennen. Zo werd niet altijd de verzoeking weerstaan, om het
privilegie te vervalsen, waardoor het ouder leek dan het was. Zelfs zijn er wel geheel
valse privilegiën geproduceerd. Met grote scherpzinnigheid gaan de moderne
geleerden nu al die stadbrieven toetsen. Zo groot is hun scherpzinnigheid, dat er ook
menig stuk ten onrechte is verdacht. Er is hier reactie op een vroegere opvatting.
Toen redeneerde men aldus: die kroniekschrijvers hebben er vaak maar wat van
gemaakt; zij hadden veel horen zeggen, zij waren lichtgelovig; zij hielden van een
kleurig verhaal - maar als men een deftig perkament vindt met afhangende zegels,
dan is elk wantrouwen ongepast. De nieuwere scherp kritische houding van sommige
geleerden jegens de privilegiën heeft een felle strijd doen ontstaan over de vraag, of
het privilegie van 1245, waarbij Haarlem het stadsrecht ontving, wel als echt is aan
te merken.

De nederzetting.
Natuurlijk werd in normale gevallen het stadsrecht alleen verleend, wanneer er een
nederzetting was van enige betekenis, die aan zulk een eigen recht behoefte had. We
zouden kunnen zeggen: door het verlenen van stadsrecht constateert de landsheer,
dat er een stad is ontstaan.
Hoe ontstond zulk een nederzetting? In dat opzicht heeft elke stad haar eigen
geschiedenis. Verschillende plaatsen ontstonden aan een handelsweg, vooral aan een
rivier, het liefst aan de bolle zijde, omdat het water daar het diepst is. Arnhem, Tiel
en Nijmegen zijn duidelijke voorbeelden. Utrecht ontstond aan de Kromme Rijn,
waar de bodem zich ongeveer 4 meter boven de omgeving verheft. De naam betekent,
dat de plaats ligt uit, dat is beneden het oude Trecht. Dat deze plaats de zetel was
van de bisschop, heeft veel tot haar bloei bijgedragen. Evenzo ontstond Dokkum als
een geestelijk centrum in het Noorden. Leiden groeide rondom een der oudste sterkten
in het graafschap Holland. De naam Maastricht duidt aan, dat hier een landweg de
Maas kruiste. Leeuwarden ontstond daar, waar de Ee uitmondde in de Middelzee.
Groningen heeft twee kernen, die naar elkaar toegroeiden: een
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Westelijke, aan het riviertje de Aa, en een Oostelijke, waar nu de Grote Markt is. De
torens van de A-kerk en de Martini markeren nog beide punten.

Behoefte aan ander recht.
Dat het gewone recht van het baljuwschap niet meer voldeed, kwam, doordat de
bevolking in de stad door de wijze van samenwoning, en vooral met het oog op de
handel, andere eisen ging stellen. Het bestaande recht werd een belemmering in plaats
van een bescherming. Voor één misverstand moet men zich evenwel wachten. Er is
geen sprake van, dat de gehele stedelijke bevolking uit handwerkslieden en kooplui
bestond. Verscheidene boeren hadden hun hofsteden binnen de wallen. Een keur in
Leeuwarden verbood het los laten lopen van varkens op de bolwerken. In het laatste
kwart der 15de eeuw waren in Hoorn van de 918 aangeslagenen in het schot (een
belasting) 701 boeren. Maar men moet hierbij opmerken, dat Hoorn toen een tijd
van crisis had doorgemaakt, waardoor vele kooplieden naar elders waren vertrokken.

Karakter van het stadsrecht.
Het privilegie, waarbij de stad haar eigen recht kreeg, bevatte in de regel twee
belangrijke groepen van bepalingen. Vooreerst waren er voorschriften, die de
grondslag legden voor het stadsbestuur en de afwijkingen van het tot nu toe geldende
recht regelden. Maar niet minder belangrijk was een andere groep bepalingen, die
het stadsbestuur machtigden, keuren te maken, stedelijke verordeningen. Hierdoor
kreeg de stad gelegenheid, naar behoefte het bestuur verder te organiseren. In het
stadsrecht van Zutphen uit 1190 werd bepaald, dat er twaalf schepenen zullen zijn,
door wier raad de stad zal worden geregeerd, opdat, indien er iets in haar ongeordend
zal blijken te zijn, zij dat in rijper beraad zullen reformeren. Dat is, in het kort
samengevat, de grondslag van het stadsbestuur.

De orde in de stad.
Altijd weer keert de bepaling terug, dat de burgers niet tot een gerechtelijk
tweegevecht kunnen gedwongen worden. Dat was winst aan rechtszekerheid. Op het
platteland bleef de gerechtelijke tweekamp tot de 15de eeuw in zwang. In Rijnland
waren twee ‘Kempen’, een voor de welgeborenen en een voor de huislieden.
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De verdere bepalingen wijzen op een vrij grote ruwheid in de verhouding der
stedelingen. Het was vaak een driftige schippersbevolking, die spoedig naar het mes
greep.
Het Leidse privilegie bepaalt o.a.: wie een ander aan het haar trekt, kan, na voor
de schepenen gebracht te zijn, gestraft worden met 10 schellingen boete; wie een
ander met een stok of knots slaat, tot 2 pond en een vergoeding aan de geslagene;
wie een ander ‘materwonde’ toebrengt, d.i. een wonde, die zo diep of lang is, dat zij
gemeten kan worden met de nagel, met een of meer vingerleden of met een vaste
maat, ‘met vingerspan of ellemaat’, wordt gestraft, als hij op heterdaad betrapt wordt,
met afkapping van de hand, anders met een boete van 2 pond en 2 schellingen en
een vergoeding van 20 schellingen aan het slachtoffer.
Het privilege van Middelburg van 1254 bepaalt: wie een mens binnen Middelburg
doodslaat, hij zal een zoengeld betalen van 90 pond, ‘zo wie de mens verminkt tot
de helft van een doodgeslagen man’, die betaalt 45 pond. Zo wie binnen Middelburg
draagt knijf, priem, ‘turcoise colve’ (een strijdknots), een lombards mes, of een ander
moordwapen, hij betaalt de heer 10 pond en de stad 1 pond. Zo wie iemand met dit
wapen wondt, die verbeurt de hand. En wie iemand met het wapen doodt, hij verbeurt
het hoofd.
Zulke bepalingen waren hard nodig. De aantekeningen betreffende de boeten, in
de eerste helft der 14de eeuw in Amsterdam opgelegd, spreken een duidelijke taal.

De schepenbank.
Monumentaal staat in de rechtszaal de schepenbank, waar op de gerichtsdag de
schepenen plaatsnemen. De schout, vertegenwoordiger van de landsheer, vraagt eerst
aan de schepenen een ‘ordel’, of het hoog genoeg op de dag is om de vierschaar te
spannen en recht te doen, waarop de schepenen antwoorden, dat het hoog genoeg op
de dag is; daarop vraagt de schout, of de bank behoorlijk bezet is en als hij ook op
deze vraag een voldoend antwoord heeft gekregen, gebiedt hij stilte en bant hij vrede.
Dan worden de zaken een voor een behandeld. Als de beschuldigde voldoende tot
zijn verdediging kan aanvoeren, wordt hij toegelaten tot de onschuldseed. Zijn
vrienden mogen dan zweren, dat zij zijn eed voor waar en onmeyn houden. Maar
anders volgen er straffen, die niet mals zijn. Is er niet de oude regel: den dief de
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galghe, den mordenar ende den moortbrander 't rat, manslach ende roever 't sweert,
den valscher den ketel (de valse munter werd in een ketel verdronken), den spierre
(spion) de oogen, den pontsnider (muntsnoeier) den duim?

De geboden vrede.
Vrede is voor ons besef in de regel nog de normale toestand. In de Middeleeuwen
was het zo, dat de vrede kon worden opgelegd, waardoor partijen tijdelijk afstand
deden van hun natuurlijk recht, om hun geschil uit te vechten. Wanneer 2 schepenen
en een poorter in Middelburg vrede eisen, en iemand die vrede weigert, verbeurt hij
de heer 5 pond en de stad 1 pond en 1 pond voor elk dergenen, die de vrede geëist
hebben. Zodra er nu in de stad een hevige twist of een straatgevecht plaatsvindt,
spoeden de autoriteiten zich daar heen. Zij gebieden partijen, voor minstens veertien
dagen vrede te maken. Het geschil is dus opgeschort. In die veertien dagen is het hun
nu niet geraden, tot nieuwe gewelddaden over te gaan. Zij hebben bovendien
gelegenheid, door bemiddeling van vrienden tot een verzoening te komen. Om de
gewilligheid te bevorderen, worden partijen bovendien vaak tot ‘inliggen’ veroordeeld,
d.w.z. zij moeten in het huis hunner keuze blijven, mogen niet buitenshuis komen
en hun ambacht niet uitoefenen. Zij krijgen dus huisarrest.

Het stadsbestuur.
Bijna altijd bestaat het bestuur van de stad aanvankelijk alleen uit schout en schepenen.
Zij zorgen zowel voor het bestuur als voor de rechtspraak. Later komt er een
differentiatie. De administratieve werkzaamheden worden toevertrouwd aan
burgemeesters. En de keuren kunnen niet gemaakt worden zonder medewerking van
het college van raden of gezworenen, later in de regel de vroedschap genoemd. De
schout verliest op den duur veel van zijn invloed, zijn ambt is later het best te
vergelijken met dat van een officier van justitie.

Schepenen met een hengst.
In 1357 bepaalde graaf Willem V, ‘na rijp beraad en ingevolge begeerte en verzoek
onzer trouwe stede Middelburg’, dat alleen zij, die een hengst houden, die hun
eigendom is en die zij op hun
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kost hebben, een hengst ter waarde van minstens 15 schilden, voortaan schepen
mogen zijn. De bedoeling is wel duidelijk. De bepaling had tot gevolg, dat voortaan
alleen de aanzienlijkste burgers dit ambt konden bekleden.
Al was er niet overal de bepaling van de hengst, de ontwikkeling vertoonde
overeenkomst. Het stadsbestuur kreeg overal een aristocratisch karakter. De
stadsbevolking verloor haar betrekkelijke eenheid; de heren zaten op het kussen; het
volk had te gehoorzamen.
Alleen in Utrecht waren sedert 1302 de verhoudingen anders. Door de invloed der
Vlamingen hadden daar de gilden der handwerkers invloed op het bestuur. Ieder van
de 21 gilden koos jaarlijks twee oldermans. Deze 42 oldermans vormden het
kiescollege, waardoor jaarlijks de raad der stad werd gekozen. De schepenen werden
daarna door de raad aangewezen.

De hoed met bonen.
In Groningen was een ‘zwoorne meente’, oorspronkelijk een vertegenwoordiging
van de burgerij, later een lichaam, dat zichzelf aanvulde. Elk jaar op 8 februari
vergaderde de zwoorne meente onder leiding der burgemeesters op het stadhuis. In
een fraaie hoed met brede rand, met een opschrift versierd, werden dan 5 zwarte
bonen geworpen en dit getal met zoveel witte aangevuld, tot het overeenkwam met
het aantal aanwezige leden der zwoorne meente. Ieder nam vervolgens een boon uit
de hoed en wie een zwarte boon trok was keurheer. De vijf keurheren wezen dan 8
raadsleden aan. De raad bestond n.l. uit zestien leden en ieder jaar trad de helft af.
De dag van de verkiezing werden uit en door de raad vier burgemeesters verkozen,
twee uit de oude en twee uit de nieuwe raad.

De Amsterdamse burgemeesters.
In Amsterdam hadden de burgemeesters een meer onafhankelijke positie. Het
handvest, dat graaf Albrecht in 1400 verleende, zegt:
‘Voirt soe sullen alle die ghene, die Scepen of Raet geweest hebben binnen
onser stede van Aemstelredam alle jair kiezen, up Onser Vrouwe Avont
te lichtmisse, bider meerre stemmen uut te gaen, drie goide knapen tot
Rade van onser stede voirscreven; Ende die en sullen niet jongher wesen
van jairen
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dan viertich jair; Ende sullen die drie Rade tot hem kiezen enen vanden
ouden Rade, diere tnaeste jaer te voir Raet in geweest heeft; Ende die selve
gekoren oude Raet sal die drie jonge Rade voircreven eeden, als dair
toebehoirt; Ende der en sullen onse bailliu noch scout van Aemstelredam
dair ghene stemme in hebben.’
De verkiezing van de raden, d.w.z. de latere burgemeesters werd dus als volgt:
burgemeesters en oud-burgemeesters, schepenen en oud-schepenen kozen op 1
februari drie nieuwe burgemeesters; deze drie kozen uit de aftredenden een vierde,
en deze vierde, die dus twee jaar zitting had, nam zijn collega's de eed af. Daarmee
was naar twee zijden invloed uitgeschakeld: aan de ene kant die van de vroedschap,
aan de andere zijde die van de graaf of zijn stadhouder. De grote onafhankelijkheid
van de Amsterdamse burgemeesters heeft later een zeer zelfstandige en niet zelden
eigenmachtige politiek van deze stad mogelijk gemaakt.

Der stede vrijheyt.
In de Middeleeuwen werd vrijheid nog dikwijls gezien als een voorrecht, een
privilegie. Het klopt op de afleiding van het woord. Vrijheid is vanouds een woord
met een eigen glans, een bijzondere, onderscheidende klank. Zij behoort niet aan
àllen, maar aan de bevoorrechten. Zo is de strijd voor de privilegiën der stad dikwijls
een strijd voor een kleine, een aristocratische, bevoorrechte groep.
Die groep werd fier en zelfbewust, gewende zich aan statie en wist zijn tabberd
deftig te plooien. Later nam zij met instemming kennis van de Latijnse geschriften,
die de Romeinse vrijheid roemden, en had neiging eigen aanspraken en idealen te
vereenzelvigen met die der senatoren te Rome. De adel was avontuurlijk, de stedelijke
aristocratie berekenend; de adel was grillig en royaal, de stedelijke aristocratie zuinig
en doelbewust. Zij heeft een hoge stoep en een massieve deur voor haar huizen, ook
in figuurlijke zin.

De filiatie.
Filia betekent dochter en men kan zeggen, dat Hoorn een dochter was van Medemblik.
Want het privilegie van 1357, waarbij Hoorn tot een stad werd verheven, zegt: ‘Om
meenigen trouwen dienst, dien sie ons hebben gedaen, geven wi onse goeden luyden
van
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Hoorn in Vriesland alsulke vrijheden ende poortrecht, als onse goeden luyden van
onse stad van Medenblik hebben van grave Florens.’
Medemblik was zelf weer een dochter van Alkmaar. Bijna alle Hollandse steden
waren een familie, een filiatie, gelijk blijkt uit het volgende schema:

Wie dit schema nauwkeurig bekijkt, zal opmerken, dat ook de Westfriese dorpen het
stadsrecht hebben gekregen. Dit is ook inderdaad het geval. We hebben hier te doen
met een zeer bijzondere ontwikkeling. Geheel het Westfriese platteland had een
bestuursorganisatie, zoals elders alleen de steden hadden. Dat vindt mede zijn oorzaak
in het feit, dat men hier, zoals bijna overal op Friese
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bodem, uitsluitend vrijen aantrof: de maatschappelijke vrijheid van dit volk van
boeren en vissers heeft zijn bekroning gevonden in de politieke mondigheid, door
de Hollandse graven verleend. En direct nadat het sein gegeven was door de inneming
van Den Briel heeft dit volk, vanouds aan de vrijheid verknocht, de Oranjevlag laten
wapperen. Hoe donker het er in de vrijheidsoorlog ook kwam voor te staan, hier werd
de vrijheidsvaan niet weer ingehaald; hier kon Willem I zich in 1572 terugtrekken
om te overwinnen of te sterven; hier begon de victorie van Alkmaar en werd de
overwinning bevochten op de Zuiderzee.

Andere filiatiën.
Ook de Gelderse steden vormden een filiatie, met Zutphen als moederstad. De
Overijselse steden hadden meest het recht van de oude koopstad Deventer. Dat
Utrecht de moederstad is van de steden in het Sticht, spreekt haast vanzelf. Middelburg
stond aan het hoofd van de filiatie van de Zeeuwse steden. De stadjes in
Zeeuwsch-Vlaanderen ten Westen van de Braakman zijn dochtersteden van Brugge,
die ten Oosten van dat water van Gent. In Limburg had Aken een beslissende invloed.
Als in een dochterstad in verband met het stadsrecht moeilijkheden ontstonden over
uitlegging en toepassing van dat recht, ging men ‘het recht’ halen in de moederstad.
Daar had men immers een langdurige ervaring en had zich in de regel reeds een
jurisprudentie gevormd. Zo was de dochterstad inderdaad als een verstandige dochter,
die immers ook in voorkomende gevallen haar moeder raadpleegt.

Wooncentrum.
Tot nu toe hebben wij de stad vooral gezien als rechtsgemeenschap. Zij was ook een
wooncentrum, al woonden de mensen in de Middeleeuwse stad niet zo dicht opeen
als in een moderne stad. Woonkazernes waren er niet. Ook was er meer dan eens een
soort open bebouwing voorgeschreven: tussen elke twee huizen moest zoveel ruimte
gelaten worden, dat er een ladder kon staan. Dit voorschrift was nodig in verband
met het grote gevaar, dat de Middeleeuwse stad bedreigde, n.l. het vuur. Meer dan
eens is het voorgekomen, dat een gehele stadswijk binnen enkele uren in vlammen
opging. Wanneer er tijdens een storm brand uitbrak, was het gevaar niet te overzien.
En in oorlogstijd was het dubbel gevaarlijk, als de belegeraars brand stichtten, soms
bij ‘verraad-
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schap’. De meeste huizen hadden geteerde schuttingen tot wanden en waren met stro
gedekt.

Tegen brandgevaar.
Het stadsbestuur was zich in dit opzicht zijn taak bewust. Zo staat in een der keuren
van Middelburg: ‘Eerst, zol wanneer bynnen deser stede des avonts of in den nachte
eennich teyken gedaen wordt van brande, oploop of rumoer bij clocslach of anders,
dat als dan elc man ofte vrouwe, huys houdende, van stonden an voer zijn ofte haer
deure hangen sal een lanteerne, mit licht daerinne.’ Zo werd dan opeens de stad
geïllumineerd door honderden kleine gele lichtjes, die schenen door de hoornen
venstertjes van de lantaarns.
Dan moest er in elk voorhuis blusmateriaal zijn: een ladder en twee gemerkte leren
emmertjes. De bewoners van de hoofdstraten hadden in Middelburg te zorgen voor
een ladder van minstens zeventien voet; die van de kleine huisjes in de zijstraten
konden een van die lengte kwalijk bergen in het voorhuis van hun woning. Zij hadden
aan hun verplichting voldaan, als de ladder reikte tot de ‘oesdrup’, d.w.z. tot waar
het water drupt van het dak en bij meer moderne huizen de dakgoot is geplaatst.
Als er nu brand uitbrak, werden snel de ladders tegen de wand geplaatst, en vaardige
mannen klommen tot dicht bij het vuur. In een lange rij stonden zij, die de emmers
van hand tot hand gaven. Met een enkele slag werden ze gevuld en dan werden ze
doorgegeven, tot daar boven iemand ze leegstortte in de vlammen. De lege emmers
gingen langs een tweede rij van helpers terug. Het stadsbestuur met zijn dienaren
vond zich ten brande tot bescherming van de stad en het goed der poorters. Moeilijk
werd het, als in de stad een brand woedde en buiten de vijand zich had geposteerd.
Dan moest elk weerbaar man op zijn post blijven, onder zijn hoofdman, en het vuur
werd bestreden door geestelijke personen; de cellebroeders schepten het water uit
de brandputten, de zusters bagijnen en joncwijfs gaven de emmers door; de monniken
en priesters stonden op de brandladders. In tijden van grote droogte werden de
bepalingen verscherpt en met klem onder de aandacht der burgers gebracht.
Maar voorkomen is beter dan genezen. Daarom streefde het stadsbestuur er naar,
dat de houten huizen geleidelijk door stenen werden vervangen. Vooral werden ‘harde
daken’ aanbevolen. Wie
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zijn huis met pannen of schaliën (leien) liet dekken, kreeg subsidie. Ook werd voor
elke duizend verwerkte bakstenen vaak een premie verleend.

De stad als vesting.
‘Stekelig van torens’ was het silhouet van de oude stad. Daarbij behoorden ook de
torens, die de toegangen der stad dekten of haar flanken bestreken. Want de stad was
niet alleen bevolkingscentrum, maar ook vesting. Ook hier dienen we echter niet te
generaliseren. Er zijn tal van steden in ons land, die nooit een muur hebben gehad.
Wel was er een gracht met een wal. Die wal kon met palissaden worden versterkt.
Van die oude vestingwerken zijn slechts weinige bewaard; alleen hebben sommige
steden nog haar poortgebouwen, waarvan een enkele nog, evenals in de
Middeleeuwen, bewoond wordt.

De stedelijke artillerie.
Op de zolders van het stadhuis en niet zelden in de kerk werd de stedelijke artillerie
bewaard. In de kerk staat de blijde, de machina, zeggen de in het Latijn gestelde
stadsrekeningen, waarmee grote stenen worden geslingerd. Maar even 28 pond
betaalde Deventer ‘vor eyn groet holt tot eynen blidenzwengel, dat tot Haerlo ligt’.
Verder de oestallen, grote bogen, die met een windas worden gespannen, en die in
oorlogstijd met planken worden omschut. Dan de springalen, waarbij een balk van
essehout sterk achterover wordt gebogen; hij springt dan plotseling met een harde
klap recht en slaat een geduchte pijl in de richting van de vijand.
En dan niet te vergeten de beer, de grote stormram, die men slechts met moeite
langs de landwegen kon laveren. Ook hij werd in de kerk bewaard. Die van Kampen
was nog in de 17de eeuw een bezienswaardigheid.
In de 14de eeuw komen in de stadsrekeningen voor het eerst donderbussen voor.
De stad Deventer kocht in 1348 van Mr. Henso te Kampen drie dunrebussen voor
23 pond en 16 schellingen, dat is voor ongeveer zestig gulden. Vijf jaar later werden
er nog zeven aangeschaft en in 1355 nog eens. En om zelf het ‘bussencruyt’ te kunnen
maken, schafte de stad partijen zwavel en salpeter aan. Als projectielen dienden
veldkeien en voor de kleinere stukken ook loden kogels. De stukken waren slecht te
hanteren en het was bijna onmogelijk, ze behoorlijk te richten. In de
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strijd in het open veld waren zij dan ook nauwelijks bruikbaar. Wel werd in de slag
bij Crécy in 1346 reeds gebruik gemaakt van donderbussen, maar zij schijnen alleen
in zoverre van nut te zijn geweest, dat ze door hun lawaai de paarden der Franse
ridders verschrikten.

Het schuttersgilde.
Toch had de stad niet alleen defensieve betekenis. Zij was ook in staat, snel een
geoefende en voortreffelijk uitgeruste troep strijders te leveren, die mee ten oorlog
konden varen. De jonge mannen uit de gezeten burgerij waren verenigd in het
schuttersgilde; de stad kleedde ze in kleurige rokken van groen laken en zorgde voor
tenten met blazoen en windvaan. De schutters bewaakten de stad en als er onraad
dreigde, kwamen zij snel naar hun loopplaats. Op de schuttersfeesten toonden zij het
volk hun vaardigheid. Langzamerhand evenwel ging de aardigheid er af en het
eentonige werk van de gewone nachtwake en de patrouillediensten in de stad werden
waargenomen door gehuurde manschappen. De poorterszoon bleef maar liever in de
zaak.

De zorg van de magistraat.
Maar de stedelijke magistraat was nog niet voldaan, als zij voor de veiligheid en de
orde in de stad had gezorgd. De vistellers keken toe op de vismarkt, dat de koper het
juiste getal ontving; de broodwegers controleerden de bakkers; het vlees werd
gekeurd1); de maten en gewichten geijkt. Stedelijke keuren verboden om varkens te
laten lopen op straat, om vuil in de havens te werpen, om het vlas te bewerken bij
kaarslicht, om na de avondklok over straat te gaan, vermomd of zonder lantaarn. Zij
waakten tegen uitspattingen, verboden vrouwen te drinken in de taveerne, wezen
vrouwen ‘die minnen en cussen om geld’ een bepaald rayon aan, waar zij mochten
wonen, stelden straf op dobbelen en spelen om geld. Er waren voorschriften omtrent
de prijs en het gewicht van het brood en er werden maatregelen genomen tegen hen,
die de wijn of het bier vervalsten of te duur verkochten.

1) Afgekeurd vlees werd in sommige plaatsen niet vernietigd, maar aan de armen gegeven!
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Het bier.
Het bier was de volksdrank en dus viel het onder de voortdurende zorg van de
overheid. Men houdt van gekruid bier; de brouwers kopen van de stad de benodigde
gruyt, een mensel dat het bier doet gisten en het een pittiger, wat bittere smaak geeft.
Er is gerst voor nodig, om de gruit te maken, maar een veel groter quantum aan
mirtebessen, en verder laurierbessen en hondsdraf. De stad heeft het monopolie en
slaat er winst uit. Later komt er hoppenbier in gebruik, maar ook dat wordt belast.
Soms beijvert de magistraat zich, om de ‘inbieren’, het ‘stadsbier’, dat in de stad
gebrouwen wordt, enige voorrang te verlenen boven de geïmporteerde bieren. Want
er is Hamburgs bier en zelfs bier uit Wismar. In Leeuwarden is er een compleet
oproer geweest, omdat de Grouwster boeren binnen de stad zich te goed deden aan
Haarlems bier, terwijl het stadsbier behoorde te zijn.

Nog eens: der stede vrijheid.
Bij mensen van de moderne tijd rijst er licht twijfel, of men bij een zo gereglementeerd
leven wel van vrijheid kan spreken. Maar de Middeleeuwer verstond de vrijheid niet
zo individualistisch als wij. Hij waardeerde de vrijheid als een gezamenlijk bezit. De
vrije mannen, er was glans in hun naam en fierheid in hun houding, omdat hun
gemeenschap geen inmenging van buiten dulde èn omdat in die gemeenschap iedere
onafhankelijke man het recht had, zijn woord te spreken en zijn stem te verheffen.
Daarom kon er trots en vreugde zijn bij hem, die na verre reizen weer doorging onder
de poort, geflankeerd door torens, waarop de windvanen knarsten, en zo weer kwam
in zijn stad, die hem beschermde, zijn rechten erkende, zijn belangen behartigde. En
wie daarbuiten als horige gebonden was aan zijn hoeve en zijn heer, hij keek naar
de stad in de verte, en als het lukken wou...... dan zou hij zich vestigen achter die
muren. Als hij er jaar en dag bleef wonen (1 jaar, 6 weken en 3 dagen) dan kòn zijn
heer hem niet meer opeisen: dan had de stadslucht hem vrij gemaakt.
Later kwam er schifting, in de rijke steden het meest. Dan hielden de heren de
teugels strak, de rijke, aristocratische kooplieden, en hun maatregelen spraken van
een duidelijk wantrouwen in de grauwe massa van werklieden. In de Vlaamse steden
heeft de tegenstelling tussen de geldaristocratie en het proletariaat de heftigheid
gekregen van een vete.
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Bewogenheid.
De Middeleeuwse heftigheid, een kinderlijke volksziel, die licht aanspreekt, een
gemeenschappelijke bewogenheid, die soms ontaardt in geestelijke infectie, we
vinden haar sterk in de steden. Prof. Huizinga verhaalt, hoe in 1462 in een der
Sommesteden, Abbeville, laat in de avond een bode komt, met de tijding, dat Filips
de Goede zwaar ziek is, en dat diens zoon Karel het gebed vraagt van het volk. De
meeste burgers waren reeds naar bed. Op het roepen van de bode wordt de poort
ontsloten, hij deelt aan de magistraat zijn boodschap mee, en terstond laat deze alle
klokken van de Sint-Wolframskerk luiden, zodat iedereen verschrikt ontwaakt. Alles
stroomt naar de kerk of naar het raadhuis en daar vernemen zij de reden van het gelui
en de inhoud der gekomen brieven. De schare stroomt naar de grote kerk en daar
liggen zij geknield in tranen, velen plat op de grond en de klokken luiden de ganse
nacht. ‘Kan men levendiger beeld verlangen van het kinderlijk impulsieve ener
Middeleeuwse stadsbevolking?’
........... ‘Gelijk de tegenstelling van zomer en winter sterker was dan in ons leven,
zo was het die van licht en duister, van stilte en gedruis. De moderne stad kent
nauwelijks meer het zuivere donker en de zuivere stilte, het effect van een enkel
lichtje of een enkele verre roep.
Door het voortdurend contrast, door de bonte vormen, waarmee zich alles aan de
geest opdrong, ging er voor het alledaagse leven een prikkeling, een hartstochtelijke
suggestie uit, welke zich openbaart in die wankele stemming van ruwe uitgelatenheid,
hevige wreedheid, innige vertedering, waartussen het Middeleeuwse stadsleven zich
beweegt.
Er was één geluid, dat al het gedruis van het drukke leven steeds weer overstemde,
en dat, hoe bont dooreenklinkend, toch nooit verward, alles tijdelijk ophief in een
sfeer van orde: de klokken.
De klokken waren in het dagelijkse leven als waarschuwende goede geesten, die
met bekende stem dan rouw, dan blijdschap, dan rust, dan onrust aankondigden, dan
opriepen, dan vermaanden.
Men kende hen bij namen: de dikke Jacqueline, klokke Roelant; men wist de
betekenis van kleppen of luiden. Men was ondanks het overmatig klokgelui niet
verstompt voor de klank.’
En als de stormklok luidde in de stad - als klokke Roelant riep,
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als de dreunende stap der burgervendels werd gehoord, dan leerden de vorst en zijn
ridders verstaan, dat de kracht der steden groeide tot een dreiging, die zij - vooral in
Vlaanderen - niet te licht moesten achten.
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3. De hanzesteden
De koopman op reis.
Door de zandstreken in het Oosten van ons land zijn nog de Hessenwegen aan te
wijzen, waarlangs de koopman uit Duitsland zijn waren aanvoerde. Ook de Overijselse
Vecht was eenmaal een handelsweg. De reizende koopman stond aan vele gevaren
bloot. Menig ridder hief een tol, die bijna het karakter had van een brandschatting.
Soms nam de roof nog minder officiële vormen aan. Geen wonder, dat de kooplieden
een zekere veiligheid betrachtten, door samen te reizen. Er ontstonden in de steden
een soort corporaties van kooplieden, die geregeld dezelfde streek bereisden. En zulk
een corporatie noemde men een Hanze.

Hanzen in verschillende steden.
Zo hebben er in Groningen vier Hanzen bestaan, de Keulse Hanze, de Utrechtse
Hanze, de Herbere Hanze en de Riper Hanze. De eerste beide namen spreken voor
zichzelf. De Riper Hanze richtte zich naar Ripen of Ribe in Zuid-Jutland, waar de
goederen, voor de Oostzee bestemd, werden overgeladen. Het is waarschijnlijk, dat
de Herbere Hanze de weg volgde over Boertange naar Herbrum of Herbierum aan
de Eems, tot welke plaats men die rivier kon opvaren. Middelburg had een Hamburgse
Hanze. Van Kampen staat aangetekend: ‘Anno 1290 heff dye stadt van Campen
grotte nerringhe ghehat und voele groette sceppen by dye see, woermede sye hoer
coemanscap hantyrrinhge soe Ost und West deden.’ Het was in de regel zo, dat
verschillende kooplieden samen een schip uitrustten, zodat het voorkwam, dat iedere
koopman &116 deel der lading voor zijn risico had.
De schepen vertoonden een hoog opgaande voorsteven, met het beeld van de
heilige versierd, aan wiens hoede zich de schippers toevertrouwden. In de regel
hadden zij één mast, ongeveer midscheeps, en ze voerden een groot, vierkant razeil.
Wij vinden zulk een schip op verschillende zegels afgebeeld. Het zijn kleine
vaartuigen: vaak meten zij niet meer dan honderd ton. Zij wagen zich naar het
Noorden zonder kompas, zonder zeekaarten; eerst was het hoofdzakelijk Waddenvaart
en werd de tocht om Jutland heen geschuwd. Maar dat veranderde later, de schippers
werden ‘ommevaarders’; zij werden gezien in Skagerrak en Kattegat en aan de
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Noorse kusten. Daar is reeds de koenheid, die in de volgende eeuwen de steven doet
wenden naar het hoge Noorden, en in een brede zwaai om Kaap de Goede Hoop.

De Gildhall te Londen.
Vanuit Keulen werd een drukke handel gedreven op Engeland. Met fierheid gewaagt
een schrijver van de capaciteiten van de Duitse ondernemers, ‘die voor een penning
een vossenhuid kochten en voor een gulden de staart weer verkochten’. De Keulse
kooplieden kregen nu van de Engelse koning in Londen een eigen territoir, waar zij
zorgden voor een eigen bestuur naar eigen recht (op het terrein van de tegenwoordige
Gildhall). Als contraprestatie moesten zij helpen bij de verdediging en bewaking der
stad en hadden een poort voor hun rekening.
Dit systeem vond ook op andere plaatsen ingang. In Bergen in Noorwegen hadden
de Duitse kooplieden zulk een eigen gebied, dat 's nachts werd afgesloten en door
bloedhonden bewaakt. Wisby op het eiland Gothland in de Oostzee is lange tijd een
centrum van handel geweest op Rusland. Nog vertelt de overlevering van de
fabelachtige weelde der stad, ‘waar het goud bij centenaars werd gewogen en de
varkens aten uit zilveren troggen’.

De haring van Skänor.
Den Haring, dien men ving en kon niet lange duren
En scheen maer kost te zijn voor onse nagebuuren.
Want soo men desen visch hout weynich dagen lanck,
Soo wordt hij gansch onnut en is maer enckel stanck.
Maar Beuckels heeft vooreerst den haring leeren kaken,
Dat is van allen slym den visch gesuyvert maken;
En als dat was gedaen, soo nam hij matig sout,
Dat alle ding bewaert en in syn wesen houdt;
Dat stroyd' hij in een vat en daer uyt is begonnen,
Te packen desen visch in wel gemaeckte tonnen,
Een stuck van groot gebruyck, want daer uyt is geschiet,
Dat ook het verste lant syn nutten vond geniet.
Wel Beuckels, weest gegroet; uw graf dat dient verheven,
Op dat uw goeden naam hier na sou mogen leven.

Zo heeft Vader Cats de lof ‘gezongen’ van Willem Beukelszoon van Biervliet, die
het haringkaken zou hebben uitgevonden. Het
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graf van ‘Beuckels’ is wel geëerd; de overlevering wil, dat Karel V op dat graf een
pekelharing zou gegeten hebben. Maar het is de vraag, of de inderdaad ‘nutte vond’
wel terecht op de naam van Willem Beukelszoon staat. Waarschijnlijk was het
haringkaken reeds lang uitgevonden voor deze schipper uit Biervliet de leeftijd had
bereikt, waarop men iets kàn uitvinden. Het haringkaken zelf was evenwel een
belangrijke uitvinding; daardoor werd het mogelijk, de haring te bewaren en naar
verre streken te verzenden.
De haring van Skänor was van de beste kwaliteit en overtrof die uit de Noordzee.
In 1394 werd in een keur van de stad Kampen bepaald, dat niemand Noordzeeharing
mocht verkopen zonder dat er uitdrukkelijk bij te zeggen. En later werd dit voorschrift
aangevuld met de bepaling, dat ieder, die andere haring dan van Skänor afkomstig
verkoopt, een rode vlag moest uitsteken.
De haringovervloed was daar aan de Zuidpunt van Zweden buitengewoon groot.
Saxo Grammaticus zegt: Zo groot is de menigte vissen in de Sont, dat men soms de
roeispanen niet in 't water kan uitslaan, en dat men zo maar met de hand kan
opscheppen. En een andere schrijver vertelt: De kooplieden van alle omwonende
volken brengen goud, zilver en allerlei kostbaarheden samen, om de haring te kopen,
die de Denen door de mildheid der natuur om niet hebben.

Een druk bedrijf.
's Morgens kwamen de vissers aan het strand. En òp het schiereiland hadden de
kooplieden hun bedrijf. Van de koning van Denemarken, die daar regeerde, verkregen
de Hanzen uit verschillende steden voorrechten. Zij hadden er hun eigen, door
palissaden omgeven terrein, hun vitte. Op die vitte had iedere koopman zijn eigen
bude, zijn houten verblijf. De vis werd uit de schuit op wagens geladen, en aan het
strand begon reeds de handel. Om er wat orde te houden, had de Deense regering
verboden, dat men de wagens in het water tegemoet liep, teneinde reeds te bieden
en te handelen, voordat het strand bereikt was. Ook was het verboden, vóór
zonsopgang met de wagens aan het strand te arriveren.
De ‘wagenkerlen’, de voerlieden, reden de vis naar de buden; vrouwen zorgden
voor de verdere bewerking: de ghilleconen galden de vis en de leggheconen stapelden
ze in de vaten.
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Privilegiën.
De kooplieden verwierven van de Deense koning verschillende priviligiën. Zo
mochten de vissers hun vis, op een klein quantum na, uitsluitend aan de toegelaten
kooplieden leveren. Belangrijker was nog, dat de kooplieden, die samen een vitte
bewoonden, daar hun eigen recht hadden, het recht van hun eigen stad. ‘Dit is het
boek, dat de voogd mee naar Schonen nam’, moet gestaan hebben in een stadsboek
in het archief van Kampen. En naar de bepalingen in dat boek sprak hij recht. De
vitte was dus een kleine, tijdelijke kolonie van de moederstad. Op de vitte van Kampen
waren de kooplieden uit Hindeloopen bijwoners. Zutphen had een vitte dichtbij die
van Kampen. En Zuidelijker op het schiereiland hadden de handelssteden van de
Oostzee hun terreinen. De voogd, die op zulk een vitte de orde had te handhaven,
zal dikwijls handen vol werk hebben gehad. Telkens lezen wij van vechtpartijen en
uitspattingen. Het was een ruw leven bij Skänor en de neiging was groot, zichzelf
recht te verschaffen. Soms raakten de burgers uit één zelfde stad onderling slaags,
een andere maal traden die uit verschillende steden tegen elkaar op. Ook moesten
de onderdanen van de Deense koning het wel eens ontgelden.

Het ruige leven.
In 1354 sloten de Oostzee-steden Lübeck, Wismar, Rostock, Greifswald en Stettin
een verbond, om zich te verweren tegen Kampen. Lübeck kreeg spoedig de rol van
bemiddelaar, en gaf de andere steden gelegenheid, haar bezwaren tegen Kampen in
te dienen.
De klachten der Oostzee-steden en het verweerschrift der Kampenaren geven een
beeld van het bewogen leven op het kleine schiereiland bij Skänor en Falsterbö.
Straalsund klaagt: Op de markt te Skänor zouden in 1352 twaalf Kamper burgers
des nachts, ten tijde van vrede, twee buden verbroken hebben en gepoogd hebben,
hun burgers te beroven, waarin ze echter met behulp van burgers van Wismar waren
verhinderd. De volgende nacht echter kwamen de Kamper burgers met groot
geschreeuw, met een gewapende bende en overvielen de burgers van Straalsund, en
beroofden hen, die meenden, dat ze in tijd van vrede waren, van een bedrag van
vijfhonderd Straalsundse marken, terwijl ze zes van hun burgers doodden, drie
wondden en vier gevangen medevoerden naar de bude van de advocaat van Kampen,
die hen
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daar een dag lang heeft gehouden, en ze eerst losliet, nadat de advocatus van
Straalsund borg had gesteld.
Wismar klaagde: Kamper burgers hadden in tijd van vrede twee van hun burgers
op de markt te Skänor wredelijk gedood. De advocatus van Wismar had bericht, dat
de volgende dag de advocatus van Kampen reeds in de vroegte in bijzijn van de
Duitse advocati, zijn leedwezen te kennen gaf en hen bezwoer, om Godswil hem te
helpen om die zaak in vriendschap te termineren, want dat zijn burgers ‘zo ontembaar
razend waren, dat hij ze niet kon beteugelen’.
Het verweerschrift van Kampen vertelt deze dramatische gebeurtenissen. Voordat
een burger van Kampen die van Straalsund enig kwaad deed, sloegen burgers van
Straalsund op Schonen drie burgers van Kampen neer. Die van Straalsund hadden
de kooplieden van Kampen ten onrechte aangeklaagd van roof en moord bij de koning
van Zweden, waardoor de aangeklaagden in grote moeilijkheden waren geraakt. Ze
werden geslagen, gevangen, geschat, geschaad aan lijf en goed. Drie Kamper burgers
waren te Straalsund als moordenaars, dieven en reerovers1) aangevat, en hoewel ze
volkomen onschuldig waren, niet losgelaten voor ze een borgtocht hadden gesteld
van vierhonderd mark Wendisch. ‘Meer dan zestig van de eerste kooplieden van
Kampen hebben ze in hun registers opgeschreven als reerovers en schoendieven,
ofschoon ze allen onschuldig waren. Ja, zover gingen ze zelfs, dat ze spotliederen
op de Kampenaren maakten en die langs de straten zongen.’
De uitspraak van Lübeck, waarbij de klagende steden in ververschillende opzichten
bevredigd werden, bracht verzoening en zonder stagnatie kon de handel weer verder
gaan.

Stedenfederatie.
Uit deze processen blijkt, dat de samenwerking tussen de steden nauwer wordt. Zij
zijn elkaars concurrenten, maar ze hebben elkaar nodig. En zonder orde en recht gaat
het niet. Na heel wat strijd groeit er dan ook langzamerhand een federatie van steden,
het Hanzeverbond. En Hanzesteden zijn die steden, die op de Hanzedagen aan de
besprekingen deelnemen. Dat sluit meteen in, dat het aantal wisselt. Het is ondoenlijk,
van een bepaalde stad te zeggen, wanneer zij een Hanzestad wordt en hoelang zij
het ge-

1) Reeroof = lijkberoving.
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weest is. In hoofdzaak zijn het Duitse steden, die samenwerken, en men spreekt dan
ook van de Duitse Hanze. Maar Krakau, diep in het Poolse gebied, is er ook bij,
evenals Dinant in het Waalse land, terwijl Maastricht en Luik ontbreken.
De Wendische steden met Lübeck aan het hoofd vormen de kern. Lübeck overtreft
in de Middeleeuwen Hamburg ver in aanzien. Dan is er een groep Pruisische steden
met Dantzig aan de spits. De steden aan de Rijn volgen de leiding van Keulen;
Nijmegen, Arnhem, Tiel en Zaltbommel behoren bij deze groep, met Roermond en
Venlo aan de Maas.
Dan is er de groep IJselsteden, Kampen ver vooraan en verder Deventer, Zwolle,
Zutphen, Harderwijk, Elburg, Doesburg en Hasselt. En eindelijk worden op de
Hanzedagen ook opgemerkt de afgevaardigden van Groningen, Staveren, Sneek,
Bolsward1) en Hindeloopen. Staveren deed bij de Ommelandvaart aanvankelijk voor
Kampen maar weinig onder.
De samenwerking tussen deze steden bleef beperkt. Er lag niet de kiem in van een
staat. Uitsluitend het gemeenschappelijke handelsbelang dreef tot gezamenlijk
optreden. En gemakkelijk ging het niet. Want het waren mannen, die koopman waren
en schipper èn stedelijk magistraat. Die zich lieten leiden door de begeerte naar winst,
die de zee en de stormen niet vreesden en die geen andere stedelijke politiek kenden
dan die de handel der stad bevorderde. Er zat onder deze mannen een sterke
corpsgeest.
In de Nicolaaskerk te Straalsund is een fraaie bank voor de amtman der kramers,
met het opschrift:
Dat ken kramer is
de blief da buten
oder ik schla em up
de schnuten.
(Wie geen koopman is, blijft er uit,
Of ik sla hem op zijn snuit.)

En zoals de mannen van hetzelfde gilde fier waren op hun vak, zo leefde er ook een
stedelijke trots, die zich uitte in de bouw van een statig stadhuis, in de weelderige
maaltijden, daar gehouden, en het zilveren tafelgerei, daar bewaard, maar ook in
heftige veten, zo

1) Het wapen van de stad Bolsward heeft nog als randschrift: Sig. ad Causas Anseat. Civ.
Bolswardiae, d.i.: zegel tot de Hanzezaken van de stad Bolsward.
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vaak de eer van de stad scheen te worden aangerand. In zulk een omgeving leerde
men moeilijk de samenwerking in de weg van de onderlinge schikking.

De federatie van Keulen.
Tòch lukte het soms. Tòch heeft de Hanze als steden-federatie dagen van glorie
gekend. In november 1367 kwamen de afgevaardigden van een aantal Hanzesteden
samen op het stadhuis te Keulen, in de zaal, die nog Hanzezaal heet. De
afgevaardigden

van de Wendische steden waren er, Lübeck natuurlijk vooraan; een deputatie uit de
Pruisische steden ontbrak niet; daar waren verder vertegenwoordigers van Kampen,
Harderwijk en Elburg; ten slotte waren er afgevaardigden van twee steden, die nooit
tot het Hanzeverbond hebben behoord, nl. van Amsterdam en Brielle. Het protocol
van de zitting verhaalt van niets anders dan van voorbereidingen tot de oorlog tegen
Waldemar Atterdag, de overmoedige Deense koning.
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Vroeger had hij succes gehad tegen de Hanzesteden en haar vloot vernield, toen zij
de vesting Helsingborg aan de Noordelijke toegang van de Sont blokkeerden. Dat
succes had hem geprikkeld en hij had kans gezien, àlle steden, die handel dreven
tussen Oosten Noordzee, tegen zich in het harnas te jagen. Geen verdrag was hem
meer heilig en de kooplieden klaagden elke dag meer over zijn terreur.
Te Keulen werd daarom tot de oorlog besloten. Samen gingen de steden een vloot
uitrusten, een vloot van 19 koggen, 2 Rijnschepen en 20 kleine hulpvaartuigen. Van
de 19 koggen, kwamen er vier uit de Nederlanden: twee uit Holland, één uit Kampen
en één voor rekening van de overige Zuiderzee-steden. Kampen leverde bovendien
de beide Rijnschepen. Een oorlogsschip, een bewapende kogge, was niets anders
dan een sterk en voldoende zeewaardig handelsvaartuig. De gewapende manschappen
werden ‘ruiters ter zee’ genoemd; zij streden er als op het land. Want de taktiek was,
het schip van de vijand te enteren en dan in het handgemeen het dek schoon te vegen.
Geen man behoorde op een kogge thuis, ook niet in vrediger tijden, die niet de
strijdbijl wist te hanteren. Elke kogge werd bemand met 100 man, waaronder minstens
20 schutters met sterke armbogen. Zo namen in het geheel ongeveer 2000 man aan
de expeditie deel. De kostbare uitrusting werd betaald uit een pondtol, waarin Kampen
in 1368 heeft betaald 445 Lübeckse mark, Amsterdam 200, Zierikzee 96, Dordrecht
74. De pondtol bedroeg 1/240 van de waarde van het door de Oostzeehandel
aangevoerde goed. Dus werd de aanvoer van Kampen voor 1368 begroot op 106.800
Lübeckse mark. Daar de Lübeckse mark op 11 Rijksmark kan worden gesteld en
bovendien op goede gronden mag worden aangenomen, dat de geldswaarde destijds
meer dan vijftienmaal zo groot was als tegenwoordig, blijkt uit deze cijfers, dat de
handelsomzet in de Oostzee voor Kampen kan worden getaxeerd op 11 millioen,
voor Amsterdam op 5 millioen, voor Zierikzee op 2½ millioen en voor Dordrecht
op bijna 2 millioen.

De tocht.
In april 1368 zouden de vloten uit Noord- en Oostzee elkaar ontmoeten. Geen van
beide mankeerde op de afgesproken tijd, maar de schepen, die van de IJsel en uit
Holland kwamen, hadden toen reeds hun eerste strafexpeditie achter de rug. Zij
hadden zich gekeerd tegen Noorwegen en verscheidene plaatsen aan de Zuid-
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westkust verwoest. Nog hoger naar het Noorden brachten zij verderf; Bergen, een
stad van houten huizen, ging in vlammen op. De koning van Noorwegen berekende
zijn schade op 56.000 mark zilver, d.i. 15 millioen gulden naar de tegenwoordige
geldswaarde. Hij was dan ook volkomen murw gemaakt en tot vrede bereid. Tegen
de Denen ging het ook voorspoedig. De 2de mei was Kopenhagen reeds veroverd.
De stad werd verwoest en het kasteel bleef bezet. Het schiereiland Schonen werd
onderworpen en de bevoorrechte positie der Hanzesteden bevestigd. De koning van
Denemarken was naar Duitsland vertrokken, om met het geld, dat hij zijn burgers
had afgeperst, bondgenoten te werven. Maar ook in het volgend jaar kwam hij niet
terug, toen de verbonden steden Helsingborg veroverden. Toen heeft de Deense
rijksraad bij afwezigheid van de koning vrede gesloten. Alle oude voorrechten der
Hanze-kooplieden werden bevestigd en Denemarken mocht de kosten der expeditie
betalen. De kastelen aan de Sont bleven door de Hanzesteden bezet. In een grote
oorkonde, met een lange rij zegels, werd dit te Straalsund op 24 mei 1370 bevestigd,
en dezelfde dag sloot Kampen een afzonderlijk verdrag met de Denen, waarbij de
stad grote voorrechten kreeg, zowel ten opzichte van schipbreuk en strandrecht als
vooral met het oog op het verkeer en de visvangst op Schonen.
De overwinning op Waldemar had tot gevolg, dat de Hanze voortaan een factor
van betekenis was in de Noordeuropese politiek.

De Hollandse concurrent.
Maar langzamerhand ging het sedert met het Hanzeverbond bergafwaarts. De Engelsen
kortten de rechten der Hanzeaten in. De Duitse orde, die altijd nauw met de Hanze
samenwerkte, verloor tegen Polen terrein; de 3 Scandinavische rijken werden door
de Unie van Kalmar verenigd en konden daardoor beter de aanmatiging van de
koopsteden weerstaan. En - de Hollanders waren kwade concurrenten. Aanvankelijk
hadden de Zuiderzee-steden geprobeerd, hen buiten Schonen te sluiten, maar het
lukte niet. De Keulse federatie bracht de erkenning van hun positie.
Geleidelijk werd Holland sedertdien sterker. Nooit werd een Hollandse stad in het
Hanzeverbond opgenomen; zij gingen hun eigen gang.
En in de 15de eeuw kregen zij een sterke positie, deze koop-
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lieden en schippers, uit Noord-Holland vooral, eenvoudige, harde mensen, vaak nog
plattelanders, die het schippersbedrijf met een boerderij combineerden.

De Leeuw ontbonden.
In een Amsterdams handschrift uit de 15de eeuw wordt met fierheid gewaagd van
de wijze, waarop de Hollanders in de Oostzee schoon schip hadden gemaakt.
‘O, ghij Hollantsche steden al gemeen, de tijt is verleen, dat gij voor den graef van
Hollant quaemt, ende claechde over die Oostersche steden, wat verdriet zij ons deden
op die zee. Die graef heeft gaerne gehoort haer woort, ende heeft verstaen haer sinnen,
ende gaf haer oirlof, dat sij den leeuw uyten banden souden doen springen. Ende sij
sijn met dit antwoort wederomme gegaan. Wat ist dat sij hebben gedaan? Scepen
maecten sij reedt ter zee, ende sijn te seyle gegaen, dat haer God geleyde. Haer sin
was rechtevaert: wien sij sagen bijcomen! Sij waren onversaecht ende quamen haer
terstont an boert, seggende: geeft jou gevangen! Die graef heeft ons oirlof gegeven.
Den leeuw is uyten banden.’
Volgens een latere overlevering voerde Amsterdam in de strijd tegen de Hanze
de bezem in de mast, waarom Antonides van der Goes zegt, dat deze stad
heeft op het hoog toppet den bezem opgestoken,
Als die in ruime zee, van schuimers lang geplaegt,
Nu zagh door haren moet geveiligt en gevaeght.

De erfgenaam van Kampen.
Holland was de erfgenaam van Kampen. Toen de Noormannen Dorestad hadden
verwoest, had de handel zich teruggetrokken, de Rijn op, naar Keulen. Maar in
vrediger tijden concentreerde de handel zich weer om plaatsen, dichter bij de zee
gelegen. Zo was Kampen tot bloei gekomen. In welk een mate de stad het
handelsverkeer op de Zuiderzee beheerste, blijkt uit een overeenkomst, in 1323 tussen
deze stad en Terschelling gesloten, waarbij Kampen het recht kreeg, aan het Vlie
‘een voerhuys of eyn marke’ te bouwen, om schade aan lijf en goed bij het
binnenzeilen van het zeegat te voorkomen. De stad had verder het uitsluitend recht
van betonning der zeegaten, en hief tonnengeld van alle schepen, die
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Marsdiep of Vlie binnenvoeren. In 1527 stond zij dit recht af aan Amsterdam. Er is
symboliek in die handeling.
Amsterdam zette feitelijk ook de traditie van Kampen voort ten opzichte van de
Hanze. Zeker, Kampen was lid geweest van het verbond. Er is een aantekening in
het archief: ‘Die brieff der stad van Colne (Keulen), dat wij in der Hanse sijn, licht
in des borgermeisters comtoir affter der secretarii rugge in ene runde doese.’ Hij ligt
er nu niet meer, maar is waarschijnlijk in 1543 bij de stadhuisbrand verloren gegaan.
Al was Kampen dan soms ‘in der Hanse’, de stad volgde toch haar eigen politiek;
zij was een buitenbeentje en trachtte haar eigen belang te behartigen door tussen de
Noordse koningen en de Wendische steden te balanceren.
De Hollandse handel was nòg zelfstandiger, ja hij trachtte al meer de Hanze te
verdringen.

De steun in de rug.
En daarbij hadden de Hollanders het voordeel, dat sedert 1428 hun graafschap een
deel was van het complex, dat de Bourgondiërs verzamelden: de landschappen tussen
de Hollandse duinen en de Zwitserse Jura.
De Bourgondische hertog, Filips de Goede, had tegen de Hanze een sterke troef
in handen, want hij kon de koopman uit het verre Oosten weren van de markten in
Vlaanderen. Brugge was daar lange tijd het centrum, de markt voor West-Europa,
de stad van de vreemde koopman. Nooit heeft deze stad aan het Zwin veel eigen
handel gehad; zij bood in hoofdzaak gelegenheid aan vreemden, elkaar te ontmoeten.
De Hanzesteden waren vleugellam, als zij niet in Brugge konden komen of in
Antwerpen, dat later de functie van Brugge erfde en het emporium van het Westen
werd.

De eigen weg.
De Hollandse kooplui wilden wel profiteren van de voordelen, die de macht van de
hertog somwijlen bood. Maar verder gingen zij niet. Zij waren niet van plan, zich te
laten gebruiken voor de politiek van de hertog, die slechts droomde van vermeerdering
van zijn familiebezit. Toen hij in conflict geraakte met Engeland, na 1435, en zijn
onderzaten verbood, met de vijand handel te drijven, deden zij het toch. Het ergerde
de hertog zo, dat hij zelfs kaperschepen liet uitrusten tegen zijn eigengereide
onderdanen. Nog sterker blijkt de zucht naar zelfstandigheid tijdens een kaperoorlog
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van 1438 - 1441. De Hollanders hadden een gewapend conflict met de Hanzesteden
en stuurden kapers op hun concurrenten los. De hertog probeerde leiding aan het
geval te geven, maar tevergeefs. Het was zijn bedoeling, dat de Hollandse kapers
koning Erik van Denemarken zouden steunen tegen de Hanze. Zij gingen echter hun
eigen weg, hielpen een broer van Erik op de troon, en brachten een schikking met
de Hanzesteden tot stand. De machtige hertog moest er in berusten, dat zijn
onderdanen, zodra zij het zeegat uitvoeren een volstrekt zelfstandige politiek gingen
voeren. De lage landen hebben hun gelaat gekeerd naar de zee, en daarmee hun eigen
weg gevonden.

Tanende glorie.
Terwijl Holland rees, en zijn volle zelfstandigheid won, gingen de Hanzesteden in
Duitsland achteruit. Nooit hadden zij steun in de rug van een vorst. De keizer bleef
ver. En toen in de Nieuwe Geschiedenis Duitsland door godsdiensttwisten werd
gehavend, bleek het wel, hoe kwetsbaar de welvaart der Hanzesteden was.
Eerst in de 19de eeuw kwam een nieuwe welvaart, al had Lübeck nu voorgoed de
leiding verloren. Hamburg kwam nu aan de spits, de ‘Vrije en Hanzestad Hamburg’.
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Maar wie de oude glorie wil zien, die kan haar beter vinden in kleine oude steden,
waar menig statig huis aan de bloei van de Hanze herinnert en waar vele dingen ons
nog bekend voorkomen.
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4. De gilden
Geen individualisme.
Wie een geschiedenis van de Middeleeuwse kunst wil geven, vindt weinig
gelegenheid, over de kunstenaar te spreken. De persoon is bijzaak. Hij is slechts de
tolk van de gemeenschap, waartoe hij behoort.
Zo is het op elk gebied.
De enkeling komt niet in scherpe omtrekken op de voorgrond. De namen, die wij
af en toe horen, zeggen ons weinig. De gemeenschap, de organisatie, de stand heeft
een eigen gestalte en stem.

De Gilden.
Daarom zijn de gilden een typisch Middeleeuws verschijnsel. Zij behoren bij de
Middeleeuwse stad. Men kan niet zeggen, dat een gild de organisatie is van een
bepaald ambacht. Dat zou ook moeilijk gaan, want er is een grote variatie van
ambachten. En er zijn ook beroepen, zoals dat van een koopman, die men kwalijk
ambachten kan noemen. De gilden zijn corporaties van personen, die in een
onderneming of bedrijf werkzaam zijn. Maar vaak zijn verschillende soorten van
bedrijven ondergebracht in één gild. Het zadelaersgild omvatte te Utrecht de
zadelmakers, scheemakers, schilders, beeldhouwers, boekbinders en boekdrukkers.
Deze zonderlinge combinatie is waarschijnlijk zo te verklaren, dat de schilders, dat
zijn oorspronkelijk zij, die (leren) wapenschilden van kleur en sier voorzagen, bij de
zadelmakers werden gevoegd, omdat zij leer bewerkten. Later zullen de andere
kunstambachten er bij gevoegd zijn.

Grensgeschillen.
Langdurig was soms de strijd over de vraag, welk werk een gildebroeder wèl of niet
mocht aannemen. In 1511 ontdekte het gilde der snijders te Utrecht, dat een
‘meechtgen’ (meisje), dat behoorde tot het oudewantsnijdersgilde, haar boekje te
buiten was gegaan. De naam van haar gild zegt het immers: zij mag alleen oude
kledingstukken herstellen, geen nieuwe maken. Dat laatste behoorde tot de taak van
het snijdersgild. Maar nu is het ‘meechtgen’ onder verdenking, dat zij ‘geheel nij
werck ofte kleder maeck-

A. Algra en H. Algra, Dispereert niet. Deel 1

190
te’. Zij schijnt zuinige huismoeders te hebben geriefd. De raad der stad verklaarde
plechtig, dat het niet mocht. Wie niet tot het snijdersgild behoorde, mocht geen
nieuwe kleren maken.
Nu is het bekend, dat de zuinige Frederik Wilhelm I van Pruisen in de 18de eeuw
gelastte, dat de knopen van zijn oude uniformjas weer aan de nieuwe moesten worden
gezet. Geheel nieuw was dus het nieuwe kledingstuk niet. Al ging men in Utrecht
niet zó ver, toch werd de bepaling ontdoken. Eerst in 1548 kwam er een eind aan de
strijd, toen het stadsbestuur bepaalde, ‘dat de leden van het oudewantsnijdersgilde
zouden mogen maken zoveel nieuwe kleren als men kon maken uit een half el laken,
en dat zij verder mochten zetten een lijf op een vrouwenrok, een paar nieuwe mouwen
aan een oud wambuis of een paar nieuwe hozen aan een oude broek’.
Op dezelfde wijze werd de grens getrokken tussen schoenmakers en schoenlappers.
De laatste mocht b.v. wel een schoen van een dubbele zool voorzien, maar alleen in
die zin, dat hij onder de aanwezige zool nog een nieuwe zette.

Ordening.
De grote taak van de gilden is de ordening van het bedrijf. Men moet er wel op letten,
dat dit heel iets anders is dan ordening van het maatschappelijk leven. Het is b.v.
geheel onjuist, te menen, dat de gilden ook ten doel hadden de belangen der
consumenten te behartigen. Het ging alleen om de belangen van de bedrijfsgenoten.
De belangen van de consument werden behartigd door de stedelijke regering, die
ook de gilden onder haar bestuur en toezicht had.
Het is ondenkbaar, dat een bepaald gild zich, wat zijn werkzaamheden betreft, zou
uitstrekken buiten het rechtsgebied van één enkele stad. Elke stad heeft dus haar
eigen gilden. Daaruit volgt, dat zij een hinderlijke antiquiteit werden, toen het
economisch leven zijn beperkt, stedelijk karakter verloor.

Gildedwang.
Niemand mocht de werkzaamheden, die tot het ambacht der gildebroeders behoorden,
voor een ànder verrichten, of hij moest tot het gild behoren. Voor zichzelf mocht hij
het wel doen. Er was meestal een brouwersgilde, maar desondanks stond het ieder
vrij, zijn eigen bier te brouwen.
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Wie het gilderecht niet had gewonnen, en tòch een vak uitoefende, werd later, sedert
de 17de eeuw, een beunhaas genoemd, d.i. een zolderhaas, een man, die stilletjes op
een zolder werkt. Hij werkte onder de markt, maar ook toen was alle waar naar zijn
geld.
Voor een Jood was het niet mogelijk, lid van een gilde te worden. Hij werd als
vreemdeling beschouwd, had geen burgerrecht en dus geen mogelijkheid, tot een
gilde toe te treden. Daardoor is het te verklaren, dat de Joden zich speciaal wierpen
op zulke ambachten, die niet onder de gildebepalingen vielen. Zo is het te verstaan,
dat de arbeiders in de diamantindustrie in Amsterdam voor meer dan de helft Joden
waren. Want het bewerken van edelgesteenten viel niet onder een gild.

Een rol van bijna zeven meter.
In het gemeentearchief van Deventer wordt de gildebrief bewaard van het
comanregilde, het gilde van de lakenkopers.1) Het stuk is van 1249 en is de oudste
bekende gildebrief uit ons land. De statuten zijn kort en naar onze begrippen hinderlijk
onvolledig. Zij bevatten slechts bepalingen omtrent het entreegeld en enige
strafbedreigingen tegen overtredingen. Dan volgen de namen der gildeleden. Toen
het perkament vol was, werd er een nieuw stuk, soms van een ander formaat,
aangehecht, en zo ontstond een rol van bijna zeven meter.

De olderlude.
In deze brief wordt de bestuurder van het gild olderman genoemd, en deze naam
wordt in de meeste plaatsen gebruikt. Ook de naam ‘ghesworenen’ komt voor. Er
was geen sprake van, dat de oldermannen als regel door de leden van het gild werden
gekozen. Zij werden dikwijls door de stadsregering benoemd uit diegenen, ‘die haer
uten ambacht nuttelixte duncken’. Want dit stond vast, de olderman moest een
vakgenoot zijn. En de Middeleeuwer vond dat de hoofdzaak. Als zijn
vertegenwoordiger en vertrouwensman kon hij ook de man eren, die zonder zijn
medewerking was gekozen, als hij maar uit zijn groep werd aangewezen. Het sterke
saamhorigheidsgevoel was de grondslag van dat vertrouwen.

1) Het was een deftig gilde; wie met een zeis liep of een wagen met mest laadde, werd beboet.
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Zo neemt men dan, zegt de dichter Hildegaersberch in zijn gedicht ‘Van Ghilden’,
......van den vroetsten drie.
Die dat ghilde een jaar regieren
Ende alle trecht daer in hantieren,
Opdat si eendrachtig mogen bliven
Ende in rusten sonder kiven.
Ende alser drie dus is ghecoren
Ende die eenen eet hebben gheschworen
Elkerlijck bij onsen Heren,
Dat syt ghilde sullen eren,
Soe sonder die ander hoefden an:
Hier om heet mense ouderman
Entes ghildes goet sel an hem staen.

De drie trappen.
Hier en daar is het nog een kunststukje van een ‘huis- en decoratieschilder’, het
aanbrengen van de naam van de ondernemer op winkelraam of uithangbord, de naam
met de toevoeging Mr. bakker of Mr. timmerman. Dat meester is een term uit de
gildentijd. In het vak waren werkzaam de meesters en de gezellen. En verder waren
er jongens, die het vak leerden, maar nog niet tot de eigenlijke werkkrachten
behoorden. Zij genoten dan ook geen loon. Integendeel, zij moesten een bedrag
storten in de kas van het gild en bovendien aan hun meester kostgeld betalen. Want
het was regel, dat zij bij de baas in de kost waren. Dat maakte hun afhankelijkheid
bijzonder groot. Immers, zij waren verplicht, de volle twee leerjaren bij dezelfde
meester te blijven; wilde een leerjongen dat niet, en vertrok hij, zonder zijn baas
genoegdoening te geven, dan moest hij het kostgeld over de volle twee jaar betalen,
en mocht geen andere meester hem aannemen. Soms vond de baas het voordeliger,
er leerjongens op na te houden, die door bedelen in hun onderhoud voorzagen,
‘scamele gesellen, die voer de goede luyden haer deuren gaan bidden’.
Het kwaad bleef de eeuwen door bestaan. In 1609 schreef de Utrechtse magistraat:
‘Onse stad is met vele vreemde ende van buyten inngekomen bedelende
ambachtskinderen vervult, ende de ongeregeltheyt derselver werd meest veroorzaakt
doordien veel meesters ende meestersen, onder deksel van barmhartichheit te bewijsen
ende een ambacht te leeren dikwijls een, twee of meer
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ambachtskinderen opnemen, die zij veel jaren loopende houden ende meer gebruycken
tot slaven als tot ambachten te leeren ende te onderwysen naar behoren, latende
derzelver tot laste van de gemeente, sonder te gedencken, dat bij gebreke derzelver
zij het werk zelver souden moeten doen of te knechten huuren of groten loon daarvoor
geven ende dat zij zowel de leerjongens gehouden zijn te voldoen als de leerjongens
henluyden, daardoor de ambachtskinderen so onordentlijk ende godloos opwasschen,
dat zij geen predicatiën hooren, nog God nog den menschen leeren vreesen ofte
eeren.’
Er is, gezien zulke uitspraken, geen reden, het leerlingenstelsel in de gilden te
idealiseren. Was de leertijd verstreken, dan behoefde het leerkind geen bewijs te
leveren, dat hij het onderricht van zijn meester met vrucht had gevolgd. Het was
voldoende, dat hij zijn leerjaren had volbracht. Hij kon nu gezel worden. Wel werd
dikwijls geëist, dat de leertijd in eigen stad was volbracht; in elk geval, staat in een
der gildekeuren, in een ‘vrije, bemuerde stad’.

Meester en gezel.
De verhouding tussen de meester en zijn gezel was nauwkeurig omschreven. De
knecht moest gehuurd zijn ‘mit voorwaerden’ en ‘als om enen besproken loen’. Er
moest dus een arbeidscontract zijn, en dit contract werd door het gild in bescherming
genomen. Toch was er in dit opzicht geen volkomen gelijkheid: de meester werd,
als er een conflict was, geloofd, als hij zijn verklaring onder ede bevestigde; de knecht
moest met bewijzen komen.
Ook probeerden de meesters aan gezellen de weg naar het meesterschap te
versperren. Bloedverwanten van een overleden meester vonden een gebaande weg,
maar aan een gewone knecht werd door hoge heffingen de kans op het vestigen van
een eigen bedrijf benomen.
Zo is het te verklaren, dat later de gezellen zich soms afzonderlijk organiseerden.
Er ontstonden knechtsgilden.

Het proefstuk.
Geen gezel werd meester, dan nadat hij eerst bewezen had, zijn vak te verstaan. Hij
moest een proefstuk leveren. De snijder moest ‘mitter hant snijden’ vier
kledingstukken: een manstabbert, een ‘langen paepentabbert’, een ‘vrouwentabbert’
en een ‘vrouwen
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corte hoyck’. De meubelmaker maakte een ‘seskant trusoor, een tafel daerop
overhoeck geklampt met een kalf daer midden in’. Een tresoor met tafel daarop is te
vergelijken met een modern buffet; het kalf is de verbindingsbalk.
Bijna beangstigend wordt het, als de aanstaande chirurgijn zijn proefstuk gaat
afleggen. Hij moest drie lancetten maken, en daarmee patiënten onder handen nemen.
Met zijn scherpe instrumenten moest hij werken ‘inden arm, opte hant ende opten
voet’. Voor de menselijke proefkonijntjes was het allicht minder aangenaam dan
voor de oversten van het gild en de proefmeesters; want de candidaat had aan deze
heren een take1) wijns van goede kwaliteit te geven.
Waren de proefmeesters het niet eens, dan moesten er nieuwe patiënten onder het
mes, nu in tegenwoordigheid van alle gildebroeders. Als de candidaat werd afgewezen
voor chirurgijn, kon hij verlof krijgen, zich te vestigen als kapper, mits hij bij de
heiligen zwoer, dat hij zich niet zou onderwinden, om zich met chirurgijnsbezigheden
op te houden.

Strenge keuren.
De gildekeuren hebben ten doel, de eendracht tussen de vakgenoten te bewaren.
Daarom zijn er tal van bepalingen, die maatregelen treffen tegen uitingen van
onderlinge vijandschap. En omdat de concurrentie de bron is van veel tweedracht,
wordt er vooral voor gewaakt, dat alle ondernemers onder dezelfde voorwaarden
werken. De een mocht 's morgens niet vroeger beginnen dan de ander. De smeden
en wolwevers werkten van 's morgens 4 tot 's avonds 8 uur, de linnenwevers van 5
tot 7, de bijlhouwers van 6 tot 7 uur. De bode van het gild ging na het luiden van de
klok rond, om te waarschuwen. De keurmeester ging er op uit, om op overtreders te
letten. Verzuimde hij zijn tocht ter inspectie, dan viel hij zelf in een boete.
Een andere regeling, die ongelijke concurrentiekansen moest voorkomen, was het
recht van medekoop. Had een gildebroeder de gelegenheid, een grote partij
grondstoffen in te slaan, dan moest hij zijn collega's, zo deze het wensten, daarvan
mede doen profiteren. Merkwaardig was ook de bepaling, dat niemand ‘twee tonen’
mocht doen. Dat wil zeggen, hij mocht niet op twee plaat-

1) Een kleine wijnmaat, zoveel als er in een takecanne gaat.
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sen tegelijk zijn waren uitstallen. Er was dus zelfs gelijkheid van étalage-reclame.
Knellend was vooral later het voorschrift, waarbij het aantal knechts in één bedrijf
werd beperkt. Niemand had de kans, zijn zaak uit te bouwen buiten de beperkte
mogelijkheden, die het gild bood. Daarom was een gild eigenlijk alleen bestaanbaar
bij een economie van een beperkt, stedelijk en stabiel karakter. Zodra de zaak
interlocale of internationale betekenis kreeg, kwam de botsing. Soms vestigden de
ondernemers zich daarom in plaatsen, waar de voorschriften minder conservatief en
streng waren. Zo is de lakennijverheid van Leiden voor een deel overgebracht naar
Tilburg en profiteerde Eindhoven van de moeilijkheden, die de linnenindustrie in
Haarlem ondervond.

Politieke invloed.
Philips van Leyden, die in zijn politiek geschrift de vorst zoveel aanwijzingen geeft
over het hoog houden van het gezag, waarschuwt tegen de politieke invloed der
gilden. In Holland kregen zij dan ook geen kans. Maar in Utrecht, wij zagen het reeds
eerder, was de situatie anders, door de invloed der Vlamingen. Daar hadden de 21
ambachtsgilden het heft in handen. Op Maria Lichtmis vergaderden alle gilden in
gemene morgenspraak op het Sint-Janskerkhof. Uit elke gild werden door het lot vijf
kiezers aangewezen. Zij benoemden de twee oudermannen van hun gild. De
oudermannen van alle gilden kwamen dan bijeen, om de 24 leden van de raad te
kiezen, en die 24 raden benoemden weer de 12 schepenen. De raden moesten lid zijn
van een gild; voor een schepen was het lidmaatschap niet vereist. De 24 raden kozen
daarna uit de schepenen een burgemeester en de 12 schepenen een uit de raden.
Belangrijke besluiten van de raad moesten door de gilden worden goedgekeurd. Zo
was er in Utrecht een bestuur van onderen op. En dáár bleef dan ook, tot in de dagen
van Alva en Leycester, de sterke drang leven, om de zaken van de stad in eigen hand
te houden, en niet door vorsten en regenten ‘verheerd’ te worden.

Christelijke solidariteit.
De gilden met hun beperkende voorschriften hebben alleen zin in een Middeleeuwse
wereld, waarin het economisch leven een stedelijk karakter draagt, waarbij vraag en
aanbod zeer stabiel zijn en in hoofdzaak op bestelling wordt gewerkt. Maar de geest,
die in
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de gilden openbaar wordt, is van grote betekenis. Er straalt in deze organisaties iets
door van Christelijke solidariteit. Dat blijkt misschien het best daaruit, dat de
gildebroeders in dagen van rouw elkander bijstonden. Tezamen bestelden zij hun
overleden gildebroeders ten grave en wie zich niet behoorlijk voor de plechtigheid
had uitgedost, werd beboet. Het gild had een eigen doodsbaar, vaak kleurig
beschilderd met de emblemen van het vak. In de kerk te Workum zijn die gildebaren
nog te zien. Ook het rouwkleed, dat de kist dekte, was van het gild. Maar met de
begrafenis was het niet afgelopen. De gildebroeders zorgden er voor, dat er missen
werden gelezen voor de ontslapene, en zij onderhielden in de kerk een eigen altaar.
Een der heiligen werd vereerd als patroon van het gild.
Toen Willem van Hildegaersberch, die bij graaf Albrecht eens zo krachtig pleitte
voor de Leidse gilden, over deze instellingen ging dichten, ving hij aan met een
verrassende inleiding.
In de nacht, waarin Christus werd geboren, verenigden zich, ‘die sonder twifel
Gode minden’, om zich met elkander te verheugen over Hem, die de Vader en het
menselijk geslacht met elkaar wilde verzoenen. Zij bleven sedert eendrachtig, en
verzamelden zich ‘'t sulken tiden, dat si malcander wilden verbliden’. Zij stonden
elkaar bij in alle moeilijkheden en waren koene strijders voor hun Heer. Naar hun
voorbeeld zijn de gilden gesticht, ‘niet om enige ghiericheit’, maar alleen uit
broederschap, ‘recht off sy van eenen vader, van eenre moeder ghecomen waren’.
Hier blinkt het ideaal.
Hier is het geloof, dat zij, die Christus liefhebben, in hun leven openbaren
Christelijke solidariteit. En dat geloof zal zijn kracht behouden.
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5. Het huis Wittelsbach in Holland
De eigen koers.
Het was in 1345, toen Willem IV bij Staveren viel, niet meer het Holland van een
eeuw tevoren. Toen een land tussen duin en moeras, dat door de vreemdeling werd
gemeden. Nu een graafschap, dat in de Europese politiek kleur moet bekennen.
Willem IV was kinderloos gebleven.
Zijn naaste erfgenamen waren twee zusters: Margaretha, gehuwd met Lodewijk
van Beieren, de Duitse keizer, en Philippina, de gemalin van de Engelse koning
Eduard III. De vorstelijke zwagers hadden beide grote belangstelling voor de
opengevallen lenen. Iedere Duitse keizer van die tijd deed zijn best, zijn positie te
versterken door vergroting van zijn huismacht, d.w.z. hij wilde verschillende lenen
brengen onder het rechtstreeks bewind van zijn huis. Keizer Lodewijk was in dit
opzicht verre van scrupuleus.
De Engelse koning voerde nog steeds een anti-Franse politiek en een bruggehoofd
ten Noorden van Frankrijk kwam hem van pas. Dus scheen het slechts de vraag te
zijn, van wèlke politieke combinatie Holland een weinig zelfstandig lid zou zijn.
Het keizerlijk huis had de beste kansen. Lodewijk erkende zijn gemalin als
opvolgster van haar broeder; hij gaf haar de graafschappen in leen. Margaretha werd
door de edelen en de vertegenwoordigers der steden erkend. Maar al spoedig werd
het verlangen levendig, een eigen màn te hebben. De gravin voldeed aan die wens;
haar gemaal bleek er zeer op gesteld. Want hij wenste een zijner zoons in deze
graafschappen te plaatsen. Zo benoemde zij reeds in 1346 haar zoon Willem tot
regent. Een schuwe jongen van dertien jaar! Het spreekt vanzelf, dat hij niet
zelfstandig kon optreden. Zijn moeder wees de heren aan, wier raad hij had te volgen.
In 1349 ging Margaretha een stap verder. Zij wenste nu, onder druk van de Hollanders
en van de keizer, Willem tot graaf te verheffen. Haar voorwaarden waren niet
gemakkelijk. Willem moest zware geldelijke verplichtingen op zich nemen. Hij
aanvaardde wel zijn nieuwe waardigheid, maar kwam zijn verplichtingen niet na.
Het volgend jaar werd hij naar Henegouwen ontboden, om door zijn moeder onder
handen genomen te worden. Hij bleek kneedbaar als was. Op jongensachtige wijze
gaf hij de schuld aan zijn raadslieden en stond zijn rechten als een berouwvol zoon
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weer aan zijn moeder af. Maar dat liet men zich in Holland niet maar zo welgevallen.
Dordrecht ging mee met de gravin; het hoopte bestendiging van zijn bevoorrechte
positie, die het tot nu toe onder de Henegouwers had ingenomen. Maar de meeste
steden verzetten zich, met Delft aan het hoofd. Men sprak van de Delftse partij.
Eerst scheen het, dat Margaretha met geweld haar doel zou kunnen bereiken. In
1351 kwam er een ongedachte wending. Willem kreeg in Henegouwen bezoek uit
Holland en werd overgehaald, om zich bij de verzetslieden aan te sluiten. Met een
klein gevolg ging hij naar Delft en - het bleek terstond, welk een betekenis hij had
als middelpunt van allen, die een zelfstandig gewest wilden. De ene stad na de andere
sloot zich bij hem aan, en het duurde slechts korte tijd, of Dordrecht stond, als
vanouds, onder 's graven steden vooraan.

Slag op de Maas.
Wat moest Margaretha hier tegen doen? Zij merkte al spoedig, dat zij haar zoon niet
voor de tweede keer bij zich zou kunnen ontbieden, om hem dan tot inkeer te brengen.
Hij kwam niet, toen hij uitgenodigd werd. Haar man was gestorven, de nieuwe keizer
deed alles, om het huis Wittelsbach tegen te werken. Er schoot niets anders over,
dan hulp te zoeken bij Engeland. Want haar zwager, de Engelse koning, wist zich
zijn aanspraken op het Scheldegebied nog wel te herinneren. Hij zond eerst een
gezantschap, en toen dat niet hielp, een vloot. Zelf had Margaretha ook schepen
uitgerust, en zo zou Holland dan op Willem worden veroverd, ten bate van Margaretha
- èn van Engeland.
De poging mislukte. Voor de tweede maal besliste een zeeslag in het Delta-gebied
der grote rivieren over het lot van Holland. Op de Maas, nabij Den Briel en
Zwartewaal, ontmoetten de beide vloten elkander. ‘Er ontstond een groote, bittere,
zware strijd; het krijgsgeschreeuw steeg op ten hemel en zij vielen stoutelijk
malkander aan, vromelijk vechtende om de overwinning en de overhand. Er werd
gehoord een vreeselijk geluid in de lucht door het roepen en schreeuwen, het barsten
der armborsten, het geklank der zwaarden, het breken der lansen, het vreeselijk
werpen der steenen en het scheuren der schilden, want het was een dag des toorns
en der wrake. Er werden vele vrome wapentuurs aan beide zijden gewond en
verslagen. Velen van hen, die gewond en ge-
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kwetst waren, zegenden zich met het teeken des Kruises, sprongen in het water en
verdronken.’
De Hollanders behaalden de overwinning. Margaretha was bereid tot
onderhandelen, maar Willem en zijn partij waren zelfs daarvoor nauwelijks te vinden.

Partijschappen.
Hun stijfheid was vooral een kwade zaak voor de edelen, die in Holland op het
verkeerde paard hadden gewed. Men noemde hen Hoeken, en de strijders voor Willem
en de Hollandse zelfstandigheid werden Kabeljauwen genoemd, waarschijnlijk naar
het blauwgeschubde wapen van het Huis Wittelsbach.
Waren de Kabeljauwen de nationalisten?
Het zit er wel in, maar wie dat zonder meer zegt, verwaarloost een belangrijk
moment. Hij heeft geen voldoende oog voor het eigenaardige karakter der
Middeleeuwse partijschappen. De tijdgenoot werd vooral getroffen door haar felheid.
Partijschap is satanswerk, klaagt Jancko Douwama, die door partijschap verraden,
in de kerker van Vilvoorden is weggekwijnd. In Marieken van Nimwegen, een
toneelstuk, dat speelt omstreeks 1470, komt een tante van Marieken voor, die door
haar nicht wordt aangetroffen meer als ‘een dul oft een verwoede duyvelinne dan
een kersten mensche’. Zij had dan ook met vier of vijf vrouwen gekeven over de
partijstrijd tussen Aernout van Gelre en zijn zoon Adolf. Later stak zij zichzelf in
partijdrift een opsteker in de strot, omdat de oude hertog uit de gevangenis verlost
was, ‘want si metten jonghen hertoge pertijde’.
‘Partijschap verdoemt menige ziele.’ De pastoor klaagt over de dwaasheid van
mensen, die door partijzucht verloren gaan:
Partie ende nidicheyt baet der hellen menich millioen
van zielen, eer tjaar lijt.

De tegenhanger van felle haat is aandoenlijke trouw. Vanouds waren de eedhelpers
gewoon, de zaak van de klager ook als de hunne te beschouwen. En de vazallen
waren evenzo door persoonlijke trouw aan hun heer gebonden. De Middeleeuwen
kennen geen staatsgevoel, alleen partijgevoel. Zij waren niet nationalistisch genoeg,
om de staat te vereren. Zij waren partijgangers van de vorst. Daarom kreeg de
Middeleeuwse vorst zo weinig de kans, om boven de partijen te staan; hij was
partijhoofd; zijn mannen droegen zijn
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kleuren; zij hadden er recht op, dat hij hen hielp bij het uitvechten van hun veten.
De vete was er immers eerder dan de partijschap.
Tal van geslachten hadden hun onderlinge veten. Een vete was oorspronkelijk een
toestand van gewettigde vijandigheid. Het was niet nodig, dat de beledigde naar de
rechter ging, om zich te beklagen, hij kon de zaak aan zichzelf houden en trachten,
zich te wreken. En natuurlijk kon hij daarbij rekenen op de steun van zijn geslacht.
Zo kon er een vijandschap ontstaan tussen twee geslachten, een vete, die zichzelf
voedde, doordat elke nieuwe gewelddaad het evenwicht verbrak.
Kwam er nu een grote tegenstelling, die b.v. een geheel graafschap bezighield,
zoals het conflict tussen Margaretha en haar zoon, dan werden een serie veten in dat
conflict ingeschakeld. Omdat het geslacht Wassenaar zich bij Margaretha aansloot,
werd de oude rivaal, het geslacht Egmond, partijganger van Willem V. Hoe beslister
Dordrecht zich aan de zijde der Hoeken stelt, hoe feller Delft voor de Kabeljauwen
vecht. Er is dan ook geen sprake van, dat deze tegenstellingen kunnen worden
verklaard uit economische factoren. Pogingen daartoe zijn niets anders dan geleerde
kwakzalverij uit een materialistische tijd. De bronnen weten er niet van.
En als eenmaal een partijstrijd woedde, verloor men, evenals bij een vete,
gemakkelijk het oorspronkelijke motief uit het oog. Een scherp opmerker als de
tijdgenoot Basin vermocht ten slotte voor de Hoekse en Kabeljauwse twisten geen
enkel redelijk motief te ontdekken. En in andere streken was het verloop in dezelfde
geest.

Een verzoening.
Toen Willem V met zijn Kabeljauwen de slag bij Den Briel had gewonnen, was er
dus tweeërlei gevolg. Holland ging zijn eigen weg en werd geen satelliet, noch van
Engeland, noch van een Duitse keizer. Dat was de gróte winst, die toen wel te weinig
werd gewaardeerd. Het nationaal besef was nog ten dele onbewust. Aan het andere
dacht men des te meer: de Hoeken moesten het nu ontgelden, de jonge graaf moest
de leider zijn van de wraak! Inderdaad werden de Hoeken ballingen of verdrukten,
en werden hun kastelen geslecht. Maar geleidelijk wisten zij, de een na de ander, een
verzoening met de tegenpartij te verkrijgen. En in 1354 kwam er eindelijk ook een
verzoening tussen Margaretha en Willem tot stand.
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In hetzelfde jaar stak graaf Willem een edelknaap uit zijn hofgezin, Gerrit van der
Wateringhe, dood. Zonder oorzaak, zegt de oude kroniek.
In elk geval ontstond er een vete uit. De oudste broer van de verslagene, Willem
van der Wateringhe, vroeger een partijganger van de graaf, kwam tegenover Willem
V te staan, en verwanten en vrienden spanden met hem samen. Er is een oorkonde
van 25 januari 1355, waarbij Simon van Teylinghe, Daniël van der Merwede en
Daniël van Tolloysen beloven, voor zich en hun nakomelingen, ‘mijnen lieven here
van Holland, hertoghe Willem etc., nimmermeer te gedenken noch wrake doen ofte
mit rade ofte mit dade van Gherijt van der Wateringhe’, en dat zij met heer Willem
van der Wateringhe niet zullen samenspannen tegen de graaf. Er blijkt duidelijk uit,
hoe het geval werd opgevat. Dat de belediger de graaf zelf was, verhindert niet, dat
er een gewone vete ontstaat, die dan ook alleen verzoend wordt, doordat de graaf
aan de familie voldoening geeft. Een der voorwaarden van de zoen was wel, dat de
graaf een kapelrie stichtte voor de nagedachtenis en de zielerust van de verslagene,
terwijl het beheer van de kapelrie aan de familie Van der Wateringhe werd
overgedragen. En toen de zoen was getroffen, gaf de graaf aan Willem van der
Wateringhe het slot van Teylingen en de ambachten Voorhout en Lisse in leen, al
weer in ‘gedachtenis Gerards dood van de Wateringhe’. Het hele geval laat ons zien,
hoe weinig de moderne verhouding tussen onderdaan en vorst toen nog voorkwam.

Albrecht ruwaard.
Het is niet onmogelijk dat de moord op Gerrit van der Wateringhe een allereerste
symptoom was van de krankzinnigheid, die zich later bij Willem V openbaarde. Wie
meent te kunnen beslissen: de krankzinnigheid was een speciale straf Gods voor een
speciaal kwaad, n.l. dat de graaf oorlog had gevoerd tegen zijn moeder, spreekt de
taal der Farizeeërs.
Van 1358 tot zijn dood in 1389 bleef Willem V onder strenge bewaking opgesloten
in een Henegouws kasteel. Zijn jongere broeder Albrecht voerde het bewind onder
de titel van ruwaard, d.i. rustbewaarder. Hij heette Hoeksgezind, maar voerde al
spoedig een politiek, die men Kabeljauws noemde. Want hij voerde Hanzepolitiek;
hij trachtte Holland een stevige positie te geven naast Brugge en Kampen. Die politiek
kwam de steden ten goede, en
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juist die steden, met Delft aan het hoofd, die sedert ongeveer 1350 zich tegen de
bevoorrechte positie van Dordrecht hadden verzet. We zien nu een merkwaardige
verschuiving in de betekenis der partijnamen. Het is er mee als met de beide grote
politieke partijen in de Verenigde Staten. De bevolking der U.S.A. moet nu eenmaal
geregeld kiezen tussen Republikeinen en Democraten; de eigenlijke inzet is de ene
keer de muntpolitiek, een andermaal het drankverbod. Met de Amerikaanse partijen
hebben de Middeleeuwse partijschappen grote overeenkomst.
De ridders van die tijd zagen alleen het persoonlijke element. In 1389 werd Albrecht
graaf en toen hij al meer Kabeljauwse groepen begunstigde, weten zij het aan de
invloed van Aleida van Poelgeest, een gunstelinge van de graaf. Aleida werd door
de Hoekse edelen doorstoken, de daders en hun vrienden vluchtten buitenslands, ook
's graven zoon, Willem van Oistervant, die als het hoofd der Hoeksen gold. Later
verzoende hij zich met zijn vader op een merkwaardige wijze.

Verloren schild en wapen.
Althans die verzoening is overgeleverd in een merkwaardig verhaal. Willem van
Oistervant vertoefde aan 's konings hof te Parijs. Er werd een feestmaal gehouden,
op Driekoningendag: de beker schuimde, de ridderdeugden werden geprezen.
Doch eensklaps wordt de feestvreugde verstoord, het gejoel en gejubel maakt
plaats voor een diepe stilte. 's Konings wapenheraut schrijdt in plechtig gewaad de
feestzaal binnen, begeeft zich naar het hoofd van de tafel, waar de eregasten nevens
de koning zitten. Dan heft hij zijn zwaard op, en snijdt het tafellaken weg voor Willem
van Oistervant.
‘Geen ridder is waardig, 's Konings tafelgenoot te zijn, die zonder schild en wapen
is.’
En als Willem van Oistervant toornig en verward vraagt wat dit betekent, luidt het
antwoord: ‘Ongewroken, o Graaf, ligt het schild en wapen van uw oudoom in der
Friezen land.’
‘Doe was Graef Willem seer beschaemt, ende stont op, ende quam in Henegouwen
aan Hertoch Aelbrecht sijnen vader, ende liet hem weten, wat grooter schande hem
geschiet was in Vranckrijck, aen des Conincks tafel.’
Het vervolg ligt in het verhaal opgesloten: vader en zoon verzoenden zich, om
samen schild en wapen van Willem IV terug te
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halen uit Friesland. Of de overlevering juist is, het is niet meer na te gaan. Maar zij
is geheel in stijl. Ook voor de meer nuchtere Real-politiek zocht de ridderwereld de
vorm van een hoofs verhaal. En het is niet onmogelijk, dat de Franse koning de zaak
en scène had gezet, om vader en zoon te verzoenen.

Schieringers en Vetkopers.
Een expeditie naar Friesland beloofde immers voor Albrecht en Willem succes. Want
ook Friesland werd door partijschappen geteisterd.
Vanouds waren ook hier de veten aan de orde van de dag. Merkwaardig is de
aantekening bij een oude schrijver: ‘want die lande van Achtkerspel ende
Oestbroecsuterlant an die westzijde der Lauwers, en de die van Langewolt en
Fredenwolt an die oostzijde der Lauwers an mallecander hier na gelant ende gelegen
sijn ende dairom dikwijle met mallicanderen kiven.’
Geleidelijk zijn de veten geconcentreerd rondom één machtige tegenstelling: die
tussen de Cisterciënser en Praemonstratenser kloosterorden, de twee machtige
lichamen met hun uitgestrekte landerijen en strijdbare conversen (zie over deze orden
en de conversen blz. 113 e.v.). In een oorkonde van 1392 treffen we voor het eerst
de partijnamen aan: ‘ther schira partije ende the fata partije’, ‘Schieringh ende
fatkeper’. De schiere partij had als kern de schiere = grauwe Cisterciënser monniken
(Schiermonnikoog is eiland der schiere monniken van Klaerkamp) en de vette partij,
de vetkopers, was geconcentreerd om de Praemonstratensers, die zich met vetweiderij
ophielden. Ook ten Oosten van de Lauwers kwamen dezelfde partijnamen in zwang,
al stonden daar de hoofdelingen, de geweldenaars onder de wereldlijke grondbezitters,
op de voorgrond. Hier werden de goën, moe van de partijstrijd, er toe gebracht, zich
onder bescherming van de stad te stellen; zij werden Ommelanden; de naam komt
dan ook in 1386 het eerst voor.

De expeditie tegen de Friezen.
De eerste expeditie, die Albrecht in 1396 ondernam, dreef in Friesland de partijen
bijeen, maar de tijdelijke eensgezindheid kon niet beletten, dat zij bij Schoterzijl
werden verslagen. Doch Albrecht bleef slechts enkele dagen.
‘Ende na desen seghe voer Hertoghe Aelbrecht mit synen won-
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nentliken heer weder in Hollant mit groeten love ende mit blyscappen, danckede en
lovede den edelen Prinsen, Baenroedsen, Ridderen ende Knechten, ende goeder
mannen, die in deser reysen mit hem in synre hulp geweest hadden, ende gaf hun
oorlof, weder te keeren elc tot sinen lande.’ Nog was het lijk van Willem IV met
banier en wapen in Friesland.
Albrecht kon slechts bogen op een kort en betrekkelijk succes. Het was hem
gebleken, dat er voor een bezetting van de gouwen in het Noorden heel wat meer
nodig was dan een expeditie. Schieringers en Vetkopers leverden intussen hevig slag
ten Oosten van Dronrijp. De Vetkopers leden de nederlaag en ...... verbonden zich
reeds het volgend jaar met Albrecht. Dáárdoor kreeg hij vaste voet in Friesland toen
hij een nieuwe expeditie zond. De uitrusting voor deze tweede expeditie was even
omvangrijk als die voor de tocht van Willem IV. Ook nu gingen een groot aantal
bouwarbeiders mee, om sterkten te bouwen. En leerzaam is de beschouwing van de
cijfers, die de diensten van de verschillende Hollandse steden uitdrukken. Haarlem
stelde 140 schepen ter beschikking, Rotterdam 45, Schiedam 25, Gouda 40, Dordrecht
25, Alkmaar 26, Hoorn 25, Ackersloot 10, Naarden 22, Enkhuizen 26 en Amsterdam
50, terwijl de laatste stad bovendien zorgde voor de grote of koggeschepen. En verder
kreeg de hertog voorschotten in geld, van Haarlem 5000 oude schilden, van Delft
4000, van Amsterdam 4000 Dordrechtse guldens en van Leiden 3000 gelijke guldens,
alles een jaar na de terugkeer uit Friesland terug te betalen.
De samenwerking met de Verkopers was vlot. Hun hoofdelingen werden
leenmannen van de Hollandse graaf. ‘Aan onsen liever en getrouwen heren Gheryt
Camyngha, ridder’, werd ‘om menighen truwen dienst, die hi ons gedaen heeft ende
noch, oft God wil, doen sal’, in leen gegeven ‘onse stede van Leewairden in
Oistvrieslant’, en de dorpen Stiens, Wirdum en Ferwerd. Ook Hollandse edelen
werden met Friese goederen beloond: Philips van Wassenaar, burggraaf van Leiden,
kreeg Heeg, IJlst en Hommerts. Een hele serie schenkingen van dien aard bleef
bewaard. Het schijnt een ogenblik, alsof Friesland een Hollands gebied is geworden.
Het lijk van Willem IV wordt uitgeleverd.
Maar het duurde kort. Groningen organiseerde het verzet in het Oosten, de
Schieringers deden een beroep op het nationale zelfgevoel van de Friezen, de krachtige
bisschop van Utrecht stijfde het verzet, voor nieuwe expedities ontbrak spoedig het
geld, en na enkele jaren zaten Gheryt Cammingha en andere Vetkoperse ede-
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len als balling in Holland en kon Philips van Wassenaar zijn inkomsten uit de Friese
dorpen wel op zijn buik schrijven.
De Friezen keerden terug tot hun oude partijschappen, ‘kinderen van de Friese
vrijheid, die hun eigen moeder zouden verslinden’.
Toen Albrecht ouder werd, liet hij het bestuur voor een belangrijk deel over aan
zijn zoon Willem, die zich geheel met Hoekse edelen omringde en de Kabeljauwen
tegen zich in het harnas joeg. Ook nu weer was de vorst partijhoofd. De Kabeljauwen
kwamen in verzet onder Jan van Arkel, de machtigste van de Hollandse vazallen.
De ‘Arkelse oorlog’ was een typisch Middeleeuwse oorlog met moeizame
belegeringen van steden en kastelen, met drieste overrompelingen en bonte
fortuinwisselingen, waarbij echter de kroniekschrijver ons van het lijden der arme
landzaten de schrilheid slechts laat vermoeden. Toen Albrecht in 1404 overleed, was
jonker van Arkel na een voetval begenadigd, Holland dus rustig, maar de hertog door
zijn oorlogen, waarbij heel wat strijders moesten worden gehuurd, diep in de schuld.

Schaarsch in gelde.
In de Middeleeuwen was er geen staatskas. De vorst had inkomsten uit domeinen,
tollen, enz. Hij kon trachten die inkomsten te vermeerderen, door een ‘bede’ te vragen
bij edelen en steden. En uit die inkomsten financierde hij zijn hofhouding, maar ook
zijn oorlogen. Was er een tekort, dan ging hij lenen. De schulden drukten niet op het
gewest, maar op de graaf persoonlijk. Wel deed hij zijn best, van edelen en steden
borgtochten te krijgen, zodat zij bij zijn financiële positie waren geïnteresseerd. Maar
elke stap in die richting kostte hem iets van zijn zelfstandigheid. Sedert 1362 hadden
de Hollandse steden hun vertrouwensmannen in de grafelijke raad. In die raad zaten
twee elementen: een adellijk element, verknochte en trouwe dienaren van de graaf;
en een vertegenwoordigend element, vertrouwensmannen van adel en steden. Het
laatste element werd geleidelijk zelfstandiger.

De standenstaat.
Eerst werden die vertrouwensmannen van adel en steden door de vorst gekozen en
aangezocht. Maar in de 15e eeuw wezen de standen hun eigen mannen aan. Dan
naderen de Middeleeuwen hun voltooiing. Dan is de standenstaat gegroeid, waarin
niet meer de

A. Algra en H. Algra, Dispereert niet. Deel 1

206
vergadering van vrije mannen, als in vroeger eeuwen, in gouw of district door de
vorst wordt geraadpleegd, maar waarin de standen hun mening kenbaar maken. De
standen, dat zijn de bevolkingsgroepen met eigen recht. Recht was tegelijk voorrecht.
De adel, de geestelijkheid, de burgerij, zij hadden hun privilegiën, hun invloed op
de regering, en zij konden daarbij onverholen het groepsbelang naar voren brengen.
Dat was hèt bezwaar van de standenstaat, maar het is in hoofdzaak een theoretisch
bezwaar. In geheel West-Europa groeide de macht der standen en begonnen zij hun
taak te ontdekken: de rechten, de vrijheden der onderdanen te hoeden tegen
vorstenwillekeur. En toen de Reformatie kwam, kreeg dat streven een bijzondere
glans: de standen zijn zeer dikwijls de organen geweest, waardoor het pleit werd
gevoerd voor geestelijke vrijheid.

Philips van Leiden.
Maar al vroeg spreekt daar tegenin een andere stem. De jonge ‘leeuw uit het
adelaarsnest’, dat is Willem V van Holland, heeft te lijden van de arrogantie der
mindere beesten. De ossen (dat zijn de edelen) laten hem nauwelijks plaats voor zijn
hol. De ganzen (de poorters) hebben omheiningen gemaakt om hun verblijf, zodat
zij tanden en klauwen van de leeuw niet meer behoeven te duchten. De kalveren en
schapen (de landlieden) hadden wel graag het voorbeeld van de ganzen gevolgd,
maar het gaat niet, en zij beginnen zich in de nesten der ganzen te versteken. Laat
de leeuw optreden en zijn rechten hernemen! Want alleen een krachtig en
onafhankelijk vorst is in staat de rust te bewaren.
Mr. Philips van Leiden, ‘de getrouwe clerc’ van de graaf, heeft met behulp van
deze beeldspraak de taak van zijn vorst beschreven, waarschijnlijk op diens eigen
verzoek. Het is een stem, die later al krachtiger wordt herhaald, een stem, die in
strikte zin geen rechten der onderdanen kent, maar alleen gunsten, hun door de vorst
verleend. Het geweld van de vorst wordt niet getemperd door staatkundige machten
naast hem, maar alleen door zijn eigen wijsheid en mildheid. Dergelijke gedachten
stammen uit het Romeinse keizerrijk en zijn in wezen vreemd aan het Germaanse
volksleven. Philips II van Spanje en Lodewijk XIV van Frankrijk hebben in die geest
geregeerd en beiden vonden in jaren, beslissend voor de wereldgeschiedenis, een
Oranje-prins tegenover zich.
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Met den voet gestooten.
Al bleef nu de politiek van de Beierse graven gaan in de richting, door Philips van
Leiden gewezen, zij bleven ‘schaarsch in gelde’. Toen hertog Albrecht in 1404 stierf,
weigerde zijn weduwe de boedel te aanvaarden. Zij stootte den boedel met den voet.
Een tijdgenoot verhaalt:
De Baljuw en de Bijzitters waren daar, en zij spanden de vierschaar. Toen koos
de Vrouwe een voogd en die begeerde vonnis: of die vrouwe hem tot haar voogd
had gekozen en of hij bevoegd was, voor haar in rechten op te treden? Nadat de
inleidende formaliteiten waren vervuld, kondigde de voogd aan: dat daar stond mijn
vrouwe van Holland met haar gekozen Voogd, en dat zij begeerde naar het recht van
Rijnland af te staan alle erfelijke goederen, die hertog Aelbrecht zaliger gedachtenis
had nagelaten, uitgezonderd haar weduwengeld.
‘Die Rechter vermaende 't Vonnes.
't Vonnes wijsde: Dat sy aldaer staen soude in gheleende cleederen, die hair niet
en bestonden, ende bloet (ontbloot) van alre haven, die van Hertogh Aelbrecht
ghecomen wair, ende gaen voir die bare uut, ende sy soude hebben een halm in die
hant, ende soude dat wech werpen, ende vyten en vertyen hair aldair (zich aldaar
verklaren af te zien) met hairs ghecoren Voechts hant, alle goederen die Hertoch
Albrecht in sinen lesten live liet, sonder dair sy an verblijftocht wair, ende alle inscult
ende uutscult. So dede die Vrouwe. Dair tenden (ten laatste) gheerde hair Voecht
een Vonnes: Of hij, als een Voecht van der Vrouwen, die goeden gevijt had, als recht
was.
't Vonnes wijsde: Ja. Want dat lichaem van den Edelen Prins was gebairt (op de
baar gelegd) ende gebrocht voir der doren van der zalen, ende sy trat voirt uuter
salen, ende dede so vorseyd is.’
Een hertogin-weduwe alzo, die in geleende klederen gaat vóór de baar van haar
man, een halm in de hand, die zij wegwerpt ten teken, dat zij afstand doet van zijn
boedel, het is een symbool van het feit, dat de vorstenmacht in de 14de eeuw een
crisis doormaakte, doordat de financiële middelen ontoereikend waren voor de
uitdijende taak van de staat. Wat het vernederende van de handeling betreft, mag
niet worden vergeten, dat in de Middeleeuwen een Duits keizer als een boeteling
barrevoets over de Alpen trok en een Engelse koning zich liet geselen op het graf
van een slacht-
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offer van zijn politiek. Het felle leven in die tijd verdroeg zonder bezwaar
schouwtonelen, die ons tegen de borst zouden stuiten.

Willem VI.
Sterker dan Albrecht was zijn zoon Willem VI (1404-1417), partijhoofd van de
Hoeksen. Fel bleef zijn vete tegen het huis van Arkel; in 1412 werd het Arkelse
kasteel, dat een keizerlijke burcht werd genoemd, gesloopt. De voornaamste
Kabeljauwse geslachten, de Arkels en de Egmonds, geraakten gevangen of in
ballingschap.
Dan was er de buitenlandse politiek van Willem VI. Aanvankelijk had Holland
onder het huis Wittelsbach een eigen koers gevonden. Maar Willem VI stuurde het
schip in het Franse vaarwater. Hij voelde zich meer Henegouwer dan Hollander en
geleek in dat opzicht op Willem IV; hij hield van het ridderavontuur; hij stichtte de
ridderschap van St.-George. Intussen groeide in Frankrijk in macht en aanzien het
Bourgondische huis, dat een grote rol ging spelen in West-Europa. Willem VI was
met dat huis nauw verbonden: Jan zonder Vrees huwde met een zuster van Willem
VI en deze met een zuster van Jan zonder Vrees. Toen het Bourgondische huis in
een hevige partijstrijd in Frankrijk was betrokken, deelde Willem VI in al de
bewogenheid, teleurstelling en bitterheid van dat conflict. En tegelijk voorzag hij
grote moeite in zijn eigen gebied, zodra hij het hoofd zou neerleggen. Hij had alleen
een dochter, Jacoba, en hij wist, dat de Kabeljauwen wachtten op hun kans. Hij wist
ook, dat elke poging, om zich met die partij te verzoenen, door de Hoeksen als verraad
zou worden opgevat.
Toen in 1416 de Staten van Holland hem beloofden, Jacoba als opvolgster te
erkennen, moest zij met haar gemaal en haar moeder de hertog onder ede beloven:
‘dat zij de beide Arckels en de beide Egmonds en dier erfgenamen nooit in hare gunst
of vriendschap zouden opnemen, en hen nooit binnen de palen des lands laten komen;
maar dat zij veelmeer hun eeuwiglijk, van ganscher harte en met alle vermogen,
vijandig en ongunstig zouden zijn en blijven, en nimmer toelaten, dat hunne landen
van de grafelijkheid van Holland werden gescheiden.’ Haar gemaal, tegelijk
speelgenoot harer jeugd, was de Dauphin, de troonopvolger in Frankrijk. Het scheen,
dat Jacoba eenmaal als koningin zou wonen in Parijs. Maar op Palmzondag van het
jaar 1417 stierf de Dauphin, en enkele maanden later lag Willem VI op zijn sterfbed.
Hij liet de
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groten aan zijn hof zweren, dat zij haar aan geen andere man zouden uithuwelijken
dan aan de hertog van Brabant, een broeders zoon van Jan zonder Vrees. Wel was
de Brabander een zwak en nietig jongmens, maar de Bourgondische macht zou hem
steunen en Jacoba zou met die steun haar erflanden hebben, ondanks de Kabeljauwen.
Het werd de tragedie van haar leven, dat de Bourgondiërs samen met de Kabeljauwen
al haar kansen vernietigden. Willem VI had zich als partijhoofd met de vreemdeling
verbonden en de mogelijkheden van een nationale politiek verzuimd - zou het zich
niet wreken?
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6. De anti-nationale staat
Het trotse geslacht.
En nu begint het verhaal van het geslacht der Bourgondiërs, het rijke, voorspoedige,
trotse, tragische geslacht.
‘De onmetelijke hoogmoed van Bourgondië! De ganse geschiedenis van dat
geslacht, van de daad van ridderlijke bravoure, waarvan het hooggroeiende fortuin
van de eerste Philips zijn oorsprong neemt, over de bittere naijver van Jan zonder
Vrees en de zwarte wraakzucht na zijn dood, over de lange zomer van die andere
Magnificio, Philips de Goede, tot de waanzinnige halsstarrigheid, waarin de
hoogwillende Karel de Stoute ondergaat, is het niet een poëem van heroïeke
hoogmoed? Hun landen waren de sterkst levende in het westen: Bourgondië, zwaar
van kracht als zijn wijn, “la colérique Picardië”, het gulzige, rijke Vlaanderen. Het
zijn dezelfde landen, waar de pracht van schilderkunst, sculptuur en muziek opbloeit,
en waar de felste wraakzucht heerst en de gewelddadigste barbaarsheid zich botviert
onder adel en burgers.’ (Prof. J. Huizinga)

Het begin.
In 1363 beleende de Franse koning zijn jongste zoon, Philips de Stoute, met het
opengevallen leen Bourgondië, hoofdstad Dijon. Hij ontving het hertogdom als een
beloning voor zijn fierheid en trouw, betoond in de tijd, toen hij met zijn vader
krijgsgevangene was van de Engelse koning. Philips de Stoute gevoelde zich geheel
een Franse prins. Maar zijn belangstelling richtte zich ook op een groot gebied buiten
Frankrijk. Hij huwde met Margaretha van Male, erfdochter van Vlaanderen, Mechelen,
Antwerpen, Artois en Franche Comté. Het laatste is een Duits graafschap ten Oosten
van het hertogdom Bourgondië, en het leunt tegen de Zwitserse Jura. Veel belangrijker
was het Vlaamse gebied, met zijn rijke handel en zijn wereldbekende industrie.
Dan volgt in 1385 de verbinding met het huis Wittelsbach. Hier was een kaper op
de kust: de Engelse koning, die weer aanknopingspunten zocht in het deltagebied.
Philips de Stoute won de strijd; op 12 april 1385 werden de beide huwelijken gesloten,
tussen Willem van Oistervant en Margaretha van Bourgondië en tus-
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sen Jan zonder Vrees en Margaretha van Beieren; het huis Wittelsbach volgde de
Bourgondische politiek.

Deze overzichten laten duidelijk zien, hoe Philips de Stoute door de huwelijken van
1385 de beide stamhuizen eng heeft vervlochten, en dat er verschillende merkwaardige
complicaties uit kunnen volgen.
Er was voor Philips de Stoute nog meer te bereiken. Ook in Brabant en Limburg,
sedert de slag bij Woeringen onder één bewind, regeerde een vrouw, Johanna, die
haar vader Jan III was opgevolgd. Zij was enkele jaren gehuwd geweest met
Wenceslaus van Luxemburg, een broer van de Duitse keizer Karel IV uit het huis
Luxemburg. Het huwelijk bleef kinderloos en er kwam een kans, om dit belangrijke
gebied te trekken bij de huismacht der Duitse keizers. Praktisch betekende die kans
evenwel weinig; sedert de slag bij Woeringen hadden de keizers in deze streken geen
invloed meer. In elk geval waren zij niet opgewassen tegen Philips de Stoute. Toen
de hertog van Gelre het Johanna lastig maakte, kwam Frankrijk tussenbeide. De
Bourgondiër speelde de rol van beschermheer van de jonge Franse koning Karel VI
en wist de Franse machtsmiddelen ten eigen bate aan te wenden. Een korte Franse
expeditie naar Gelre was als een demonstratie bedoeld: de Bourgondiërs beschouwden
zich als de beschermheren van Brabant en Limburg. Johanna was dankbaar; zij
benoemde haar nicht,
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de gemalin van Philips de Stoute, tot haar opvolgster. Zouden de Staten van Brabant
het goedvinden? Philips en Johanna waren hun te slim af; Johanna droeg reeds bij
haar leven het bestuur over aan haar neef, en die plantte er zijn tweede zoon, Anton.
Het gebied van het Vlie tot de mond van de Sambre werd nu een aaneengesloten
geheel onder de invloedssfeer van de Bourgondiërs. Natuurlijk, de verschillende
gebieden waren nog niet tot een politieke eenheid geworden, maar zij behoorden
toch aan één familie. Heel die politiek van Philips de Stoute had slechts één doel.
Een zuiver dynastiek doel. Met behulp van zijn macht in de Nederlanden wilde hij
voor zijn geslacht de leiding in Frankrijk verwerven. Een tijdgenoot, die hem wijs,
rustig en vindingrijk noemt, verklaart, dat hij bij al zijn werkzaamheden steeds ‘wijd
in de verte zag’. De Nederlandse gewesten heeft hij, de Franse koningszoon, daarbij
gezien als vreemde gewesten, die hem véél geld en dus huurtroepen konden
verschaffen.

De driehoek.
Maar de leiding in Frankrijk verwerven, dat ging niet zo gemakkelijk. Philips de
Stoute had reeds hevige conflicten gehad met de hertog van Orleans, die evenals hij
beslag wilde leggen op de eerste plaats in Frankrijk. Dat land vertoont in die tijd een
droevig beeld; zwakke of minderjarige koningen, en twee partijen, die in bittere strijd
elkaar de leiding betwisten: de Bourguignons en de Armagnacs.
In 1404 werd Philips de Stoute opgevolgd door zijn zoon Jan zonder Vrees. Een
man, lelijk van aanzien, slordig gekleed, niets vorstelijks over zich, een mens met
een bitter gemoed, maar een politicus, die altijd rekende en alle kansen waarnam.
Hij beschouwde zijn gewesten in het Noorden als een bunker, vanwaar hij de
Armagnacs bestookte. ‘Ik hou’ was zijn wapenspreuk. Dat hij Vlaamse woorden
koos, had geen ander doel, dan om zijn Franse tegenpartij te prikkelen. Hij was voor
die Fransen een gevaarlijke vijand en als een dreigende boog lagen zijn landen om
Parijs heen. Luxemburg, arm en achterlijk, maar strategisch van groot belang, bracht
hij ook onder Bourgondische invloed. Anton van Brabant pachtte het van de arme
afgezette keizer Wenzel.
Te meer was de positie van Frankrijk moeilijk, daar het nog altijd met Engeland
in oorlog was. Jan zonder Vrees voelde zich geen Fransman, maar Bourgondiër. Er
ontstond een driehoeks-
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politiek: Frankrijk-Engeland-Bourgondië. En de houding van Bourgondië scheen
van beslissend belang.

Vrouw Jacob.
Toen stierf in 1417 Willem VI, graaf van Holland, Zeeland en Henegouwen. Zijn
hond had hem in de knie gebeten en de verwaarloosde wond werd zijn dood. Zijn
enige dochter Jacoba volgde hem op. Vrouw Jacob wordt zij genoemd en het verhaal
van haar leven is vol van romantische motieven. In opdracht van koning Maximiliaan
van Beieren, die het beeld zijner beroemde voorzaat in de lijst van haar tijd wenste
te zien, schreef de Duitse geschiedschrijver Frans von Löher een driedelig werk over
Jacoba van Beieren.
‘Wanneer’, zegt hij, ‘de Hollandse dichters in de geschiedenis van hun land naar
stoffen omzien waarin een dichterlijke zenuw trilt, dan verwijlen zij het liefst bij het
tijdvak der Wittelsbachen - want toen, bij de aanvang der vijftiende eeuw, schenen
de Middeleeuwen nog eens al haar pracht en volheid te openbaren, al haar hoge,
edele, ridderlijke ideeën, en ook al haar bekrompenheid, ruwheid en geweld. Maar
het was een volheid, als die welke een machtige rivier van de vele landen, die zij
bespoelt, bijeenbrengt. Al de schittering en dartelheid, al het bonte gewoel en
luidruchtige gejubel, aan het einde der Middeleeuwen, vermag niet langer de hevige
stuiptrekkingen te verbergen van een langzaam wegstervende tijd, reeds door de
hand des doods aangeraakt. De ontbinding is alrede aangevangen. Reeds
onderscheiden wij drie groepen, die in haat ontgloeid en verdelging dreigend en
verspreidend, op elkander aanvallen. Daar verschijnen de fiere Baronnen, in stalen
wapenrusting, met schild en wuivende vederbossen, ieder met zijn knechten achter
zich. Reeds sluiten deze ridders zich nauwer aaneen, om een vaste dam op te werpen
tegen de talrijke, overmoedig voorwaarts dringende burgerij, die met haar goed
geschut en haar welgevulde beurzen de burchtheren rusteloos bestrijdt. Hier en daar
verschijnen nog uit de verstrooide dorpen scharen van vrije boeren en hoevenaars,
voorzichtig omziende, onzeker, bij welke der strijdende partijen zij zich voegen
zullen......
Jacoba was de heldin van de ridderschap. Daarom trachten wij vooral naar een
aanschouwelijke voorstelling dezer ridderlijke wereld, met haar rangen, haar orden
en instellingen; hoe zij haar talloze hoven vormt; hoe zij wankelt en deinst bij de
wilde oproeren
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en onstuimige aanvallen der burgerijen. Gelukt het ons, ook maar enige der kleine
verstrooide trekken, in de oorkonden en kronieken dier dagen verspreid, tot een beeld
samen te voegen: dan schitteren ons dadelijk de idealen tegen der ridderschap, de
idealen, die ook de figuur van Jacoba met wondere toverglans omgeven; maar nevens
die idealen onthullen zich ook de grote zonden, de vele ongerechtigheden der
ridderlijke wereld, die ook Jacoba de ondergang bereidden. Zij was, ja de heldin der
ridderschap, maar van de zinkende ridderschap. Elf jaar lang streed zij voor haar
recht, en vol geestdrift gingen haar ridders voor haar in de dood. Sidderend onder
de ontzettende aanslagen en aanvallen harer vijanden, vernietigde zij herhaaldelijk
de legers en de strikken, waarmee de meest gevreesde krijgshoofden en staatslieden
haar omringden en omwikkelden.
En het einde?
Ook zij moest erkennen, dat geen heldenmoed baat tegen de staatkunde van een
rustig-volhardend regent, die de ware gedachten van zijn tijd uitdrukt.’

Jan zonder Genade.
Willem VI had nog voor zijn dood een bruidegom voor Jacoba aangewezen, Jan IV
van Brabant, een zoon van Anton, en dus haar volle neef. Hertog Jan was een bijna
verachtelijk zwak type, maar hij was een Bourgondiër en voor goede leiding kon
worden gezorgd.
Er kwam een mededinger. De broer van Willem VI, Jan van Beieren, maakte
aanspraak op de Hollandse erfenis en de Kabeljauwen sloten zich onmiddellijk bij
hem aan. Ook de keizer werkte mee en gaf Holland en Zeeland aan hem in leen.
Deze Jan van Beieren was gekozen tot bisschop van Luik, maar hij had zich nog
nooit laten wijden; die wijding zou hem belemmeren in zijn politiek. Door zijn
hardhandig optreden tegen de Luikenaars kreeg hij zijn bijnaam ‘zonder Genade’,
maar hij vergat, dat hij het niet zonder de hulp der Bourgondiërs had kunnen stellen.
Hij trachtte de nieuwe verbintenis tussen Wittelsbach en Bourgondië - het huwelijk
tussen Jacoba en Jan IV - te verhinderen. Voor dit huwelijk was kerkelijke dispensatie
nodig, want bruidegom en bruid waren neef en nicht. De Paus, die bij keizer
Sigismund op het Concilie te Constanz vertoefde - hetzelfde concilie, dat Johannes
Hus in de dood dreef - verleende eerst de dispen-
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satie, trok haar daarna weer in. Maar Jan en Jacoba waren haastig getrouwd, voordat
de intrekkingsoorkonde bezegeld was. Kort na het huwelijk kwam de bezegelde
oorkonde, waarbij de dispensatie werd herroepen, en verklaard werd: hadden zij het
huwelijk reeds gesloten, dan zou dit nietig zijn en blijven, aan de kerkelijke straffen
zijn onderworpen en nooit de toestemming des Pausen verwerven. Een paar maanden
later brachten twee boden een mondelinge boodschap van de Paus: de jonggehuwden
zouden maar goede moed houden, de Paus had alleen uit vrees voor de keizer de
dispensatie herroepen; binnenkort, als hij uit de buurt van de keizer was, zou hij haar
opnieuw bevestigen.
Het hielp Jacoba niet veel.
Jan van Beieren had zich in Dordrecht genesteld, in Dordrecht, eens, in de dagen
van Margaretha, het bolwerk der Hoeken, nu vast aan de zijde der Kabeljauwen.
Jacoba riep de Hollanders ter heirvaart, haar gemaal kwam helpen met zijn
Brabanders, maar met schade en schande moesten zij afdruipen. Philips van
Bourgondië kwam bemiddelen en zorgde, dat de Bourgondische invloed bleef. Bij
het verdrag van Woudrichem kreeg Jan van Beieren een deel van Holland in leen;
hij zou, gemeenschappelijk met Jan van Brabant, de drie gewesten, Holland, Zeeland
en Henegouwen, regeren en Jacoba bij kinderloos overlijden opvolgen. Maar Jan
van Brabant kwam niet voor de rechten van zijn vrouw op bij zijn mederegent,
integendeel, hij droeg het bestuur in Holland en Zeeland geheel aan Jan van Beieren
op en verpandde hem later de graafschappen.
Jan zonder Genade had zijn zin.

Jacoba naar Engeland.
Intussen onderging Jacoba in Brussel de ene vernedering na de andere. Een machtige
groep, die met Jan van Beieren onder een hoedje speelde en aan het hof van de slappe
hertog deed, wat hij wilde, beledigde haar opzettelijk. Bij het Paasmaal van 1420
bleven de borden en bekers van haar Hollandse hofdames ledig, op streng bevel van
de hofmaarschalk, die gelast had, dat het gevolg van Jacoba moest worden genegeerd.
Zij vluchtte daarop te voet uit het paleis en verdween naar Henegouwen. Spoedig
rijpte het besluit, haar man voorgoed te verlaten. ‘Een onoverwinlijke afkeer van die
lafhartige, bleke idioot maakte zich meester van haar ganse ziel; en dringender en
dringender steeds herhaalde
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zich de vraag, of zij inderdaad veroordeeld was, haar schone jeugd in een zo
smadelijke en jammerlijke echtverbintenis onder te zien gaan?’
Jacoba deed de beslissende stap. In een snelle rit, bij dag en nacht, reed zij met
een kleine militaire dekking naar Calais, toen een Engelse vesting, en stak spoedig
het Kanaal over. In Engeland werd zij op ridderlijke wijze verwelkomd. De koning
nam haar onder zijn bescherming, en Jacoba stelde al haar rechten en aanspraken te
zijner beschikking.

Nogmaals de driehoek.
Maar er was één grote moeilijkheid. In 1419 was Jan zonder Vrees door de aanhangers
van de Franse Dauphin vermoord. Sedert dat ogenblik stonden de Bourgondische
landen, waar Philips de Goede het bewind aanvaardde, tegenover Frankrijk en dus
aan de zijde van Engeland. De beide vorsten hadden elkaar nodig. En dus kon
Engeland zijn oude politiek, om in het Deltagebied een beschermheerschap uit te
oefenen, niet verwezenlijken, zonder in conflict te komen met Philips van Bourgondië.
Kortom - de Engelse ridderlijkheid was groot, maar de hulp nihil. Engelse
rechtsgeleerden hadden intussen uitgemaakt, dat Jacoba nooit wettig met Jan van
Brabant gehuwd was geweest. Zij trouwde met Humphrey van Glocester, broer van
de pas overleden Engelse koning. Humphrey. noemde zich voortaan graaf van
Henegouwen, Holland en Zeeland, en heer van Friesland. Terwijl Philips van
Bourgondië met de Engelse staatslieden onderhandelde en het ene compromis na het
andere werd bedacht, gingen Humphrey en Jacoba naar Henegouwen, werden er met
gejuich ontvangen en begonnen de strijd tegen Jan IV. Toen, in 1425, stierf Jan van
Beieren aan vergif, dat op zijn gebedenboek was gesmeerd. Het is mogelijk, dat
Jacoba de dood van haar tegenstander als een verademing beschouwde, maar haar
toestand werd er slechter door. De machtige Bourgondiër trad in zijn rechten,
manoeuvreerde Humphrey uit Henegouwen weg, belegerde Jacoba in Bergen, tot zij
zich moest overgeven, en gaf haar huisarrest in Gent.

Jacoba in Holland.
Terwijl Jacoba dus gedwongen werd in Gent te blijven, probeerden Humphrey en
Jan IV beiden van de Paus een beslissing te hunnen gunste te krijgen. Want van wie
was zij nu de wettige vrouw? Phi-
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lips achtte het raadzaam, Jacoba, hangende dit proces, naar het Zuiden te brengen,
buiten bereik van de beide candidaten en ver van Holland, waar hij zich als erfgenaam
van Jan van Beieren wilde laten huldigen. Wanneer de Hollanders hem huldigden,
betekende dit, dat hun gewest zijn zelfstandige positie verloor. Het zou worden een
vooruitgeschoven post van een rijk, welks zwaartepunt in Brussel kwam te liggen.
Partijschap besliste hier de keus: de oude partijnamen bleven. Hoeken waren nu de
edelen en burgers, die trouw bleven aan Jacoba en vochten voor de Hollandse
zelfstandigheid. De Kabeljauwen daarentegen, die Jan van Beieren een bijna volledig
overwicht in Holland hadden helpen behalen, ijverden nu voor Philips van
Bourgondië. Partijhaat èn berekening dreven hen daartoe. Ook berekening; de
Kabeljauwen waren nu in de eerste plaats de grote zakenlieden in de steden, die
begrip toonden voor de nieuwe toestand, die klaar en koel zagen, dat het machtige
en steeds groeiende Bourgondië in de rug voor hen betekende een onaantastbare
positie en zelfs in sommige streken een overwicht op de handelswegen. Zij zouden
dan krijgen, wat de Hanzesteden altijd hebben gemist: de bescherming van een
machtig vorst. Als Von Löher verklaart, dat Philips de Goede de ware gedachten van
zijn tijd uitdrukt, heeft hij tot op zekere hoogte gelijk. Ieder, die meer uit berekening
handelde, dan dat hij geleid werd door ridderlijke gevoelens van eer en trouw, kwam
bij de Bourgondische vreemdeling terecht. Daarom is het verheffend, dat in Holland
zulke sterke sympathieën voor Jacoba bleken te blijven leven.
Toen zij begreep, dat zij van Gent naar het Zuiden zou worden gebracht, werd het
tijd, om te handelen. Reeds had zij contact met haar Hollandse getrouwen. In de
avond van de 31ste augustus 1425 ontsnapte zij, als page verkleed, uit het Gravensteen
te Gent; buiten de poort wachtten de vrienden met de paarden; de volgende morgen
waren zij reeds in Antwerpen; met een wagen ging het nu door Brabant, en toen de
vierde morgen daagde, stond het kleine gezelschap voor de poort van Vianen, en
werd er met ontroerende blijdschap ontvangen. Jacoba kwam op tijd. De Kabeljauwen
hadden het beleg voor Schoonhoven moeten opbreken en verschillende steden,
waaronder Dordrecht, weigerden, de Fransman te huldigen.

Wisselende kansen.
Eerst was het geluk aan de zijde van Jacoba. In de herfst van
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1425 brachten haar aanhangers Philips en zijn Kabeljauwen een zware nederlaag toe
bij Alphen aan de Rijn. Humphrey kwam met een leger uit Engeland, maar werd
door Philips bij Brouwershaven verslagen, waardoor Zeeland voor Jacoba verloren
ging. Toen won Jacoba in 1426 ten tweeden male een slag bij Alphen en wéér volgde
de teleurstelling op het succes: het beleg van Haarlem moest worden opgebroken.
Hoe dapper de Hoeken ook streden, hoe Jacoba zelf op het slagveld de mannen
aanmoedigde en leiding gaf, op den duur bleek Philips haar te sterk. Hij beschikte
over grote kapitalen; hij inde in het rijke Vlaanderen beden van honderdduizenden
guldens; hij huurde de beste beroepssoldaten. En toen Jan IV van Brabant in 1427
stierf, kon hij officieel in diens rechten treden, ook tegenover Jacoba.

Allaert Beylinc.
In deze oorlogsjaren, reeds kort na de komst van Jacoba, valt ook de historie van
Allaert Beylinc. Helmers, Bilderdijk en Tollens hebben hem bezongen, en hij is als
een andere Regulus geprezen. Zoals de Romein Regulus vrijwillig in Carthaagse
gevangenschap terugkeerde, zo zou Allaert Beylinc in Schoonhoven bij de Hoeken
zijn teruggekeerd, om het doodvonnis te ondergaan, nadat hij een maand verlof had
gekregen, om orde op zaken te stellen. Kort voor de komst van Jacoba hadden de
Hoeken het kasteel te Schoonhoven veroverd. Wagenaar vertelt: ‘De burgtzaaten
bedongen lijf en goed, uitgenomen Albrecht of Arnold Beiling, die veroordeeld werd
om levende in de aarde gedolven te worden. Vooraf kreeg hij, op zijn woord van eer,
een maand verlof tot het beschikken zijner zaken. Ook keerde hij, als een andere
Regulus, ter bestemder tijd weder. Het vonnis werd toen op een molenwerf, even
buiten de stad, aan hem uitgevoerd.’ De historische kritiek heeft Allaert Beylinc het
lot doen delen van Regulus: beider verhalen zijn van hun romantische glans beroofd.
Allaert Beylinc was een Kabeljauwse troepenaanvoerder en daarna schout van Gouda.
Hij werd te Schoonhoven gevangengenomen en op rantsoen gezet, d.w.z. hij kreeg
gelegenheid, een losprijs bijeen te brengen. Daarin is hij niet geslaagd. Toen hij
terugkeerde, zonder geld, is hij, waarschijnlijk als slachtoffer van een persoonlijke
wraakneming, levend begraven. Op deze, voor ons besef gruwelijke wijze werden
in de Middeleeuwen dikwijls vrouwen ter dood gebracht. Mannen werden aan de
galg opgehangen, maar het was niet eerbaar, een vrouw
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aan de galg te hangen. Daarom werd een vrouw, die ter dood veroordeeld was,
verdronken of begraven. Slechts zelden onderging een man deze straf, voor hem lag
er iets smadelijks in.

Zoen van Delft.
Toen in 1428 de troepen van Philips, ondanks tijdelijke successen van de onvermoeide
trouwe Hoeken, langzaam vorderden, bereikte Jacoba een verpletterende tijding.
Humphrey was in het huwelijk getreden met een hofdame van Jacoba. Hij had daarmee
zijn huwelijk met Jacoba van Beieren openlijk voor onwettig verklaard in
overeenstemming met een eindelijk afgekomen beslissing van de Heilige Vader te
Rome, die het huwelijk met Jan van Brabant nu wèl voor wettig hield. Voor héél de
Christenheid stond Jacoba dus nu officieel gebrandmerkt als een overspelige vrouw.
De diplomatie had het gewonnen van de trouw. Toen dit gebeurd was, besloot Jacoba
te onderhandelen. Philips de Goede ging met vreugde op dit voorstel in. De prijs,
die hij voor Holland moest betalen, dreigde al te hoog te worden. Zo kwam de zoen
van Delft tot stand. Jacoba behield de eer, Philips kreeg de macht. Hij erkende ‘zijn
lieve nichte’ als Gravinne van Henegouwen, Holland en Zeeland; Jacoba gaf ‘haren
lieven neef, den hertog van Bourgondië, de ruwaardie en het regiment dier landen’.
Jacoba mocht weer in het huwelijk treden; deed zij dit, dan was Philips niet langer
regent, en wanneer zij bij haar overlijden wettige kinderen naliet, zouden deze haar
ook opvolgen. Maar in het verdrag was evenzeer de bepaling opgenomen, dat Jacoba
geen huwelijk mocht aangaan dan met raad, goedvinden en toestemming van haar
moeder, van de hertog van Bourgondië en van de Staten harer landen gezamenlijk.
Gebeurde het, dat zij een huwelijk sloot, met wie ook, zonder goedkeuring van deze
drie partijen, of zelfs van een der drie - wat God verhoede! -, dan zouden haar
onderdanen noch haar, noch haar echtgenoot, maar alleen en uitsluitend de hertog
van Bourgondië, als Ruwaard en Oir, hebben te gehoorzamen.

Het einde.
Vijf jaar later schond Jacoba de overeenkomst, door in het geheim te huwen met
Frank van Borselen, stadhouder van Holland en Zeeland.
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‘Maar Vrouw Jacoba, agtende dat dwang in zulke zaken dwaasheid, ende
afgepersten eed God leed was; wierd dezen niettegenstaande eenigen tyd
daarna verlieft, en verloofde haar voorts heimelyk, aan heer Vrank van
Borsselen, een vertrouwd dienaar van den Hertog van Bourgondiën, die
hem tot stadhouder van 't verheerde land en opziener van de vervoogde
Landsvrouwe gestelt hebbende, de kat de kaas onvoorzichtig genoeg scheen
bevolen te hebben. Welke vreemde vryage vele aardige, zoete voorvallen
in haar bevattende, wel een byzonder verhaal, daar de tyd nu te kort toe
is, by beter gelegenheid, zoude waardig wezen. Dog dat daar latende,
hoewel deze ondertrouwe zeer verholen gehouden wierd, zo quam alles
egter eindelyk den Hertog ter ooren, die middel vond om Heer Vrank
behendelyk te vangen, en in Vlaanderen op 't Slot te Rupelmonde te voeren,
alwar hy, grotelyks vergramt zijnde, voor hebbens was hem heimelyk het
hooft van den hals te doen slaan, en dat Vrouw Jacoba tot een toemaet
voor haar mallen t'huis te zenden. Dog de benauwde Vorstinne, alle
middelen aanwendende om haar lief bij 't leven te behouden, heeft eindelyk
(geen betere raad wetende) ingewilligt by haar levende lyf afstand te doen
van alle regt dat zy nog hadde tot hare erflanden, en 'tzelve den Hertog
van Bourgondiën in vollen eigendom op te dragen. Waar mede zy haren
zo zeer beminden Heer Vrank los kreeg, en hem met bewilliging van den
Hertog (die 't nu alles na zyn wil hadde), opentlyk tot hare egte man
trouwde. Eenige jaren aldus met hem op het Huis te Teilingen levende,
ende aldaer, van Gravinne houtvesterinne van Holland geworden zynde,
ende zomtyds met een Conyntjen te vangen, somtyds met een kannetjen
uit te drinken, en over haar hoofd in de vyver te werpen (die nu nog by
wylen aldaar gevonden wezenden na haren naam Vrouw Jacobaas Kruikjes
genoemd werden) haren tyd en haar hertzeer, verdryvende, zo is zy
eindelyk, uitteerende aan haar eind geraakt.’
Philips van Bourgondië, de man van macht en succes, en daartegenover een
avontuurlijke vrouw, die vier mannen heeft gehad; zelfs Bilderdijk, die wist, wat
vrouwenverering betekende en die leefde uit de romantiek van de schijnbaar hopeloze
strijd, kiest de zijde van het succes: ‘Onze voorvaders hebben Philips niet ten onrechte
met de naam van de goede onderscheiden en de bloei en welvaart,
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die zij onder zijn Regering genoten, 't allen tijde met dankbaarheid herdacht.’
Jacoba stierf in 1436, Humphrey, die haar ten slotte in de steek liet, een man van
goedkope populariteit en lichte zinnen, stierf in Engeland in de gevangenis. De vrouw,
om wie hij Jacoba verstiet, werd na openbare boetedoening levenslang opgesloten,
beschuldigd van ketterij en toverij. In het tweede deel van Hendrik VI heeft
Shakespeare deze tragedie uitgebeeld. En de romantische reclame van de Keukenhof
noemt jaar op jaar de naam van Jacoba van Beieren.

Philips de Goede.
De Bourgondische hertog was een gelukskind. Hij erfde voortdurend. Door kinderloze
huwelijken ontstonden vacatures, die hij vervulde. In Luxemburg en Namen heeft
hij de erfopvolging gekocht. Zijn bastaard-zonen, die hij in veel groter aantal had
dan wettige kinderen, ontvingen ook een emplooi: David van Bourgondië werd in
1457 bisschop van Utrecht en Johan van Bourgondië in 1439 bisschop van Kamerijk.
Zijn neef Lodewijk van Bourbon werd in 1455 bisschop van Luik. In de Gelderse
twisten werd Philips scheidsrechter. Alleen de gouwen langs de Wadden vielen nog
buiten zijn gebied, al maakte hij er aanspraken op en stond hij met sommige heren
reeds in contact.
Van de Zwitserse Jura tot het Vlie had hij een bijna aaneengesloten gebied.
Lotharingen was de enige schakel die nog ontbrak.

Een Frans rijk.
Soms leefde de machtige hertog in openlijk conflict met de Franse koning. Toch
voelde hij zich steeds de eerste pair van Frankrijk. De cultuur van zijn rijk was Frans;
al had hij een zekere waardering voor het Diets en liet hij het zijn kinderen leren, het
werd toch als een minderwaardige taal beschouwd. Alleen Frans-sprekenden konden
een plaats krijgen in zijn omgeving. En ieder, die begrip wilde tonen voor de nieuwe
tijd, bediende zich van die taal. Reeds waren er dichters, die zich afwendden van hun
moedertaal, om hun krachten in het Frans te beproeven. Er is ons toevallig een kleine
geschiedenis uit die tijd bewaard gebleven, die speelt in het oude Vlaamse Brugge.
Op een donkere avond geleiden twee burgers van Brugge een vrouw huiswaarts. Zij
worden
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lastig gevallen door dronken kerels, die plotseling achter een muur te voorschijn
springen met de kreet: ‘Qui vive?’
De late wandelaars roepen niet ‘Goed volk!’, maar zij antwoorden: ‘Bourgogne!’
Het geval is leerzaam. Het bewijst, dat in steden als Brugge het Frans reeds werd
gebruikt bij weinig officiële gelegenheden. Het bewijst ook, dat er een besef begon
te groeien van een Bourgondische eenheid.

De Romaanse staat.
Het staatsgebouw, dat door de Bourgondiërs werd opgetrokken, droeg een Romaans
karakter. De Middeleeuwen kenden tweeërlei staatsgedachten. Die van de Germanen
legde sterk de nadruk op de vrijheid van de man en de zelfstandigheid van gewest
en stad. De Romaanse staat was gebaseerd op het Romeinse recht, dat zijn voltooiing
had gevonden in de latere keizertijd, toen aan het staatsgezag geen grenzen meer
werden gesteld. Het paste geheel bij de absolutistische politiek van de Franse en
Bourgondische heersers. Er kwam een geregelde en vaak bemoeizieke administratie
van een vast ambtenarencorps. De aanraking met het leven werd intensiever en
veelvuldiger. Maar aan de andere kant werd voor de bevolking het bewind iets, dat
veel meer een vaag, onpersoonlijk karakter had dan voorheen en dus minder
gelegenheid bood tot het betonen van aanhankelijkheid. Alleen op de figuur van de
vorst zelf hield het volk nog het vrije uitzicht en de Bourgondische hertogen zorgden
er voor, dat dit uitzicht luisterrijk was.
‘De Bourgondische staat in zijn snelle ontplooiing is een gebouw van politiek
overleg en geslaagde nuchtere berekening. Maar wat men de Bourgondische idee
zou kunnen noemen, kleedt zich steeds in de vormen van het ridderideaal.’

Systematisch werk.
In ieder gewest stelde Philips een stadhouder aan, die met een Hof het gewest
bestuurde. Het Hof ontstond uit de raden, die reeds vroeger de graaf bijstonden. Nu
werd het een meer stabiel college, dat deel had aan rechtspraak en bestuur.
Rekenkamers controleerden de rekenplichtige ambtenaren. De
standen-vertegen-woordiging kreeg minder invloed. Maar geheel machteloos werd
zij nog niet: zonder haar toestemming konden geen beden worden
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ingevorderd. En zolang de vorst niet naar willekeur over de beurs van zijn onderzaten
beschikt, regeert hij niet absoluut.
Door de versterking van het vorstelijk gezag verloren de steden haar beslissende
invloed. De Bourgondiërs zorgden er voor, dat het stadsbestuur in handen kwam van
kleine, besloten college's van aanzienlijken. De Kabeljauwse zakenmensen, die de
tijd verstonden en Philips boven Jacoba hadden gekozen, werden de machthebbers
in de steden. Het volk was machteloos, de kaste regeerde.
Dan zorgden de Bourgondiërs er voor, dat er centrale instellingen kwamen voor
àl hun gewesten samen. Er was een Grote Raad, met de kanselier van Bourgondië
aan het hoofd, die de vorst bijstond in alle zaken, die de gezamenlijke gewesten
betroffen. Karel de Stoute splitste deze Raad later in twee kamers, waarvan de ene,
het ‘Parlement van Mechelen’ (parlement is bij de Fransen en Bourgondiërs de naam
voor een hoge rechtbank), het hoogste gerechtshof was voor alle Bourgondische
landen.
En reeds werden de grondslagen gelegd voor een staand leger, een gewillig
instrument in de hand van de vorst, om uitsluitend zijn belang te dienen.

Gevoel van eenheid.
In de schaduw van dit staatsgebouw groeide een gevoel van Bourgondische eenheid,
het sterkst bij hen, die er dagelijks in- en uitgingen. Philips de Goede bevorderde dit
opzettelijk. Hij lette met name op de adel. De hoge adel werd hofadel, werd door
onderlinge huwelijken al meer een kaste. Voor de lagere adel waren er
officiersplaatsen beschikbaar. Er kwam een sterke corpsgeest.
De orde van het Gulden Vlies was voor de allervoornaamsten, die trots mochten
zijn op de gunsten van de vorst en deelden in de schittering van zijn hof. Bij het
symbool der orde dacht men aan het vlies van Gideon, dat door des hemels dauw
was bevochtigd en daarom een symbool werd van het wonder, dat de Heilige Geest
werkte in Maria's schoot. Heel de instelling droeg een gewijd karakter. Er was in de
orde iets van de hoge wijding van vrome idealen, maar ook iets van het voorname
vormenspel van een hoofse dienst.
Maar alle besef van groeiende eenheid is vreemd aan het echte nationale leven,
ja, het is in wezen een verloochening daarvan. In de Bourgondische dagen zijn de
Nederlanden verzocht geworden.
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De glorie van het hof.
En die verzoeking kreeg gestalte in de pralende rijkdom, de nauwkeurige regeling
van het pompeuze hofceremonieel, in ridderlijke spelen en grandioze feesten, waar
het volk naar keek met kinderlijke verbazing.
‘Philips de Goede begreep, welke taal het volk verstond. Tijdens zijn feesten in
Den Haag in 1456 heeft hij, om indruk te maken op de Hollanders en Friezen, die
zouden menen, dat het hem aan geld ontbrak, om het bisdom Utrecht te veroveren,
in een kamer naast de ridderzaal dertigduizend mark aan kostelijk vaatwerk laten
uitstallen. Iedereen mag er naar komen kijken. Bovendien zijn er uit Rijsel twee
geldkisten meegebracht met tweehonderdduizend gouden leeuwen. Men mag
beproeven ze op te lichten, maar het is moeite vergeefs. Kan er opvoedkundiger
vermenging van staatskrediet en kermisvermaak bedacht worden?’
(Prof. J. Huizinga)

Karel de Stoute.
Hij werd de Stoute genoemd, de stoutmoedige, de vermetele. Het is onjuist te zeggen,
dat de volksmond hem met die naam heeft getypeerd. De bijnamen der Bourgondische
vorsten Philips de Stoute, Jan zonder Vrees, Philips de Goede, Karel de Stoute, ze
zijn afkomstig van de hofpoëten. Maar die hadden geen ongelijk, toen ze Karel zijn
bijnaam gaven.
De enige wettige zoon van Philips ontving een uitstekende opvoeding, althans in
die zin, dat hij door voortreffelijke leermeesters werd onderwezen. Zijn vader zorgde
er voor, dat hij ook de Vlaamse taal behoorlijk leerde beheersen.
De jonge Bourgondiër had een brede belangstelling voor allerlei kunst en
wetenschap; hij minde de muziek; hij genoot van poëzie. Een Portugees edelman
vertaalde voor hem uit het Latijn het werk van Quintus Curtius: De historiën van
Alexander de Grote. De Ouden wonnen het bij Karel op den duur van de helden uit
de Arthur-romans; maar in zijn jeugd had hij zich die romans laten voorlezen: de
avonturen van Walewein, die het zwevende schaakbord ging zoeken, en telkens
nieuwe avonturen beleefde en ridderlijke heldenmoed betoonde; de roman van
Lancelot, die de minnaar was van koningin Genovevere. Schoon is de schildering
van Lancelots liefdesverlangen in de kerker. Twee winters en een zomer zit hij reeds
gevangen in de woning der fee Morgieyne. Door de traliën
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heen ziet hij in de tuin. De herinnering aan zijn avonturen heeft al duidelijker gestalte
gekregen in zijn ziel; op de muren heeft hij ze getekend. In de wemeling der figuren
ziet hij telkens háár - de koningin. Nu bloeit de mei...... Hij ziet de rode rozen, hij
ziet háár rode mond. Een roos - ja zo was zij, toen hij haar voor het laatst zag. Die
roos zal hij plukken. O, hoe sterk is hij door de liefde ...... hij breekt de traliën, hij
ademt in vrijheid, hij plukt de roos, hij legt haar op zijn hart. Nu gaat hij de poort
uit, het nieuwe avontuur tegemoet.
Zo is de wereld van liefde en avontuur, de schone droom der Middeleeuwse ridders,
waarin Karel vertoefde.
Maar dan leest hij van Alexander de Grote, als hij zelf de zoon van een Philippus.
En deze grote figuur uit de Oudheid werd bovenal zijn ideaal; de geschiedenis heeft
hem veel meer geïnspireerd dan de roman. Tijdgenoten hebben zijn onrust, zijn
gespannen activiteit, zijn drift naar de verte steeds weer verklaard uit het verlangen,
Alexander de Grote na te volgen.
Er was in deze jonge man een zekere mensenschuwheid, waardoor hij de
eenzaamheid zocht en hield van de stormachtige zee.
Het was somtijds, of er in zijn binnenste iets brandde. Hij meed de wijn en dronk
verkoelende drank, opdat die brand hem niet verteren zou.

Zijn bewind.
Toen hij het bewind aanvaardde, bleek zijn heerszuchtige natuur. Hij was gestreng
en gevreesd; hij eiste stomme gehoorzaamheid. Zijn politiek was sterk anti-Frans en
hij dwong de Franse koning tot een vernederend verdrag. Hij kón dat, want zijn leger
was gevreesd. Met de rijkdommen van Vlaanderen huurde hij de beste soldaten van
Europa en hij beschikte over een geduchte artillerie. De karakterloze koning van
Frankrijk vergezelde Karel naar Luik, de stad, die tegen de Bourgondische bisschop
was opgestaan, en nu aan de vernietiging werd prijsgegeven. Na vier dagen van
plundering kwam het bevel, Luik te verbranden, en zeven weken waren nodig, om
de stad met de grond gelijk te maken. Alleen de kerken bleven staan. Het was een
onnodige wreedheid, een uiting van woede, die grensde aan waanzin. Het is tegelijk
een symbool: geen stad mocht meer reppen van haar rechten; de kracht der standen
moest breken. Heerserswillekeur vaagde weg, wat in de historie was gegroeid.

A. Algra en H. Algra, Dispereert niet. Deel 1

226
In twee richtingen probeerde Karel de Stoute zijn macht uit te breiden. Hij drong op
naar de Rhône en de Rijn. Door zich in de Elzas te nestelen, legde hij een schakel
tussen Bourgondië en zijn gebieden aan Maas en Schelde. Aan de Rijnoevers sloeg
hij het oog op Gelre.

Gelre.
In dat gewest regeerde sedert 1423 het huis Egmond, een tak van de Arkels. De
bevolking was ontevreden over de verkwistingen van hertog Aernout. Zijn zoon
Adolf was leider der oppositie. Philips de Goede had reeds ‘bemiddeld’, maar dit
betekende slechts, dat hij de zoon tegen de vader stijfde.
Later kwam er een verzoening tussen vader en zoon, maar de harmonie werd
verstoord. Adolf was ‘bij sijnen here ende vader tot Grave, in groter gunsten ende
vruntscappen’; 's avonds hadden ze zitten ‘schaken, lachen, boerten, eten ende
drinken’ en daarna geleidde de zoon de vader naar de slaapkamer, maar kort daarop
kwam Adolf gewapenderhand terug, ‘heeft syns heren ende vaders doere (deur) van
sijnre slaapkameren ontweeggestoten, ende in der kalder (koude) nacht synen heer
ende vader, die hem soe goetliken had gedaen, van derbedde geslept, gevangen, ende
sonder wambois ende hosen (dus in nachtgewaad) in derselver nacht omtrent vijer
mylen weges soe yamerlicher gevoert - alles tegen God, goede natuer, eer, recht ende
wailstaen der wereld’.
Dit had zich afgespeeld in 1465, en Karel de Stoute vroeg Adolf rekenschap,
maakte zich meester van zijn persoon, sloot hem op in het kasteel te Kortrijk en liet
zich door Aernout als diens beschermheer erkennen. Kort daarop kreeg Karel het
graafschap in pand en toen de oude hertog van Gelre in 1473 stierf, maakte Karel de
Stoute zich meester van Gelre. Het ging niet zonder verzet, en Nijmegen kon eerst
na een zwaar beleg worden ingenomen. Merkwaardig schouwspel: terwijl de
donderbussen van Karel de Stoute de wallen bestookten, reed een achtjarige knaap
in wapenrusting te paard door de stad, opdat de burgers door zijn verschijning tot
volharden zouden worden aangevuurd. Het was Karel van Gelre, het oudste zoontje
van Adolf. De stad moest zich overgeven, de burgers smeekten barrevoets om genade,
de kleine Karel werd met zijn zusje naar Gent gevoerd. Adolf en zijn kinderen waren
de gevangenen van de Bourgondiër.
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De koningstitel.
Terwijl zijn macht zich uitbreidde, kwam de kwestie van de koningstitel met nadruk
aan de orde. Philips de Goede had die titel reeds begeerd en daarover met de keizer
onderhandeld. Het grootste deel van zijn gebied lag binnen de grenzen van het heilige
Roomse (= Romeinse) rijk, waarover de keizer te Wenen regeerde. Die keizer Frederik
III zou de koningstitel moeten verlenen. Koning, maar waarvan? Koning van
Bourgondië zou niet gaan, want het hertogdom Bourgondië lag buiten het rechtsgebied
van de keizer. Eerst is gedacht aan de titel ‘koning van Friesland’, want de herinnering
aan de oude Friese koningen was nog niet vergeten. Toen kwam de gedachte op te
spreken van het koninkrijk Brabant. En daarbij ging men uit van het inzicht, dat
Brabant het centrum werd van de Bourgondische machtscomplexen. Later weer werd
gedacht aan een dubbele koningstitel: Philips zou koning worden van Friesland èn
koning van Brabant, en zijn landen over die koninkrijken verdelen.
Er kwam niets van, maar tijdens Karel de Stoute kwam de zaak opnieuw op het
tapijt. Het was een ànder koningschap, dat hij begeerde. Het liefst kreeg hij de titel
Rooms-koning, de eerste man na de keizer dus, die uitzicht had op de keizerskroon.
De keizer zou zich nooit tot besprekingen in die geest hebben laten verleiden, indien
er niet een huwelijkskwestie achter zat. Karel de Stoute kon n.l. in gewichtige
onderhandelingen de hand van zijn dochter Maria aanbieden. Want Maria was zijn
enige dochter, de erfgenaam van zijn landen en rijkdommen. Soms was het, alsof
het een spel voor hem was, om haar verloving aan een toekomstige bondgenoot voor
te spiegelen; zevenmaal is zij verloofd geweest en dat begon al in haar prille jeugd.
Als Maria huwde met de zoon van de keizer, dan zou de Bourgondische macht in
het Westen met die van de keizer aan de Donau worden verbonden. Toch was de
keizer er ten slotte niet voor te vinden, de titel Rooms-koning te verlenen.
En toen is er opnieuw onderhandeld over twee koningskronen, waarschijnlijk van
Friesland en Bourgondië. Is het laatste juist, dan was de kroning meteen een specifiek
vijandelijke daad tegen Frankrijk, omdat Bourgondië een Frans leen was. In Trier
zou de zaak haar beslag krijgen. Heel het Westen keek belangstellend toe. Maar in
de nacht voor de kroningsplechtigheid verdween de keizer uit de stad, zonder afscheid
te nemen. Er werd om Karel
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gelachen; wat kon de hoogmoedige man slechter verdragen?1)
Vaster dan ooit was Karel besloten, de Rijn te beheersen. Hij sloeg het beleg voor
Neuss, maar hier stuitte hij op een verzet, dat hij niet had vermoed. Met het best
uitgeruste leger van die tijd bleek hij niet in staat, de stad te nemen, waar de burgerij
zich verbeten verzette tegen de vreemdeling.

Het einde.
Nu richtte Karel zich naar het Zuiden. De vernietiging van Frankrijk - hij had het
opgegeven. De verwerving van de leiding in Duitsland - het geraakte op de
achtergrond. Hij dacht nu aan het oude rijk van Lotharius, dat zich uitstrekte tot in
Zuid-Italië en zocht daartoe verbindingen over de Alpen. Lotharingen werd bezet;
Savoye stelde zich onder zijn bescherming; met Milaan en Florence trad hij in
verbinding; tot in Napels kwamen zijn onderhandelaars.
Maar de Zwitsers vormden een bedreiging in de flank. Daarom richtte Karel eerst
tegen dit vrijheidlievende volk het offensief. Bij Granson en Murten werden zijn
legers verslagen en zijn militaire reputatie geschokt. In roekeloze halsstarrigheid
sloeg hij nu het beleg voor Nancy, dat door de hertog van Lotharingen heroverd was.
Verraad en lafheid brachten zijn legers tot ontbinding. Slechts van een paar honderd
getrouwen vergezeld, leverde Karel slag, in plaats van zich in het nabije Luxemburg,
zijn stapelplaats, terug te trekken. Zocht hij de dood? Een paar dagen later vond men
op het ijs van een vijver zijn lijk, met drie dodelijke wonden en half door de wolven
verscheurd.

De ionghe princesse cleene.
‘De leeuw verraden’, zo klaagde een vers uit 1477, ‘heeft zeventien landen gelaten
in handen eender maecht.’ Of het zeventien waren is de vraag. Dat was toen zo maar
een zegswijze. Maar de jonge prinses Maria, 19 jaar oud, stond wel voor grote
moeilijkheden. Toen het bericht van haar vaders dood kwam, vertoefde zij te Gent.
Daar schaarden zich haar bloedverwanten en raadslieden om haar. Daar kwamen
ook de Staten der verschillende gewesten bijeen.

1) Deze episode uit het leven van Karel de Stoute is getekend door Mevr. Bosboom-Toussaint
in haar novelle: Een Kroon voor Karel de Stoute.
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De Staten wisten, wat zij wilden. Zij erkenden Maria als de wettige heerseres. Dat
zij dat deden, is geen betuiging van trouw aan het Bourgondische rijk, heeft niets te
maken met een soort groeiend nationaal besef, maar betekent uitsluitend, dat de
wettige erfgename van het bewind in het eigen gewest werd erkend. Uitdrukkelijk
was het de bedoeling, dat Maria gravin zou zijn van Holland, gravin van Zeeland,
hertogin van Brabant, enz., maar niet vorstin van één rijk, waarvan die verschillende
gewesten slechts onderdelen waren. Daarom kwamen de Staten-Generaal met een
lange reeks van wensen, die door Maria haastig werden ingewilligd. De centrale
instellingen verdwenen; ook het gehate Parlement van Mechelen werd dus opgeheven.
De bres, die in de bijzondere voorrechten van de verschillende gewesten was geslagen,
werd zorgvuldig dichtgemetseld. Deze reactie draagt een nationaal karakter; want
zij is verzet tegen de geïmporteerde anti-nationale staat. Zij toont de groeiende kracht
der standen. Het zwakke punt was, dat er geen voldoende organisatie was, die de
gewesten in staat stelde, samen hun vrijheid te verdedigen. Het Groot-Privilegie
vraagt om een historische aanvulling: De Unie van Utrecht.

Strijd naar buiten.
Intussen werd het gebied van Maria ernstig bedreigd. Lodewijk XI nam onmiddellijk
zijn kansen waar en rukte op onder het voorwendsel, dat hij de erflanden wilde
beschermen voor Maria en de Dauphin, die hij voor haar bestemd heette te hebben.
Het ventje was zes jaar! In Gelderland begeerden de Staten hun hertog Adolf terug,
die indertijd door Karel de Stoute gevangen was gezet. Maria liet hem vrij, onder de
belofte, dat hij Gent niet zonder haar toestemming zou verlaten. Hij droomde van
een huwelijk met Maria, voerde de burger-bataljons aan tegen Frankrijk en sneuvelde.
Zijn kinderen bleven in Gent in bewaring. In Utrecht moest bisschop David van
Bourgondië zijn Bourgondische politiek opgeven en de oude rechten en vrijheden
herstellen.
Belangrijk is de reactie in Holland. In de privilegiën, die door dat gewest van
Maria worden gevorderd, blijkt duidelijk, dat hier het besef leeft, dat geen genoegen
genomen mag worden met de positie van een buitengewest in een Bourgondische
combinatie.
Het oude zelfstandigheidsbesef komt tot uiting, er klinkt een toon in: wij willen
ons zèlf zijn!
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Maximiliaan.
Nog in 1477 huwde Maria met Maximiliaan, de zoon van de Duitse keizer. Zij had
hem nooit gezien en het huwelijk had bij procuratie plaats. Maar zij ontving in hem
een ridderlijke echtgenoot. Hij wist de aanval der Fransen op Vlaanderen af te slaan.
De oorlog met Frankrijk werd beëindigd door de vrede van Atrecht (1482), waarbij
Bourgondië, Artois en Franche Comté in Franse handen bleven. Het gebied in het
Saônedal verloor daarmee zijn verbinding met het Noorden; de Bourgondiërs waren
zonder stamland. Lodewijk XI kon zich nog op zijn sterfbed in dit succes verheugen;
Maria heeft er niet meer van geweten. Zij is in 1482 overleden aan de gevolgen van
een val van haar schuw geworden paard. Vrouwelijke schaamte weerhield haar, de
gevaarlijke kwetsuur te ontdekken, en zij stierf, 25 jaar oud.
Haar zoontje, Philips de Schone, volgde haar op, onder regentschap van zijn vader
Maximiliaan. Met deze Philips de Schone begint een nieuwe periode in onze historie:
de strijd van het Habsburgse huis tegen onze rechten en vrijheden. De Habsburgse
beproeving volgt op die van Bourgondië.
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7. Door Habsburg dubbel beproefd
De boudheid van Vlaanderen.
Toen Maria van Bourgondië in 1482 stierf, was haar zoontje Philips de Schone de
wettige opvolger in haar gewesten. Zijn vader, de Oostenrijkse aartshertog, vroeg
van de Staten erkenning als regent. Alle gewesten stemden toe; Vlaanderen niet. Het
wilde aan Maximiliaan wel de titel geven van regent, maar hem geen feitelijke macht
verlenen. De Vlaamse Staten stelden een voogdijraad in, en bewaarden de kinderen
van Maximiliaan en Maria met grote zorgvuldigheid in het Gravensteen te Gent.
Deze eenkennigheid van Vlaanderen spruit voort uit de begeerte, zichzelf te blijven
en niet opgeofferd te worden ten bate van vorstenhuizen, die Europese politiek drijven
en teren op de beurzen van hun onderzaten. Dat Vlaanderens grootste bloei voorbij
was, maakte de spanningen sterker.
Voorlopig deed Maximiliaan niets tegen dit zelfbewust optreden; hij had elders
de handen vol.

De Utrechtse oorlog.
In Utrecht kon bisschop David, de Bourgondische bastaard en zetbaas, het niet
bolwerken. Het Utrechtse verzet werkte samen met de Hoekse partij in Holland. Van
de strijd in Utrecht is ons een romantisch beeld getekend door J.F. Oltmans in ‘De
Schaapherder’, een van onze beste historische romans.
Reëler is de nuchtere, hier en daar ironische kroniek, die een onbekende tijdgenoot
heeft geschreven, en waarin ons al de onzekerheid en wreedheid van de ‘rijdende
oorlog’ worden getekend. Een kroniek, die door de Maatschappij der Nederlandse
Letterkunde in 1920 is herdrukt.
Burggraaf Jan van Montfoort, de partijchef van de Hoeksgezinden, had de leiding.
En er begon een guerrillaoorlog met verrassingen en plunderingen.
Zo beschrijft de kroniek de overrompeling van Naarden:
Die van Utrecht en Amersfoort hadden in de nacht van 10 op 11 december
zeshonderd man in hinderlaag gelegd in de boomgaarden voor Naarden. ‘Ende hadden
drie mans toegemaect als vrouwen, die ter merct brengen wouden eyer ende botter.
Ende daer was een wyf mede, die hiel die woorden tegen der poertier,

A. Algra en H. Algra, Dispereert niet. Deel 1

232
eer die poert op was. Ende die poert wert opgedaen. Ende doe grepen dese
toegemaecte vrouwen den poertier ende staken hem syn keel of ende deden hoer
vrienden een teycken, also dat sy aen quamen loopen. Ende liepen in die stad ende
sloegen al doot, dat op die straet was van mans, ende liepen voort in die kerck ende
sloegen daer vier in die gaerucamer (sacristie) doot. Ende twee sloegen sy doot op
dat heylige graff1); ende dat beelt wert mede gesteken ende was mede seer bebloet
van die dooden. Ende mi is geseyt, dat dat beelt gewassen wert, mer dat bloet en kost
men niet of krijgen.’
Groot was de buit. Allereerst tweehonderd burgers, die eerst tegen betaling van
een losgeld weer werden vrijgelaten. Jammer voor de Utrechtenaars was het, dat de
rijkste burgers van Naarden niet gevangen werden; die waren naar Deventer ter markt.
Ook werden alle kasten leeggehaald, en wijd en zijd wagens gerequireerd, om de
buit naar Utrecht te brengen. Want de stadhouder van Maximiliaan in Holland kwam
in actie, en de Utrechtenaars waren niet van plan, zich in Naarden te laten belegeren.
De Hollanders konden een deel van de buit nog achterhalen. ‘Aldus sceyden die van
Utrecht uit Neerden ende haddent daer seer qualic gemaect. Ende sy en ontsagen
Godt noch niemant.’

Jan van Scaffelaer.
Deze Utrechtse kroniek is ook de enige bron voor de geschiedenis van Jan van
Schaffelaar. De bisschop had ruiters gelegd op huize Rozendael bij Arnhem, die de
korentoevoer naar Utrecht via de Veluwe moesten afsnijden. En de 16de juli 1482
kwamen sommige van deze ruiters van Rozendael, ten getale van 19, en namen de
kerk en toren van Barneveld in.
Die van Amersfoort en de ruiters van Nijkerk kwamen opdagen en brachten
‘bossen’ mee, zij namen de toren onder vuur en schoten vier of vijf man van de
bezetting dood. De anderen wilden graag onderhandelen, maar die van Amersfoort
wilden niet, of de bezetting moest ‘enen, geheten Jan van Scaffelaer, te galmgaten
uytwerpen van toern (toren); dat diegheen, die op den toern waren, niet doen en
wouden. Doe syde Jan van Scaffelaer: Lieve gesellen, ic moet ummer sterven, ic en
wil u in geenen last brenghen. Ende ginck boven op die tynnen van den toern staen
ende setten syn

1) Dr. N.B. Tenhaeff vermoedt, dat dit een monument is als in de kooromgang van de Utrechtse
Dom, een uitbeelding van Christus' graflegging.
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handen in syn syde ende spranck van boven neder. Mer hy en viel niet doot, maer
doe hy lach, doe werd hij dootgeslagen, als voorsz. staet, als my gesegt is.’
Dat is alles. Er staat dus niet, dat Jan van Schaffelaar een aanvoerder was; hij was
een van de ruiters. Welke grief die van Amersfoort tegen hem hadden, is niet bekend.
In het begin van deze eeuw is te Barneveld een standbeeld voor Jan van Schaffelaar
onthuld. Een loden koker is er onder gemetseld, waarin op perkament het verhaal uit
de Utrechtse kroniek is gecalligrafeerd.

De bisschop wint.
Op den duur kon de stad het niet volhouden tegen de Bourgondisch-Habsburgse
macht. De handel lag stil. In het voorjaar van 1483 kwamen ongeveer 25 burgers
samen in de Dom, sloten de leiders van het verzet tegen de bisschop op, riepen de
burgers te wapen, maakten de ruiters onschadelijk, en haalden de bisschop binnen.
Het was het einde niet.
Twee weken later volgde er een nieuwe omwenteling en de bisschop werd op een
mestkar naar Amersfoort getransporteerd.
Nu greep Maximiliaan in; hij belegerde Utrecht en hield er nog hetzelfde jaar zijn
intocht. Hij werd wereldlijk voogd in de stad en nam daarmee een zware last van de
schouders van de bisschop. Die kon zich nu ongestoord vergasten aan 's levens
délicatessen.

Maximiliaan in Vlaanderen.
Het verzet in het Noorden was dus gebroken en Maximiliaan concentreerde zijn
krachten tegen Vlaanderen. Er is een brief bewaard gebleven, waarin die van Gent
hem onomwonden brandmerken als het hoofd van vreemde gelukzoekers, die op de
rijke landen aan de Schelde azen:
‘Zie heel het gezelschap dat u omringt, eens aan, en laat u eens inlichten, hoeveel
zij bezaten, toen zij in deze landen kwamen (en hoeveel zij thans bezitten); de Duitsers
zowel als de Bourgondiërs. Onze lieden zijn niet zo.’
Eén ding maakte de positie van Vlaanderen moeilijk; als zij Maximiliaan en zijn
politiek wilden tegenstaan, dan moesten zij samenwerken met Frankrijk. Juridisch
ging dat heel goed. Vlaanderen was immers van ouds een leen van de Franse kroon
en dus
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kon de Franse koning allures hebben van de beschermer zijner onderzaten. En toch
ging het niet. Bij Groeningen in 1302 èn daarna was juist in de strijd tegen de
Fransman het Vlaamse zelfgevoel wakker geworden. Zo kwam het, dat in
volksoplopen in Vlaanderen geroepen werd om vrede met Bourgondië. De
Fransgezinden moesten wijken; Maximiliaan deed zijn intocht en werd als regent
erkend.
De spanning bleef.
Maximiliaan behandelde Vlaanderen als bezet gebied en zijn vreemde huursoldaten
teerden op het volk. Gent stak het hoofd weer op en werkte samen met Frankrijk, de
Fransen drongen het land binnen en versloegen de troepen van Maximiliaan. Hij kon
zich met geweld niet handhaven en moest hulp vragen aan de Staten-Generaal, die
naar Brugge werden ontboden. Maximiliaan arriveerde zelf al eerder; de stad was
onrustig, de Gentenaars hadden er hun agenten. Om zijn positie te versterken, trachtte
de Oostenrijker troepen op de burg te leggen. Het mislukte, de gilden kwamen in
beweging, en zetten Maximiliaan, de koning van het Heilige Roomse rijk, gevangen
in het huis Kranenburg. Uit de vensters kon hij zien, hoe op het schavot de hoofden
vielen van zijn vrienden. ‘Op de markt, waar de gevangen koning het kan zien, staat
de pijnbank op een hoge estrade, en het volk krijgt er niet genoeg van de van verraad
verdachte magistraatspersonen telkens weer te zien pijnigen, en weerhoudt de executie,
waar dezen om smeken, om nieuwe kwellingen te genieten.’
De honger maakt gulzig en de haat wreed.

De koning geslaakt.
De Staten-Generaal kwamen nu in Mechelen in plaats van in Brugge samen. Zij
onderhandelden met de Vlaamse steden. Zij verplaatsten eindelijk hun zetel naar
Gent, het centrum van het Vlaamse verzet, en herstelden het Groot-Privilegie. De
eerste mei 1488 werd te Gent een akte van eenheid opgesteld, die 12 dagen later door
Vlaanderen, Brabant, Henegouwen, Zeeland en Namen werd getekend. De hertog
van Kleef, de bisschop van Utrecht, de heren van den bloede (de Bourgondische
verwanten) en zelfs de koning van Frankrijk hechtten er hun zegel aan. In deze Unie
spreekt een mondig geworden volk, dat wel geleid, maar niet geëxploiteerd wil
worden. Het gezag onder controle van de Staten, geen oorlog en geen vrede dan met
eenstemmigheid der geünieerde gewesten. Hier spreken de standen, die zich hun
kracht bewust zijn.
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Toen is koning Maximiliaan ‘geslaakt’ op voorwaarde, dat hij deze Unie aanvaardde,
en beloofde zijn huurtroepen uit het land te zenden. Plechtig heeft hij daartoe zijn
woord gegeven. Een mis, ‘solemnelic ghedaen’, een ‘processie generale’, waarin
ook Maximiliaan meeliep. Nog eenmaal kwam hij op het huis Kranenburg, zijn
vroegere gevangenis, maar nu alleen, om in een rijk gestoffeerd vertrek zijn beloften
te bezweren en te bezegelen.
Op de markt was een stellage gebouwd en daarop een altaar....... Bij het altaar
bezwoeren de heren nog eens het traktaat. Maximiliaan zelf, de heren van den bloede,
de Staten van de verschillende gewesten. Maximiliaan zwoer ‘uit onzen eigen vrijen
wille en in goeder trouwen op het heilig sacrament, hier tegenwoordig’.
De bisschop van Doornik zegende allen, die de vrede zouden houden, en vervloekte,
al wie hem zou durven breken. Toen gingen de heren ter maaltijd.

De gijzelaar.
Tijdens die maaltijd kwam Philips van Kleef in de stad. Hij was een der aanzienlijkste
Bourgondische heren: zijn vader was een zoon van de hertog van Kleef en van een
dochter van Jan zonder Vrees; zijn moeder was een kleindochter van de koning van
Portugal. Karel de Stoute had hem benoemd tot zijn algemeen plaatsvervanger. Een
krachtig en zelfbewust man was deze Philips van Kleef; ‘de laatste Middeleeuwse
held in België’. Ook een bekwaam man: hij stond bekend als een der eerste
krijgskundigen uit zijn tijd en is de schrijver van een voortreffelijke handleiding voor
de oorlogskunst.
Nu kwam hij naar Brugge, om op verzoek van Maximiliaan als diens gijzelaar in
Vlaanderen achter te blijven. Met de Rooms-koning ging hij naar de kerk van
St.-Donaes en bezwoer het verdrag ‘ende hij leyde ooc zyn hand up thelich lichame
van Sinte Donaes ende up thelige Cruce ende up thelige Sacrament’. Ook zwoer hij,
de Vlamingen bij te staan tegen ieder, die deze vrede zou breken. Hij zou naar Gent
gaan en daar blijven, totdat Maximiliaan zijn geloften had gestand gedaan.

Een peys van een dag.
Maximiliaan was vrij. Hij verliet Brugge, en Philips deed hem uitgeleide. Nog eenmaal
vroeg de laatste, of Maximiliaan zijn eed zou houden. Zonder aarzeling werd een
bevestigend antwoord ge-
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geven. En toch - een kroniekschrijver zegt het juist: ‘Desen peys en geduerde maer
tot daegs naer dat dien vecondicht was geweest.’
Maximiliaan brak zijn plechtige eden.
Natuurlijk werd er een fraaie vorm voor gevonden: hij werd door zijn vader, de
keizer, die met een ontzettingsleger op mars was, van zijn eed ontslagen. Het bedrog
werd er niets minder om. En Philips van Kleef hield zijn eed. Hij stelde zich aan het
hoofd der Vlamingen en voerde een krachtige oorlog tegen de Habsburgers. Zijn
optreden was niet zonder succes. Zegevierend rukte hij Brabant binnen, Brussel
opende de poorten voor hen.
Maximiliaan wilde nu onderhandelen met Philips en bood hem een jaargeld aan,
hoge posten en opheffing van het beslag op zijn goederen. Philips weigerde, ‘want
wij gesloten zijn ende geresolveert mitten drie leden van Vlaanderen ende alle andere
steden van Brabant, ende andere landen, te leven ende te sterven’. Herinnert dit niet
aan de houding van Willem van Oranje?

De Jonker-Fransen-oorlog.
In de tijd, dat Maximiliaan nog in Brugge gevangen zat, was uit die stad naar het
Noorden vertrokken jonker Frans van Brederode, die op uitnodiging der Hoeken in
Holland leider werd. Van Sluis uit maakte hij zich meester van Rotterdam en
Zuid-Holland werd het toneel van een guerrilla. Na een maandenlang beleg moest
Frans van Brederode Rotterdam ontruimen en zich terugtrekken op Sluis, van waaruit
hij een kaperoorlog voerde. Reeds toen bleek, dat de zeekant een zwakke flank was
van de Habsburgse macht.

Albrecht van Saksen-Meiszen.
Intussen was het geluk van de zijde van Philips van Kleef geweken. Maximiliaan
had zich de hulp verzekerd van Albrecht van Saksen-Meiszen, ‘der Beherzte’, een
grimmig legeraanvoerder, die zijn talenten en krediet in dienst van Maximiliaan
stelde. Met zijn Duitse huursoldaten drong hij Philips van Kleef voortdurend terug.
En zijn onderbevelhebber was Engelbert van Nassau, een oudoom van Willem van
Oranje. Stap voor stap werd Philips van Kleef teruggedrongen, totdat hij zich tegen
een wereld van vijanden verdedigde te Sluis. Daar kwam eindelijk de capitulatie in
de herfst van 1492. Philips trad later in Franse dienst en verwierf
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zich een naam in Italië. Als een kruisridder deed hij een tocht tegen de Turken en hij
drong zelfs tot de Dardanellen door. Maar ook hier mislukte zijn onderneming.
De schrijvers, die de zijde van Maximiliaan hadden gekozen, hebben hem steeds
bestookt. En latere geschiedschrijvers volgden hun voorbeeld, onnadenkend vaak,
uit gewoonte, omdat het succes beslist, ook al is het het succes voor een
woordbreukige vreemdeling. Maar Rachfahl, die een onvoltooid standaardwerk over
Willem van Oranje schreef, zag overeenkomst tussen zijn held en Philips van Kleef.
En Dr. A. de Fouw kweet zich in zijn proefschrift van de schone taak, deze strijder
voor Vlaanderen recht te doen wedervaren.

De Vlaamse nederlaag.
Toen Vlaanderen aan de Habsburgers was onderworpen, wist het, dat het met zijn
vrijheden was gedaan.
Boosaardig zijn de hofgezinde schrijvers, als zij spreken over de Vlaamse steden,
over Gent bovenal. Zij beschouwen die steden als een zwarte vlek in de landen van
hun vorsten en noemen de burgers les vilains.
En de oorlog, die Maximiliaan met het Vlaamse volk had gevoerd, had nog een
nasleep. Het platteland was door de huurlingen van Albrecht leeggeplunderd; een
derde deel van de bevolking was omgekomen. Twee jaar na de vrede waren de akkers
nog verwilderd en de dijken en sluizen nog niet hersteld. ‘Maximiliaan moest toen
de opperjachtmeester van Vlaanderen opdragen, in een campagne van zes maanden
met honden en strikken het land te verlossen van de wolven en wilde zwijnen, die
zo talrijk waren, dat de boeren niet op het land konden werken.’

Het Kaas- en Broodvolk.
Ook Holland leed zwaar onder de burgeroorlog. Vooral de huursoldaten ontzagen
niets; wat door plundering werd verkregen, was tantième boven hun soldij. In 1482
nam de stadhouder van Maximiliaan stormenderhand Hoorn in, dat de Hoeksen door
overrompeling bemachtigd hadden. ‘Ende wat den Hoecksen naem had, dat wert al
dootgeslagen.’ De stad werd ‘heel ende al gespolieert’. Een deel van de buit werd
naar Delft gebracht, ‘daer men in die bedden vant twee kynder doot. Ende dit was
tot meer plaetsen, datter tot XII kynder aldus in de bedden doot gevonden
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werden, omdat die bedden mitter haest overeengewonden ende toegeslagen worden
van den ruteren, eer men die kynder daerin sach leggen slapen, omdattet vroech was,
God betert; ende worde haestelic nae die scepen gedragen.’
Behalve van de wreedheid der soldaten had het volk ook te lijden van de hoge
belastingen, die op brandschattingen begonnen te gelijken.
Tot overmaat van ramp gingen de Habsburgers over tot muntverzwakking, een
maatregel, die volgens een kroniek in die dagen minstens evenveel kwaad deed als
alle belastingen en plunderingen samen.
Door dit alles kwam in 1491 het volk van Kennemerland in opstand. Zij maakten
zich meester van Haarlem, geholpen door velen, ‘die daer binnen waren’. De
Haarlemmer schout, Claes van Ruyven, werd in stukken gehouwen. Zijn vrouw kreeg
de lugubere fragmenten in een mand thuis met een spotdichtje er bij. De
onderdrukking zal ook de wijze dol maken en niet alle boeren van Noord-Holland
behoorden tot de wijzen. Het Kaas- en Broodvolk, zo noemt men deze opstandelingen:
zij voerden een kaas en een brood in een vlag, ten teken, dat zij vochten tegen de
honger. Zij kregen contact met de Hoeken in Sluis, maar Albrecht van Saksen en
zijn benden waren ook hier te sterk.

Philips de Schone.
In 1494 nam het regentschap van Maximiliaan een einde en kwam Philips de Schone
zelf aan het bewind. Een betere tijd brak aan. De éne beproeving van Habsburg
ontbrak nu geheel, het pogen n.l. van dat huis, om de Nederlanden mee te slepen in
een politiek, die slechts de belangen van dat vorstenhuis diende. Philips lette allereerst
op het welzijn van zijn eigen erflanden, hij liet zich niet meeslepen in de chronische
conflicten met Frankrijk, hij sloot met Engeland een vruchtbaar handelsverdrag.
En de àndere beproeving, het streven naar onhistorische centralisatie en naar
vrijheid-berovend absolutisme, in dat opzicht betrachtte Philips matiging, al weigerde
hij het Groot-Privilegie te erkennen.
Het duurde maar zes jaar.
Op 20 juli 1500 stierf in Portugal een jongetje van nauwelijks twee jaar, infant
Don Miquel, zoontje van Emanuel van Portugal en wijlen de oudste dochter van
Ferdinand en Isabella.
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Zijn erfrechten gingen over op Johanna van Arragon, de gemalin van Philips de
Schone, die in hetzelfde jaar 1500 het leven schonk aan Karel van Habsburg, die
later als keizer Karel V wordt genoemd.
‘Zo werd de erfenis van Spanje bij die van Nederland gevoegd: twee natiën, ver
uiteengelegen, die niets gemeen hadden, van verschillende taalstam, van verschillende
zeden, van strijdige belangen, werden als bij toeval samengekoppeld. Hoeveel bloed
zou er stromen, hoeveel tranen geschreid worden, eer die verbinding weer verbroken
zou zijn.’ (Fruin)
Waarlijk, die 20ste juli 1500 is een dies irae in onze geschiedenis geworden, een
zwarte dag.

Philips van Spanje.
Hoe lokte dat Spanje, waar de ‘Katholieke koningen’ regeerden, het echtpaar
Ferdinand van Arragon en Isabella van Castilië. Het rijk van Ferdinand was een
Middellandse-Zeestaat: het stroomgebied van de Ebro, de eilanden in het westelijk
bekken van de Middellandse Zee en Zuid-Italië.
Het rijk van Isabella strekte zich uit van de golf van Biscaye tot de straat van
Gibraltar. En in 1492 kwam daar bij de snel groeiende macht en het zich steeds
uitbreidende bezit aan de andere zijde van de Atlantische Oceaan. In 1501 ging
Philips de Schone reeds kijken in de landen, die eens door zijn zoon zouden worden
geërfd. En hij aanvaardde de consequenties, want hij wijzigde nu zijn politiek geheel.
De Spaanse vorsten hadden met Frankrijk een chronisch conflict over beider
machtspositie in Italië. Kwesties, die voor de Nederlanden niet van het allerminste
belang waren. Maar met grote ijver sloot Philips zich nu aan bij de anti-Franse politiek
van zijn grootvader en schoonouders. In 1506 ging hij naar Castilië, daar Isabella
gestorven was. Om zich de gunst van de Engelse koning te verwerven, sloot hij een
nieuw handelstraktaat, waarbij de belangen der Nederlanden werden verwaarloosd.
De beproevingen van het huis Habsburg keerden terug. Doch in hetzelfde jaar stierf
Philips in Spanje, 28 jaar oud, naar men zegt aan de gevolgen van het drinken van
te koude dranken na het verhittende spel. Zijn schoonvader Ferdinand van Arragon
nam het bewind in Castilië in handen.
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Margaretha van Savoye.
Zijn erfgenaam in de Nederlanden was de zesjarige Karel, en weer werd Maximiliaan
hier regent. Maar slechts uit de verte. Sedert 1493 was hij keizer, verstrikt in allerlei
moeilijkheden in Duitsland, voortdurend bezig, als mededinger van Frankrijk, in
Italië; van dag tot dag door geldzorgen gekweld. Hij liet het regentschap waarnemen
door zijn dochter Margaretha van Savoye. Zij was reeds jong een object van de
politiek geweest. In 1483, drie en een half jaar oud en moederloos, werd zij naar
Frankrijk gezonden, om daar te worden opgevoed als de toekomstige bruid van de
Franse erfprins; tien jaar later werd zij onverrichter zake teruggestuurd. In 1497
huwde zij in Spanje Jan van Arragon, erfprins van Arragon en Castilië, en verloor
hem hetzelfde jaar door de dood. Vervolgens huwde zij de hertog van Savoye. Alweer
een politiek huwelijk: Habsburg had Savoye nodig als springplank in Italië. Ook
deze echtgenoot stierf spoedig, en toen Margaretha, 27 jaar oud, als landvoogdes in
de Nederlanden kwam, had zij blijkbaar niet genoeg van de politiek, maar wel van
de politieke huwelijken. Want zij weigerde een verbintenis met de Engelse koning,
hoewel haar vader, de keizer, dat huwelijk wenste. Maar de politiek was haar fort en
zij bestuurde de Nederlanden zelfbewust en krachtig. Haar politiek was echt
Habsburgs. De kracht der gewesten moest dienstbaar zijn aan de versterking van de
positie van haar huis. Daarom keerde zij zich vooral tegen Gelre, dat reeds eenmaal
een Bourgondisch land was geweest. Maar zij kon veel minder uitrichten dan zij
wenste. De Staten zetten haar voortdurend schaakmat, weigerden beden en dwongen
haar zo tot matiging en zelfs tot een vredespolitiek. De kracht der standen was nog
niet gebroken. En daarbij kwam, dat de hoge adel draagster begon te worden van
ideeën en tradities, die men geneigd is, nationaal te noemen. Nederlandse politiek
en geen Habsburgse exploitatie werd de eis.
In 1514 kwam een zeer bondig en duidelijk besluit: de Staten zullen de hand op
de beurs houden, tot Karel meerderjarig is. Margaretha klaagde bij de keizer, maar
het was te laat. De Staten kochten hem om en daarmee zijn landvoogdes er eenvoudig
uit. Maximiliaan, die het gebruiken kon, kreeg een cadeau van 150.000 gulden en
een jaarlijkse rente van 50.000, en als tegenprestatie verklaarde hij zijn 14-jarige
kleinzoon meerderjarig. Begin 1515 werd de knaap gehuldigd.
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Een tussenspel.
Zelf iets in de regering presteren kon hij niet, want hij was allerminst een wonderkind.
Zijn meerderjarigheid betekende, dat aanzienlijke Zuidnederlandse heren, met name
Willem van Croy, heer van Chièvres, de politiek leidden. Zij trachtten naar een
nationale, Zuidnederlandse politiek en wilden een goede verstandhouding met
Frankrijk.
Het duurde slechts enkele maanden. In maart 1516 kwam in Brussel het bericht,
dat Ferdinand van Arragon in Spanje was gestorven. Onmiddellijk proclameerde
Karel zichzelf tot koning van Castilië en Arragon.
En het was nodig, dat hij naar Spanje vertrok, om door zijn tegenwoordigheid aan
zijn gezag de nodige kracht bij te zetten. Zijn tegenwoordigheid daar betekende de
leiding van de ZuidnedeI landse heren in Spanje. Die heren lieten hun politiek van
het afge lopen jaar varen en gingen met de jonge koning de baan op van de Habsburgse
machtspolitiek.
Voordat Karel naar Spanje vertrok, moest eerst zijn BrabantsHollands gebied in
het Noordoosten worden gedekt. Want de Friezen en Geldersen waren zelfstandig
en wantrouwend, bereid om met Franse hulp de Habsburgse landen aan te vallen.
Daarom kregen de Utrechtenaren bericht, dat de Paus het bisdom Utrecht had
overgedragen aan Philips van Bourgondië, een jongere broer van David, een bastaard
en levensgenieter als deze. Philips had nog nooit een geestelijk ambt bekleed, maar
de Paus had beslist en het bisdom aanvaardde. Veel steun heeft de Habsburgse politiek
van de nieuwe bisschop niet gehad: hij hield meer van gezelligheid dan van strijd.

Nederlandse agenten.
Terwijl Karel in Spanje zijn zaken regelde, stierf zijn grootvader Maximiliaan. Europa
keek vol belangstelling toe, wie de zeven keurvorsten zouden kiezen. Het ging
voornamelijk tussen twee candidaten: Karel V en de Franse koning Frans I.
Frans I wilde aan het Franse rijk, dat al meer een machtige, modern-gecentraliseerde
staat werd, de keizerskroon verbinden ten teken, dat zijn rijk de leiding in Europa
nam; Karel V wilde die kroon als het symbool van de machtspositie van het huis
Habsburg. De Paus, die dat huis vreesde, ijverde voor de Franse koning en beloofde
twee geestelijke keurvorsten de kardinaalshoed,
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als zij op Frans I stemden. Beter dan beloften hielpen de steekpenningen. De beide
candidaten hadden hun agenten, die over grote kapitalen beschikten, om al wat invloed
had, te bewerken. Merkwaardig is daarbij, dat Karel gebruik maakte van kapitalen
en agenten uit zijn Nederlandse gewesten, terwijl Frans I in Duitsland verbindingen
zocht door bemiddeling van de Noordnederlanders, die zich nog tegen Habsburg
weerden. Karel V had ten slotte succes, hij werd tot keizer gekozen. In 1521 kwam
hij voor het eerst in Duitsland en presideerde er de beroemde rijksdag van Worms.
Daar kwam ook de positie der Bourgondische landen, zoals Holland en Brabant,
ter sprake. Van ouds waren het Duitse lenen, maar reeds lang gingen zij hun eigen
weg, en de politieke banden met het Oosten waren doorgesneden. De Duitse vorsten
wilden nu, dat zij weer een deel van het Rijk zouden uitmaken. De keizer beloofde,
maar niet van harte. Hij behield zijn landen liefst in een zelfstandige positie. Zijn
huismacht was hem meer waard dan zijn keizerstitel. En de Staten der Nederlandse
gewesten lieten hem duidelijk weten, dat zij zich niet weer lieten inschakelen.

De politiek van Karel.
Karel V is een echte Habsburger. De politiek van dat huis bedoelt de vorming van
een wereldmacht. Zijn overgrootvader, Frederik III, die in Trier Karel de Stoute (ook
een overgrootvader van Karel V!) zou kronen en een slappe politiek voerde, had de
5 klinkers van het alfabet aldus verklaard: Alles Erdreich Ist Oesterreich Unterthan.
En een Latijnse versregel luidde:
Bèlla gerunt alii, tu, felix Austria, nube, d.i. anderen mogen oorlogen voeren, gij,
gelukkig Oostenrijk, huw!
Voor wie er van houdt, genealogische tabellen te bestuderen, is dit dan ook een
interessant geval.
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De machtspositie van Karel V berustte dus op een combinatie van landen, die ieder
recht hadden op een eigen nationale politiek, maar die alle werden gebruikt voor de
macht van de dynastie. In àl zijn landen was de politiek van Karel V on-nationaal.
De mannen op zijn kanselarij waren vaderlandloze typen.

Dus de dubbele beproeving.
En zo was ook voor de Nederlanden zijn regime weer de dubbele beproeving. Hij
exploiteerde ze voor zijn politiek. Hij drong ze met vernieuwde kracht het
gecentraliseerde bestuur op en trachtte de vrijheden en rechten terzijde te schuiven.
Zijn vertegenwoordigster in de Nederlanden was zijn tante Margaretha, die door
zijn vroege meerderjarigheid tijdelijk buiten de politiek had gestaan. Zij trad geheel
op als een kampioen voor haar huis en bewaarde ook tegenover Karel haar
zelfstandigheid.
Haar opvolgster was Karels zuster Maria, de kinderloze weduwe van Lodewijk
van Hongarije, die tegen de Turken gesneuveld was. Maria van Hongarije was
bekwamer dan haar voorgangster, maar minder zelfstandig. Zij werd persoonlijk
door haar broer in 1531 te Brussel geïnstalleerd. Bij die gelegenheid werd de
centralisatie versterkt en verbeterd. Er kwamen drie raden. Verreweg het belangrijkst
was de Geheime Raad, een college van juristen, geheel gevormd in de gedachtensfeer
van de onbeperktheid der vorstelijke macht overeenkomstig het Romeinse recht.
Deze Raad steunde de landvoogdes bij wetgeving en bestuur. De Raad van State
daarentegen was weinig meer dan een façade. Hij werd gevormd door de leden van
de hoge adel, was een adviserend college en diende, om aan het Habsburgse bewind
een Nederlandse schijn te geven. De Raad van Financiën ten slotte regelde de
geldelijke aangelegenheden, hield toezicht op de Rekenkamers en beslechtte geschillen
over belasting en tol.
In 1548, toen de keizer in Duitsland de macht van het Protestantisme had gebroken,
dreef hij op de rijksdag te Augsburg door, dat de Nederlandse gewesten samen de
Bourgondische kreits zouden vormen. Daardoor werden zij binnen het kader van het
Duitse Rijk één geheel. De organen van het keizerrijk kregen er evenwel nauwelijks
invloed. Het was dan ook een maatregel, uitsluitend genomen in het belang van het
Habsburgse huis.
Belangrijker is de Pragmatieke Sanctie in 1549. Daardoor kregen al de Nederlanden
hetzelfde erfopvolgingsrecht en was de
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Het Habsburgse rijk in 1519

mogelijkheid afgesneden, dat wat met zoveel moeite was opgebouwd, door
verschillende erfopvolgingsregelingen uiteen zou vallen.
Met moeite waren die Nederlanden bijeengevoegd tijdens het bewind van Karel
V, ook de gewesten ten Noorden en Oosten van de Zuiderzee. Deze kamp voor de
vrijheid wordt in een afzonderlijk hoofdstuk beschreven.
Het bewind van Karel V heeft in de Nederlanden een welgeordend bestuur van
boven af gebracht. De locale machten werden scherp gecontroleerd en kregen geen
kans hun arbeid te ontplooien. En overleg met de bevolking werd hoe langer hoe
meer afgewezen. Daarom blijft tegenover de regering bestaan de kracht der standen,
die niets van hun vrijheden en rechten voorgoed hebben prijsgegeven.
Gent echter verloor al zijn privilegies. De geboortestad van Karel V poogde nog
eenmaal als in de dagen van Maximiliaan zich openlijk te verzetten tegen het bewind
van de vorst, maar werd zwaar gestraft. De stormklok Roelant, die de burgers zo
menig-
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maal tot de ‘oorlog in Vlaanderenland’ had opgeroepen, werd hun afgenomen, maar
tegelijk ook alle voorrechten, waarop de zelfstandige burgerij zo gesteld was.

Het afscheid.
Het persoonlijk échec van Karel V is niet te wijten aan de spanning, die in de
Nederlanden overal aanwezig was, doch slechts zelden, zoals in Gent (1540) naar
buiten sloeg. Dat de man, in wiens rijk de zon niet onderging, als een verslagene
moest wijken, kwam door de grote tegenstellingen, die de Reformatie in Duitsland
wakker riep, en de nederlaag, die de keizer daar leed, doordat Maurits van Saksen
hem te gauw af was.
Zo nam Karel V in 1555 afscheid van de Staten-Generaal. Het tafereel is bekend.
Het krijgt voor onze verbeelding scherpe omtrekken, doordat Potgieter het ons heeft
getekend:

De Habsburgse landen na de afstand van Karel V. Het Keizerrijk Duitsland verviel aan de Oostenrijkse
tak.
Spaanse tak.
Oostenrijkse tak.

A. Algra en H. Algra, Dispereert niet. Deel 1

246
- ‘aanschouw die vóór de ouderdom gekromde gestalte, zie die vóór de winter
sneeuwwitte baard! O, tal van aanslagen, koen bedacht, lang beraamd, snel volvoerd,
en echter slechts kwalijk geslaagd, en toch ten leste mislukt - hoe verwensen u de
slapen, die u broedden! Alles wat hem overblijft van de dagen zijner kracht, wat is
het dan uw verbitterende heugenis? Schitterend omzweefdet gij hem, toen de banier
des kruises zich voor de zonne van Afrika schaamde: Tunis mocht wee roepen over
Europa, om de gruwel aan weerlozen gepleegd, - hij, de Christenkeizer, had
tienduizend Christenslaven verlost, - wie onder de monarchen der aarde was hem
gelijk? - Schaterend vervolgdet gij hem, toen de storm de toortsen bluste, ter vlucht
uit Innsbruck ontstoken; schoon hij kermde in zijn draagstoel, Maurits van Saksen
joeg hem in de holle nacht de Alpen over; - hij, de schranderste staatsman zijns tijds,
was door zijn leerling vergauwd - zucht naar wereldheerschappij, welke marteling,
die bij de uwe haalt? Geneugten des levens, gezondheid des lichaams, geweten zelfs
had hij voor u veil; - de dagloner, te zelfder ure in leuren of lompen gewikkeld, toen
de erfgenaam van zovele Staten den volke werd vertoond, die dagloner zou zijn kroon
niet willen, ware zijn krankte er aan verknocht; hij werkt nog vrolijk, hij eet nog
hartig, hij kust zijn wijf, hij slaapt goed. Een klooster voor deze zesenvijftigjarige,
een rozenkrans voor de hand, die de keizersstaf droeg: - “ijdelheid der ijdelheden”
- de rusteloze hijgt naar rust!’
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8. Den keyser dat isser so machtigen man
Misplaatste juichkreet.
Bij velen, wier kennis der vaderlandse geschiedenis steunt op een ondeskundig
verhaal en een jaartallenboekje, is 1543 een mooi jaartal. Sedert dat jaar is Karel V
‘heer van àl de Nederlanden’. Het kan alleen waar zijn, wanneer er voor die tijd
Nederlanden waren, die feitelijk een staatkundige eenheid behóórden te vormen,
maar het door onwil of onvermogen niet deden. En dan komt Karel V en brengt de
eenheid.
De juichkreet is misplaatst.
Het is niet zo, dat Karel V in 1543 zichzelf en de Nederlanden geluk kon wensen,
omdat het laatste der verstrooide gewesten onder veilige hoede was gebracht. Karel
nam eenvoudig, wat hij krijgen kon. Hij had Oost-Friesland, Bentheim, Kleef of Luik
er net zo goed bij willen nemen. Maar daar kreeg hij de kans niet.

De zeventien gewesten.
Het is gewoonte te spreken van al de zeventien gewesten. Op sommige historische
atlassen staan ze genummerd. Maar er is hiervóór een gedicht aangehaald, dat in
1477, bij de dood van Karel de Stoute, ook reeds spreekt van een erfenis van zeventien
gewesten, nagelaten aan een maagd. Prof. Huizinga heeft daar reeds op gewezen, en
hij haalt ook een Latijnse aantekening uit ± 1500 aan, waarin Karel de Stoute heer
van zeventien landen wordt genoemd. Maar als men het precies uittelt, dan had deze
hertog 4 hertogdommen, 14 graafschappen en een aantal heerlijkheden. Prof. Huizinga
oppert de veronderstelling, dat zeventien niet als een bepaald hoofdtelwoord moet
worden opgevat, maar als een woord, dat een onbepaald, niet te groot aantal bedoelt.
In de Bourgondische tijd wordt ook in verschillende geschriften gehandeld over de
zeventien Christelijke koninkrijken, terwijl die toch onmogelijk zijn uit te tellen.

Maximiliaan en de Friezen.
Tussen Vlie en Wezer lagen, van het Westen naar het Oosten, eerst
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Westerlauwers Friesland, waar Schieringers en Vetkopers elkaar bestreden, en de
Hollandse graven aanspraak maakten op het gezag, dat ze er nooit hadden kunnen
vestigen; dan de Ommelanden, die geheel onder invloed van het Saksische Groningen
geraakten; ten slotte Oost-Friesland.
Het laatste gewest had sedert 1464 een eigen graaf, uit een geslacht van Friese
heerschappen. En onder deze graaf en zijn opvolgers, uit het huis Cirksena, bleef het
eeuwenlang een georganiseerd deel van het Duitse rijk. Keizer Frederik III heeft er
over gedacht, de stad Groningen tot potestaat te maken over het gebied tussen Vlie
en Eems. Keizer Maximiliaan, ingelicht door zijn diplomaat Otto von Langen,
domheer van Mainz, stemde in met het plan, de Friezen te brengen tot een
daadwerkelijke erkenning van des keizers gezag. Zij hadden zich immers altijd tegen
de graaf van Holland en de bisschop van Utrecht verzet met een beroep op hun oude
vrijheid, die daarin bestond, dat zij geen andere aardse heer hadden dan de keizer.
Namens de keizer zou een potestaat het land besturen. Ook deze titel wekte
herinneringen aan oude overleveringen, die verhaalden, hoe Magnus Forteman door
Karel de Grote tot eerste potestaat van Friesland was benoemd. Inderdaad slaagde
Otto von Langen er in, de Friezen op de landdag te Sneek in 1494 te bewegen tot het
verkiezen van een potestaat, Juw Dekama. Maar het viel al terstond tegen: alleen de
Schieringers erkenden hem. De Vetkopers gingen tegen hem in, krachtig gesteund
door de stad Groningen. Want daar verwachtte men weinig goeds van de keizerlijke
activiteit. Een geordend Friesland zonder partijschappen gaf de stad niet meer de
gelegenheid de rol te spelen van de derde hond, die ras heenloopt met het been, dat
in geding was. En de stad had grote invloed, ook aan het keizerlijk hof. Zij werd
geleid door zeer bekwame mannen, der stede secretaris Gelmer Canter, en vooral
Wilhelmus Frederici, persona van Groningen en pastoor der St.-Martini. Hij is
omstreeks 1500 de belangrijkste man van het Noorden, en een uitstekend tegenspeler
van Otto von Langen, terwijl pastoor Jelle van Rauwerd de belangen van Westergo
bij de keizer behartigt. Het is merkwaardig, in welk een sterke mate de geestelijken
in de Noordelijke gouwen de staatkundige leiding hebben.
In dit diplomatenspel rondom Maximiliaan is vooral merkwaardig een voorstel
van Otto von Langen, om Groningen door een blokkade klein te krijgen. Reeds werd
er in het voorafgaande

A. Algra en H. Algra, Dispereert niet. Deel 1

249
op gewezen, dat Groningen eerst veel later het centrum van een landbouwprovincie
wordt. In de Middeleeuwen ging het om de vettewaren. Otto von Langen betoogt in
een nota aan de keizer, dat de stad ieder jaar ongeveer 30.000 stuks vette runderen
exporteert naar de Bourgondische landen en de streken aan de Rijn. Wanneer de
invoer van dit vee onmogelijk wordt gemaakt, zal de stad het hoofd in de schoot
leggen.
Het plan is in portefeuille gebleven. Maximiliaan wilde geen avontuur wagen in
het uiterste Noordwesten van het keizerrijk, het Groninger goud maakte hem
welwillend jegens de stad, en hij bleef werkloos toeschouwer, toen in 1497 de stad
zelfs met Westergo een verdrag sloot, waardoor zij haar invloed kon doen gelden tot
Staveren toe. Alleen Franeker en enkele Schieringse edelen bleven zich nog verzetten.

Albrecht van Saksen.
In dit stadium komt Albrecht van Saksen naar voren. Hij heeft voor de Habsburgers
Philips van Kleef tot overgave gedwongen, het verzet van de Hoeken beëindigd en
het Kaas- en Broodvolk neergeslagen. Maar hiermee is hij niet klaar. Er is een
onbetaalde rekening, want Albrecht heeft de oorlog uit eigen beurs gefinancierd. De
nota vermeldt een totaalbedrag van 250.648 Rijnse goudguldens en 4 stuivers. Het
was de vraag, of hij het ooit terug zou zien. Trouwens, Albrecht wilde het liever in
een andere vorm verrekenen. Wanneer hij een gewest zou kunnen verwerven, dat
hem behoorlijke inkomsten bood, dan had hij dat liever. Dan zou hij ook het euvel
kunnen voorkomen, dat in Duitsland zoveel verwarring heeft gesticht, dat n.l. de
landen van een vorst bij versterf over de kinderen werden verdeeld, wat aanleiding
gaf tot allerlei dwaze grenzen rondom miniatuurstaatjes. Albrecht had twee zoons;
de oudste, George, zou dan de Saksische gebieden kunnen erven, terwijl de jongste,
Hendrik, kon worden geplant in het nieuw te verwerven gewest.

De troost der Schieringers.
Nu kwam het hem juist van pas, dat de door Groningen en de Vetkopers in het nauw
gebrachte Schieringers hun heil bij hem gingen zoeken. Het was in de dagen der
Friese partijschappen de gewoonte, dat de onderliggende partij uitkeek naar hulp van
vreemden. Toen verstond men het nog zelden, dat het uit partijzucht
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heulen met de ambitieuze vreemdeling een vorm van volksverraad is. Zelden is een
partij zo bij de neus genomen als de Schieringers door Albrecht van Saksen. In 1495
stond hij reeds met de steden Workum en Bolsward en een aantal Schieringse
hoofdelingen in verbinding. Maar tegelijk hielp hij een verdreven Vetkoper in het
geheim aan 1500 huursoldaten, die daarmee de Schieringers nog meer in het nauw
bracht. In de uiterste nood riepen zij Albrecht te hulp, die gevolmachtigden zond,
om met de Schieringers te onderhandelen. Zodra zij in Friesland waren, bleek het,
dat de 1500 man feitelijk te hunner beschikking waren. Zo viel het Albrecht niet
zwaar, zijn verlangens in het gewest door te zetten. In 1498 werd hij achtereenvolgens
door Westergo, door Oostergo en door een aantal grietenijen uit de Zevenwolden
erkend.

Gubernator.
Nu moest er nog een rechtsgrond worden gevonden. Want Philips de Schone bracht
in herinnering, dat er tal van keizerlijke oorkonden waren, waarin Friesland aan zijn
voorgangers, de graven van Holland, geschonken was. Maar Albrecht stond sterk
met zijn rekening. En zo kwam er een verdrag tot stand. De rekening werd als voldaan
beschouwd en Philips deed ten behoeve van Albrecht afstand van àl zijn rechten op
Friesland. Maximiliaan ontving van Albrecht 100.000 goudguldens, en gaf daarvoor
zijn keizerlijke machtiging. Zo zat Albrecht nu als wettige, keizerlijke bestuurder in
Friesland. De titel van graaf of hertog kreeg hij niet. Men kwam de Friezen tegemoet
in hun pretentie, onmiddellijk onder de keizer te staan. Daarom werd Albrecht
Gubernator van Friesland. Hij mocht alles doen, wat een ‘regerende heer en vorst
in zijn landen macht heeft te doen’. Maar Philips kon het land inlossen, als hij alle
schulden en onkosten aan Albrecht betaalde en Maximiliaan had voor zich hetzelfde
voorbehoud gemaakt.
Officieel had dus de positie van Albrecht een voorlopig, tijdelijk karakter.

Welk Friesland?
Albrecht was nu gubernator van Friesland. Maar die naam was in die tijd niet de
omschrijving van een scherp begrensd staatkundig gebied. Hoever strekte zich de
bevoegdheid van Albrecht uit? In de oorkonde van 1498 worden vier gebieden
genoemd: de tegenwoordige provincie Friesland, de Ommelanden, Ditmarschen tus-
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Het Friese gebied door Maximiliaan aan Albrecht van Saksen-Meiszen verleend.
In 1498: I Westergo, II Oostergo, III Zevenwolden, IV De Ommelanden, V Land Wursten, VI
Ditmarschen, VII Noord-Friesland.
In 1499: IX Oost-Friesland, X Harliangerland, VIII de stad Groningen, XI Jever, XII Butjadingen.
.................. grens in 1498, - - - - - - - - grens in 1499.

sen Elbe en Eider, en Noord-Friesland in het tegenwoordige Sleeswijk. Doch in 1499
volgt een nadere verklaring van Maximiliaan, waarbij onder het gebied van Albrecht
ook begrepen wordt het Friese gebied tussen Wezer en Eems en de stad Groningen.
Graaf Edzard van Oost-Friesland zou zich dus formeel onder Albrecht hebben te
stellen en Groningen, dat officieel tot het bisdom Utrecht behoorde, maar praktisch
allang onafhankelijk was, zou zich ook moeten onderwerpen. Hier komt een plan te
voorschijn, om al de Friezen onder één bewind te verenigen. En als de jongste zoon
van Albrecht zijn opvolger werd in dit gebied, dan kregen de Friezen ook een eigen,
zij het dan geïmporteerde dynastie.

De mislukking.
Maar die jongste zoon, Hendrik, kreeg het volgende jaar al genoeg van dat Friesland.
Hij nam de zaken voor zijn vader waar, maar er brak een opstand uit en de jonge
vorst werd door het landvolk in Franeker belegerd. Ze wilden hem in letterlijke zin
aan de ketting leggen. De vader kwam haastig met een leger tot ontzet. En hij had
een verrassend lichte taak, want het was juist in de zomer van 1500 het prachtigste
weer voor de hooiing geworden. De
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belegeraars hielden het niet langer uit; zij waren boeren en geen soldaten; zij gingen
naar hun eigenlijke werk, wonnen het hooi en verloren de strijd. Maar Hendrik had
er genoeg van. Toen zijn vader nog hetzelfde jaar stierf, bleef hij in Saksen en werd
met zijn oudere broer zowel in Saksen als in Friesland deelgenoot in het bewind.
Friesland lieten zij door een stadhouder besturen. Diens gezag beperkte zich tot het
gebied ten Westen van de Lauwers. Van een vereniging van al de gebieden, in de
oorkonde van 1499 opgesomd, kwam niets. De stad Groningen en Oost-Friesland
vormden daartegen de sterke kern van verzet. Voordeel leverde het bewind in
Friesland weinig op. George beschouwde de rechten, die zijn vader hier verworven
had, eigenlijk als een halfmislukte geldbelegging, en vond het daarom het beste, de
zaak te liquideren.

Edzard in Groningen.
In 1506 probeerde George evenwel Groningen in zijn macht te krijgen. De stad werd
door zijn aanvoerder, de ruwe Vijt van Traxdorp, belegerd, die door zijn
schelmstukken bij de Groningers een slechte naam had. Er stonden veel ontuchtige
stukken op zijn naam, ‘hier te vertellen niet behoorlick’. De Groningers riepen graaf
Edzard te hulp, die de stad ontzette. ‘Als nu grave Edzard in de stad quam, is he van
den gemenen borgeren, oock geestelick und weltlich, mit grooten reverentiën wel
ontfangen, leten al ohr geschut und klok-ken ohm to eeren afgaen und luiden. De
kinder op der straaten veranderden de lovesanck van den upstandige Christi:
Christus is upgestande,
Heer Vijth moet nu uth deissen lande,
Des willen wy alle froh sijn,
Grave Edsard wil onse troost sijn,
Kyrie Eleison.’

Edzard ging hiermee dwars tegen de beschikking van Maximiliaan in en hertog
George vroeg de keizer, Edzard in de ban te doen. Aanvankelijk zonder resultaat,
want Maximiliaan wilde de machtige en bekwame Edzard, die in de Oostfriese
geschiedenis de bijnaam de Grote draagt, niet desperaat maken. Dat zou hem in de
armen van Frankrijk drijven.
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Karel van Gelre.
En Frankrijk hàd al een sterke voorpost ver naar het Noorden. Karel van Gelre was
als zesjarig jongetje met zijn zuster Philippa door Maximiliaan te Nijmegen gevangen
genomen en naar Gent gebracht. Hij werd er overeenkomstig zijn rang opgevoed,
vergezelde Maximiliaan naar Frankfort, om diens verkiezing tot Rooms koning bij
te wonen, en werd daar tot ridder geslagen. In 1487 verbrak Maximiliaan de vrede
met Frankrijk, tot zijn ongeluk. Hij leed een verpletterende nederlaag bij Béthune,
en raakte kort daarop in Brugge in gevangenschap (zie hoofdst. 7). In de slag bij
Béthune werd Karel van Gelre door de maarschalk van Frankrijk gevangengenomen.
Na bijna vijf jaren van gevangenschap kochten de Geldersen hun jonge hertog vrij
en 25 maart 1492 reed Karel Roermond binnen, toegejuicht door de bevolking van
zijn hertogdom. Het was in dezelfde tijd, dat Philips van Kleef zijn verzet moest
opgeven.
Het Oostenrijkse huis kreeg nu in Karel van Gelre een nieuwe tegenstander, die
evenals Philips van Kleef, door Oostenrijks erfvijand, de koning van Frankrijk, werd
gesteund. De verbinding met Gelre was niet al te moeilijk. Robert van der Marck,
heer van Sedan, was een vriend van Karel van Gelre en een lastige vijand van de
Habsburgers, en in Luik was altijd een sterke Fransgezinde partij. Maximiliaan deed
alles, om Gelre te kortwieken, maar toen Philips de Schone in 1494 zelf het bewind
over de Bourgondische erflanden aanvaardde, volgde hij daarin de politiek van zijn
vader niet. Trouwens, de Staten van zijn gewesten waren volstrekt onwillig, beden
op te brengen, om de verovering van Gelre te bekostigen. Zij zeiden: die verovering
is uitsluitend een belang van de dynastie. Van gewesten, die ‘helaas’ nog aan de
zeventien ontbraken, wisten zij natuurlijk niets.
De toestand veranderde, toen in 1500 bleek, dat Philips erfgenaam van Spanje zou
worden. Toen ging hij imperialistische politiek drijven en pakte in 1505 ook Gelre
aan. Arnhem werd veroverd en Karel moest zoete broodjes bakken. Hij moest mee
naar Spanje. Maar toen het zover was, ontsnapte hij uit Brussel en deed voor de
tweede keer zijn intocht in zijn hertogdom. Philips had geen tijd, nieuwe maatregelen
te nemen; hij vertrok naar Spanje en stierf er het volgende jaar. En Maximiliaan, de
regent van Karel V, was machteloos, omdat de Staten-Generaal alle steun tegen Gelre
weigerden. Karel van Gelre zat in de zadel.
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Zijn verbinding met het Noorden.
Nog altijd zat Edzard in Groningen en de stadhouder van George van Saksen in
Friesland. De stad bleef de Ommelanden beheersen, en George mocht beweren, dat
het zijn gebied was, het baatte niet. Eerder zou de Martinitoren op zijn spits staan,
dan dat zij hun positie in de Ommelanden zouden opgeven, zo verklaarden die van
de stad. Grove en trotse lieden daar in Groningen, schreef George. Maar het ergste
was voor hem, dat in Friesland alles wat van ouds Vetkopers-gezind was, en alles
wat verder nog ontevreden was over het schrikbewind van de Saks, in contact met
Groningen stond.
Friesland mag wel fressland heten,
Het wordt van Saksen en Meiszen opgegeten,

zo zong men in Friesland.
Voor Karel van Gelre waren hier goede kansen. Eerst heeft hij betrekkingen met
Edzard aangeknoopt, maar later achter diens rug met de Groningers. Zij waren Edzard
moede geworden, en haalden nu de troepen van Gelre in hun stad, terwijl de Oostfriese
graaf van hen scheidde.
Tegelijk kwamen de Geldersen in Friesland. Een vloot bracht de troepen uit
Harderwijk naar Gaasterland; de Geldersen kwamen om de Friezen te bevrijden.
‘Vrij, Vriesck, zonder schatting ende excijns’, was de leus. Het volk koos de zijde
van de bevrijders, alleen enkele heerschappen bleven George trouw. Zij hadden van
zijn bewind geprofiteerd en konden van een omkering niets hopen. Nog een korte
tijd, en heel Friesland op drie steden na, n.l. Harlingen, Franeker en Leeuwarden,
was voor de Sakser verloren. Hij liquideerde het geval en verkocht al zijn rechten
voor 100.000 gulden aan Karel V. Friesland is voor het Saksische huis een schadepost
geweest.

Overijsel.
Het werd nu zaak voor Karel van Gelre, om de gouwen aan de Wadden met Gelre
te verbinden. Daartoe moest hij vaste voet zien te krijgen in het Oversticht. Een twist
tussen Kampen en Zwolle over IJseltollen gaf hem de gelegenheid. Kampen had van
de bisschop van Utrecht gelijk gekregen en dit was voor Zwolle aanleiding, Karel
als beschermheer te erkennen (1521). Een jaar later
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veroverde hij Koevorden en in 1523 Steenwijk. Maar toen hij de verbinding met het
Noorden had tot stand gebracht, was de zaak in Friesland voor hem bedorven. Hij
was er ingehaald als beschermheer van een onafhankelijk gewest. Hij wilde evenwel
als heer worden erkend, er belasting heffen enz. Daarvan waren de Friezen niet
gediend. Dan veranderde er niets dan de naam: toen Saksisch, nu Gelders.

Grote Pier.
Sterk komt dat uit bij Grote Pier. Tot langs de kust bij Sleeswijk leeft zijn naam in
groteske sagen voort. Petrus Thaborita, uit een klooster bij Sneek, heeft een getrouwe
beeltenis van hem geschetst. In Holland en Brabant was er ‘grote spraeck, van sin
grote stercheit en de gruwelicheit, ende van sin grote oghen’. Weliswaar hebben zij
overdreven, maar niettemin was hij een groot, zwart man, met grote ogen, grote
schouders en een grote baard, ‘ende gruweliken van aensyen’, vooral als hij boos
was. In hof en raad paste hij niet, want hij was grof van spraak en wezen; ‘ende hy
was froem ende fel op die vianden, mer hy was redelijk van herten als een
Kerstenman, want hy hadde een guede meyninck; want syn meyninck was om Vrij
ende Fryes te wesen’; hij had liever achter de ploeg gegaan, had hij zijn land in vrede
mogen bebouwen, want hij was een eigen-geërfd man en had eigen land genoeg,
maar de Bourgondische partij had vanuit Franeker zijn dorp Kimswerd overvallen
en zijn kerk vernield. Dáárom ging hij naar Sneek, om zich bij de Geldersen aan te
sluiten. Hij werd het hoofd der Friese kapers. Maar met de Gelderse heren kon hij
het slecht vinden, ‘want grote Pyer was rechtuut, ende hy en was geen plomstrycker’.
Toen hij zag, dat de strijd voor Gelre wat anders was dan de strijd voor een vrij
Friesland, gaf hij er de brui aan en ging in Sneek wonen.

Jancko Douwama.
En Jancko Douwama dacht er niet anders over. Hij had de Geldersen in Friesland
gebracht, maar wilde ze niet helpen, om in zijn gewest aan de macht te komen. Dan
ging hij liever onderhandelen met Karel V, die de oude aanspraken van de Hollanders
had gekocht, maar die in 1519 ook keizer was geworden. Hij had een
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plan: de Friezen zullen de keizer huldigen, niet als graaf, maar als keizer. Er komt
namens de keizer een gouverneur, die met een overwegend Friese raad het land zal
besturen. De toenadering van deze bekwame man was het gouvernement te Brussel
niet ongevallig. Maar de Schieringers, die het altijd met de Sakser en daarna met de
Habsburgers hadden gehouden, sloeg de schrik om het hart. Want àls er een pacificatie
van Friesland kwam onder leiding van Jancko Douwama, de door hen gehate
Vetkoper, die bij alle vrijheidminnende Friezen zo populair was, dan kwamen zij op
het achterhek te zitten. Daarom hadden zij maar één boodschap naar Brussel: gebruik
geweld! Geen compromis, geen onderhandelingen! De stadhouder adviseerde in
dezelfde geest en het bewind van Margaretha te Brussel zette Jancko Douwama
gevangen, toen hij daar kwam onderhandelen. Tot zijn dood bleef hij in de gevangenis
te Vilvoorden, wreed en geheel onnodig gekweld met allerlei plagerijen. In de regering
van Karel V zit weinig ridderlijkheid; het is in de grond een koud en hardvochtig
systeem. In zijn gevangenis heeft Douwama veel geschreven. Zijn hoofdwerk is het
Boeck der Partijen, dat hem doet kennen als een ontwikkeld man. Er straalt in zijn
werk iets door van de moderne devotie, waarover in het volgende hoofdstuk wordt
gehandeld. Het kost ons soms enige moeite, ons te herinneren, dat deze tijd van
partijschappen, van rooftochten en brandschattingen, van verraad en moord, tevens
de tijd is van Gansfort, Geert Grote en Thomas à Kempis. En dan lezen wij bij een
der bekendste partijgangers, Jancko Douwama, beschouwingen, waarbij hij alle
wereldse gewoel de rug toekeert, de stilte en de vrede zoekt in het geloof. Hij maakt
ook beschikkingen voor zijn geslacht, en bovenaan vermeldt hij zijn eerste eis: zijn
kinderen zullen zich nooit verzwageren met zijn vijanden onder de Schieringers. Zo
zijn, óók in hun tegenstellingen, de geschriften van deze man, die omkomt als
slachtoffer van de Habsburgse politiek, een echt menselijk document.

Utrecht geseculariseerd.
Toen op aandrang van de Schieringers de regering van Karel V geweld ging gebruiken,
was het met de vrijheid van Friesland spoedig gedaan. In 1524 erkende het keizer
Karel als heer. Utrecht volgde. Het bisdom was voor de Bourgondiërs altijd een lastig
geval geweest. Men kon de bisschop intimideren, zijn gezag tot een aanfluiting
maken, een bastaard op de bisschoppelijke troon plaatsen, het bisdom zelf was
onaantastbaar, zolang de Paus
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29. Privilege van Graaf Albrecht, waarbij aan Amsterdam het recht van vrije burgemeesterskeuze
wordt verleed (1400). Zie voor de tekst pag. 166 en 167. (Gemeente-archief, A'dam).
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30. Gezicht op de Hanzestad Deventer, naar een gravure van Joh. Christiaens uit 1615. Links een
fraai voorbeeld van houttransport d.m.v. met zeil bespannen vlotten. Rechts van de schipbrug één
van de typische Rijnschepen uit die dagen, met platte, sterk binnenwaarts overhellende achtersteven,
die de roerganger bescherming bood tegen regen en wind.
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31. Het stadhuis te Kampen, naar een tekening van C. Pronk, daterend van ± 1730. Op de voorgrond
het ommuurde gerechtspleintje met daarbovenuit stekend de kaak.

32. Originele tekening van koggeschepen, zoals die ten tijde van de Hanze werden gebruikt, ontleend
aan het stadsarchief der gemeente Kampen. De illustraties in de marge zijn van de Middeleeuwse
stadsschrijver zelf. De tekst van de gehele pericoop luidt: ‘Weren scepenen, Raet mit haere gesworen
meente tsamen opt Raathuus ende dair quemen VI scepe in die Reve mit soldenars van Utrecht. Die
meente werd rugende ende maeckten groet romoer. Sie wolden dat men die clocke sloech ende
maeckten groet onstuer. Die stat wan vanden soldenars 1½ C, die anderen toegen voert nae Deventer.’
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33. Een zogenaamde ‘kraeck’, Hanzeschip uit 1475.
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34. Voor- en achterzijde van enkele authentieke gildebaren, daterend uit de achttiende eeuw, die zich
in de Ned. Hervormde Kerk te Workum (Fr.) bevinden. Aan de afbeeldingen en opschriften is te zien,
dat de bovenste aan het schippersgilde en de onderste aan het timmermansgilde behoort.

34. Voor- en achterzijde van enkele authentieke gildebaren, daterend uit de achttiende eeuw, die zich
in de Ned. Hervormde Kerk te Workum (Fr.) bevinden. Aan de afbeeldingen en opschriften is te zien,
dat de bovenste aan het schippersgilde en de onderste aan het timmermansgilde behoort.
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35. Jacoba van Beieren

36. Frank van Borsselen
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37. Philips de Goede, naar een schilderij van Rogier v.d. Weyden (Louvre, Parijs)

38. Karel de Stoute, naar een schilderij van Rogier v.d. Weyden (Kon. Museum, Brussel)
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39. Keizer Maximiliaan I naar een gravure van Albrecht Dürer.

40. Philips de Schone.
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niet meewerkte. Wat zijn voorgangers in dit opzicht niet konden bereiken, is aan
Karel V gelukt. Zijn troepen hebben het bisdom grotendeels veroverd en de Geldersen
er uit verdreven. Maar hij wist tevens te bereiken, dat de elect de wereldlijke macht
aan hem afstond, behoudens goedkeuring van de Paus. Die goedkeuring werd
inderdaad verkregen. In de tweede oorlog, die Karel met Frankrijk voerde, was ook
de Paus betrokken geweest. Ook hij vreesde de suprematie van het huis Habsburg,
en had zich bij de grote anti-Habsburgse coalitie aangesloten. Het kwam hem duur
te staan. De keizerlijke troepen, meest Luthersen, stroomden naar Rome, plunderden
de stad, spaarden de kerken niet, bedreven moedwil aan de kardinalen en maakten
zo de Paus zeer gewillig.
Zo was Utrecht, en daarmee ook Overijsel en Drente, Habsburgs. De nieuwe
bisschop kon zich uitsluitend aan geestelijke zaken wijden.

Maarten van Rossum.
In de strijd om Utrecht was het nog weer eens gebleken, hoe ernstig het Gelderse
gevaar was.
En gesp ik 't harnas aan,
Ik volg geen vreemde vaan:
Op Rossums heldenspoor,
Zweeft mij in stralend licht,
Het beeld der zege voor.

Dit zegt Staring in zijn Gelders lied. Maarten van Rossum, de Gelderse aanvoerder,
met zijn mannen hoog te paarde, hij was voor de Habsburgse gewesten een gedurige
bedreiging.
Die Geldersche, zegt een versje uit 1517, waren
sterk van teeringe,
slap van neeringe,
cloeck in den velde,
maar dorre van gelde,
vroom van moede
maar cleyn van goede,
doch onversaegt int strijden.

Toen dit geschreven werd, waren zij Holland reeds stropende doorgetrokken van
Enkhuizen af tot Gorkum toe, en hadden zich ten slotte genesteld in Asperen. In 1523
deed Maarten van Rossum een inval met ‘een kleinen hoop volks’ in Holland, maar
zag kans,
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alles wat draagbaar was, uit Den Haag te slepen, terwijl de aanzienlijken alleen tegen
betaling van hoge sommen konden voorkomen, dat hun huizen werden afgebrand.
Maar juist dit krasse optreden maakte de Staten weer eens gewillig, in de beurs te
tasten ten behoeve van de oorlog tegen Gelre.

Groningen onder Karel V.
De positie van de Gelderse hertog in Groningen werd er intussen niet beter op. De
stad liet zich niet exploiteren. Karel V mengde zich in een troonstrijd in Denemarken,
waar zijn zwager was verjaagd; de koning van Denemarken wierf soldaten in het
Eemsgebied; Karel van Gelre probeerde met deze soldaten zijn macht in Groningen
te versterken. Maar de mijn sprong verkeerd. Toen de stad bemerkte, hoe ernstig het
Gelderse gevaar was, sloot zij een verdrag met Karel V (1536) en erkende hem als
heer. De stad behield haar vrijheden en rechten en Karel zou er wel een ‘schoon
lusthuys’ mogen bouwen, maar geen dwangburcht, zoals in Utrecht.

Het slot van het drama.
Karel van Gelre hield nog vol. Hij werd tot een nadelig verdrag gedwongen (te Grave
in 1536), waarbij hij zijn tegenstander als opvolger erkende. Maar ook nu bleek hij
onbetrouwbaar. Hij trachtte de Staten van Gelre te bewegen, de Franse koning als
zijn opvolger aan te wijzen. Zij deden het niet, maar toen hun hertog in 1538 stierf,
huldigden zij de hertog van Gulik, Kleef, Berg en Mark. Deze, sedert 1539 was het
hertog Willem, nam nu een vrij belangrijke positie in aan de Zuiderzee en de
Neder-Rijn tot voorbij Bonn. Ook om zijn relaties was hij voor de keizer een
tegenstander van betekenis. Zijn zuster was gehuwd met de Saksische keurvorst, de
leider van de Protestanten in Duitsland. Een andere zuster zou huwen met de Engelse
koning, terwijl de hertog zelf verloofd was met een nicht van de koning van Frankrijk.
De keizer begreep het gevaar. In een snelle veldtocht, door hem zelf geleid, dwong
hij Willem van Gulik in 1543 tot het verdrag van Venlo. waarbij Gelre aan hem werd
afgestaan. Vijf jaar nadat Karel van Gelre was gestorven, kwam dit einde, dat hij
met al zijn taaiheid, lenigheid, sluwheid, moed en volharding had trachten te
voorkomen.
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De trap achterna.
‘Met hem verdween de man van het toneel, die de verdeeldheid der Middeleeuwen
trachtte te handhaven tegen de opkomende nationale eenheid.’ Dat is het vonnis, dat
in het meest gebruikte leerboek voor gymnasia over deze rusteloze strijder wordt
geveld. En daarmee wordt de jeugd geleerd te kiezen vóór het succes van de
veroveraar, en tegen het recht van de ingeboren vorst, die zijn gewest verdedigt tegen
de overweldiger. Dat Karel V zich meester maakte van Gelre, had niets te maken
met het bevorderen van de nationale eenheid. Het was bloot veroveringswerk, dat
wil zeggen, staatkundig egoïsme zonder meer. ‘Den keyser, dat isser so machtigen
man’, het werd die van Gelre reeds voorgehouden in een liedje van 1516. En zolang
de geschiedschrijver niet belijdt, dat het recht van de sterkste het hoogste recht is,
heeft hij niet het recht, Karel van Gelre te vertrappen. Die heeft recht op onze
sympathie, niet om ieder van zijn daden, maar om zijn moed en volharding. En wie
geen besef heeft van het tragische van zijn vruchteloze strijd en het oordeel alleen
laat afhangen van de uitkomst, die laadt de verdenking op zich, dat hij Willem van
Oranje ook in hoofdzaak huldigt, omdat die tegen Habsburg wèl succes had.
Er waren verschillende mogelijkheden geweest, om tussen Zuiderzee en Eems een
staat te vormen. Albrecht van Saksen en graaf Edzard trachtten eenheid te brengen
langs de Waddenkust, maar de stad Groningen was het grote struikelblok. Karel van
Gelre had een korte tijd de leiding van Venlo tot het Groninger Wad. Maar de
gewesten, waarom het hier ging, kwamen een voor een onder het Habsburgse regime
en werden sedert 1543 alle vanuit Brussel geregeerd. Doch in elk gewest bleef men
dat bewind zien als het bewind van de vreemdeling. En de oude vrijheid werd niet
vergeten. Ook dit verzet heeft een vervolg.
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9. De vroomheid in het IJseldal
De andere weg.
Jancko Douwama stond vooraan in de bittere strijd der partijen, en in de kerker
schreef hij als een in vrome geschriften ervaren man. Als Dr. Tenhaaff de Utrechtse
kroniek uitgeeft, die verhaalt van de strijd met bisschop David van Bourgondië, de
dood van Jan van Schaffelaar, de plundering van Naarden, de bestialiteiten in Hoorn,
één realistisch verhaal van 's levens felheid in de 15de eeuw, dan zegt hij: Deze
kroniek leidt ons in tot een van Alberdingk Thym's mooiste vertellingen: De organist
van de Dom. Een vertelling van een blinde organist, van een leven van muziek èn
stilte. Philips de Goede was een man van het pralende hofleven: zijn hof was het
prototype van dat van Versailles; hij had vele bastaarden. Maar hij was ook zeer
devoot. Na de mis bleef hij lang in zijn bidvertrek, vastte dikwijls en gaf in stilte vele
aalmoezen. ‘Na de verrassing van Luxemburg blijft hij zo lang na de mis verdiept
in zijn getijden en daarna in bijzondere dankgebeden, dat zijn gevolg, dat hem te
paard afwacht, want de strijd was nog niet afgelopen, ongeduldig wordt: de hertog
kon het een andermaal wel inhalen, om al die paternosters te zeggen. Men waarschuwt
hem, dat er gevaar dreigt, als hij langer toeft. Maar Philips antwoordt enkel: “Si Dieu
m'avait donné victoire, il la me regardera.”’1)
Heel de Middeleeuwen door leeft de tegenstelling tussen het aardse leven en het
rijk van de ziel. In de 15de eeuw wordt die tegenstelling groter; het aardse leven
wordt een gulzig genieten, de vrome ziel, zo gelooft men, vindt alleen veiligheid,
door dat leven te ontvluchten naar een oord van vrome aandacht en peinzende stilte.
Zo is de tijd van de veten en partijschappen, van de weelde der Bourgondiërs en
het bruisende leven der Vlaamse metropolen, ook de tijd van de moderne devotie,
de nieuwe vroomheid, die vooral heeft gebloeid in het IJseldal.

Geert Grote.
In 1340 werd Geert Grote te Deventer geboren, als zoon van de

1) Zo God mij de overwinning heeft gegeven, zal hij haar voor mij bewaren.
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schepen Werner Grote en zijn vrouw Heylwig van der Basselen. Zijn eerste onderwijs
genoot hij in zijn geboortestad; daarna volgden studiejaren te Aken en te Keulen en
toen hij 15 jaar was, werd hij ingeschreven aan de universiteit te Parijs, waar hij in
1358 de titel Magister Artium verwierf. We moeten hierbij wel bedenken, dat in de
Middeleeuwen geen gymnasia, voorbereidingsscholen voor de universiteiten
bestonden. De faculteit der ‘vrije kunsten’ had ongeveer de taak van het gymnasium.
Vandaar, dat het studentenleven reeds begon op de knapenleeftijd. Melanchton was
12 jaar, toen hij student werd, en hij is volstrekt geen uitzondering. Van Parijs ging
Geert Grote naar Praag en vervolgens keerde hij naar Deventer terug, waar de
magistraat hem belangrijke opdrachten gaf. Ook wist hij zich de inkomsten van twee
prebenden te verzekeren. En hij wandelde in de wegen van de wereld.
Toen kwamen er roepstemmen. Een man sprak hem te Keulen op straat aan, en
ried hem, zijn hart niet meer op de ijdele dingen te zetten. Tijdens een ziekte overzag
hij zijn leven en veroordeelde het. In 1374 ontmoette hij een oude vriend, Hendrik
van Calcar, die hem weer op zijn roeping wees, de andere weg te gaan. En hij deed
het. Hij gaf zijn inkomsten prijs, stond zijn woning af tot een onderdak voor arme
vrouwen, ging in het klooster Munnikhuizen bij Arnhem, bracht vele nachten door
met waken en bidden, en werd voor zijn medekloosterlingen een eerbiedig bewonderd
voorbeeld.
Thomas à Kempis heeft zijn overwegingen uit die tijd opgetekend: ‘Ik wil mijn
verder leven leiden tot eer van God en tot heil mijner ziel, daarom wil ik geen
kerkelijke beneficiën zoeken of winst trachten te behalen, vooral niet door de
beoefening van astrologische en andere verboden wetenschappen; ook niet als arts
of advocaat. De vakken van de zeven vrije kunsten wil ik niet bestuderen, doch geheel
mijn aandacht wijden aan de moraal tot verbetering van mijn eigen zedelijk leven.
Al wat eer of gewin brengen kan, wil ik vluchten en met zorg ook verwijderen, wat
tegen de naastenliefde strijdt. Daarentegen wil ik trachten al mijn werk met God te
beginnen en mijn hoop voortdurend op Hem gevestigd houden.’

De prediker.
Lang bleef hij niet in het klooster. Hij liet zich tot diaken wijden, omdat hij in
nederigheid het priesterambt te hoog voor zich achtte,
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en kreeg van de bisschop verlof om te prediken. Al predikende trok hij het bisdom
door, en sprak te Deventer, Zwolle, Kampen, Zutphen, Amersfoort, Amsterdam,
Haarlem, Leiden, Utrecht, Gouda, Delft, Gent en tal van kleinere plaatsen. Onder de
gotische gewelven van de grote stadskerken was geen voldoende ruimte, om de
schare te bergen. Als de aankondiging van zijn komst aan de kerkdeur was
aangeslagen, werden de winkels gesloten, en de boer verliet de ploeg.
Wij kunnen ons moeilijk een beeld vormen van inhoud en vorm van zijn prediking.
Maar wel weten wij, dat hij waarschuwde voor het eeuwig verderf, en opwekte, Jezus
te volgen.
Ook de geestelijken bestrafte hij in zijn prediking, om hun simonie, hun
zinnendienst, hun ontrouw. Het staat vast, dat het overgrote deel van de geestelijkheid
in die dagen, wat ontwikkeling en levensernst betreft, op een laag peil stond. Een
der oorzaken is het feit, dat er véél te veel priesters waren. In het begin der zestiende
eeuw werden er naar verhouding tienmaal zoveel personen tot priester gewijd als
tegenwoordig. De Roomse kerk in Nederland heeft thans één priester per 600 zielen;
toen één per 55, dat is één van de 27 mannelijke personen of één van de 15 mannen.
De inkomsten bestonden hoofdzakelijk uit de opbrengst van goederen in de dode
hand, en er was voortdurende, ook ondergrondse actie, om in het genot van zulke
inkomsten te worden gesteld. Daarbij kwam, dat er geen behoorlijke instituten waren
voor de opleiding van priesters; velen van hen hadden een geringe ontwikkeling. Uit
de kring van deze geestelijken ondervond Grote veel tegenwerking en op hun
aandringen heeft de bisschop hem het prediken verboden.

De fraterhuizen.
Een volgeling van Geert Grote, de priester Floris Radewijnsz., stelde zijn huis open
voor zijn geestverwanten. Daaruit ontstond een samenwonen der fraters, die hun
inkomsten gemeen hadden. Zij leefden in eenyoud, maar bedelden niet. Met werken
verdienden zij de kost, vooral met het afschrijven van boeken. In Kampen en Zwolle
ontstonden ook zulke fraterhuizen. Er is enige overeenkomst met een klooster, maar
de fraters legden geen geloften af en konden vertrekken, wanneer zij wilden. De
leiding berustte bij een rector, doch hij had alleen moreel gezag en zijn leiding werd
uit broederlijke liefde aanvaard. In plaatsen, waar veel jongelui
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de scholen bezochten, stichtten zij tehuizen voor hen. Daar werd niet alleen gezorgd
voor het lichamelijk onderhoud, maar ook voor geestelijke leiding. Naast deze huizen
voor de Broeders, waren en ook huizen voor de Zusters des Gemenen Levens.

Congregatie van Windesheim.
Na de dood van Geert Grote stichtten zijn volgelingen te Windesheim bij Zwolle een
klooster, dat de regel der Reguliere Kanunniken aannam. Hij, die zich daar vervoegde,
legde dus wèl de kloostergelofte af. In dezelfde geest werd het vrouwenklooster te
Diepenveen gesticht. Andere mannen- en vrouwenkloosters sloten zich hierbij aan.
Zo waren er dus vierderlei inrichtingen: stichtingen voor de Broeders en voor de
Zusters des Gemenen Levens en mannen- en vrouwenkloosters.
In al deze inrichtingen heerste een geest van praktische vroomheid. Er is een zekere
parallel met het latere piëtisme. ‘In de Fraterhuizen en de kloosters der Windesheimse
congregatie is over het stille dagelijkse werk de glans gegoten van de voortdurend
bewust gehouden religieuze innigheid. Het hevig lyrische en het teugelloos opstreven
is prijs gegeven, en daarmee ook het gevaar van geloofsafwijking geweken; de
broeders en zusters zijn volkomen rechtgelovig en conservatief. Het was mystiek en
detail: men had maar “een inslag gekregen”, “een vonkske ontvangen”, en beleefde
in de enge, stille, nederige kring de vervoering in vertrouwelijke geestelijke omgang,
in briefwisseling en zelfbeschouwing.’ (Prof. Huizinga)

De Imitatio.
Uit deze kring is voortgekomen een werk voor alle tijden, de ‘Imitatio Christi’, de
Navolging van Christus. Het wordt toegeschreven aan Thomas à Kempis, die zeventig
aar kloosterling was in het klooster op de Agnietenberg bij Zwolle, dat tot de
Windesheimer congregatie behoorde.
Hij was een man, vreemd van de dingen van het gewone leven. De uitdrukking
‘met een boekske in een hoekske’ is van hem. ‘O, hoe heilzaam, hoe aangenaam en
zoet is het, te zitten in eenzaamheid en te zwijgen en met God te spreken.’
Zijn Imitatio is duizenden malen herdrukt en in vele vertalingen over de gehele
wereld gelezen. Roomsen en Protestanten waarde-
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ren het, en ook zij, die van het Evangelie van Jezus Christus zijn vervreemd, spreken
er met warme waardering over.
De vertaling, die Willem Kloos leverde voor de Wereldbibliotheek, was in weinige
maanden uitverkocht. Het is een boekje van grote eenvoud, in zuivere ritmische taal.
Het wekt de mensen op, in nederigheid, zelfverloochening en in de weg van lijden
en verzaking Christus te volgen. Het mist reformatorische kracht. Wanneer Luther
en Calvijn in deze geest hadden geleefd en gewerkt, hadden zij nooit de grote strijd
aangebonden. Ook mist het boekje de echt Christelijke blijdschap, die roemt in de
vergeving der zonden. Prof. Is. van Dijk, die een uitnemende vertaling leverde, veel
beter dan die van Kloos, zegt er van: ‘Hier is doorgaande afwezig de religieuze
opvatting der zonde. Nergens in de gehele Imitatio wordt de zonde, ik zeg niet gevoeld
(ik blijf daar gaarne buiten), maar nadrukkelijk verstaan als verlaten van God, als
overtreden tegen Hem, als gescheiden zijn van God, als schuld vóór Hem.’
Zo behoort de Imitatio kritisch te worden gelezen. Maar soms zwijgt alle kritiek,
en luisteren we alleen maar, zoals wanneer de schrijver zegt:
‘Here, wat is mijn vertrouwen, dat ik heb in dit leven, of wat is mijn grootste troost van alles
wat onder de hemel verschijnt?
Zijt Gij het niet, Here mijn God, wiens barmhartigheden zijn zonder getal?
Waar is het mij goed geweest zonder U? Of wanneer kon het kwaad zijn, terwijl Gij tegenwoordig
waart?
Liever arm zijn om Uwentwil, dan rijk zonder U.
Ik verkies liever met U op aarde als vreemdeling te zijn, dan zonder U de hemel te bezitten.
Waar Gij zijt, daar is de hemel, en daar is de dood en de hel, waar Gij niet zijt......
In U, Here, stel ik dus mijn ganse hoop en toevlucht, op U werp ik al mijn verdrukking en
benauwdheid, omdat ik alles onvast en ongestadig vind, wat ik buiten U aanschouw.
Want vele vrienden geven geen baat, noch kunnen sterke helpers mij hulp bieden, noch wijze
raadslieden nuttig beleid geven, noch boeken van geleerden troosten, noch enige kostbare zaak
bevrijden, noch enige verborgen en liefelijke plaats bevestigen, zo God zelf niet bijstaat, helpt,
versterkt, vertroost, onderwijst en bewaakt.
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Want alles, wat schijnt te zijn tot vrede en tot het hebben van van geluk, is niets, wanneer Gij
afwezig zijt, en het brengt in waarheid generlei geluk aan. Derhalve, het einde van alle goed,
het hoogtepunt des levens, en de diepte der wijsheid, zijt Gij, en op U boven alles te hopen is
de zeer sterke troost van Uw knechten.
Tot U zijn mijn ogen, op U vertrouw ik, mijn God, Vader der barmhartigheden.’
(Vertaling van Dr. B. Wielenga)

Jan Brugman.
De zinnen van Thomas à Kempis klinken als het stil-blij getinkel van altaarschellen.
Als zijn tijdgenoot, de Franciscaan Jan Brugman, zijn boetepreken houdt, dan klinkt
zijn woord als een koperen fanfare en zijn verbeeldingen doen denken aan een
schilderij van Pieter Breughel, vol levende bontheden.
Tussen 1458 en 1470 hield Brugman zijn beroemde boetepreken in Holland, Gelre,
het Sticht, Friesland en Groningen. Stadsbesturen nodigden hem uit en zorgden voor
de reiskosten en het logies. In Bolsward en Sneek diende hij desgevraagd de stedelijke
magistraat als adviseur. De partijstrijd in Gaasterland deed hij ophouden.
Zijn hoorderessen hebben aantekeningen gemaakt van zijn preken, zodat wij ons
enigermate een voorstelling kunnen maken van zijn optreden. Enigermate, want een
belangrijk element in de Middeleeuwse boeteprediking was de dramatisering. Er
wordt verhaald, dat een prediker soms een kwartier lang zwijgend bleef staan, de
armen uitgestrekt: zó hing Hij uren van smarten aan het kruis. Soms moest een
prediker ophouden, omdat zijn gehoor in luid geween uitbarstte.
Het meest bekend is de preek van Brugman over Psalm 23: 5, waarin hij de
hemelvreugde schildert. ‘Niet, dat ik daar geweest ben, maar zoals mij mijn verstand
en de Schriften leren, en zoals ik het met ogen der minne en der begeerte heb gezien.’
Hij leidt zijn gehoor rond, ziet er de aartsvaders en de profeten. Jezus was midden
onder hen. ‘Daar ging men schenken en tappen met volle kannen, en David speelde
met zijn harp voor de tafel, juist alsof hij mijns Heren hofnar was.’ De grofste trekken
laten wij weg. Hij ziet de Apostelen als schepenen en raadslieden; ‘ginder zat St.-Peter,
met zijn gekrulde baard. Daar zat Paulus. Daar zat Jezus midden onder in een schone
troon, juist als een
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eerwaardig, machtig, geweldig Koning, en daar was St.-Peter, als een der overste
raadslieden.
Daar ging men te rade en werd besproken, wat men hier en in andere steden zou
doen geschieden.
Toen zeide ik tot St.-Peter: Peter, broeder, gij hebt het hier héél goed! Paulus,
broeder, gij hebt het hier héél goed, hoe komt ge hier? Zij antwoordden: Weet gij
niet, hoe wij hier gekomen zijn? Verwondert u niet! Hebt gij niet gelezen: Zalig zijn
de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen?’
Zo wordt groep na groep in hemelse bezigheid en vreugde gezien en met een der
zaligsprekingen toegelicht. Tenslotte vindt hij een kamer, geheel gesloten, en daaruit
klinkt het allerzoetste geluid en het allerzoetste fluitspel. Brugman mocht niet
binnenkomen, maar hij keek door een reetje. Binnen waren Agnes, Catharina, Barbara
en Ursula en alle andere martelaressen. Hoe wonderlijk waren die Bruiden des Heren
versierd van het hoofd tot de voeten en hoe wonderlijk schone dingen droegen zij
om haar hals. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien!

Dionysius de Kartuizer.
Brugmans onderhield levendige betrekkingen met Dionysius van Leuven, gewoonlijk
de Kartuizer genoemd, die van 1423 tot 1471 in een klooster te Roermond verbleef.
Hij is weer een geheel ander man dan de Broeders des Gemenen Levens. Wel is hij
een praktisch geestelijk raadsman als zij, maar bovendien een man van extase, die
visioenen ziet. En daarbij geen trage mijmeraar, maar een harde werker. Zijn
geschriften vullen meer dan 42 delen. In de zestiende eeuw zei men: Wie Dionysius
leest, laat niets ongelezen. Want heel de geleerdheid der Middeleeuwen vloeit samen
in de onopgesmukte zinnen van zijn werk. Nieuws is er niet bij.

Wessel Gansfort.
‘Wanneer ik Wessel eerder gekend had, zou het mijn vijanden toeschijnen, dat ik
alles uit hem geput had.’ Zo schrijft Luther in de brief ter aanbeveling van Wessel's
werk, dat in 1522 te Zwolle werd gedrukt. Geen wonder, dat met name deze Wessel
Gansfort, lux mundi, d.i. het licht der wereld, een voorloper der Hervorming is
genoemd. Zelfs achtten sommigen de term voorloper nog te zwak. Ullmann noemt
hem een ‘Reformator vóór de Reformatie’.
Wessel Gansfort is in Groningen geboren en zijn stof rust in
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de Martinikerk. Hij heeft in nauw contact gestaan met de Broeders des Gemenen
Levens; hij heeft als leerling gewoond in het fraterhuis te Zwolle; hij had omgang
met Thomas à Kempis. Hij heeft de wereld gezien, te Parijs, Keulen en Heidelberg
gewerkt en gestudeerd, meer dan eenmaal Rome bezocht en de Paus gesproken, en
ten slotte vertoefd in het klooster te Aduard, een centrum van wetenschap en cultuur.
Eens zat hij, zo vertelt een kroniekschrijver, met de abt Henricus van Rees aan
tafel. Er was een gast, een geleerde uit Parijs. Hij kende de eenvoudige man niet, die
naast de abt zat, en probeerde hem uit te horen. Hij kreeg geen antwoord, maar na
de maaltijd begon Wessel zelf het gesprek. De Parijse doctor voerde allerlei kwesties
aan, maar Wessel diende hem zó van repliek, dat hij onthutst van tafel opsprong, zijn
doctorsbaret wegwierp, voor Wessel op de knieën neerviel en vol bewondering
uitriep: ‘Gij zijt òf een tweede Alamis of een engel uit de hemel, of iets anders, wat
ik niet noemen wil. Geloofd zij God, in mijn verwachting ben ik niet bedrogen
uitgekomen. Ik heb u niet tevergeefs gezocht. Niet voor niets hebben de geleerden
der Sorbonne de “Magister contradictionis” bewonderd en gehaat.’
De Parijse doctor was naar het Noorden gekomen, om Wessel Gansfort te zoeken
en had hem hier onverwacht gevonden en aan zijn kracht in het disputeren herkend.
Wessel Gansfort is een Middeleeuwse geleerde en géén voorloper van Luther.
Reeds hierom niet, omdat het centrale Evangelie bij Luther: de rechtvaardiging uit
het geloof zonder de werken der wet, door hem niet is begrepen.

Tegen de aflaat.
Op bepaalde punten is er evenwel overeenstemming. Wessel Gansfort wil van de
Middeleeuwse verhalen en mirakelen, de dikke leugenboeken, terug naar de Heilige
Schrift. En hij keert zich tegen de aflaat. Hij richt reeds zijn aanval op hetzelfde
bastion, waartegen Luther in 1517 storm ging lopen. In de 15de eeuw was er onder
het volk grote vraag naar aflaten. Een aflaat is een kwitantie, waarin de Paus
kwijtschelding geeft van de tijdelijke straffen op aarde en in het vagevuur, die de
boeteling zonder die aflaat zou moeten dragen.
De Pausen kenden dat verlangen naar aflaten en hielpen het exploiteren. In 1451
kwam kardinaal Nicolaas van Cusa in de
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Nederlanden, om de aflaat te organiseren. Hij werd overal door de stedelijke
magistraten met veel strijkagiën ontvangen, omdat zij voor hun kerk zo graag een
aflaat wilden. De grote jubileum-aflaat werd door hem verleend aan de steden
Haarlem, Dordrecht, Delft, Leiden, Amsterdam, Utrecht, Bolsward, Arnhem en
Zutphen. Wie in de kerken in die plaatsen kwam bidden en offeren, ontving een
volledige aflaat. Dat kwam het vreemdelingenverkeer ten goede!
Wessel heeft zich tegen de aflaat gekeerd en aan de kerk het recht ontzegd, de
kwijtschelding van straf te schenken. Het aflaatsysteem is een uitvinding van de
onwaardige Paus Bonifacius VIII, die in zijn pauselijke bediening is gekropen als
een vos, geregeerd heeft als een leeuw en gestorven is als een hond. Er is slechts één
zekere bul, die volkomen en zeker aflaat schenkt, niet van de Paus, maar uitgevaardigd
door de Heilige Geest:
‘Wie niet bezit het ontvlieden van het verderf, wie in de wereld is door
de begeerlijkheid, wie derft naarstigheid, geloof, deugd, matigheid,
lijdzaamheid, godzaligheid, broederlijke liefde, die is blind, van verre niet
ziende, hebbende vergeten de reiniging zijner vorige zonden. Wie deze
dingen bezit, hem zal rijkelijk toegediend worden de ingang in het eeuwig
Koninkrijk van onze Here en Zaligmaker Jezus Christus.’ (2 Petr. 1: 11)
Ook ten opzichte van het vagevuur wijkt Gansfort van de Roomse leer af. En het
gezag van de Paus slaat hij niet hoog aan. Pausen en concilies kunnen dwalen en
hebben zich schuldig gemaakt aan machtsmisbruik. Zodra de kerkelijke leidslieden
de leiding onwaardig blijken, moeten zij liever worden afgezet. Hier klinken woorden
van een vrij, zelfstandig, kritisch mens; hier is principieel het einde der Middeleeuwen.
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10. Tot Moab gekomen
Henricus Huisman.
In februari 1444 bevond Henricus Huisman, tot nu toe pastoor te Baflo, zich in het
nonnenklooster Selwert, iets ten Noorden van de stad Groningen. Hij werd er tot abt
gekozen. En ...... ‘in hetzelfde uur, dat hij tot abt gekozen werd, kwam er iemand uit
Baflo met een tijding aanzetten, waarvoor hij aanspraak maakte op bodenbrood. Hij
zeide: Nieuw gekozen abt, u is een zoon geboren uit uwe Zycka. En hij ontving ten
antwoord: Dat is goed. 't Is een gunstig voorteken, juist op de dag van vandaag. Ik
ben heden tweemaal vader geworden.1) Moge Gods zegen er op rusten. Dan reikte
hij hem het bodenbrood voor de goede tijding, met de woorden: Zorg dat kraamvrouw
noch kind iets te kort komen......’
Deze Henricus, eerst pastoor te Baflo, daarna abt te Selwert, was niet tot priester
gewijd. Dat kwam in de Middeleeuwen meer voor. Zulke pastoors genoten dan de
inkomsten der parochie en huurden een priester, om de sacramenten te bedienen.
De zoon, die aldus in het leven werd verwelkomd, kreeg de naam Roelof. Roelof
Huisman dus, dat is in het Latijn Rodolphus Agricola.
De abt heeft voor zijn zoontje gezorgd, ook toen Zycka later een wettig huwelijk
sloot met een kleermaker, en Roelof twee halfbroers en een halfzuster kreeg. In 1454
verleende de bisschop aan Roelof een prebende: de helft van de opbrengst van een
boerderij te Baflo. Zo waren er middelen voor de studie.

Rudolf Agricola.
De jonge man had aanleg voor muziek en belangstelling in tekenen en schilderen.
Hij schijnt ook sportief geweest te zijn. ‘Hij leerde als knaap paardrijden en zoals 't
bij de Friezen gebruikelijk is, dat zij van kindsbeen af zich gewennen: te paard
gezeten, springen zij over brede sloten en opdat het paard geen hinder hebbe van zijn
berijder, nemen zij een lange polsstok mee, die zij, bij de sprong, in het water steken,
om zo op te wippen en het paard te bevrijden van zijn last.’
Rodolphus ging in het buitenland studeren. In 1456 werd hij

1) N.l. als abt en als natuurlijke vader.
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ingeschreven te Erfurt, de Duitse universiteit, waar toen reeds een aandrift leefde
naar de Renaissance. Als een echte rondtrekkende student, zoals de Middeleeuwen
er zovelen kenden, trok hij van Erfurt naar Keulen, van Keulen naar Leuven, waar
hij met de hoogste lof promoveerde.

Naar Italië.
Maar Agricola vernam de lokstem van Italië en trok over de Alpen. Het Italië van
het Quattrocento! Reeds vroeger had Italië drie grote dichters en denkers gehad:
Dante, Petrarca, Boccaccio. En wat zij hadden gebracht en geleerd, won in Italië aan
kracht, in de tijd toen Agricola er kwam. De vijftiende eeuw, in Italië het Quattrocento
genoemd, is de eeuw, waarin het Humanisme overal doorbreekt. De eeuw, waarin
de typische trekken van Petrarca bij alle belangrijke figuren worden teruggevonden:
een sterk uitgesproken persoonlijkheid, liefde voor de natuur, aansluiting bij de
cultuur der Ouden, kritische activiteit.
Het is een tijd met een sterke, soms verwarrende drang naar het nieuwe. Dat nieuwe
was tot op zekere hoogte oud, want het was verwant met de cultuur der Grieken.
Daar tussenin lagen de eeuwen, waarin heel de cultuur werd beheerst door de Kerk.
Een tussenperiode van stilstand en vertroebeling, zo begint men nu te denken,
Middeleeuwen, over wier duistere ravijnen heen men nu leerde terugzien naar de
marmeren zuilengangen van Athene, waar diepe wijsheid werd gezegd in klare vorm.
De onderstroom, die er gedurende heel de Middeleeuwen was, breekt nu omhoog.
De wetenschap en de kunst zijn niet langer dienstmaagden van de kerk; de
wijsbegeerte is koningin.

De mens in het middelpunt.
Paulus heeft te Athene getwist met de Stoïsche en Epicureïsche wijsgeren. Het is
mogelijk, dat de heren het die dag - tegen Paulus - eens waren. Maar dat was een
zeldzaamheid. Tussen beïde stromingen is een groot verschil. En ook bij het
Humanisme vinden we soortgelijke tegenstellingen; allerlei richtingen en opvattingen
krijgen nieuwe kracht.
Maar hierin komen ze alle overeen, dat ze de mens in het middelpunt plaatsen. De
mens is de maatstaf der dingen.
Welke mens? Hier is tweeërlei antwoord mogelijk. Men kan zeggen: de individuele
mens. Dan ontstaat het streven, de per-
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soonlijkheid zelfstandig en vrij te maken. Dan gaat de enkele mens zijn eigen, vaak
eenzame en steile weg. Dan aanvaardt hij het, niet als een lot, maar als een
bestemming, alléén te zijn. Dan komt hij eindelijk tot de slotsom:
De duizend, die zich zelf nooit wezen konden,
Zijn een door d'arbeid, die hen bindt;
Hun is 't geloof, dat spreekt uit duizend monden Maar wie, wat menschelijk waar is, zelf ontgint,
Voelt zich door zich aan zich alleen verbonden
En weet, dat hij voor zich slechts waarheid vindt.
(Jacq. Perk)

Er is ook een ander antwoord mogelijk, n.l. de abstracte, ideale mens is maatstaf.
Waar vind ik hem? In de dagen van het Humanisme wees men gaarne naar de grote
geesten uit de Griekse en Romeinse wereld, naar de wijze rust van Socrates, de
onverzettelijkheid van Cato, de deugd van Seneca. Het was het voorrecht van de
Humanist, dat hij deze mannen kende, en de zedelijke kracht had, hen na te volgen.
Het Humanisme is het geloof in de innerlijk deugdzame, sterke, onafhankelijke mens.
En het staat dus tegenover de Middeleeuwen, waar de mens leert zich in deemoed
te buigen en zich te voegen in het collectief verband, waartoe hij behoort.

De gelukkige mens.
Die onafhankelijke mens zal de bouwer zijn van zijn eigen geluk. En op de vraag:
op welke wijze? komt er weer tweeërlei antwoord. Hij kan het doen, door intens te
genieten. Niet natuurlijk in een dolle zwijmelroes, terwijl hij zijn hartstochten botviert.
Maar op die verfijnde wijze, waarbij hij zich oefent, om elke geur, elke
tonenharmonie, elke sierlijkheid van taal en bevalligheid van vorm op te merken en
zich er in te verheugen. Dan heeft hij aandacht voor elk detail, dan gaat hij
bewonderend door het leven. Hij oefent zich in hoofsheid en zwier, hij wordt een
man van de wereld in voorname zin. Zijn leven is jonge blijdschap, ‘onbekommerd
door de noden des tijds en het wenken van de eeuwigheid’.
Er is een andere weg, een steile weg, door ernstige Humanisten geprezen. De
deugd brengt geluk. En die deugd wordt betracht, wanneer het juiste inzicht aanwezig
is. Kennis leidt tot deugdzaamheid, en de deugd maakt gelukkig. Zulk een mens heeft
aan
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zichzelf genoeg. Hij houdt van de onbewogenheid, die, hoog en veilig, niet door de
wisseling van smart en vreugde wordt beroerd. De Stoïcijn maakt zich onaantastbaar
in trotse soberheid.

Losbandigheid.
Vrijheid kan een gevaarlijke weelde zijn. Het bleek ook in het Italië van de vijftiende
eeuw. De Middeleeuwen hebben wilde uitspattingen gekend. Maar de Renaissance
leerde glimlachen om de boetpredikatie van de bedelmonnik, en schoof Savonarola
met weerzin van zich af. Een man zonder cultuur.
De moralist Dirc Potter, die in 1411 te Rome ‘Der Minnen Loep’ schreef, vindt
de Italianen valse lieden en vuile honden. Ter wereld is geen vuiler volk. Wel zijn
er schone vrouwen:
Daer zijn de scoonste creturen
Van vrouwen, die men vinden mach,

maar helaas,
waar die meest sijn int ghelach,
Daer sijn altoes die vulste mannen.

Geestdrift.
Agricola zag daarentegen Italië alleen als het land van wijsheid en schoonheid. Aan
Pavia, waar hij een tijdlang studeerde, wijdde hij een Latijns gedicht, waarin hij
zeide:
Spanjaard en Galliër trekken er heen; blondlokkige scharen
Jonge Germanen ook komen naar u toe, mij zendt van ver verwijderde kusten
Friesland: tot zó ongekend-hier een streek drong machtig uw faam.
Van Pavia begaf hij zich naar Ferrara, gelokt door de roem, die er uitging van de
Griekse studiën aan de universiteit aldaar. Hij ontmoette er o.a. Wilhelmus Frederici,
die later de politieke leiding in Groningen kreeg, Lambertus Vrijlinc uit Groningen,
Cornelius Florentii uit Goes, Jacobus Theodorici uit Amsterdam, Johannes Bavinck
uit Steenwijk. Om ruimer te kunnen leven, trad hij als musicus - hij was een bekwaam
organist - in dienst van het hof. In 1476 opende hij in opdracht van de rector en in
tegenwoordigheid van de hertog de nieuwe cursus met een rede in het Latijn over
de lof der wijsbegeerte.
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41. De keizer en de rijksvorsten. In de bovenste rij links de drie geestelijke keurvorsten, de
aartsbisschoppen van Trier, Keulen en Mainz. Rechts de vier wereldlijke keurvorsten, nl. de koning
van Bohemen en de keurvorsten van de Palts, Saksen en Brandenburg. Zij zijn tevens de hoogste
hofdignitarissen: de koning van Bohemen is opperschenker, de keurvorst van de Palts bezorgt 's
keizers tafel, die van Saksen draagt zijn zwaard en die van Brandenburg de sleutels.
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42. Karel van Egmond, hertog van Gelre

43. Maarten van Rossum
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44. Albrecht van Saksen

45. Philips van Kleef, heer van Ravestijn
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46. Thomas à Kempis

47. Originele tekening van Pater Brugman, ontleend aan het stadsarchief der gemeente Kampen. De
tekst is typerend voor Brugmans preektalent: ‘Brugman quam alhier in Campen ende was een observant
van Sanct Franciscus orden, self vierde van synre oerden oft sesse. Selve predicte soe meer alle dage
bysender een notabel sermoen. Item hie predicte opt Raethuus des wondesdaghes nae Simonis et Jude
den Enge Raet allene. Toe XII oeren des middaghes began hie ende dat duerde thent niet veere van
vijf oeren. Doe schenkte men weiten broet, malverseije suetwijn ende anders. Hie toech van hier nae
Vollenhoe doe hie hier III weken gewest had, I dach myn.’
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48. Wessel Gansfort

49. Menno Simons
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50. Rudolf Agricola

51. Desiderius Erasmus, naar een schilderij van Hans Holbein de jongere, gemaakt in 1523 (Louvre,
Parijs).
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52. Maarten Luther als monnik, naar een kopergravure van Lucas Cranach de oude, gemaakt in 1520.

53. Titelblad van de ‘Bulla contra Errores Martini Lutheri et sequarium’ (bul tegen de dwalingen van
M. Luther en zijn volgelingen), op 17 juli 1520 door Paus Leo X uitgevaardigd.
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54. De aflaathandel. Detail uit een houtsnede van Hans Holbein de jongere.

55. Bedevaartskapel uit de 16e eeuw, naar een anonieme gravure.
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‘Toen Agricola's oratie ten einde was’, zegt Goswinus van Halen, later overste van
het Groninger fraterhuis, ‘waren de Italiaanse hoorders geheel onder de indruk: ze
stonden als verslagen van bewondering en trokken, gelijk hun gewoonte was, de
schouders samen, vragend, wie toch degene mocht zijn, die zulk een rede hield, of
waarvandaan hij kwam. En sommigen zeiden, 't is een Phrygiër, anderen een Fries,
van de uiterste uithoek der aarde, van het Noorderstrand van de Oceaan. Toen de
Italianen dat hoorden, begonnen sommigen zich te verwonderen, zeggende: deze
barbaar, in zulk een barbarije geboren en getogen, laat elke Italiaan, geboren in de
zuiverheid der Latijnse taal, verre beneden zich. Wie hebben wij onder alle Italianen,
die niet een kind gelijk is, stamelend als een kind, wanneer hij met deze barbaar
wordt vergeleken?’1)
Een terugslag op deze roem vinden wij in het loflied, dat Frederic Moorman, hoofd
van het Munsterse fraterhuis, dicht bij de terugkomst van Agricola in zijn vaderland.
Wat is er heerlijker toch, dan dat gij, o Friesland,
Mannen gebaard hebt, zoals Ligurië ze nauwelijks kent.
Neen, Friesland, neen, niet langer ontsiert u de naam van ‘barbaarse’,
nu de Attische zwier en de tale van Latium tempert het snerpende uwer uitspraak,
en 't zoet geluid van 't gedicht de ruwheid verfijnt van uw zeden.

Het is merkwaardig, dat juist in de kring der Broeders des Gemenen Levens zulk een
geestdrift is geweest voor het opkomend Humanisme.
Ongeveer zes jaar heeft Agricola in de Nederlanden vertoefd en op zijn vele reizen
in dienst van de Groningse magistraat meteen het Humanisme gepropageerd. Dan
gaat hij naar Heidelberg, om zich door vrijgevigheid van de bisschop en de keurvorst
geheel aan de studie te wijden. Maar hij sterft reeds kort daarna.

Alexander Hegius.
Het is Agricola tot grote voldoening geweest, dat zijn vriend en vereerder, Alexander
Hegius, benoemd werd tot rector van de La-

1) Deze gegevens zijn ontleend aan het proefschrift van Dr. H.E.J.M. van der Velden.
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tijnse school te Deventer. Hegius was een paedagoog. Hij vond de methode, om de
jonge mensen op geschikte wijze in het Latijn te onderrichten. De school te Deventer
kwam tot grote bloei en telde tegen het eind van de 15de eeuw ongeveer 2000
leerlingen. Daarmee overtrof zij alle inrichtingen in de Nederlanden. Beroemd was
o.a. ook de school te Alkmaar, die soms 900 leerlingen telde.

Desiderius Erasmus.
Toen Hegius nog maar kort in Deventer was, kreeg hij Desiderius Erasmus onder
zijn leerlingen. Erasmus heeft later met weinig lof over het onderwijs te Deventer
gesproken. Het kan zijn, dat Hegius toen de slag nog niet te pakken had; het is ook
mogelijk, dat we veel van deze kritiek moeten schrijven op rekening van de
Rotterdammer, die op rijpe leeftijd alles misprees wat hem in zijn jeugd was
wedervaren. Het ideaal van Erasmus werd het leiden van een deugdzaam leven, onder
de glans van de omgang met voorname, door hem gaarne vereerde lieden. En de
deugd zou worden gekweekt en versterkt door de studie der oude letteren. In zijn
Handboek voor de Christelijke ridder hief hij de leuze aan: terug naar het eenvoudige
geloof der Schrift. De uitwendige vormen van de eredienst beschouwde hij als iets
bijkomstigs en de monniken, die al hun ijver daaraan besteedden, vond hij belachelijke
dwazen.

Lof der Zotheid.
In 1509 werd Erasmus met één slag beroemd, doordat hij in enkele dagen, op weg
naar en tijdens een bezoek bij Thomas Morus in Engeland, de Lof der Zotheid schreef.
Het is een satirisch werkje. De zotheid wordt sprekend ingevoerd. Zij beroemt er
zich op, dat zij de mensen gelukkig maakt en haar aanhangers telt onder alle
aanzienlijken der aarde, met name onder de geestelijkheid.
‘Mogelijk zou het beter wezen, de Theologanten stilzwijgend voorbij te gaan, en
deze stinkpoel niet te roeren, of dit kruid, dat zulk een zware damp uitgeeft, niet aan
te raken; want het is een slag van volk, dat opgeblazen en strak te paard is, dies zou
ik ze lichtelijk altemaal aan de hals krijgen met een duizend conclusiën, en gedwongen
mijn redenen te wederroepen, of bij weigering van dien de titel van ketters te voeren;
want deze bliksem hebben zij dadelijk gereed, als er maar iemand is, die zij niet
zetten mogen.’ Buitengewoon scherp is zijn satire tegen de Scholastici, die allerlei
veronderstellingen maken en daarover hun discussies
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voeren. Hun scherpzinnigheden zijn uit zichzelf al moeilijk te vatten, maar de
omwegen der Scholastici maken ze nog moeilijker, zodat men zich beter uit een
doolhof kan redden dan uit de kromme paden van Thomisten, Scotisten enz. Natuurlijk
zijn deze heren met hun moeiten en twisten geen vrienden van de zotheid, de Stultitia.
Maar de monniken zouden er ellendig aan toe zijn, als zij door de zotheid niet werden
gered. Ze zijn zo impopulair, dat de mensen het een kwaad voorteken achten, een
monnik te ontmoeten. Zij menen, dat hun vroomheid daarin bestaat, dat zij geheel
vreemd zijn aan de wetenschap, en geen A van een B kunnen onderscheiden. ‘Zij
zingen in de Kerken hun psalmen, waarvan zij wel 't getal, maar niet de zin weten;
en daar men niet anders denken zou, of het was het geschreeuw van een deel ezels,
zo menen zij evenwel, dat de Heiligen met die zang wonderlijk gediend zijn.’
‘Wederom zijn er anderen, die van het geld zo verveerd zijn, dat ze liever vergift
zouden aanroeren; maar ondertussen drinken zij hun kroes wel uit; noch mijden zich
niet eens voor het vrouwvolk.’ Erasmus veracht de monniken en bespot de
geestelijkheid.

De Apostelen.
Tegenover de verwaandheid der geestelijken stelt hij de eenvoud der Apostelen. Zij
zouden van al de theologische geleerdheid niets verstaan. Zij dóópten, maar zij wisten
niets van de scholastieke onderscheidingen ‘van de formele, materiële, werkelijke
en finale reden van de doop’. Kortom, zij hadden nog het eenvoudige, Bijbelse
Christendom. En hier raken we een van de belangrijkste punten uit het werk van
Erasmus. Hij is wel een Bijbels Humanist genoemd. De term is aanvechtbaar, maar
een feit is, dat hij een tegenstelling ziet tussen theologie en Evangelie. En van de
hoogmoedige mensenwijsheid der theologie moet de mens weer terug naar de eenvoud
van het Evangelie.
Juist in dit opzicht is de invloed van Erasmus blijvend geweest. Vooral in meer
aristocratische kringen heeft men hem trachten na te volgen, ook in de volgende
eeuwen, door zich op een distantie te houden van de theologen; alle strijd over de
belijdenis als verwording te kenmerken, en zich tevreden te stellen met een
Christendom, dat alleen over de liefde, en dan nog vaag en oppervlakkig, weet te
spreken. ‘Ofschoon de Rotterdammer feitelijk heel zijn leven zijn Hollandse vaderland
verloochend en op de domheid en ongemanierdheid van zijn landgenoten geschimpt
had, heeft hij toch bij de Hollandse regenten het meest navolging gevonden.’
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Het Nieuwe Testament.
Grote verdienste heeft Erasmus verworven, doordat hij zorgde voor een uitgave van
het Nieuwe Testament in de oorspronkelijke taal, het Grieks. En doordat, eerst in
Italië, later ook in andere landen, weer grondig studie werd gemaakt van het Grieks,
maakte deze uitgave het mogelijk, dat het Nieuwe Testament wetenschappelijk werd
bestudeerd. Dat was een voorwaarde, om te komen tot een goede vertaling, tot een
‘getrouwelijk overzetten uit de oorspronkelijke talen’. (Men zie het titelblad van de
Statenbijbel.) Hetzelfde werk werd voor het Oude Testament gedaan door de Humanist
Reuchlin in Keulen, waarbij hij door lichtschuwe monniken zeer werd gedwarsboomd.

De boekdrukkunst.
Een man ('t was in den tijd, toen Beieren reeds taande
en 't stout Bourgondië den weg der grootheid baande),
een man, in Haarlems hout, sneed op den beukenstam
een vorm, die in den grond als letter nederkwam!
Maar op dien letter zeeg een stemgalm uit de blâren:
‘Vermenigvuldig u!’ en 't was zoo. Vijftig jaren
had de Eeuw nog niet geteld, als 't Aartsbisschop'lijk Stift
den troon der Drukkunst op zijn bodem zag! De Schrift,
het eerste, ging van toen vertienmaalduizendvuldigd
naar's aardrijks hoeken uit! - O wonderen verschuldigd
aan 't toeval van één dag! Hier is de vinger Gods.
Wat ook ontheiligd werd door menschelijken trots
of wrevel: hier was God! 't Was, wat ge ooit sedert werkte,
o, Drukkunst! 't was, het bleef, met nooit gekende sterkte,
vermenigvuldiging! - van licht, van wetenschap,
van woord, van wil, van macht. Het was een reuzenstap
ten hemel - en ter hel.

Met het aartsbisschoppelijke Stift bedoelt Da Costa hier Mainz, waar in 1455 de
prachtige Latijnse Gutenbergbijbel werd gedrukt. Een bijbel, op perkament gedrukt,
terwijl de miniaturen met de hand bijgetekend werden. De legende, dat Coster van
Haarlem door een ‘toeval’ de drukkunst heeft uitgevonden, valt moeilijk te handhaven.
Terwijl de Humanisten door hun studie de Bijbel en de Ouden onderzochten en
nieuwe uitgaven wetenschappelijk voorbereidden,
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was de drukker in staat, het resultaat van hun werk te vermenigvuldigen. In Deventer,
met zijn drie drukkerijen, en zijn beroemde school, kwamen vóór 1500 reeds 450
klassieke uitgaven van de pers. Verder waren er spoedig drukkerijen in Utrecht,
Delft, Gouda, Zwolle, Nijmegen, Hasselt, Culemborg, Haarlem, Leeuwarden, Leiden,
Den Bosch, Zaltbommel en Schoonhoven.

Contra Luther.
Van Roomse zijde is Erasmus geprest, tegen Luther positie te kiezen. Van een man
van zijn roem en geleerdheid was het niet te verdragen, dat hij zich op de vlakte
hield. Hij ging naar Bazel, omdat in Leuven het vuur hem te na aan de schenen werd
gelegd. Maar ook in Bazel bleef de hoge geestelijkheid hem er op wijzen, dat hij
kleur moest bekennen. Daarom gaf hij eindelijk toe, en schreef tegen Luther over de
vrije wil. Juist over een kwestie, waar Rome en het Humanisme elkaar het
gemakkelijkst vinden tegen de Reformatie. De R.K. professor Post zegt dan verder
van hem, en de formulering is even merkwaardig als juist: ‘Sinds die tijd werd hij
altijd verder de katholieke zijde opgedreven, had zelfs een goed woord voor het
vasten, voor de verering der relikwieën en voor kerkelijke feesten.’
Luther heeft zèlf ook in korte woorden zijn oordeel gezegd: ‘Erasmus is tot Moab
gekomen, maar heeft het beloofde land niet betreden.’
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11. Hervorming! 't Was uw stond
Luther.
......Worstelend in de engte van zijn cel
of zwervend door de stad der Cesars, vraagt hij beide
wat geen van beide heeft te geven! ..... En God zeide:
‘daar zij licht!’ en 't licht verrees hem uit dat Woord,
op Erfurts kloosterstof heroverd! Ja, hij hoort
als uit Gods eigen mond den Evangelie-zegen:
‘Geloof! - de zaligheid wordt door geen doen verkregen
van menschen. Ze is Gods werk. Gerechtigheid en heil,
voor schat noch wijsheid, voor geen boete of aflaat veil,
is gave van Zijn liefde aan zondaars. 't Eeuwig leven
(geloof in Christus en Zijn zoenbloed) is gegeven.’
Dat woord werd leven in zijn ziel, wordt in zijn mond
een overwinnend zwaard ...... Hervorming! 't was uw stond.

Karakter en bestek van dit boek laten niet toe, Luther in den brede te schetsen; dus
moge dit citaat uit ‘Vijf en twintig jaren’ van Da Costa voldoende zijn. Slechts willen
wij nog eens waarschuwen tegen de opvatting, dat Luther in de Nederlanden feitelijk
weinig nieuws bracht, omdat de ‘ideeën’ der Hervorming hier reeds bekend waren
door de arbeid van de Broeders des Gemenen Levens en andere zogenaamde
‘voorlopers’ van de Hervorming. De kern van Luthers prediking, de
rechtvaardigmaking door het geloof allëën, was nieuw.

Het eerste contact.
In november 1509, 20 jaren na de dood van Wessel Gansfort, stierf de deken van de
St.-Adriaanskerk te Naaldwijk. Zijn nalatenschap werd voor de erfgenaam bezorgd
door Cornelis Henrixs Hoen, advocaat bij het Hof van Holland. Hij trof in die
nalatenschap verschillende geschriften van Wessel Gansfort aan, o.a. een studie over
het sacrament van de eucharistie. Hoewel Wessel de leer der transsubstantiatie niet
verwierp, week hij toch af van de Roomse leer. Hij betoogde, dat de lichamelijke
tegenwoordigheid van Christus werd verkregen, niet door het altaarsacrament, maar
door de commemoratio van de waarachtige gelovige. Nu leert Rome, dat bij het
spreken van de woorden: Dit is mijn lichaam, brood en
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wijn wezenlijk veranderd worden in lichaam en bloed van Christus. Hoen ging nu
over dit alles nadenken en kwam tot de conclusie, dat het woordje is geen andere zin
heeft dan betekent. Zoals ook in verklaringen van gelijkenissen: de akker is de wereld,
de oogst is de voleinding, enz. Hij besprak deze opvatting met zijn vrienden en vond
vooral instemming bij Hinne Rode, rector van de Latijnse school te Utrecht. De
vrienden besloten er Luther over te raadplegen. Voor Hoen, die al op jaren was,
scheen de reis te bezwaarlijk, en daarom vertrok Rode alleen, maar met een
schriftelijke uiteenzetting van Hoen. Hij kwam te Wittenberg in 1521, nog vóórdat
Luther naar de Rijksdag te Worms vertrok. De hervormer was het met het geschrift
van Hoen oneens, maar betuigde wel zijn instemming met verschillende geschriften
van Gansfort, die Rode hem liet lezen.
In 1522 werd Rode afgezet wegens hervormingsgezinde gevoelens. Hij vertrok
naar den vreemde, nu als balling, kwam te Bazel in contact met Oecolampadius, voor
wie de brief van Hoen een openbaring was. Hij verwees Rode naar Zwingli, en in
1523 ontmoette Rode de Zwitserse hervormer. Zwingli vond de brief van Hoen zo
duidelijk en overtuigend, dat hij zijn eigen opvatting aan de hand van deze brief
scherper preciseerde en tevens zorgde, dat de brief te Zürich werd gedrukt.

Vervolging.
De staat en de Roomse kerk traden beide tegen het Lutheranisme op. De roomse kerk
verwerpt principieel vrijheid van godsdienst. Principieel ook nu nog. Alleen kan
volgens haar de vrijheid van godsdienst in landen als Nederland worden aanvaard,
om een groter kwaad te voorkomen. Het is dan ook geen wonder, dat in overwegend
Roomse landen de kettervervolging lange tijd in zwang bleef. Nog in 1852 werden
Francesco en Rosa Madiai, echtgenoten, in de algemene strafgevangenis te Florence
gezet, wegens het lezen van de Protestantse Bijbel.
Dat de staat geroepen was, de ketters te vervolgen, werd geleerd in aansluiting
aan Augustinus. De kerkvader redeneerde aldus: De overheid straft overtreding van
de geboden van de tweede tafel der wet. Ketterij is erger zonde, zij gaat in tegen de
eerste tafel. Wie het mindere straft, mag het meerdere niet ongestraft laten.
In aansluiting aan wat in Spanje gebruikelijk was, stelde Karel V zijn raadsheer
Frans van der Hulst tot inquisiteur aan. Na
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enkele jaren liet hij hem weer vallen, mede omdat hij moreel niet hoog bleek te staan.
Toen kwamen er drie pauselijke kettermeesters. Zij constateerden, of er afwijking
was van de Roomse leer, en leverden hun gevangenen dan uit aan de wereldlijke
overheid. De kerk vergiet immers geen bloed.

De eerste martelaren.
Het is geen wonder, dat Hoen spoedig werd gearresteerd. In strijd met alle privilegiën
werd hij geboeid weggevoerd en aan zijn wettige rechter onttrokken. Het protest van
de Staten van Holland had tot gevolg, dat hij weer naar Den Haag werd
getransporteerd en daar gevangen bleef. Jan de Bakker heeft hem in de gevangenis
bezocht. Tot een vonnis is het niet gekomen, doordat Hoen in het voorjaar van 1524
reeds in de kerker stierf.
Toen waren de eerste slachtoffers al gevallen. Het Augustijner klooster te
Antwerpen, waar men zich krachtig tegen de aflaathandel had gekeerd, werd met de
grond gelijkgemaakt. De bewoners, voorzover de vervolgers ze te pakken konden
krijgen, werden te Vilvoorden gevangengezet.
Twee der Augustijners, Hendrik Voes en Jan van Essen, zijn de 1ste juli 1523 te
Brussel verbrand. Luther zond zijn medestanders in Brabant en Vlaanderen een brief
ter bemoediging en vertroosting en dichtte een treffend lied, waarin de bekende
strofe:
Die Aschen will nicht lassen ab;
Sie stäubt in allen Landen.
Hier hilft kein Bach, Loch, Grub, noch Grab;
Sie macht den Feind zu Schanden.
Die er im Leben durch den Mord
Zu schweigen hat gedrungen,
Die muss er todt an allem Ort
Mit aller Stimm' und Zungen
Gar fröhlich lassen singen!

Jan Janszoon van Woerden.
Spoedig volgden ook in de Noordelijke Nederlanden de doodvonnissen. Het eerst
tegen Willem Dirksz., de rode cuper in Utrecht, en Jan Jansz. van Woerden. De
laatste werd na zijn dood ook Jan de Bakker of Johannes Pistorius genoemd. Hij was
een krach-
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tig, gelovig man, die al heel vroeg tot een vaste overtuiging kwam. Hij was nauwelijks
26 jaar, toen hij op de brandstapel kwam, en toen had hij reeds zes jaar geijverd voor
het Protestantse geloof. In zijn opvatting staat hij dicht bij Hoen. Eerst was hij pastoor
te Jacobswoude (Woubrugge) en trad daar reformatorisch op en zette daarna zijn
werk in dezelfde trant in Woerden voort. In 1523 werd hij gevangengezet, maar de
burgerij liep dreigend te hoop en dwong het gerecht hem los te laten. Korte tijd was
hij buiten de stad, maar spoedig keerde hij naar Woerden terug, legde er openlijk
zijn priesterambt neer om als leek vrijelijk verder te kunnen getuigen. In 1525 lichtten
gerechtsdienaars hem op en voerden hem haastig naar Den Haag. Met grote, blijde
moed stond hij de inquisiteurs te woord. Zij leverden hem als ketter aan de wereldlijke
overheid uit, een doodvonnis volgde, en Jan Pistorius werd op het schavot geworgd
en daarna verbrand.

Het onverwachte gevolg.
De overheid ontdekte weldra, dat het bloed der martelaren ook hier het zaad der kerk
was. In een rederijkersgedicht werd gezegd:
Wie sij sijn, die haerlieden van 't Evangelie schamen?
Sijnt Pausen, Bisschoppen van grooter namen,
Oft Martin Luters volc, men kentse ook wel.
Sij en vreesen noch sij en dochten voor geen ghequel.
Al ligghen sij in karckers, in sloten, in banden,
het schijnt, dat sij loopen naar een avontspel,
als mense gaet onthalsen oft verbranden.

Het Hof van Holland heeft het zelf in een officieel schrijven erkend, dat het geweld
niets hielp. In 1527 adviseerde het om Cornelis Woutersz. van Dordrecht, alias
‘coperen potken’, die wegens hernieuwde ketterij gevangenzat, op het een of andere
slot op te sluiten, ‘omdat met hem te procedeeren als na recht, nu de ghelegenheyt
van den tijd niet oorbaar en waren, bijsonder indien hij in de pertinacie persevereerde,
sulcx als wij oock van heere Jan van Woerden gesien hebben, daer deur die van
ghelijcke gevoelen zijn gheanimeert ende gesterckt werden’. Volhardde Cornelis bij
zijn dwaling, dan moest men hem later, als de mensen niet meer aan zijn proces
dachten, maar heimelijk uit de weg ruimen!
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De onwil der overheid.
Men kan gerust zeggen, dat bijna de gehele bevolking in de Nederlanden van
geloofsvervolging afkerig was. En de lagere overheden werkten de inquisitie zoveel
mogelijk tegen, ook, omdat die steeds inbreuk op haar rechten maakte. De magistraat
van Antwerpen wist de inquisitie gedurende vele jaren buiten zijn muren te houden.
Wanneer uit Brussel geïnformeerd werd, of er ook ketters waren, dan antwoordden
de steden bijna stereotiep, dat zulks niet het geval was. De laatste is net de vorige
week gevlucht, schreef de magistraat van een stadje, dat als een broeinest van ketterij
werd beschouwd.
Interessant is b.v. wat in Friesland gebeurde in 1554. Twee inquisiteurs zouden
daar de ketterij grondig aanpakken. Eerst werd een gratie afgekondigd van 50 dagen.
Wie binnen die tijd in de schoot der Roomse kerk terugkeerde, zou niet gestraft
worden. Er kwamen 90, die berouw hadden. Het bleek, dat de meesten allang weer
Rooms waren, maar zich wilden dekken voor alle eventualiteiten. Toen de 50 dagen
om waren, eisten de inquisiteurs een maandelijkse klopjacht door de provincie.
Stadhouder en raad weigerden. Toen ging men op de kettervangst uit, gewapend met
lijsten, die de pastoors hadden verstrekt. Uit IJlst stonden er 30 op de lijst; niemand
werd gevangen. In Bolsward was het resultaat eveneens negatief. In Joure, waar een
honderd namen op het lijstje stonden, werden drie gepakt, die evenwel ontkenden.
De gehele actie leidde tot de vangst van 13 personen, waarvan zes herriepen of
ontkenden, en twee geestelijk niet normaal bleken te zijn. Omtrent die twee volgde
een komisch-tragisch naspel. Zij werden veroordeeld, om levenslang in een klooster
opgesloten te blijven, maar de kloosters, die daarvoor werden aangewezen, weigerden,
omdat zij het kostgeld te laag vonden. Het duurde 345 dagen, voordat de overheid
hen eindelijk in een klooster kon uitbesteden.

Ook vrouwen.
Niet minder dan de mannen toonden de vrouwen zich standvastig tegenover rechter
en beul. Wendelmoet Claesdochter, een vrome weduwe van Monnikendam, werd in
1527 ter dood veroordeeld, omdat ‘si gevonden was in een misgeloove van het
sacrament, ende dat si onbewegelic daarbi bleef’.
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't Geen, dat ick heb gesproken,
Blijf ick vast by, heeft sy verclaert;
Sy mochten 't vuyr wel stoocken,
Om branden ende roocken,
Sy was daer niet voer vervaert.

Nog bij het schavot werd zij gekweld door een monnik, die haar in de war wilde
brengen, maar de beul sprak haar moed in:
Moeder, was sijn vermelden,
Laet u van God trecken niet.
Sie holp den pulver steken
Selfs tot haren bosem in;
Siet, wat daer is gebleken,
Van selfs is sy gestreken
Tot den pael, als een heldin.
De beul tradt aen om worgen,
Doen sloot sy haer oogen fijn,
Hebbende in 't hert verborgen
Een trooster, niet om sorghen,
Verlanghende thuys te sijn.
Dus lieffelijck ontslapen
Is Wendelmoey in den Heer;
Maar monicken en papen
Die na christenbloedt gapen,
Versaedt worden sij nimmermeer.

Op dezelfde eeuvoudige roerende wijze verhaalt een ander lied van de
verdrinkingsdood van Elizabeth, die in 1549 als lerares der Doopsgezinden was
gevat. Zij werd op de pijnbank gelegd, omdat zij haar medestanders niet wilde
noemen.
Mitsdien beswijmde sij onder de handen,
Dat men seyde: sy is doot bij geval?
Maer sy ontweckt zijnde in de banden,
Sprack: ‘ick ben niet dood, maar leef noch al.’
En wilt ghij dat nòch niet spreken tegen
Hetwelck ghij voor ons bekent hebt hier?
‘Neen ick, sprack sij tot haer, onverslegen,
Maer wilt met mijn doot besegelen fier!’
In Martis, in den jare voorsproken,
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Gaf over haer een oordeel den raedt;
Met drencken hebben sij haer gewroken
Aen dat lief schaepken, die wolven quaat.

Het getal der slachtoffers.
Het getal der martelaren is moeilijk vast te stellen. Men moet niet alleen rekening
houden met hen, die bij gerechtelijk vonnis zijn veroordeeld.
Terecht merkt Bakhuizen van den Brink op: ‘De Hemel alleen kent het getal dier
ongelukkigen, die zonder vorm van proces niet eens door beulshanden, maar in de
- men vergeve het woord - klopjagten van landvoogden, drossaarden en baljuwen
zijn opgeofferd.’
Te Antwerpen en Gent zijn blijkens de archieven dier steden respectievelijk 292
en 158 personen ter dood gebracht om het geloof. Het getal over het gehele land kan
men slechts schatten. Vaak wordt daarbij het cijfer 2000 genoemd, maar het is de
vraag, of dit niet te weinig is.

De Bijbel.
In de kroniek van het St.-Aagtencanvent, een nonnenklooster te Amersfoort, staat
bij het jaar 1547 opgetekend: ‘In dit jaar kwam Gruwel, een kettermeester, tot
Amersfoort van Utrecht, uyt macht van Keyzerl. Majesteyt om de boeken te
ondersoecken, die een ieder binnen acht dagen brengen moste, soo datter veel Bijbels
ende Testamenten gebrogt ende verbrant worden ende de goede Boeken bleven
onbeschadigt.’
Hier wordt de Bijbel nadrukkelijk tegenover de ‘goede boeken’ gesteld. Maar in
1539, toen de Rederijkers te Gent hun landjuweel hadden, was er opgegeven, een
refrein te maken met de stok:
‘Och mocht ic se spreken, ic waer ghepayt.’
De bedoeling was waarschijnlijk, het geval te behandelen in 't amoureuse. Maar
Antwerpen zond een antwoord in ‘in 't vroede’ en beleed, dat de zij, die in haar
omgang troost geeft, niet anders kan zijn, dan de Schrifture. Inderdaad was dàt de
altijd levende bron, waaruit de beweging putte: de studie van de Heilige Schrift.
In 1526 werd bij Jacob van Liesvelt te Antwerpen de eerste volledige
Bijbelvertaling van Hervormingsgezinde zijde gedrukt. Het bleef niet bij die ene
druk en vooral de Nieuwe Testamenten werden ontzaglijk veel verkocht.
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Hèt inwendige licht.
Eén beweging was er in de tijd der Hervorming, die niet de volstrekt-enige betekenis
van de Bijbel wilde erkennen. De Anabaptisten stelden naast en soms bóven de
Schriften het ‘inwendige licht van de Geest’. Als het er op aan kwam, dan bógen zij
zich nièt voor het Woord, maar verweerden zich met wat hun gegeven was, de
stemmen, die zij inwendig hadden gehoord. Heel ver ging in dit opzicht Thomas
Münzer, de geestdrijver, die in Zuid-Duitsland en Zwitserland grote invloed had.
‘Bibel, Bubel, Babel’, riep hij uit. Luther en Zwingli werden door hem leugenaars
en verraders gescholden. ‘Eens droomde ik’, aldus deze profeet, ‘dat ik was in een
schuur, overbevolkt van muizen; ik maakte die alle dood. Dat zijn de vorsten, edelen
en monniken, zij zijn allen in onze handen gegeven.’ De sociale ellende, die overal
heerste, maakte dat de prediking van revolutionair geweld sterke deiningen
veroorzaakte. Vooral door de prediking van Melchior Hoffman kwam dit
revolutionaire karakter naar voren. Hij verkondigde de spoedige komst van het
duizendjarige rijk, waarin de huidige orde van zaken zou worden omgekeerd. Dan
zou het lijden der gelovigen een einde nemen. Zij zouden naar het zwaard grijpen
en een volledige wraak nemen op hun vijanden.
Anneke Jansdochter, die om haar geloof op het schavot stierf, heeft deze stemming
vertolkt in haar Bazuinlied:
Staet op, Zion, wapent u leden,
En maeckt u totten strijdt bereydt;
Want ghij moet eenen wegh betreden
Is maer eens menschen voetstap breydt.
O ghij wachters tot Sion siet in verren,
Mij dunckt, ick sie dat swaert bereydt,
Laet u Basuynen noch eens scherren,
Ofter noch yemant tot Sion in rusten leyt.
Wilt u van des landsheeren vleysch voeden,
So sij deden wordt hen gedaen.
O ghij knechten des Heeren, sijt vroom van moede,
Wascht u voeten in der Godlosen bloede!
Dit loon sullen onse roovers ontfaen.

De kern der zaak.
Wie de verhoren der wederdopers leest, merkt al spoedig, dat het
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niet alleen gaat over de herdoop. Natuurlijk komt ook dat aan de orde. En merkwaardig
zijn de twistgesprekken. De wederdopers ontkennen dat zij herdopen. De kinderdoop
is geen doop. Als Elizabeth, waarvan hier boven sprake is, gevraagd wordt, waarom
zij zich liet herdopen, antwoordt zij:
‘Neen niet wéér ben ick daer toe gecomen,
Alst ééns, op mijn geloof, was geschiet.’

Maar de verhoren gingen ook, met nadruk, over de vleeswording van Christus. De
wederdopers leren, dat Christus geen vlees en bloed heeft aangenomen uit de maagd
Maria, doch zijn lichaam heeft meegebracht uit de hemel, en slechts door het lichaam
van Maria is dóórgegaan. En dit hangt samen met een andere kwestie. Wat Christus
doet, is geen hérschepping, maar een niéuwe schepping. De wereld ligt niet in het
boze, maar is radicaal boos, ten dode opgeschreven. Reformatie is onmogelijk. Alleen
vernietiging brengt bevrijding. Dus is de Wederdoperij geen reformatorische stroming
náást Lutheranisme en Calvinisme, maar een beweging. die alle reformatie onmogelijk
acht.

In de Nederlanden.
Melchior Hoffman heeft een tijdlang gewerkt in Oost-Friesland, en ook een tocht
gemaakt door ons land. In Leeuwarden predikte Sicke Freerksz., een kleermaker uit
Emden, het nieuwe geloof en werd daarom op de Brol onthoofd. Door zijn sterven
kwam Menno Simonsz., pastoor te Witmarsum, tot nadenken en ging spoedig in
Doperse richting.
Hoffman had eerst verklaard, dat Straatsburg het middelpunt van het nieuwe
koninkrijk zou worden. 144000 predikers zouden vandaar uit de wereld doortrekken
om de volken te waarschuwen voor de komende dag der wrake. Toen zijn
voorspellingen niet in vervulling gingen, heette het, dat de Here Straatsburg verworpen
had. Munster werd nu de uitverkoren stad. De burgers, die niet met de Anabaptisten
meegingen, werden uit de stad geworpen (1534). Voortaan heerste Jan Matthijsz.
van Haarlem met onbeperkte macht, voerde gemeenschap van goederen in, en zond
zijn boden naar alle windstreken, om de aanhangers te verzamelen. ‘En zo wie een
mes heeft of een spiets, of een handbus, die neme ze mede, en die ze niet heeft, die
kope ze.’
Vooral in ons land vond de oproep gehoor. Bij scheepsladingen
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trokken zijn aanhangers naar Westfalen. Drieduizend mannen, vrouwen en kinderen
uit Holland verzamelden zich bij het Bergklooster bij Kampen, maar door een te lang
oponthoud op zee had de regering maatregelen genomen. Allen werden gearresteerd.
De regering in Brussel eiste, dat allen, die twaalf jaar of ouder waren, zouden worden
gedood.
Maar zulk een bloedbad ging het Hof van Holland te ver.
De centrale regering hield vol, tot zij eindelijk, nadat velen ter dood waren gebracht,
er in berustte, dat de overigen gratie kregen, op voorwaarde van openbare boete.

Gewelddaden.
In de winter van 1534 op 1535 nam de spanning toe. In Munster leidde het bewind
der Wederdopers tot hevige uitspattingen. Na de dood van Jan Matthijsz. kwam de
leiding in handen van Jan Beukelsz. van Leiden en Knipperdolling. De eerste nam
de titel aan van ‘bij Gods genade Koning van het nieuwe Israël’. Met de koningskroon
op het hoofd, een gouden keten om de hals, waaraan een wereldbol hing, hield hij
rechtszitting op de markt, waar de troon van David stond opgericht. De veelwijverij
werd ingevoerd. Tegen Kerstmis kwamen enige gezanten uit Munster naar de
Nederlanden en verspreidden er duizenden exemplaren van een geschrift, ‘eyn gantz
troestlich bericht van de wrake unde straffe des Babylonischen gruwels’. Vier banieren
zouden er worden opgericht: één in Holland en Waterland, één in West-Friesland,
de derde in Gulik en de vierde in Limburg. In Groningen nam een schoenmaker de
leiding, die zich in zijn waanzin voor de Christus, en later voor God de Vader uitgaf.
Zijn volgelingen zouden met hem trekken naar Munster, maar toen een van hen begon
te twijfelen aan de roeping van de voorganger, zakte ineens de geestdrift en vluchtte
men naar alle kanten.
In Friesland kreeg de zaak een dreigend karakter. Daar verzamelde Jan van Geel
zijn aanhangers bij Tzum en maakte zich meester van het aanzienlijke klooster
Bloemkamp tussen Hidaard en Hartwerd. De monniken lieten zij gaan, nadat
bekeringspogingen waren mislukt. Eerst na een hevig bombardement gelukte het de
stadhouder, het klooster in te nemen. Over de gevangenen hield hij een hard
strafgericht; de mannen werden onthoofd en de vrouwen in het Hempensermeer
verdronken. Jan van Geel was ontsnapt.
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Dweperij.
Aan een der bovenste schoorbalken in de Nieuwe Kerk te Amsterdam stond vroeger
aangetekend:
In 't jaer vijftienhonderd vijf en dertich,
wilt dit onthouwen,
Liepen hier naeckt mannen ende vrouwen.

Dit slaat op de dwepende demonstratie onder leiding van Hendrik Hendrikszoon
Snijder. Hij was in een koude februarinacht met enige aanhangers, mannen en
vrouwen, vergaderd in een huis in de Zoutsteeg.
‘Henrik, vier uuren agtereen, met preeken en bidden hebbende doorgebragt, ontdeed
zig van zijnen stormhoed, zijdgeweer, harnas en kleederen, en wierp alles op 't vuur,
drijvende “dat al wat uit de aarde voortgekomen of gemaakt was, door 't vuur verteerd
moest worden”. Toen hij daar moedernaakt stond, beval hij den anderen, zijn
voorbeeld te volgen, gelijk beide vrouwen en mannen deden. 't Smeulen en stinken
der kleederen had de vrouw van den huize, die te bedde lag, doen ontwaken. Zij
begaf zig naar boven, daar zij 't naakte gezelschap vondt, en terstond bevel kreeg,
om zig ingelijks te ontkleeden, gelijk zij deed. Niemant wist toen nog wat Hendrik
de Snijder verder voorhadt. Doch 't leed niet lang, of hij belastte den misleiden hoop,
hem te volgen, en te roepen, gelijk hij roepen zou. Met strijkt hij ter deure uit, en de
overigen hem na, straat op straat neder, de halve stad rond, onder een vervaarlijk
gehuil van wee! wee! wee! de wraake Gods! de wraake Gods; de wraake Gods!
Het huis, waaruit zij gekomen waren, en welk wel vast geslooten was, vloog haast
in den brand, die egter, door de buuren, de deur op den vloer geschooten hebbende,
nog gelukkiglijk gebluscht werd.’

De laatste strijd.
De wacht kwam in het geweer, de naaktlopers werden gevat en ter dood gebracht.
Maar nog eens poogden de Wederdopers onder leiding van Jan van Geel in mei 1535
zich van Amsterdam meester te maken. Een kleine vermetele groep overrompelde
inderdaad in de nacht het stadhuis, maar hulp van buiten bleef uit en de opstandelingen
konden zich de volgende morgen niet handhaven. Jan van Geel stelde zich opzettelijk
bloot aan het vuur der belege-
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56. Jan de Bakker-gedenkraam in de Ned. Herv. Kerk te Woerden. Het raam stelt een hagepreek voor,
met in het midden als centrale figuur Jan de Bakker in paars gewaad (kleur der wijsheid). In zijn hand
een opengeslagen bijbel. Aan zijn voeten bloeien witte rozen op vruchtbare groene bodem, symbool
van het bloeiende Protestantisme. Links op de achtergrond het kasteel te Woerden, waar Jan de Bakker
gevangen gezeten heeft. Daarvoor een man met een korte kuipershamer in zijn rechterhand: Kees de
Kuiper, of de rooie cuper, de eerste Utrechtse martelaar. Op de voorgrond een vrouw, aandachtig
luisterend, in tweestrijd; de rozenkrans ontglipt haar hand. Rechts op de achtergrond de Grote Kerk,
waar Jans vader koster was en Jan zelf een gildenaltaar zou hebben bediend. Op de voorgrond een
vrouw met opgeheven gelaat met een kind op haar schoot (het zaad, de toekomst der kerk). Daarachter
een vrouw met een passiebloem in de hand. Zij draagt een gordel van edelstenen: symbool van de
eenheid-in-verscheidenheid van het Protestantisme. Achter haar enkele monniken. Eén houdt een
masker voor zijn gezicht en schijnt te vrezen, dat Jan de Bakker het hem af zal rukken.
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57. Jan van Leyden, ‘koning der wederdopers te Munsters’, naar een kopergravure van H. Aldegrever,
gemaakt in 1536.

58. Het oproer der Wederdopers te Amsterdam in 1535.
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59. Johannes Calvijn op 31-jarige leeftijd.

60. Theodorus Beza
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61. Karel V, naar een gravure van Bartel Beham, gemaakt in 1531.
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62. Het grootzegel van Karel V (Gemeente-archief, Kampen).

63. Karel V doet te Brussel afstand van de regering. Naar een schilderij van J.H. Isings.
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64. Engelbert II van Nassau (1451-1504), erfgenaam van alle Nassause bezittingen in de Nederlanden,
die hij bij zijn dood (hij stierf kinderloos) naliet aan zijn neef Hendrik III, broer van Willem de Rijke
en de vader van René van Chalon.

65. Het testament van René van Chalon met het door hemzelf ondertekende opschrift (Kon. Huisarchief,
Den Haag).
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66. Juliana van Stolberg

67. Willem de Rijke
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68. Prins Willem van Oranje op 22-jarige leeftijd, naar een schilderij van Adriaan Thomas Key.

69. Het slot Dillenburg
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raars, toen alles verloren was. Zo sneuvelde hij en onttrok zich daardoor aan de
barbaarse wreedheden, waarmee zijn aanhangers werden ter dood gebracht. In het
nachtelijk handgemeen was de burgemeester Pieter Kolijn gesneuveld.1)
Ruim een maand later viel Munster de bisschop door verraad in handen, en ging
het rijk van het nieuwe Israël onder in vertwijfelde strijd en bloedige wraak. De
Anabaptisten waren ontmoedigd en verdeeld na de catastrofe. Een deel van hen
keurde voortaan het geweld af, en stelde zich onder leiding van Menno Simonsz.,
Dirk en Otto Filipsz. en Adam Pastor. De Doopsgezinden gingen nu de andere weg.
Niet de wereld vernietigen door geweld, maar haar mijden door een stil en ingetogen
leven. Hier is aansluiting bij de ascese, de arbeidzaamheid en de stille vroomheid
van de Broeders des Gemenen Levens.

De leiding van Genève.
De verwarring en afdwaling van het Anabaptisme maakte de behoefte bij de
Hervormingsgezinden wakker aan klare, Schriftuurlijke leiding. Daarom werd vanuit
de Nederlanden contact gezocht met Calvijn. Het is niet waar, dat in de Nederlanden
een Evangelische Hervormingsgezinde partij was, die een tegenstelling vormde met
het Calvinisme. Het wordt soms zo gesuggereerd. Dan zegt men: de Nederlandse
reformatie was mild van geest, breed van opvatting; toen kwam het Calvinisme, hard
en exclusief, en het heeft de Nederlandse reformatie verdrongen. Afgezien van het
volstrekt onjuiste oordeel, dat op die wijze over het karakter van het Calvinisme
wordt geveld, is het ook overigens onwaar. De Nederlandse leiders hebben opzettelijk
contact met Calvijn gezocht. Toen Ds. Micron te Norden in Oost-Friesland zich
voornam, tegen het Doperse standpunt te schrijven, wendde hij zich tot Calvijn om
advies. Uit een van zijn brieven blijkt, hoe de gemeente te Norden ook in de gebeden
met Genève meeleefde. Menso Poppius van Oosterzee stond in verbinding met
Calvijn en verzocht hem om hulp en aanbeveling voor het schrijven van een boekje,
waarin hij de mensen in de Noordelijke Nederlanden wilde opwekken tot openlijk
betoonde trouw. Tal van Nederlanders hebben in Genève gestudeerd. De grote stroom
kwam in de tijd van Beza, de opvolger van Calvijn. Maar in de dagen van de
Hervormer

1) Volgens Dr. J.C. Rullmann een voorzaat van Dr. H. Colijn.
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waren er reeds mannen als Petrus Dathenus, Guido de Bres, Gaspar van der Heyden,
Marnix van St.-Aldegonde en zijn broer Jan van Toulouse.
‘Calvijn heeft hier grote invloed geoefend, niet doordat hij zelf die met
opzet gezocht heeft, maar doordat zijn werk hier al vroeg bekend is
geworden, en toen Nederlandse hoofden en harten zich terstond en bij
toeneming tot die opvatting van de Reformatie voelden aangetrokken. Wat
door Gods genade juist aan haar in bijzondere mate gegeven was: die
besliste erkenning van Gods souvereiniteit, die onvoorwaardelijke
onderwerping aan de Heilige Schrift, die diepte in de opvatting van de
Waarheid, die klaarheid in haar formulering, en die onbeperkte toepassing
op het leven; dat heeft door diezelfde genade juist hier bijzonder weerklank
gevonden. Van de Nederlandse Reformatie is het eigen karakter, voor
zoveel men daarvan spreken kan: niet de godsdienstige oppervlakkigheid
van het Humanisme, niet de nuchtere verstandelijkheid van het zogenaamde
Zwinglianisme, niet de traagheid van het kerkelijk Conservatisme, noch
ook de losbandigheid of de bandeloosheid van het Anabaptisme of het
Libertinisme, maar veeleer het beginsel dat dat alles reeds vroeg
overwonnen heeft, het beginsel dat belichaamd was in het Calvinisme,
naar de diepe, veelomvattende zin van het woord. Langs allerlei wegen
en door allerlei middelen heeft de leiding Gods gelijktijdig Zijn Kerk in
de Nederlanden en Zijn dienaar in Genéve als het ware voor elkander
gevormd, op elkander doen passen, tot elkander gebracht, aan elkaar
verbonden.’
(Prof. Dr. F.L. Rutgers)

Geschriften van Calvijn.
Sommige geschriften van Calvijn waren speciaal voor de Nederlanden bestemd. Hij
schreef toch een uitvoerige wederlegging in twee delen tegen Albrecht Pigghe van
Kampen, een Roomsgezinde, een gunsteling van de Paus, die tegenover Calvijn de
leer van de vrije wil verdedigde. Verder tegen Balduinus, die zijn best deed om
Calvijn zoveel mogelijk te belasteren. Balduinus is een tijdlang huisgenoot van
Calvijn geweest en heeft heimelijk in diens correspondentie gesnuffeld. Maar zijn
beschuldigingen hebben niets om het lijf. Deze Balduinus wilde de Nederlandse hoge
adel gebruiken voor een slap reformatorisch program, geschikt voor ‘zo'n
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middenman’. Scherp was de discussie met Dirk Volkertsz. Coornhert, de Haarlemse
Humanist, die door sommige schrijvers verdraagzaam werd genoemd, omdat zij
meenden, dat iemand recht op dat praedicaat heeft, als hij gelijkelijk op Roomsen
en Calvinisten gebeten is.
Bovenal was Calvijn óók in de Nederlanden de leider door zijn Institutie. Zij
verscheen in 1536. Terstond bereidde Calvijn een Franse vertaling voor: hij wilde
niet alleen tot de geleerden spreken, maar ook tot het volk. De Franse vertaling is
een meesterstuk uit taalkundig oogpunt en het moderne Frans is mede aan deze bron
ontsprongen. Tijdens het leven van Calvijn beleefde de Latijnse uitgave tien drukken
en de Franse vijftien.
‘Niet uit trots, maar uit erkentelijkheid heeft de schrijver kunnen zeggen, dat hij
in de hele wereld geestelijke kinderen bezat. In de ogen van een Hollander uit de
XVIIe eeuw was de “Institutie” een werk dat uit de hemel gevallen is: van de
raadsheer in het hoogste gerechtshof tot de koetsiers en de schippers zijn allen
doorkneed in de calvinistische theologie, lezen allen, dag en nacht, die “gulden
Onderwijsingh in de Christelijcke religie” over.’ In de 18de eeuw schrijft Bayle nog:
‘Nooit is een boek zo algemeen geweest als dat.’ Sommige exemplaren zijn weelderig
gebonden met gouden sloten. Andere dragen het stempel van de tijden der vervolging:
ze zijn onder vloeren, op zolders verborgen geweest; de eerste bladzijde is er uit
gescheurd, de naam van de schrijver weggekrabd of geknipt, om aan vernietiging te
ontkomen. De oudste uitgaven zijn gedeeltelijk op de brandstapels verteerd. De
tegenstanders hebben namelijk niet alleen vurig weerlegd, maar ook veroordeeld en
willen doen verdwijnen, wat een van hen noemde: ‘De Talmoed der ketterij,
samenraapsel van al de dwalingen van het verleden en ...... van de toekomst.’

Levensstijl.
Het Calvinisme heeft karakters gevormd en aan het leven stijl gegeven. Stijl betekent
evenwicht en wetmatigheid. Er is geen plaats voor bonte banaliteiten. Het Calvinisme
is sober, maar somber is het niet. Het is eenvoudig, maar niet bekrompen. Bovenal
is het volhardend en consequent.
De vurige, seignurele Hugenoten, de koppige, stroeve Schotten, de dappere,
gemoedelijke Afrikaners, de zakelijke ondernemers in het polderland, onze
vastberaden pioniers in de tropen, de zwijg-
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zame werkers op het land, onder hoge èn lage daken, zij allen hebben iets van de
Calvinistische stijl.
Meen niet, dat het Calvinisme een welsluitend systeem betekent, dat waarheden
combineert als de stukken van een legkaart. Veeleer is het zo, dat èn bij Calvijn èn
bij zijn geestelijke kinderen er tweeërlei belijdenis is, die door een verstandelijke
redenering niet onder één formule kan worden gebracht. Er is een belijdenis van de
volstrekte afhankelijkheid van de mens en tegelijk een aanvaarden van de volle
persoonlijke verantwoordelijkheid. Er is het pelgrimslied, dat naar Jeruzalem verlangt
en over dit leven spreekt als van een gestadige dood, en tevens een werken op deze
aarde als op Gods akkerland en een volledig aanvaarden van dit leven als Gods heilige
gave.

Het verzet.
En dan wordt niet meer aan ‘vervolg'ren en soldaten in lange duldzaamheid het
weerloos hoofd geboon’.
Omstreeks 1560 wordt in Calvinistische kringen in de Zuidelijke Nederlanden
reeds de vraag besproken, of het niet geoorloofd is, geweld met geweld te keren, en
de gevangen broeders te bevrijden.
Na Calvijn krijgt Beza de leiding in Genève. Gedurende zijn rectoraat hebben
minstens 273 Nederlanders in Genève gestudeerd. Hij heeft in zijn pittig geschrift
De Jure Magistratuum in subditos et Officio subditorum ergo Magistratus1) het
vraagstuk van het verzet behandeld. Het boek heeft een dubbel motto. Voor de
vorsten: Dient de Here met vreze en verheugt u met beving. Kust de Zoon, opdat Hij
niet toorne, en gij op de weg vergaat, wanneer Zijn toorn maar een weinig zou
ontbranden. Voor de onderdanen: Zijt dan alle menselijke ordening onderdanig, om
des Heren wil.
Met een lange rij Schriftuurplaatsen toont Beza aan, niet maar, dat de onderdanen
een beroep mogen doen op de mildheid of gematigdheid van de vorst, maar dat zij
de plicht hebben, gehoorzaamheid te weigeren, zodra hij iets gebiedt, dat inpium of
iniquum is (respectievelijk in strijd met de eerste of tweede tafel der wet).
En hij concludeert: ‘En dus volgt, dat de volken niet geschapen zijn ter wille van
de magistraat, maar omgekeerd de magistraten

1) Over het recht van de magistraten ten opzichte van de onderdanen en over de plicht van de
onderdanen jegens de magistraten.
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ter wille van het volk, zoals de herder er is om de kudde en niet de kudde om de
herder.’
Dat is de conclusie, die in 1581 leidde tot de ‘afzwering van Philips’.
De standen hadden zich telkens weer verzet tegen de Bourgondische en Habsburgse
dynastieën; zij hadden zich beroepen op hun privilegiën. Nu klinkt een nieuwe
klaroen; nu gaat het om de rechten van het ganse volk; nu gaat het om
onvervreemdbare rechten, die de Schepper zelf gaf; nu slaan de trommen de
vrijheidsmars.
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H. Algra
De worsteling om de vrijheid
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1. Nationaal verzet en verderfelijke aarzeling
Dezelfde lijn.
In 1555 volgt Philips II zijn vader op in de Nederlanden. Toch was zijn positie formeel
anders dan die van Karel V. De laatste was keizer van het Duitse Rijk en tegelijk
hertog van Brabant, graaf van Holland, enz. Philips II was geen keizer; zijn oom
Ferdinand ontving de keizerskroon.
Men heeft ook nog een ander verschil willen constateren. Karel V wordt dan de
goedmoedige landsvader, in de Nederlanden geboren en opgevoed, levend onder de
landzaten als hunner een. Philips II is de Spanjaard, de vreemdeling, hoog en
afgemeten, met een innerlijke vijandschap jegens zijn onderzaten, die hij niet verstaat.
Maar ook deze tegenstelling is niet beslissend.
De hoofdzaak is, dat Philips II de politiek van zijn vader voortzet. Het systeem
verandert niet. De Habsburgse politiek blijft. En of de vorst dan oubollig is of een
nijdas, een vierkante kin draagt of een ronde, van kinderen houdt of niet, dat zijn
allemaal bijkomstige dingen. Het systeem beslist.

De vreemde schim.
Intussen, Philips II is voor ons wel volstrekt een vreemdeling. Misschien is hij voor
zijn naaste omgeving ook wel een raadselachtige figuur, zoals Johan Brouwer hem
tekent in zijn ‘Filips Willem’.
Drie silhouetten zijn het, die achter zijn gestalte worden gezien. Allereerst zijn
vader, met de nimbus van de keizerlijke macht, de grote heerser, de man van de vele
koninkrijken. Philips II heeft met het beeld van zijn vader voor ogen, steeds een hoge
opvatting gehad van zijn vorstelijke waardigheid.
Dan zijn daar de omtrekken van Ignatius de Loyola, de stichter van de orde der
Jezuïeten. Inderdaad, Philips II is een echte Jezuïet, volhardend en fel, onmeedogend
en sluw. En ten slotte is er op de achtergrond de gestalte van zijn tijdgenote, Theresia
van Avila, de vrouw van strenge ascese, vrome overpeinzingen en verheven visioenen.
De hoofdfiguur van de Spaanse mystiek. En Philips was vroom naar Rooms-Spaanse
trant.
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Zijn teleurstelling.
Te veel wordt in het geschiedverhaal de periode van 1555 - 1559 met een vluchtige
opmerking afgedaan. Toch zijn die jaren belangrijk. Toen heeft Philips het tot op
zekere hoogte geprobeerd met een ander systeem. Hij was gedwongen in de
Nederlanden te blijven, daar de oorlog met Frankrijk weer was begonnen. Die oorlog
kostte schatten gelds; huurtroepen waren duur. De gewone inkomsten van de landsheer
waren verre van toereikend. Daarom moest Philips zich tot de Staten wenden, telkens
weer, en vragen om een extra bede. Dat leidde tot lange onderhandelingen, tot loven
en bieden, tot discussie over het regeringsbeleid, tot controle van de Staten over het
financieel beheer. In de jaren 1555-1559 tekent zich heel duidelijk de standenstaat
af; de vertegenwoordigers van de drie standen hebben naast en tegenover de landsheer
een zelfstandige positie en hun toestemming en medewerking is noodzakelijk, zal er
iets tot stand komen. Einde 1557 werd een bede toegestaan onder voorwaarde dat
de burgemeester van Antwerpen, Anthony van Straten, met 's konings ambtenaren
de administratie zou voeren en het oppertoezicht houden op het beheer der gelden.
Toen deze bede werd toegestaan, was Spanje reeds failliet gegaan en binnen enkele
maanden volgde Frankrijk dit voorbeeld.
Intussen was het een troost voor Philips, dat hij de oorlog won.
In 1557 werden de Fransen verslagen bij St.-Quentin, en de overwinning werd
vooral toegeschreven aan de dapperheid van Egmond. Het volgende jaar werd nog
schitterender overwinning behaald bij Grevelingen, en weer was het Egmond, die
de erepalm wegdroeg. Zo kon Philips in 1559 een voordelige vrede sluiten te Cateau
Cambresis. Nu werd het eindelijk mogelijk naar Spanje te vertrekken. Nu kon hij
beginnen aan zijn grote levenstaak: de eenheid van geloof herstellen in Europa. De
contra-reformatie, de beweging, waarbij de Jezuïeten met scherpzinnigheid en
fanatisme de leiding namen, zou nu kunnen rekenen op het zwaard van Spanje. En
de triumf van deze beweging zou meteen betekenen de macht en de glorie van Spanje
èn Habsburg.
Maar terwijl dit alles lokte, stuitte de koning opnieuw op de kracht der standen.
In augustus 1559 nam hij plechtig afscheid. Granvelle voerde in sierlijke vorm het
woord voor hem, want zelf was hij het Frans niet voldoende machtig. Het gezag werd
overgedragen aan 's konings halfzuster Margaretha van Parma, een bastaard van
Karel V.
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Bovenal hadden de Staten hun medewerking te betonen in het bestrijden van de
ketterij.
Maar nauwelijks was de rede beëindigd, of het conflict was er. De Staten-Generaal
overhandigden een verzoekschrift met twee concrete wensen. De vreemde
huursoldaten moesten vertrekken, en het bewind moest worden gevoerd in
overeenstemming met de inheemse groten.

De twee programmapunten.
Het is gewenst, deze beide programmapunten nader te bezien.
De vreemde huurtroepen waren een plaag voor de landzaat. Zij waren bovendien
- en dat was gevaarlijker - een instrument in handen van de vorst, die zijn wil met
geweld zou willen opleggen. Dat gold met name van de Spaanse tercio's. De
Spanjaarden waren hooghartig en fanatiek; zij beschouwden zich als paladijnen van
een koning, die onbeperkt gebiedt. Zij hadden een afkeer van de Nederlandse burgerij,
die zo vrijmoedig sprak, zo luidruchtig lachte en zo overdadig at. De Nederlanders
begrepen, dat die vreemde troepen een gestadige bedreiging vormden. Philips heeft
getracht een oplossing te vinden, door Oranje en Egmond tot nominale bevelhebbers
te maken, maar die leenden zich niet tot zulk een manoeuvre. Toen moest hij toegeven
en beloven, dat de vreemde soldaten zouden vertrekken.
En dan het andere punt: regeren in overeenstemming met de groten. Dat is een
vragen om een nationaal bewind. Hier gaat het tegen het acute gevaar, dat de
Nederlanden zullen worden verlaagd tot een Spaanse bezitting, een buitengewest.
De hoge adel wordt beschouwd als de drager van nationale tradities. Maar er is meer.
Eerst hebben de steden, met name de machtige kooplieden in de steden, de vorst
steun geboden tegen de adel, die niet bukken wilde. Een tijdlang had de strijd tegen
de Hoeken dit aspect. Later, als de steden machtig zijn, schaart de adel zich om de
Bourgondische vorst, als zijn trouwe ridderschap. Edellieden commanderen zijn
huurtroepen en bezetten blokhuizen in de steden. Maar nu gaan ze samen, de burgers
en de edelen. Ze vormen samen één oppositie. Een onbevestigde overlevering verhaalt,
dat Philips bij het afscheid Oranje heeft toegevoegd: niet de Staten, maar gij!
De overlevering bevat een kern van waarheid, want de Staten en de hoge adel
hadden elkaar in een nationale oppositie gevonden.
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De Prins.
En na de dood van Karel van Lalaing, de man van het Statengezag, was de natuurlijke
leider van die oppositie Prins Willem van Oranje.
Hij was geboren dinsdag 24 april 1533, 's morgens om bijna 3 uur, op het slot te
Dillenburg. Het eerste kind uit het huwelijk tussen Willem van Nassau en Juliana
van Stolberg, die evenwel beiden reeds eerder gehuwd waren geweest en beiden
reeds kinderen hadden.1) De jonge Willem kreeg later nog 4-maal een broertje en
7-maal een zusje. Zondag 4 mei werd het kind in de slotkapel gedoopt; de mis werd
opgedragen, het Evangelie gepredikt, de doop bediend, Roomse liturgie en Lutherse
preek typeren in deze verbinding de overgangstijd.
Het huis Nassau had reeds lang verbinding met de Nederlanden en was in het bezit
van verschillende heerlijkheden. Hendrik III van Nassau huwde met Claudia van
Châlon, prinses van Oranje. Toen Philibert van Châlon als bevelhebber der keizerlijke
troepen in 1530 in Italië sneuvelde, werd René, de zoon van Hendrik en Claudia,
zijn erfgenaam. Maar ook deze jonge man viel in de strijd, kinderloos, 26 jaar oud.
Hij had bepaald, dat de jonge Willem van Nassau zijn erfgenaam zou zijn. Zo werd
deze knaap in 1544 overgeplant uit het gemoedelijke Dillenburg naar het vorstelijke
Brussel. Karel V had de eis gesteld, dat de erfgenaam in deze landen zou worden
opgevoed. Maar dat niet alleen, hij zou ook volledig aan het gezag van zijn vader
worden onttrokken en onder voogdij worden gesteld van mannen, die zijn
strikt-Roomse opvoeding konden waarborgen. Willem de Rijke heeft in die strakke
en, wat het laatste punt betreft, voor hem kwetsende voorwaarde berust. Zo is de
Prins te Brussel opgegroeid als een aanzienlijke en begaafde Bourgondiër.

Het eerste huwelijk.
Van 1540 - 1548 werd het keizerlijk gezag in de Noordelijke gewesten uitgeoefend
door 's keizers stadhouder Maximiliaan van Egmond, die daartoe op het blokhuis te
Leeuwarden resideerde. Bovendien bekleedde hij militaire commando's, o.a. in de
Schmalkaldische oorlog en was hij kapitein-generaal in de Nederlanden.

1) Juliana van Stolberg had uit haar eerste huwelijk met de graaf van Hanau 3 zoons en 1
dochter; graaf Willem had uit zijn eerste huwelijk 1 dochter.
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De 23ste december 1548 werd hij te Brussel plotseling ongesteld. 's Keizers lijfarts,
Andries van Wezel, kondigde hem aan, dat hij, ‘zoo de regels der kunst niet faalden,
binnen vijf of zes uren moest sterven, en het derhalve raadzaam ware, zijne zaken
te schikken. Zonder te ontstellen, ontbood de Graaf terstond zijn twee voornaamste
vrienden Granvelle en Aremberg bij zich, maakte zijn uitersten wil, en gebruikte den
gewijden ouwel. Hij liet zich daarop geheel geharnast, in plegtgewaad en versierd
met het ordeteeken van het Gulden Vlies naar de groote zaal zijner woning voeren,
waar de bedienden en vele aanzienlijke mannen, op het berigt zijner naderend
verscheiden, waren zamengevloeid, om hem het laatste vaarwel te zeggen. Hij sprak
allen minzaam toe, beval zijn bedienden de Heer van Granvelle en den Graaf van
Aremberg ernstig aan, bepaalde hun gedagtenissen, drukte hun de hand, en eischte
toen den rijkversierden beker, welke hij gewoonlijk bij vrolijke maaltijden ledigde.
Na het schetsen van zijn levensloop gaf hij het ordeteken van het Gulden Vlies
aan Aremberg, om het den Keizer te overhandigen, en wijdde, door twee kamerjonkers
gesteund, de laatste teug aan Karel V, die hem met gunsten had overladen en wien
hij, hoe dikwijls daartoe aangezocht, nimmer ontrouw was geworden, zodat hij zelfs
nooit met Protestanten gedronken had. Hierop dankte hij Granvelle en Aremberg
voor de hem thans bewezen dienst, zeide nogmaals de omstaande Hop- en Edellieden
vaarwel, omhelsde den lijfarts en beval, dat men hem weder te bed zou helpen, doch
gaf onder het nederleggen den geest.’
Eén element ontbreekt in dit schilderachtig verhaal. De stervende graaf heeft n.l.
de wens te kennen gegeven, dat zijn enige erfgename, zijn dochter Anna van Buren,
in het huwelijk zou treden met de Prins van Oranje. Granvelle heeft het huwelijk
krachtig bevorderd, en in 1551, toen de beide jongelieden 18 jaar waren, werd het
te Breda gesloten. De heerlijkheden Buren, Ysselstein, Leerdam en Sint-Maartensdijk
in Zeeland kwamen hierdoor aan het Huis van Oranje. In 1558, toen de Prins van
een diplomatieke zending uit Duitsland terugkeerde, vond hij zijn gade stervende.
Zij overleed vier dagen later. Als ‘pand van onvergeet'lijke echt in schier vergeten
jeugd’ bleef hem zijn oudste zoon, Philips Willem, en een dochter, Maria, die gehuwd
is geweest met de graaf van Hohenlohe. Zij stichtte het weeshuis te Buren.
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In het bos te Vincennes.
En nu luisteren we naar de dichterlijke parafrase van een ovérbekend verhaal. De
jonge weduwnaar Prins Willem is in 1559 in Frankrijk, door Philips gezonden als
onderhandelaar voor de vrede, daarna als gijzelaar.
‘In 't bosch van Vincennes rijdt Koning Hendrik op jacht. Willem van Oranje
nevens hem. Blauwe hemel, groene wouden, zonnegoud in 't loover, frissche
boschgeur, zang der vogels ...... toover der natuur omgeven den gelukkigen gezant,
die in zijn harte juicht om den gewonnen vrede. Hij denkt dat alleen zijn
welsprekendheid vol warmte en waarheidszin, zijn persoon ook, het pleit gewonnen
hebben. Wat is de wereld goed en schoon! Wat een heerlijkheid te leven! Maar daar
rijdt ook de donkere d' Alva als de doodsruiter der Apocalypse over gras en bloemen.
Den Koning hoort hij zijn hart openen aan den hertog. Apparent dirae facies! Met
bonzend hart hoort hij naar 't komplot van twee Koningen tegen hun onderscheiden
onderdanen, hun akkoord tot uitmoorden en vervolgen en uitroeien. Er zal geen
ketterij meer zijn als alle ketters tot assche verbrand worden! Lange lijsten namen
hoort hij, namen van edele, geleerde, rechtschapen, gelukkige menschen en elke
naam beteekent een vonnis tot pijnbank, galg en brandstapel! Dat was dus die schoone
vrede! Daarom liep alles als gesmeerd tusschen die Majesteiten bij Gods genade!
Griezelig! hij kende ze, hij zag ze voor zich, vele van die teweeg geblakerden: blijde,
minnende menschen, dwalend wellicht, maar overtuigd! Vaders, moeders, jonge
dichters, edele bruiden, geleerden, volksmenschen, waarover die vorsten een
Sodoma-vonnis velden. Duizenden, tienduizenden, een heel volk zag zijn starend
oog in Europa's velden staan ten doode gemerkt, als een woud van Vincennes met
al zijn legers groene boomen, geblekt reeds voor het aanstaande vellen, zagen,
branden......
O! ...... de gouden Vrede was rood geworden. Zijn menschenhart sidderend om
menschen, mocht zijn angst niet verwoorden. Het hart verraadt wat het verdedigen
wil als het spreekt op het veld der politiek. Hij zou Willem de Zwijger zijn. Maar
zijn bloed zwoer een rooden eed tegen dat wreede rood: mensch zou hij zijn en de
onmenschelijkheid bekampen, met gulden zegels behangen, met gulden leuzen
overschreven. Hij zou politiek voeren om de menschelijkheid.
Zijn zegel was zijn eed.
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Een eed maakt van één uur een leven.
Politiek had hem van politiek genezen; meer: hem doen besluiten politiek door
politiek neer te kampen en boven de politiek, die menschen gebruikt en misbruikt,
uit te stijgen in de politiek, die menschen dient en eert. Dit zou zijn “luctor et emergo”
worden.
Hij heeft trouw dien eed gehouden.’
Dit verhaal is gefundeerd op 's Prinsen eigen mededelingen in de Apologie. Hij
heeft het, zo verklaart hij, ‘uut des Coninghs Heyndricks eyghenen mondt verstaen’,
dat de hertog van Alva onderhandelingen voerde, om al degenen, die verdacht waren,
‘van de religie te zijn’, in Frankrijk, in deze landen en overal, door de ganse
Christenheid, uit te roeien. De Prins hield zich toen alsof hij van het plan op de hoogte
was, waardoor de koning argeloos voortging ‘een langh ende breedt verhael te doen,
uut 't welcke wy konden ghenoegh afnemen ende bemercken, wat de grondt van 't
gantsche bewerp ende aanslaghen van de Inquisiteurs was’. Toen de Prins dit plan
hoorde ontvouwen, zo verhaalt hij, had hij diep medelijden met zovelen, die tot de
dood gedoemd waren, maar nam zich terzelver tijd ‘met rechten ernst voor, syn
uiterste best te doen, om dit Spaensche gespuys uut den lande te helpen verjaghen’.
Het verhaal is in twijfel getrokken; men heeft gesproken van een geheugenfout
van de Prins. Want het schijnt kwalijk mogelijk, dat er toen een definitief plan van
coöperatie op het gebied van geloofsvervolging tussen Frankrijk en Spanje aan de
orde was. Aan de andere kant was bij Philips deze actie primair, en de vrede met
Frankrijk en zijn huwelijk met een Franse prinses stond bij hem niet los van gedachten
in deze geest.
En in elk geval, de Prins heeft gelijk, als hij in de Apologie schrijft: ‘Maer een
ding willen wy gheern bekennen, dat het blincken ende glinsteren van de vyeren
(vuren), in dewelcke so veel arme Christenen syn ghepijnicht ende gequelt worden,
onsen ooghen noyt so aenghename en is gheweest, als het den Hertoghe van Alve
ende de Spaegniaerts wel verblijt heeft: ende dat wy altijdt gheraden hebben, dat de
vervolghingen in Nederlandt souden ophouden.’

De Consulta.
Wel hadden de Staten gevraagd, dat de landvoogdes het bestuur zou voeren in overleg
met de hoge adel, maar Philips had het anders bepaald. Er kwam een consulta, in de
volksmond een achter-
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raad, een klein college, waarmee Margaretha alles diende te overleggen. Slechts drie
leden zaten er in: Granvelle, bisschop van Atrecht, een bekwaam man, volstrekt
aanhanger van de politiek van de Habsburgers, maar verstandiger en daardoor soms
gematigder dan zijn meester; Barlaymont, weinig meer dan een figurant; Viglius van
Aytta, afkomstig van Swiohum ten Z. van Leeuwarden, een bekwaam rechtsgeleerde,
van hetzelfde principe als Granvelle en slechts tot volgen in staat.
Zo begint de strijd tussen Granvelle en Oranje. De Prins, de leider van de nationale
oppositie; Granvelle, de dienaar van het Spaanse systeem.

De bisdommen.
Het conflict spitste zich toe op de kwestie van de kerkelijke indeling. Tot nu toe
waren de bisschoppen in ‘de landen van herwaarts over’ (zo werden de Nederlandse
gewesten onder de Habsburgers dikwijls genoemd) dun gezaaid. Ten Noorden der
grote rivieren zetelde alleen die van Utrecht. Sommige parochianen vonden hun
bisschop buiten het gebied van Philips; zo stonden de Ommelanden onder de bisschop
van Munster. En een aartsbisschop was er in het gehele gebied niet; de Nederlanden
ressorteerden, op een klein stukje in het Zuidoosten na, òf onder de aartsbisschop
van Keulen òf onder die van Reims.
Philips wilde dit veranderd zien. Hij hoopte, dat een kerkelijke reorganisatie aan
Rome betere kansen zou geven tegen de ‘ketterij’.
Kleine bisdommen met een deskundige bisschop aan het hoofd, dat gaf een
intensieve controle. Maar de reorganisatie, die de koning voorstond, had ook een
politieke strekking. Naar buiten werden de Nederlanden kerkelijk een afgerond
geheel. Naar binnen zouden de grenzen der bisdommen die der gewesten doorkruisen
en daar de betekenis van het gewest als eenheid van volksleven verzwakken.
Maar veel belangrijker was iets anders. Een bisschop is een kerkvorst en hij woont
in een paleis. Er zouden 15 bisschoppen komen en 3 aartsbisschoppen - te Utrecht,
Mechelen en Kamerijk. Wie moest zorgen voor hun onderhoud? De schatkist van
Philips was befaamd om haar berooidheid.
Een commissie, die deze zaak moest regelen, vond onder leiding van Granvelle
een prachtige oplossing. Er waren in de Nederlanden
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rijke abdijen genoeg. Wanneer nu de abt werd vervangen door de bisschop, die de
inkomsten zou genieten, dan kon het klooster op bescheiden voet blijven bestaan en
een prior kon het namens de bisschop besturen. Maar dan zou de bisschop, die in de
rechten van de abt trad, ook diens plaats moeten innemen in de Staten van het gewest.
En wat voor mannen die bisschopen zouden zijn, daarover was geen twijfel mogelijk.
Er waren twee gegevens, die voldoende waren. Tot bisschop zou nooit iemand worden
aangewezen, die geen doctor in de theologie was. Dat betekende, dat de adel geen
kans had. En - de bisschoppen zouden worden benoemd op voordracht van Philips.
Zijn mannen zouden het zijn, die de abten in de Staten zouden verdringen.
In Brabant was het verzet het sterkst. Drie abdijen kwamen daar op de lijst, één
voor de aartsbisschop van Mechelen, die tevens primaat van de Nederlanden zou
zijn en twee respectievelijk voor de bisschoppen van Antwerpen en 's Hertogenbosch.
De abten juist van die abdijen waren gewoon in de Staten van Brabant een krachtig
woord te spreken tegen alle anti-Nederlandse politiek, en juist zij waren geëerde
gastvrienden van de hoge adel. De abt van Afflighem had ten overstaan van alles
wat aanzienlijk was en van vele Duitse gasten Philips Willem gedoopt. Zo werden
de abten in Brabant de woordvoerders van het verzet tegen de nieuwe bisdommen
en zij deden het geheel in overleg met Oranje.

Antwerpen.
Daar lag in Brabant de grote handelsmetropool Antwerpen. De uitgever Petrus
Montanus geeft bij de vertaling van de ‘Beschrijvinghe van alle de Nederlanden’,
een vertaling van een werk van Ludovico Guicciardini, de volgende aantekening:
‘Wij en connen niet laten hier bij te voegen tgene dat Scribanius van de
groote menichte der schepen schrijft. Wij hebben, seyt hy, in de riviere
tot verscheyden reysen twee duysendt ende vijf hondert schepen ghesien,
als de leste op ancker bleven liggende, twee, oock drye weecken, eer zy
aen landt leyden ofte ontlaedden; ende daer en was niet eenen dagh, op
den welcken datter niet ten minste vijf hondert aenquamen of t' seyl ginghen
met alderley waren gheladen: ende wy hebben verstaen datter dickwils
met een ghetyde vier hondert aengekomen zijn. De selve Scribanius voecht
hier by van het ghetal der waghenen, het welck byna ongheloovelijck
schijnt
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te zijn: datter niet eenen dagh en is gheweest of daer en zijn twee hondert
voerwaghenen met volck geladen ghesien: behalven de Hooghduytsche,
Oostersche, Lorreynsche, Fransche lastwaghenen, de welcke alle weken
wel duysent waren, met packen geladen: behalven de boerenwaghens,
alderley provande inde stadt brenghende, dewelcke alle weken over de
thien duysent waren: behalve wel vijf hondert Cotsiên, tot recreatie, oock
tot overdadicheydt ende pracht gheeygent. Het welck voorwaer t'samen
een seer groot ghetal uytbrenght.’
Het was of die schepen meebrachten uit alle oorden een voorkeur voor nieuwe
denkbeelden en de afkeer van geloofsdwang. De inquisitie was in Antwerpen gehaat.
Het bruisende leven van deze stad wilde zich niet laten reglementeren door een
Spaanse zeloot. En een bisschopszetel binnen zijn muren, dat nooit!

Granvelle.
Heel het groeiende verzet richtte zich tegen Granvelle. Hij was kardinaal geworden
en had daardoor de voorrang gekregen in de Raad van State; hij zou de abt van
Afflighem vervangen in de Staten van Brabant, omdat hij bestemd was voor de
aartsbisschoppelijke zetel te Mechelen. Die vreemdeling moest uit de Nederlanden
verdwijnen, zo was de eis, die ‘roode duivel’, ‘dat Spaanse varken’, ‘dat paapse
uitschot’.
In 1563 schrijven Oranje, Egmond en Hoorne aan de koning, dat zij de
vergaderingen van de Raad van State niet meer willen bijwonen, zolang Granvelle
blijft. Het was slechts een scherper herhaling van wat zij reeds in 1561 hadden gemeld.
Maar nu hebben zij een ligue gevormd, en al de Vliesridders zijn er bij, behalve
Barlaymont. Hij dacht er eerst ook over om in de oppositie te gaan, maar hij had een
talrijk gezin, en Margaretha wees er hem op, dat hier nieuwe promotiekansen kwamen
voor zijn zoons.
Maar de ligue zette door; de toestand in Brussel werd onrustig; de landvoogdes
werd achterdochtig jegens Granvelle. Philips besloot voorlopig toe te geven. De
kardinaal kreeg verlof, naar Bourgondië te gaan om zijn oude moeder te groeten en keerde niet terug. Egmond had een zijner bedienden in het gevolg gesmokkeld,
om te zien of Granvelle werkelijk ging.
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De bisdommen.
En de koning accepteerde &`nog een nederlaag. Hij moest er van afzien, de abten
uit de Brabantse steden door de bisschoppen te verdringen. De abdijen behielden de
vrije keuze van hun abten en konden volstaan met de betaling van een afkoopsom.
Intussen kwamen na verloop van tijd de bisschoppen in functie. Het bleek, dat de
keuze der personen voor een deel zeer ongelukkig was. Er waren bekrompen,
schraapzuchtige heren bij. En Sonnius, de bisschop van Den Bosch, hoewel overigens
niet de slechtste, werd verwelkomd met een gedichtje, dat ‘onder den gemeynen man
ginck’:
O bisschop Sonnius, die ten Bosch sijt,
Uwen name is zeer benijt,
U rijck is van geender weerden,
In hemelrijck noch op eerden;
Gij eedt huyden ons dagelicxs broot,
Ons wijfs ende kinderen hebbent groot noot.
O Heer, ghij, die daer in den hemel sijt,
Maeckt ons doch desen bisschop met zijn insettinge quyt,
En laet ons in geen becoringhe vallen,
Maer verlost ons van de geschoren allen.

Een instructie.
Toen Granvelle vertrokken was, toonden de adellijke leden van de Raad van State,
Oranje bovenal, hun ijver. Margaretha stond een tijdlang onder hun invloed. En zij
stemde er mee in, dat Egmond naar Spanje zou gaan, om de koning in te lichten over
de stand van zaken. Viglius had een instructie ontworpen, mager en vaag. Maar toen
stond Oranje op, en hield een redevoering, die uren duurde. Hoe is het toch mogelijk,
dat men hem ooit de als smaad bedoelde bijnaam heeft gegeven van De Zwijger? En
hoe is het mogelijk, dat zijn vereerders in later eeuwen hem met die naam zijn blijven
noemen? Oranje sprak, en zijn woord luidde een nieuw tijdperk in. Hoe zijn
redevoering insloeg, wij weten het uit het merkwaardige feit, dat het Viglius was
alsof hij een stoot in de borst kreeg. Hij ging als een geslagen man naar huis, en
dezelfde nacht kreeg hij een beroerte. Slechts in een kort overzicht bleef de rede
bewaard.
‘De koning dwaalt (zo besloot hij) als hij meent, dat Nederland, te midden
van landen, waar godsdienstvrijheid bestaat, voort-
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durend de bloedige plakkaten verdragen kan; evenals elders zal men ook
hier oogluikend veel moeten toelaten. En hoezeer ik aan het katholieke
geloof gehecht ben, ik kan niet goedkeuren, dat vorsten over het geweten
van hun onderdanen willen heersen en hun de vrijheid van geloof en
godsdienst ontnemen.’
Hier wordt beginsel tegenover beginsel gesteld. Dat is een oorlogsverklaring aan de
koning. Want het was zijn levensideaal, vrije mensen te binden en te knechten. Hij
achtte het een geloofsdaad, als hij te vuur en te zwaard over de conscientiën trachtte
te heersen. Hier wordt Oranje voor het eerst tot een groot man in de historie, want
hier wordt hij drager van een beginsel.

Egmond naar Spanje.
Toen Egmond naar Spanje vertrok, was zijn instructie in de geest van Oranje
gewijzigd. Dat wil zeggen, er stond nu duidelijk in, dat men over de geloofsvervolging
bezwaard was. Sommige edelen achtten het overbrengen van deze boodschap niet
zonder gevaar: zij tekenden een verklaring, dat zij Egmond zouden wreken, als hem
enig leed geschiedde. Maar het viel anders uit. Het werd bijna een operette. De ijdele
en onpolitieke man werd feitelijk door Philips als een kind behandeld; hij werd met
vriendelijkheden en geschenken overladen en kwam zeer voldaan terug. Maar toen
de vrienden hem in het nauw brachten en vroegen, wat de koning nu precies beloofd
had, toen werd het Egmond duidelijk, dat hem zand in de ogen was gestrooid. En
niemand was meer over deze handelwijze van de koning gebelgd dan hij. Het bescheid
van 's konings zijde was mager. Als men meende, dat een andere methode bij het
bestrijden van de ketterij meer succes zou hebben, dan verwachtte hij bericht.
Margaretha, voorgelicht door de prelaten, gaf in overweging, een geheime instructie
te zenden aan de rechters, dat ze met onderscheid te werk moesten gaan, door te
letten op leeftijd en stand. De Raad van State weigerde zich hiermede in te laten.

De brieven uit Segovia.
Eerst een half jaar nadat het advies was verzonden, kwam het antwoord. De koning
had niets te gelasten, dan onverbiddelijke hand-having der bloedplakkaten. Feitelijk
was hiermee de situatie voorgoed bepaald. Dit was een uitdaging, allereerst aan
Oranje. Dit
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antwoord staat lijnrecht tegenover wat deze in de Raad van State had gezegd. De
landvoogdes was over het straffe antwoord onthutst; Viglius gaf de raad, het voorlopig
niet te publiceren. Maar de groten dreven door, dat het wèl geschiedde. Zij wilden
de kaarten op tafel zien. En - later heeft de Bloedraad er Egmond bovenal een verwijt
van gemaakt, dat hij zo sterk had aangedrongen op publicatie van des konings bevelen.
Het lijkt een onbillijk verwijt, maar het is ingegeven door de wetenschap, dat de
publicatie van de brieven het begin is van het verzet, dat groeide tot opstand en dat
eindelijk leidde tot het winnen van de vrijheid.

Stuwende kracht.
Het verzet openbaarde zich ook in het aanslaan van allerlei publicaties. Van sommige
werd de copie aan de koning gezonden, waardoor de inhoud voor het historisch
onderzoek bewaard bleef. Soms klinkt er een dreigende toon in. En al duidelijker
klinkt het: wij dwalen niet, wij voegen ons naar Gods Woord, en als de koning ons
bestrijdt, dan dwaalt de koning!
Het zijn de Calvinisten, die spreken. Op het jaar 1566 tekent Bor aan, dat er een
geschrift in omloop kwam, inhoudende de 37 Geloofsartikelen, de confessie, opgesteld
door Guido de Brès. En een open brief aan de koning ging vooraf. Zij bidden voor
de koning, zo verklaren zij; altijd zijn zij bereid schatting en tol te betalen. ‘De
banninghen, ghevanckenisse, pijnbancken ende 't bloet haerder broederen betuighen
wel haer begeerte ende gesintheyt niet vleeschelijck te zijn, dewijle sy na den vleesche
wel ghemackelijker zijn mochten sonder deze leere voor te staan...... Zij bieden den
rugge de slagen, de tonge de menschen, den mondt den breydelstocken, ende het
gantsche lijff den viere.’ Maar zij kunnen niet anders, dan volharden in hun geloof.
Want zij zijn ‘verschrickt van het dreygement Jesu Christi die daer seyt dat hij hen
sal verlochenen voor Godt sijnen Vader, so sij hem voor de menschen verlochenen’.
Daar stuit alle geweld van de overheden op af. Intussen - zij weten van de spanning,
die er heerst, als de brieven uit Segovia nog worden verwacht. Toen werden er reeds
maatregelen genomen. In de zomer van 1565 hadden zij reeds contact met sommige
edellieden, vooral met Lodewijk van Nassau, de jongere broer van de Prins.
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Het verbond der edelen.
Toen, in dezelfde zomer, hadden in Spa de eerste besprekingen plaats, die leidden
tot het verbond der edelen. Met graaf Lodewijk van Nassau confereerden Jan van
Marnix en Nicolaas de Hames, wapenheraut van het Gulden Vlies; verder Gilles le
Clercq van Doornik, die de rijke burgerstand vertegenwoordigde. Deze drie ijverige
Protestanten bespraken met Lodewijk van Nassau plannen tot oprichting van een
ligue tot bescherming van de gewetensvrijheid. Zolang de brieven uit Segovia niet
gekomen waren, bleef het afwachten. Maar toen werd er doorgetast. In november
werd in Brussel in het huis van de graaf van Kuilenburg, Floris van Pallandt, op de
paardenmarkt1), een samenkomst gehouden van een dozijn edelen. Jan van Marnix,
die met zijn jongere broer Philips in Genève had gestudeerd, was de hoofdpersoon.
Er werd eerst een stichtelijk woord gesproken en een gebed gedaan door Franciscus
Junius, een der moedigste Calvinistische predikers. Hij is het, op wie Da Costa
zinspeelt, als hij zegt:
Een wijl nog! en het woord
van Vrijheid, 't woord van Heil is door 't geweld gesmoord,
maar niet die liefde, die geen waat'ren kunnen blusschen,
geen graf verslinden, die ook nu de Juniussen
ontsteekt, en drijft om, meer dan immer onvervaard,
't geloof te prediken, dat harten wederbaart,
in huizen, van den gloed der markt - en martelvuren beschenen.

Een zinspeling, waarbij de dichter aantekent: ‘Zoo vóór, als in en na de dagen der
openbare preek was Franciscus Junius (François du Jon) een der uitnemendste
geloofshelden der Hervorming in de Nederlanden. Later een der eerste sieraden der
Leidsche Hoogeschool, stond hij in zijn jeugd en manlijken leeftijd steeds op de
meest beslissende en hachelijke plaatsen in het werk der prediking. Zijn prediking
te Antwerpen in een huis, door de vlam van de houtmijt verlicht, waarop zijne
geloofsbroeders den marteldood stierven op datzelfde oogenblik, is slechts één onder
de vele daden van Christenmoed, die zijn werkzaam leven onderscheiden.’
Nadat Junius had gebeden, vingen de besprekingen aan tot vorming van het
verbond. Zij werden enkele dagen later voortgezet, en zo werd in het huis van Nicolaas
de Hames het verdrag

1) Dit huis is later door Alva geslecht.
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getekend. Het stuk stond op poten. Het is waar, de adel ging nog niet zover als de
radicale Calvinisten. Dáár groeide reeds de overtuiging, dat men zich tegen de koning
moest keren, met gewèld! Het optreden van de adel had mede ten doel, die felheid
te temperen. Maar toch spraken de verbondenen in hun akte een taal, die de groten
nog niet hadden geuit. ‘Een hoop vreemdelingen’, zo werd verklaard, had de koning,
onder de schijn van geloofsijver, overgehaald om tegen zijn eed de inquisitie in te
voeren. De inquisitie, ‘die welcke niet alleenlijck is onrecht ende contrarie allen
rechten geestelijcken ende wereltlijcken, ende verre te boven gaende die aldergrootste
barbarie die oyt gepractiseert is gheweest onder die Tyrannen’, maar die ook zou
komen te strekken tot oneer Gods en tot volkomen desolatie van de ganse
Nederlanden. De inwoners van deze landen zouden door de inquisitie worden gemaakt
tot eeuwige en ellendige slaven. Er zou geen recht meer zijn en geen veiligheid, voor
niemand...... Daarom verbonden zij zich plechtig onder ede, om met al hun macht
de inquisitie te weerstaan, opdat die niet zal worden ingevoerd onder wat mom of
voorwendsel ook.
Het stuk werd getekend door een groot aantal edelen. Vele geschiedschrijvers
hebben de adel onrecht aangedaan. Zij hebben gezegd: toen het er op áánkwam, en
de strijd begon, week de adel terug. Die bewering is in haar algemeenheid onjuist.
Een deel van hen trachtte later tevergeefs de weg terug te vinden. Maar velen zijn er
toch, die aan de spits bléven van het verzet, die later troepen wierven voor de Prins,
de Watergeuzen commandeerden, en altijd weer zochten in versterkte steden vaste
voet te krijgen. Dat laatste lag reeds dadelijk in de bedoeling en daarbij werd in de
eerste plaats aan Antwerpen gedacht.

Smeekschrift.
Maar de Prins wilde nog geen geweld. Hij is hoogstwaarschijnlijk van het begin af
in de plannen der edelen ingewijd geweest. En principieel had hij tegen hun plannen
geen bezwaar. Doch hij wist, dat Egmond niet tot verzet tegen de koning te bewegen
was en zonder Egmond zag hij geen kans. Egmond heeft alle verzet tegengehouden.
Een merkwaardige loop der historie: hij, die in gemoede de koning trouw bleef, moest
later sterven op het schavot. En de halfslachtigen, die bleven aarzelen, zij verbeidden
hun eigen verderf. Alleen zij, die geen aarzeling kenden, die hard en veer-
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krachtig waren als staal, zij kregen een naam in de historie. Hoort Hendrik van
Brederode er bij? Groen had het niet op hem, want het was zo'n losbol. Bakhuizen
van den Brink hield van hem, ‘dien geuzenaanvoerder, die iets van den luchtigen
rederijker in zijn aard had’. Een volksman, wiens geestige gezegden bekend werden,
wiens kwinkslagen in dagen van verdrukkingen het volk deden lachen. Op een
regeringsmaaltijd te Amsterdam bracht de schout, berucht om zijn wreedheid, een
dronk uit op Brederode: ‘Ik breng 't u Breeroo’; en deze dadelijk: ‘Ik dank u, Nero’
(Kernkamp).
Deze Brederode ging mee aan de spits, toen de edelen in april 1566 te Brussel het
smeekschrift aanboden aan de landvoogdes. Niet zonder vreze werden zij verwacht.
Zou hun komst niet een demonstratie zijn van de dreigende macht van de adel?
Zouden de heren niet in staat zijn, de benden van ordonnantie, d.w.z. de ruiterij, die
door adellijke officieren werd gecommandeerd, in de stad te brengen? Zouden zij
aan de landvoogdes hun wil niet kunnen opleggen? Het viel mee. De groten hadden
tot matiging aangespoord. En reeds vooruit stond het vast, dat Margaretha een
tegemoetkomend antwoord zou geven. De vijfde april 1566 trokken een 400 edelen,
in rijen van vijf, naar het Hof van de landvoogdes. Brederode voerde het woord en
bood een request aan. Twee zaken werden daarin verzocht. Vooreerst, Qat de
landvoogdes dat smeekschrift onverwijld door een speciale gezant aan de koning
zou kenbaar maken. Dat werd grif toegestaan en Bergen en Montigny werden door
de landvoogdes afgevaardigd. Zij werden met moeite overgehaald om te gaan en hun
verzet bleek gerechtvaardigd. Montigny werd op last van Philips in Spanje gevangen
gezet; Bergen ontging alleen een zelfde lot, doordat hij spoedig na zijn komst in
Spanje overleed.
Maar om het tweede verzoek in te willigen, daartoe bezat de landvoogdes geen
bevoegdheid. De edelen vroegen n.l. dat zij de plakkaten zou schorsen, zodat de
geloofsvervolging ophield. In plaats daarvan beloofde Margaretha, dat zij een nieuw,
gematigd plakkaat zou doen ontwerpen en aan de koning ter goedkeuring voorleggen.
En tot zolang zouden de inquisiteurs met gematigdheid te werk moeten gaan.

Geuzen.
Het resultaat van de actie der edelen was niet schitterend. Er was niets definitiefs
bereikt. Alleen vage toezeggingen die ieder
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ogenblik konden worden ingetrokken. Sommige edelen beseften dat ook wel. Maar
zij verborgen hun onvoldaanheid achter luidruchtigheid. Brussel daverde van het
rumoer. En Barlaymont, de vleier, had gezegd, dat zij een troep geuzen waren,
bedelaars. De scheldnaam werd een erenaam. En onder het volk gingen de liedekens
rond.
Ick hope, dat den tijdt noch comen sal
Dat men sal roepen overal
Eendrachtich voor één leus
Als Brederode met blijden gheschal:
Vive, vive le Geus!

De openbare preek.
De Gereformeerden oordeelden, dat nu hun tijd gekomen was. Zij zouden niet meer
bijeenkomen in de nacht in geheime vergaderplaatsen. Het licht van de middag zou
hen beschijnen, terwijl zij in het vrije veld vergaderden. Marnix van St.-Aldegonde
was lid van de Synode te Antwerpen, die dit besluit nam; de Calvinistische leden
van het compromis waren het er mee eens. De regering kon het niet beletten.
De prediking in het open veld is op zichzelf van een eigen bekoring. Maar hier
werd zij bovendien tot een manifestatie. Het waren mensen, die namen, waarop zij
recht hadden van Godswege. En het is het ambt der gelovigen, zich te voegen tot de
vergadering der kerk, ‘het zij op wat plaats dat God ze gesteld heeft; ook ofschoon
het zoo ware, dat de magistraten en plakkaten der prinsen daar tegen waren, en dat
de dood of eenige lichamelijke straf daaraan hing’ (art. 28 Ned. Geloofsbelijdenis).
‘Het wonderjaar’ zo noemt men dit veelbewogen jaar 1566. Terwijl overal de
preek weer in zwang kwam, keerden de ballingen terug. En de predikers stroomden
toe. Mannen als Moded, Van der Heyden, Dathenus, namen de leiding.
Dathenus, ‘de minister met den rosten barde’, preekte te Poperingen voor wel
15000 mensen. Zelfs in het verafgelegen Drente, in Sleen, predikte Menso Alting
het Evangelie naar Gereformeerde belijdenis. Ja, tot onder de muren van Keulen, de
stad van de aartsbisschop, werden hagepreken gehouden.
Margaretha stuurde Nicolaas de Hames tot drie keer toe naar de Synode, om te
zeggen, dat het nu uit moest zijn. Maar toen aan deze Geuzenhoofdman werd
gevraagd, wat hij zelf wel raden
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zou, was het antwoord duidelijk genoeg. Hij was voor handelen en doortasten.
Toen verordende Margaretha, dat het luisteren naar een openbare preek strafbaar
was en dat de predikanten, die er mee doorgingen, het leven hadden verbeurd. Nu
vatte alles de wapenen op; ‘een hagepreek scheen voortaan een krijgsbedrijf; de
predikant werd door een escorte begeleid, de toegangen tot het preekveld werden
met wagens gebarricadeerd, gewapende wachten stonden in de omtrek op post;
buitendien was de menigte van allerlei wapentuig voorzien; niet zelden vielen er
geweerschoten voor of na de predikatie’ (Fruin).
En toen de ‘kerkgangers’ met pieken en knuppels waren uitgedost, nam de animo
om ter preek te gaan, toe bij hen, die van een relletje hielden. De situatie werd
dreigend. Dat hier en daar nog een prediker ijverde voor het oude geloof, het baatte
niet veel. Hun aanhang verliep. Uit een visitatierapport betreffende Friesland uit
1560 zijn de volgende cijfers ontleend:
In 1559 was het getal, dat met Pasen communiceerde, 2000 minder dan in 1557.
In Sneek slonk het getal met 800, in Bolsward met 400 à 500. In Dokkum was meer
dan de helft van de stad ‘afvallig’. In Sloten had men op de dag van het H. Sacrament
noch een mis gevierd, noch processie gehouden, en men had de burgemeester Pieter
Wouters begraven, ‘zonder priester en zonder gebeden of andere kerkelijke
ceremoniën’. De prior der Jacobijnen te Leeuwarden, een beschaafd en welsprekend
man, kon de preek wel laten overgaan, omdat er toch maar 6 of 7 personen tot de
mis kwamen.

Beeldenstorm.
Datzelfde rapport maakt er melding van, dat op vele plaatsen de mensen niet meer
naar de kerk wilden, ‘omdat men er afgoderij bedrijft’. Die overtuiging heeft stellig
haar invloed gehad op de beeldenstorm. Maar het was niet de enige factor. Haat en
spot speelden ook een rol; er werd vandalisme van het gepeupel openbaar. Zondag
de 18de augustus was de grote kermis te Antwerpen en al de gilden waren geheel
geharnast en kostelijk uitgedost, om de processie van O.L. Vrouwe te vergezellen.
Maar velen onder de corpsen gewapende burgers droegen kalebasflesjes en napjes
aan hun hals, naar het voorbeeld der Geuzen. Iets dat de Roomsgezinden nog meer
ontstichtte, waren de losse en vrijpos-
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tige vrouwen van het gemeen, hetwelk murmureerde, blasfemeerde en de plechtigheid
voor louter afgoderij uitmaakte. Ja, men hoorde telkens roepen: ‘Maeiken, de
uitdraegster! dit is uw laatste feestdag, want men zal haast met u mosselen zieden.’
Slechts één man hield door zijn aanwezigheid het geweld tegen: Oranje. Maar
toen hij nog diezelfde zondag uit Antwerpen, waar hij als markgraaf der stad
vertoefde, naar Brussel werd ontboden, om een vergadering van de Raad van State
bij te wonen, barstte meteen het geweld los. De beelden en schilderijen in de
kathedraal werden aan stukken geslagen. Nog dezelfde nacht toeterden de
beeldstormers met de orgelpijpen uit de Antwerpense kathedraal door de straten van
Gent en brachten ook daar het kabaal aan de gang. En het liep verder, door bijna àl
de Nederlanden. Soms voorkwam de stedelijke overheid het geweld, door zèlf de
beelden weg te nemen.

De schuldvraag.
Bij de beeldenstorm moet men niet zoeken naar ‘de man op de achtergrond’. De
leiders van het verbond der edelen wisten er niets van. En ook de leiders der
Gereformeerde kerken stonden er buiten. Junius zegt in zijn autobiografie: In juli
diende ik te Gent op verzoek der kerk van die plaats, toen de beeldstormers, zonder
onze voorkennis en tegen onze wens, door roekelozen of misschien door kwaadwilligen
opgeruid, op de kerken en de beelden aanvielen.
Van Roomse zijde heeft men hardnekkig getracht, de schuld aan graaf Lodewijk
van Nassau te geven, maar deze pogingen zijn mislukt. Marnix heeft in een tweetal
geschriften de beeldenstorm verdedigd. Wie de beeldenstorm afkeurt, omdat er
kunstschatten zijn vernield, bekijkt het vraagstuk oppervlakkig. Het gaat om de vraag,
of het volk het recht heeft eigenmachtig tot een dergelijke opruiming over te gaan.
Wij beantwoorden die vraag ontkennend. En de vraag mag zelfs niet gesteld worden,
zo vaak roof- en vernielzucht als uitingen van een verwilderd leven in het spel zijn.

Het accoord.
De landvoogdes was machteloos tegen het geweld. Zij kon de rust alleen herstellen
door een accoord met de adel. De inhoud van de overeenkomst lijkt winst voor de
Hervormden, want de
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openbare preek wordt officieel toegestaan op die plaatsen, waar zij vóór de
beeldenstorm was gehouden. De edelen van hun kant beloofden, dat zij de orde
zouden handhaven en zij ontbonden het compromis. Daardoor was het accoord een
triumf voor Margaretha. Er was geen eenheid meer, geen leiding bij het verzet en de
wegen van de groten gingen uiteen. In Vlaanderen trad Egmond hardhandig tegen
de Hervormden op, en aarzelde niet hen in de dood te drijven. En Noircarmes deed
in Henegouwen hetzelfde. Van Egmond hadden de edelen eens verwacht, dat hij zich
aan de spits van het verzet zou plaatsen, en Noircarmes had met bloed zijn
handtekening gezet onder een stuk, waarin wraak werd gezworen, zo Egmond op
zijn reis naar Spanje iets kwaads van de zijde van de koning wedervoer.

Valenciennes.
In Henegouwen spitste het conflict zich toe om Valenciennes, de stad, waar de
Gereformeerde prediking grote ingang had gevonden en waar de gemeente werd
geleid door Guido de Brès, de opsteller der Nederlandse Geloofsbelijdenis.
Valenciennes wenste verder te gaan dan het accoord van augustus: de Gereformeerden
wilden hun predikanten doen optreden in kerkgebouwen in de stad. De 14de december
verklaarde de landvoogdes de stad schuldig aan rebellie tegen de koning en
Noircarmes sloeg het beleg voor de stad. Vergeefs zag de stad uit naar hulp van de
edelen. Alleen de geloofsgenoten uit Doornik kwamen te hulp, maar werden
teruggeslagen. En in de winter werd de positie van de stad al hachelijker. In maart
1567 lagen er door het zware bombardement reeds grote bressen in de muur. Het liet
zich aanzien, dat de stad een bestorming niet zou kunnen doorstaan. Daarom
capituleerde zij, hoewel sommigen het afrieden, daar zij oordeelden, dat Noircarmes
zijn beloften niet zou houden, omdat hij hen voor ketters hield. Zij kregen gelijk.
Noircarmes zorgde, dat de beul vele dagen werk had......

Dood van De Brès.
De predikanten, Guido de Brès en Pierre de la Grange, waren eerst ontsnapt, maar
ze werden na enkele dagen gearresteerd. Beiden werden veroordeeld, om te worden
opgehangen. In het schemerdonker van zijn cel schreef De Brès een afscheidsbrief
aan zijn gemeente en een troostbrief aan zijn vrouw, die met vijf kleine kinde-
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ren achterbleef. Beide brieven zijn bewaard gebleven en mogen in ere blijven als
kostbare documenten voor deze martelaarsgeschiedenis.l)
Aan zijn vrouw schreef hij:
‘Niettegenstaande dit alles, blijft mijn God Zijn belofte houden en mijn
hart vertroosten, terwijl Hij mij een zeer groote tevredenheid schenkt.
Daarom, mijn geliefde zuster en trouwe vrouw, bid ik u, dat gij in uw
droefenissen troost zoekt bij den Heere en aan Hem uzelve en uw zaken
toevertrouwt: Hij is de Man der geloovige weduwen en de Vader der arme
weezen: Hij zal u nooit verlaten. Dit verzeker ik u. Gedraag u altijd als
een Christin en geloovige, standvastig in de vreeze Gods, gelijk ge altijd
hebt gedaan, en vereer zooveel ge kunt, door uw goeden levenswandel de
leer van de Zone Gods, welke uw man gepredikt heeft: en daar gij mij
altijd zeer innig hebt liefgehad, zoo smeek ik u deze liefde te bewijzen
aan onze kleine kinderen: onderwijs hen in de kennis van den waarachtigen
God en van Zijn Zoon Jezus Christus. Wees hun vader en moeder, en zie
toe, dat zij het weinige goed, hetwelk God u gegeven heeft, in eere mogen
bezitten. Indien God u de genade schenkt, om na mijn verscheiden, als
weduwe met uw kindertjes te blijven leven, zoo zult ge zeer wel doen.
Kunt ge dat niet en ontbreken u de middelen, zie toe, dat ge u dan verbindt
aan een goed man, die geloovig is en Godvreezend, en een goed getuigenis
heeft. En wanneer het mij mogelijk zal zijn, zal ik aan onze vrienden
schrijven, dat zij voor u zorgen, al geloof ik niet, dat zij hierin te kort zullen
schieten.
Nadat de Heere mij zal hebben weggenomen, zult gij u tot uw vroegere
levenswijze kunnen begeven. Ge hebt onze dochter Sara, wier opvoeding
weldra voltooid zal zijn: Zij zal u gezelschap kunnen houden, en u bijstaan
in uw droefenissen en u troosten in uw verdrukkingen; en de Heere zal
altijd met u zijn. Groet al onze goede vrienden namens mij, en dat zij God
voor mij bidden, opdat Hij mij kracht geve, en woorden in mijn mond, en
wijsheid om de waarheid van den Zone Gods te handhaven tot het einde
toe en tot aan mijn laatsten snik.’

l) Men kan ze vinden in ‘Het martelaarschap van Guido de Brés’ door T. Delleman; uitgave
van de Willem de Zwijger-stichting.
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Oranje te Antwerpen.
En intussen vertoefde Oranje in Antwerpen en zocht vergeefs naar een tussenweg.
Hij onderhandelde, hij maakte projecten, hij probeerde een schikking. De Calvinisten
begrepen, dat elke schikking voor hen feitelijk betekende een capitulatie. Liever
aanvaardden zij de ongelijke strijd. Nog hoopten zij, dat Oranje hen daarbij zou
voorgaan. Al was hij niet hun geloofsgenoot, toch was, toen reeds, zijn naam als een
vuurbaak in de nacht. Maar hij stelde teleur. Hij wilde de benden, op naam van de
edelen en met het geld der consistoriën geworven, niet in de stad laten. Toen zij na
mislukte aanslagen op Rammekens buiten de stad doolden, werden zij door de troepen
van Margaretha overvallen (13 maart 1567). In dit gevecht bij Oosterweel sneuvelde
Jan van Toulouse, de broeder van Marnix. En terwijl daarbuiten de hoeven branden
en hun geloofsgenoten in de dood worden gejaagd, houdt Oranje de poorten voor de
Calvinisten gesloten. Die Calvinisten daarbinnen, zij mogen niet naar buiten, zij
mogen zich niet in vertwijfeling werpen in de strijd....... Het is een wonder, dat Oranje
na dit drama tòch de situatie in de stad weer meester werd.

De aftocht.
Echter waren zijn dagen voorbij. In klemmende woorden had Margaretha hem reeds
voor het bloedbad bij Oosterweel gevraagd, een nieuwe eed aan de koning af te
leggen. Dat betekende onvoorwaardelijke onderwerping en Oranje verstond het zo.
Hij weigerde dezelfde dag, dat hij het schrijven ontving. Sober en fier: hij wilde geen
verplichting op zich nemen tegen zijn geweten en tegen het belang van het land.
‘En eerst na dit beslissend antwoord volgt het gebeuren van Oosterweel, de rebellie
van Antwerpen. Slechts wanneer men op de hoogte is van deze fiere houding, kan
men zijn gedrag bij deze troebelen volgen, en ook dan eerst verkrijgt dit gedrag een
tragische beteekenis. Geen eigenbelang, geen vrees voor ongunstige beoordeling,
geen tegemoetkoming aan de regeringspolitiek, maar louter uitschakeling van de
eigen persoonlijkheid in het belang van het ongelukkige volk, ligt aan de grond van
zijn handelwijze. Voorkomen van grooter ellende, vermijding van bloedvergieten in
deze reeds zoo droevige stonden.’
(Rob. van Roosbroeck)
Er bleef nu niets meer over dan de aftocht. Reeds wist de Prins,
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dat de koning had gekozen voor het uiterste geweld, dat hij geen bevrediging wilde
schenken op het stuk der religie; dat Alva reeds naar Italië was gezonden en daar
zijn leger marsvaardig maakte, en dat in Luxemburg troepen werden geconcentreerd.
Het werd april 1567.
‘Ick neme Adieu aen mijne schaepkens al.’
‘......11 April ......
Grijs droomt de stad in de eerste nevelen..... Nog schiet geen zon door de
wolken...... Nog troont geen kroon van licht rond den toren......
De stoet trekt verder ...... ver slingert de weg door het land...... Als groote naakte
kruisen spreiden de beuken hunne takken. En allen dragen die kruisen in het hart......
Rijk is het hart, stout de wonne als de zon lacht over het leven. Zwak de sterkte,
krank het betrouwen als het vale lichten van een grauwen hemel over de dagen
hangt......
Nog even tuurt men naar de stad.... Nu straalt wat licht over de torens...... dra zal
de schemering van de misten ook dit laatste beeld onttrekken ...... Alleen herinnering
blijft. Herinnering die pijnt en verheugt, herinnering die ons niet meer verlaat, en die
men altijd met zich mee wil dragen......
Soet Antwerpen, Adieu! De smart der ballingschap zal voor velen zwaar om te
dragen zijn!
Zo gaat Oranje! Maar hij zal in die herinnering de kracht putten om dra de
stormklok over het land te slingeren, de klok die roept tot opstand, die wekt tot nieuw
leven, de nieuwe wereld van manmoedigen kamp, welke nu het rhytme van Oranje's
leven wordt.’
Aldus beschrijft de Antwerpenaar Rob. van Roosbroeck het vertrek in het gedenkboek
van 1933. Maar in 1567 vertelde een dichter onopgesmukt:
Smorghens ten seven uren
Den elfden Aprilis voorwaer,
Quam de Prince met ghetruren
Op de Meerbrugghe aldaer (te Antwerpen).
Ende hij sprack tot de ghemeyne schaer,
Die Gods woort lief hebben, volghen my maer:
Hy weende voor de ghemeynte
Dat daer ghesciede so grooten vercleynte.
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En in een ander Geuzenlied bidt het volk:
O Heere God Almachtich,
Eeuwich ghebenedijt,
Weest ons doch nu ghedachtich
In deze benauden tijt.
Want ghij alleen end anders gheen
Onze Verlosser zijt......

En dit ‘anders gheen’ wordt aldus verklaard:
Ducdalf, die quam uut Spaenghien
Met macht van volck seer groot.
Den prince van Oraengien
Dit hoorende, hij vloot.

Was het nodig, dat Ducdalf kwam? De landvoogdes was zo ijverig en zij had zoveel
succes. Niemand verzette zich meer. En de edelen, die het voorbeeld van Egmond
volgden en de weg terug insloegen, ze waren zo gewillig en zo ijverig. Margaretha
hoopte, dat de koning tevreden zou zijn en de verdere regeling aan haar zou overlaten.
De koning dacht er niet aan. Alva kwam toch. Niet maar om de orde te herstellen,
maar om de despotie te vestigen, de kracht der standen voorgoed te breken en de
stem van het volk voor altijd te doen zwijgen.

Onwaardig spel.
De Prins had nog gehoopt, dat de Lutherse vorsten in Duitsland wat zouden doen.
En - zij zonden een gezantschap, dat door Margaretha in dezelfde maand mei 1567
werd ontvangen, toen Oranje als balling het Dillenburgse stamslot betrad. De heren
hadden de moeite en kosten kunnen besparen, voegde de landvoogdes hun toe.
Inderdaad, het gezantschap was een gebaar, meer niet. De gedeputeerde van Saksen
deelde de landvoogdes mee, dat zijn meester hem alleen had gezonden, omdat hij
zijn geloofsgenoten niet voor het hoofd wilde stoten, maar dat Margaretha niet moest
menen, dat hij op wilde komen voor rebellen en scheurmakers. Vier dagen na de
audiëntie werd afgekondigd, dat de plakkaten weer volledig van kracht waren.
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Brederode.
Ook Brederode verliet het land. Enkele weken vertoefde hij nog in Amsterdam en
hield er de gemoederen in spanning. Toen week hij uit over de Zuiderzee naar
Embden. Een deel zijner aanhangers, o.a. de beide heren van Batenburg, viel door
verraad van een schipper in handen van Aremberg, de stadhouder van Friesland. De
adellijke heren onder de gevangenen werden naar Brabant gezonden en beidden in
Vilvoorden hun lot. Brederode speelt verder geen rol meer in de geschiedenis, want
hij sterft reeds in 1568.
‘Hij is geweest een man van lange statuere, rosachtich van Aenghesicht met blont
ghecrult hayr, wel ghemaeckt van lijff ende leden, seer beleeft ende liberaal, goet
van verstandt ende begrijp, oock onversaecht ende cloeck ter wapenen, ende was
capiteyn van een bende van ordonnantie van Syne Majesteyt, hij was seer haestich
van hoofde, ende wat obstinaet in zijn voornemen, in zijn jonckheit schreef hij tot
zijn advies peut estre, dat is 't mach wesen, oft 't can gheschieden, maer na zijn
vertreck tot in zijn doodbedde toe was zijn spreekwoord: Heere, bewaert ziele ende
Eedt.’
Ook bij deze man dus was de wending naar ernstiger en dieper motieven - als bij
de Prins, zijn Prins, onze gouden Prins, zoals Hooft hem noemde, die nu op de
Dillenburg rijpte tot een biddend strijder.
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2. Duc d'Alva, de tiran
De ijzeren hertog.
Om 't misdrijf met één slag zijn Volken te verleeren,
van 't pestgif eens voor goed te zuiv'ren het land,
zond weer de Koning 't zwaard, het zwaard in Alva's hand,
en met dat zwaard, het vuur. Van edel en onedel,
van Roomsch en Onroomsch, trof de bliksemstraal den schedel,
uit de onheilzwang're wolk van 't Zuiden aangesneld.
De steden zijn vernauwd tot kerkers, 't verre veld
met vluchtelingen als bezaaid, wier herten bloeden
om have, om gade en kroost, verbleven aan het woeden
van 't Spaansche Veemgericht.
(Da Costa)

In Italië had Alva zijn leger verzameld, 9000 man beproefde soldaten, die nog nooit
de vijand de rug hadden toegekeerd, en 1200 ruiters, de laatsten onder commando
van zijn bastaard Don Fernando de Toledo. Twaalfhonderd vrouwen, uitgedost als
prinsessen, volgden het leger.
Alva was 59 jaar, toen hij de wil van zijn meester in de Nederlanden ging uitvoeren.
Een hard man, een ijveraar voor de Spaanse kroon, een vijand van alle ‘ketterij’. Een
man, die geen tegenspraak duldde. Men had te gehoorzamen. Basta! dat is de Spaanse
term, waarmee hij kritiek op zijn bevelen afwees.

De soldaten.
De soldaten van Alva waren goed gedisciplineerd. Anders hadden zij nooit zulk een
geduchte militaire macht kunnen vormen. Maar dat neemt niet weg, dat hun
aanwezigheid voor de bevolking een drukkende last betekende. Overal vorderden
zij, tot in het onmatige, het beste uit keuken en kelder, en zij drongen de burgers
overal in de hoek. Hun redeloosheid wekte evenzeer afkeer als hun bijgelovige
vroomheid. Het meest evenwel kwetste de hoogmoedige manier, waarop zij de
Nederlander verachtten. In dat opzicht gaven zij hun meester niets toe, ‘men werd
den meester kennende bij zijne dienaers’.

Hispanisering.
Margaretha van Parma dacht aanvankelijk nog, dat zij landvoogdes
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zou blijven en dat Alva alleen maar kwam, om de orde te handhaven. Maar het bleek
spoedig, dat zij hoogstens als figurant zou kunnen blijven. Daarom nam zij ontslag
en vertrok naar Italië. Alva werd landvoogd. Het was niet in de eerste plaats zijn
taak, de beeldenstorm te wreken of de Roomse godsdienst te herstellen. Het grote
doel van zijn optreden was de Hispanisering van de Nederlanden. Deze gewesten
aan de Noordzee tussen de drie grote rijken, Engeland, Frankrijk en Duitsland,
moesten worden tot een sterk Spaans bastion. Zij moesten geheel dienstbaar gemaakt
worden aan de belangen der Spaanse wereldpolitiek. De bevolking van die gewesten
moest, om dat doel te bereiken, volstrekt onmondig gemaakt worden.

De Bloedraad.
In augustus 1567 deed Alva zijn intocht in Brussel, en afgevaardigden van de Staten
der gewesten kwamen hem bedanken voor zijn ijver, waarmee hij de tocht naar het
Noorden had ondernomen. In september volgden de eerste arrestaties, ook van
Egmond en Hoorne. Alles in overleg met en in opdracht van de koning, die terzelfder
tijd Montigny in Spanje gevangenzette. De markies van Bergen, die met dezelfde
opdracht als Montigny in Spanje vertoefde - beiden waren door Margaretha gezonden
om Philips in te lichten na de indiening van het smeekschrift der edelen - ontging
hetzelfde lot, doordat hij enige tijd tevoren overleed.
Tegelijkertijd werd de Raad van Beroerten ingesteld, om de schuldigen te
vonnissen. Er waren Nederlanders lid, o.a. Barlaymont, Viglius en Noircarmes; maar
de Spanjaarden De Vargas en Del Rio, met de steun van Alva in de rug, hadden de
meeste invloed. ‘Juan de Vargas en Dr. Del Rio (zo schreef Alva aan de koning) zijn
de enigen in de Raad, die de nodige ijver aan de dag leggen.’ Ook Del Rio voldeed
evenwel nog niet ten volle, en alleen De Vargas oogstte bij Alva niets dan lof. Volgens
de Roomse geschiedschrijver Dr. Nuyens was deze De Vargas, die in zijn vaderland
voor meer dan één misdaad was vervolgd, ‘een man, laag van aard en bloeddorstig
van karakter, van slechtbefaamde zeden, ruw, onwetend en onbeschoft, een dier
hatelijke werktuigen, zoals dwingelanden ze maar al te vaak gebruiken en maar al
te vaak vinden’.
De Raad van Beroerten hield geen rekening met de privilegiën, hij onttrok iedere
beklaagde aan zijn wettige rechter en vonniste met terzijdestelling van wet en recht.
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Alva's program.
Achter dit alles stond Alva, tot dit onrecht door de koning geinstrueerd. Hij
rapporteerde in het voorjaar van 1568 naar Spanje: ‘Op Asdag zijn, op alle punten
des lands tegelijk, vijftienhonderd beeldstormers, predikanten en rebellen
gevangengenomen. Naar mijn berekening zal het aantal executies, die op handen
zijn, ruim achthonderd bedragen.’ Het aantal gearresteerden had nog groter moeten
zijn, maar op sommige plaatsen, zoals te Leiden en te Monnikendam, had de schout
hen, die gearresteerd moesten worden, tijdig gewaarschuwd. Aldus ontvouwde Alva
aan zijn meester de verdere plannen: ‘Er is nog veel te doen: de steden moeten nog
voor hun oproerigheid met verlies van haar voorrechten worden gestraft; van de
particulieren moet nog een grote som worden afgeperst; van de Staten des lands moet
nog een blijvende belasting worden gevorderd. Daarom is het ondienstig, nu reeds
vergiffenis af te kondigen; een ieder moet voortdurend in angst verkeren, dat het dak
hem op het hoofd vallen zal. Zo zullen de steden zich voegen in hetgeen over haar
beschikt zal worden, de particulieren hoog rantsoen bieden om zich vrij te kopen en
de Staten niet durven weigeren, wat hun in naam des Konings zal worden voorgesteld.’
......en de koning erfde...... de koning erfde.
Dat is het sarcastisch refrein in ‘De historie van Tyl Uylenspiegel en Lamme
Goedzak’, het epos van het vrolijke en goedhartige, door vreemdelingen
geëxploiteerde Vlaanderen. Inderdaad, de koning erfde, de goederen der
geëxecuteerden werden verbeurd verklaard, en later beroemde Alva er zich op, dat
de verbeurdverklaringen, die in de Nederlanden hadden plaatsgehad, de koning een
jaarlijkse rente van een half millioen kronen bezorgde.

Philips Willem.
Het was ook een schending der privilegiën, dat Philips Willem, graaf van Buren, de
oudste zoon van de Prins, die te Leuven studeerde, door Alva werd opgelicht en naar
Spanje uitgeleverd. Prins Willem heeft deze zoon nooit weergezien en het duurde
tot 1596, voor de graaf van Buren naar Brabant terugkeerde. Hij heeft zich nooit
tegen de zaak der vrijheid gekeerd. Tweemaal is hij in de Nederlandse literatuur
getekend. Eenmaal door Da Costa in het grote gedicht ‘De Slag bij Nieuwpoort’, als
de tweestrijd wordt getekend in de boezem van deze Nassau: Albertus is zijn
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vriend, maar Maurits is zijn broeder - en eenmaal in een roman van Johan Brouwer,
historisch zeer aanvechtbaar, maar met een sterk pleidooi voor geestelijke vrijheid,
geschreven tijdens de bezetting door de Duitsers.

Under dem creutz.
Bergen was gestorven, Brederode volgde hem in het graf, Montigny, Egmond en
Hoorn zaten gevangen. En de gedachten en verlangens van velen richtten zich naar
het Oosten, waar de Prins op de Dillenburg vertoefde. Het hartelijk welkom van zijn
moeder en zijn broers was hem tot grote vertroosting. Maar toch was het een leven
in afflictione und under dem creutz, zoals graaf Lodewijk de 12de juli 1567 aan
landgraaf Willem van Hessen schreef. En onder kruis en druk groeide, volgens die
brief, een buitengewone liefde en neiging, van dag tot dag, hoe langer hoe meer, naar
de prediking van het Woord Gods, waaruit hij dagelijks troost begeerde te putten.
Uit zijn latere brieven blijkt, dat de Prins bijzonder geboeid is geworden door de
historische stoffen van het Oude Testament, waarin van zo menige wonderlijke
uitredding wordt verhaald. ‘Als David moeste vluchten, voor Saul den tyran.’ Om
hem tot geestelijke steun te zijn, begeerde de Prins, dat Willem van Hessen een
godvruchtig en bekwaam prediker zou zenden uit zijn gebied, en wel Nicolaus Zellius
uit Treysa. Dat was ook van belang voor de gemalin van de Prins, Anna van Saksen.
Want zij had kieskeurige oren, schreef Lodewijk, en de eenvoudige predikanten uit
het gebied van de Dille konden haar niet behagen. Was dat het ergste maar geweest!
Doch op ander gebied was Anna van Saksen helemaal niet kieskeurig; zij vergooide
haar naam in dronkenschap en overspel.
Er is hunkering naar liefde in wat de Prins haar in de jaren van ballingschap schreef:
Niets troost in deze wereld meer dan zich door zijn vrouw getroost te zien en te
merken, hoe deze het kruis, dat de Almachtige haar man oplegt, toont met geduld te
willen dragen.
Op het slotplein op de Dillenburg staat een eeuwenoude linde. Daaronder zaten
eenmaal, in het voorjaar van 1568, afgezanten uit de Nederlanden, die de Prins
kwamen vragen: Hoever is het nu? Wanneer komt ge terug? Onder deze linde hebben
zij volgens de overlevering de komst van de Prins, die op jacht was, verbeid. De
linde staat er nòg.
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De vraag van deze afgezanten kon maar één antwoord ontvangen: U herder sal niet
slapen. De Prins werkte aan een inval in de Nederlanden, die zou moeten leiden tot
de opstand. Marnix hielp hem bij de voorbereiding en Johan van Wesembeke was
voor hem een ijverig en bekwaam agent.

De geldmiddelen.
Maar de troepen moesten worden gehuurd en het ontbrak de Prins aan kapitaal. Er
zijn lijsten bewaard gebleven, die duidelijk tonen, hoe het geld moeizaam en bij
kleine beetjes bijeenkwam. De keurvorst van de Palts hielp met 100.000 gulden door hem van Genuese kooplieden geroofd. En de weduwe van een predikant uit
Nassau gaf 400 gulden. Het meeste geld werd door de familie bijeengebracht, de
Prins en zijn gemalin verpandden hun kleinodiën; het tafelzilver van de Nassause
familie op de Dillenburg werd verpand; op de zware gouden ketting van graaf Adolf
wilde een Jood 1150 gulden voorschieten; de Joden in Frankfort leenden 130.000
gulden tegen een hoge rente. En de consistoriën in de Nederlanden, die 3 ton hadden
toegezegd, zonden ongeveer 12.000 gulden. Mede door geldgebrek miste de
onderneming van 1568 de nodige samenhang. Troepen, door Villiers verzameld,
trachtten tevergeefs vaste voet te krijgen in Limburg en werden ten Oosten van
Roermond, bij Daalhem, vernietigd. Hun aanvoerder werd krijgsgevangen gemaakt,
en vertelde op de pijnbank, wat hij wist van de verdere plannen van de Prins.

Heiligerlee.
In het Noorden had graaf Lodewijk een kort succes. Hij maakte zich meester van het
kasteel te Wedde, en drong de Ommelanden binnen. Zijn beweging zette niet beslist
door naar de kant van de Zuiderzee, hoewel er aanvankelijk wel plannen waren in
die geest. Toen Aremberg, de stadhouder der Noordelijke gewesten, uit Brabant
kwam opdagen met Spaanse troepen, vreesde Lodewijk, dat hij boven Appingedam
van zijn basis zou worden afgesneden, en hij trok op Wedde terug. Aremberg zat
hem op de hielen, zodat de slag niet te vermijden was. De geest onder de troepen
van Lodewijk was tamelijk slecht en het had weinig gescheeld, of het drama van
Daalhem had zich herhaald. Lodewijk koos een uitstekende defensieve positie, het
front gedekt door een moerassig terrein, het voetvolk met de lange speren in twee
grote carré's,
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400 schutters in hinderlaag. De Spaanse soldaten deden een onstuimige aanval, maar
zij verloren het verband en werden door de sloten in het terrein gehinderd. De troepen
van graaf Lodewijk sloegen hen met zware verliezen af.
Geen half ur en heft dit gheduurt,
Den slach en nam een eynde.

De jonge graaf Adolf, die een onstuimig paard bereed, kon het in het gedruis van de
slag niet beheersen, zodat het met zijn berijder in de vijandelijke linie drong. Het
kostte graaf Adolf het leven. Maar ook Aremberg viel. Door de zijnen verlaten, bleef
hij eenzaam achter, alleen door zijn page vergezeld, en verdedigde zich, totdat de
overmachtige overwinnaars er een eind aan maakten.
Waarom stootte graaf Lodewijk nu niet door naar het Westen? Waarom liet hij
zijn vaandel niet zwaaien langs het Wad, tot aan de kusten van de Zuiderzee, waar
reeds Geuzenschepen waren gesignaleerd? Hij waagde zich niet naar het Westen,
met Groningen in de rug. En in die stad waren een dag na Heiligerlee Spaanse vendels
binnengerukt onder bevel van Megen, de stadhouder van Gelderland. Zo bleef
Lodewijk dralen, terwijl Alva zich in Brussel gereedmaakte om hem te verpletteren.

De climax.
Alva had gespaard. Op verschillende plaatsen, maar met name in Vilvoorden, had
hij zijn gevangenen zitten. Hij had ze successievelijk ter dood kunnen brengen, maar,
zo schreef hij, het hielp meer, het maakte meer indruk op het volk, als de executies
werden gecombineerd. Nu, na Heiligerlee, begon hij. Eerst was het een enkele
predikant, die het schavot besteeg; nadat zijn tong was vastgeklemd, werd hij levend
verbrand. Anderen volgden, edellieden, die het verbond getekend hadden, predikanten,
krijgsgevangenen van Daalhem.
De lste juni werden achttien mannen onthoofd; de beide heren van Batenburg
waren er bij.
Barvoets zag man se treden
En blootshoofts naer den doot;
Vrijmoedigh in 't openbare
Aenriepen zy haer Schepper groot, De tromels gingen te gare.
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Wie de bijstand van een priester had gewenst, werd in gewijde aarde begraven. De
lijken van de anderen liet men aan de palen hangen, tot zij ‘door de lucht waren
geconsumeerd’.
En zo kwam na luttel dagen ook de beurt aan Egmond en Hoorne.
Zij zijn niet door de Bloedraad veroordeeld. Hun zaak is er wel behandeld, maar
aan de leden is niet gevraagd wat hun oordeel was. In plaats daarvan heeft Alva
meegedeeld, dat de koning deze beide gevangenen ter dood had verwezen. En de
landvoogd huichelde, dat ook hij verslagen was over de strengheid van het vonnis:
‘hij vergoot tranen als erwten’.

Pinksteravond 1568.
Intussen werden Egmond en Hoorne onder bewaking van een zwaar escorte van Gent
naar Brussel gevoerd. De gemalin van Egmond, uit het doorluchtig huis van Beieren,
deed een voetval voor Alva en werd getroost met de verzekering: Uw man zal morgen
uitgaan. 's Avonds werd Martinus Rithovius, bisschop van Yperen, bij Alva ontboden,
waar hij de opdracht ontving om Egmond op de dood voor te bereiden. ‘Waarin de
Bisschop zich zulks ontstelde, dat hij straks op zijn knien stortte, biddende om genade.
d' Ander, kortaf, zeide, dat ze geen plaats had, en 't recht zijn gang te gaan. Rithovius
toen aan 't smeeken, om eenig uitstel te vinden. Alva, met groote strafheid drijft hem
toe, hij had zich met geen hervormer oft ophouder van 't gewijsde te moeien, maar
voor biechtvader te dienen, daar hij toe geroepen was.’
Toen Egmond de boodschap ontving, was hij meer verwonderd dan verslagen. Hij
vond het een wreed en gruwelijk oordeel. Het was zijn wens, dat zijn vrouw en
kinderen niet zouden lijden onder 's konings wraak, maar die wens is niet vervuld.
De goederen werden n.l. verbeurd verklaard. Egmond biechtte en ontving volgens
Roomse ritus het sacrament. Daarna vroeg hij de bisschop, wat hij het beste bidden
kon ter stervensure. Deze verklaarde, daar was geen beter, dan hetwelk Christus zelf
Zijn discipelen geleerd had.
‘Met geen minder kloekmoedigheid werd zoo bitter een boodschap bij den Admiraal
(Hoorne) ontvangen.’
De volgende dag, ‘Pinksteravond’, dat is zaterdag voor Pinksteren, stond op de
markt het schavot opgericht; het was ter ere van de hoge rang der veroordeelden met
zwart laken bekleed. Het gehele garnizoen was in 't geweer en bijna twintig vendels
Span-
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jaarden stonden om het schavot, terwijl andere door de stad patrouilleerden. In de
straten die naar de markt leidden, schoolde het volk bijeen, verbijsterd, stom. Om
elf uur beklom Egmond het schavot en las de eenenvijftigste psalm. Hij liep heen en
weer, op de sombere stellage, waaronder de beul wachtte. Terzijde, te paard, de
provoost-geweldige, zijn rode roede in de hand. Egmond knielt neer en bidt ..... nog
eenmaal staat hij op ...... knielt weer, wenkt de bisschop terzijde te gaan ...... ...... de
beul is met een paar stappen boven, de provoost geeft het teken met de roede ......
het hoofd valt.
‘De Fransche gezant, aanschouwende, uit een heimelijke plaats, dus deerlijk een
vertoning, liet (zoo men zeit) zich hooren, dat hij daar 't hoofd zag vallen, 't welk tot
twee malen toe heel Frankrijk had doen beven. De droefheid, het misbaar, bij de
burgerije bedreven, was onuitsprekelijk en 't jammerde er al, tot zelfs de Spaansche
soldaten toe, die de tranen uit de oogen sprongen.’
Over het lijk werd een zwart laken gespreid. Daarna kwam Hoorne. Hij bekende
zich een zondaar en verzocht, voor hem te bidden. Snel ontving ook deze stugge,
weinig populaire man de dodelijke slag. Hij was geen briljante figuur als Egmond,
maar solieder.

Jemmingen.
Ja, nu kon Alva rustig optrekken naar het Noorden. In het trotse Brabant zou zich
geen vin verroeren. Lodewijk had Groningen niet weten te bemachtigen, en nu Alva
met zijn keurtroepen verscheen, week hij uit naar het Oosten. In het moerassige
gebied aan de Eems, bij Jemmingen, sloeg hij een legerkamp op. Het was alleen te
bereiken langs de rivierdijk. Voorzichtig rukte de voorhoede van Alva op langs die
dijk, meer dan een verkenning zou het niet worden. Maar de infanterie van graaf
Lodewijk, hoewel gedemoraliseerd door de tegenspoed, rukte op de Spaanse
voorhoede af. Doch de overmacht baatte niet; de Spanjaarden vochten voortreffelijk
en al spoedig sloegen de Nassause troepen op de vlucht. Hun vijanden volgden
onstuimig en drongen met de vluchtelingen de legerplaats binnen, daar joegen zij
alles over de kling. Slechts enkelen ontkwamen, zwemmend over de Eems. Onder
hen was graaf Lodewijk. Op een enkeling na werd het hele leger afgeslacht.
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Elizabeth van der Kerke.
Alva keerde als overwinnaar terug. Nieuwe doodvonnissen volgden. Een der
slachtoffers was de vierentachtigjarige weduwe van heer Adam van Diemen, Elizabeth
van der Kerke, die de predikant Jan Arendsz. had geherbergd. Zij is door haar kloeke
dood op zo hoge jaren vermaard. ‘Het kalf is vet’, zei ze, op haar, Alva niet
ongevallige rijkdom zinspelend, ‘het moet geslacht worden.’ En toen zij, wegens
haar ouderdom op een stoel gebonden, gereed was de doodslag te ontvangen, en de
beul haar waarschuwde, haar saamgebonden handen wat lager te houden, voegde zij
hem kortaf toe, slechts zijn werk te doen; ‘als 't hoofd af was, zouden de vingers
geen pijn voelen’. Reeds tevoren had zij hem gevraagd, ‘of zijn zwaard wel scherp
was, daar zij een taayen hals had’ (Van Vloten).

De Prins over de Maes.
‘Hij is met den Prins over de Maes geweest’, dat zei men vroeger van een man, die
getoond had wat waard te zijn. De Prins, niet ontmoedigd door de rampen van
Daalhem en Jemmingen, had in de herfst van 1568 zijn leger verzameld in het gebied
van Trier. Zijn doel was het hart der Nederlanden, Brabant. Daarom was hem veel
gelegen aan Luik, de sleutel van de Maas, maar door het krachtig beleid van de
bisschop lukte het hem niet, zich daar te nestelen. Daarom waagde de Prins het, de
rivier over te trekken bij Stockum, een prestatie, die in roemvolle herinnering bleef,
en waardoor Alva volkomen verrast was.
Soo het den wille des Heeren
Op dien tijdt had gheweest......

O, in het Wilhelmus klinkt nog de fierheid van dat begin:
Als een Prins opgheseten
Met mijnes Heyres cracht,
Van den Tyran vermeten
Heb ick den slach verwacht:
Die bij Maestricht begraven
Bevreesden mijn ghewelt,
Mijn Ruyters sachmen draven
Seer moedich door dat velt.

Het wàs een statig leger: 14000 voetknechten en 6000 ruiters. Nu
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was de Prins geen balling meer, nu was hij een vorst, die uittoog met zijn leger. Fier
wapperden de vaandels - pro rege, lege, grege. Voor de koning, de wet en de kudde,
dat is het volk. Een illusie, dat die drie in één leus zouden zijn saam te vatten. Op
andere vaandels stond de pelikaan afgebeeld, de vogel, die zijn jongen het eigen
bloed biedt om ze in het leven te houden.
Maar de tocht werd een teleurstelling. Geen stad in Brabant opende de poorten
voor hem. Alva bleef waakzaam, maar vermeed de slag. Hij wist het, de Prins zou
de wedloop met de tijd nooit kunnen winnen. Zijn geldmiddelen waren ontoereikend.
Zonder slag kon hij verslagen worden. En zo geschiedde het ook. Na een paar
maanden moest de Prins terug; Luik sneed hem naar het Oosten de pas af en een
poging om de stad te vermeesteren, werd een mislukking; de Maas was gezwollen;
er bleef slechts één uitweg, naar het Zuiden, naar Frankrijk. En daarheen trok de
Prins af, terwijl de Hugenoten, die uit Frankrijk hem te hulp waren gekomen, de
kloosters in de as legden. Het was voorbij. In Straatsburg ontbond hij zijn tuchteloze
troepen, maar kon de achterstallige soldij niet betalen. Zijn leven liep gevaar. Hij
moest zich verbergen voor zijn schuldeisers, om niet gegijzeld te worden.

Berusting en vertrouwen.
In deze duistere maanden heeft de Prins ogenblikken van bitterheid gekend. Maar
dan - dan gaat zijn hart weer open, dan vloeien weer de woorden vol sterk vertrouwen
en schrijft hij aan zijn vrouw: ‘Onzc zaken staan thans zodanig, dat het niet de vraag
is ons hier of daar te gaan vestigen, maar of men ergens ons zal willen opnemen;
want steden en dorpen zullen zeker tweemaal toezien, voor zij mij ontvangen. En
zijn dan ook mijn Heren en vrienden van oordeel, dat ik mij voortaan op geen bepaalde
plaats mag ophouden, maar dan hier dan daar moet zwerven, om nergens te veel in
't oog te lopen. Dies ben ik van zins de Almachtige alles in handen te geven, opdat
Hij mij leide naar Zijn welbehagen; ik voorzie mijn leven in arbeid en moeite te
zullen doorbrengen, maar ben daar zeer tevreden in; en ik bid God slechts, mij in
alles lijdzaam te laten berusten, gelijk ik het tot dusver heb mogen doen.’
En hoor - daar klinkt een lied in de nacht. Het klinkt op de wijze van Chartres, dat
is de wijs van een spotliedje op de Hugenoten, die Chartres tevergeefs belegerden,
maar het klinkt de eeu-
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wen door, en het wordt verheven tot een koraal, tot een plechtige hymne van het
ganse volk. Het is een troostlied, waarin de Prins spreekt tot zijn volk; hij spreekt
woorden van afscheid, van verlangen naar rust, maar ook woorden van vertrouwen,
van hoop op een betere toekomst.
En dat kàn, want het is een Christelick Liedt, en een Christen is het, die belijdt:
Maer Godt sal my regeeren
Als een goet instrument.

En daarom legt de Prins alles in Gods hand en bidt hij:
Dat ic doch vroom mach blijven,
U diender taller stondt,
Die Tyrannie verdrijven
Die my myn hert doorwondt.

En in alle nood in heden en toekomst klinkt nog die stem tot het Nederlandse volk,
's Prinsen stem, waarbij een andere stem schijnt in te vallen, die van een volk, dat
met hem hoopt en wacht:
Tot Godt wilt u begeven,
Syn heylsaem woort neemt aen,
Als vrome Christen leven
Tsal hier haest zijn ghedaen.

‘Stormen zwoegen door de sobere woorden van het Wilhelmus. Nergens in de 17de
eeuw werd deze brandende waarachtigheid bereikt, zoovele bewegingen van een zoo
groot hart in zoo weinig woorden: deemoed en zelfbewustzijn, bevende zwakte en
vastberadenheid, vertwijfeling en hoop, snikken en jubelen ineen. En zoo is de mensch
hier uit den Middeleeuwschen droom getreden, zoo hij zich met heel zijn ziel en heel
zijn lichaam aan het leven heeft gegeven; hij geeft zich op de schoonste wijze, die
denkbaar is: als aan een ontzaglijke taak van strijdende liefde. Geen volk ter wereld
bezit een schooner hymne. Zij is de inwijding zoowel van het nationaal bestaan als
van de nationale literatuur’. (Dirk Coster)
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3. Op den Spaanschen Voet
Het standbeeld.
Alva keerde als overwinnaar naar Brussel terug en werd er luisterrijk ontvangen. De
‘hooveerdije’ van de hertog en zijn soldaten was groot. De Prins schreef later in zijn
Apologie: ‘Ghij hebt, Mijne Heeren, de ooren noch vol daervan, ja ghy kunt na het
leven representeeren al haer wesen ende ghelaet, haeren gangh, haer woorden vol
stoutheit, hooveerdije ende verachtinghe, haere onverdraeghelicke maniere van doen,
ende als ghy se in den steden binnen hadt, met wat moetwillichheidt dat se over
ulieden den meester maeckten.’
Om die hooveerdije te tonen, liet Alva voor zich in het kasteel te Antwerpen een
standbeeld oprichten, gegoten uit het metaal van de bij Jemmingen veroverde
kanonnen. De hertog stelde het voor, gans in 't staal, terwijl hij een wezen vertrad,
met twee hoofden en vier armen, bedelnappen in de oren, en een tas om de hals,
waaruit serpenten kropen. De geuzerij!

Pauselijke verering.
De Paus liet zich niet onbetuigd. Hij zond een geschenk, een gouden zwaard, een
gouden hoed met vele gesteenten bezet, door de Paus gewijd. Een brief was er bij
gevoegd, waarin de Paus zijn welbeminde zoon prees, en hem zei, dat deze geschenken
volgens oud gebruik werden geschonken aan hen, wier godvruchtigheid scheen als
een licht en wier verdiensten groot waren jegens de Roomse kerk. Het zwaard had
hij te gebruiken tot verbreiding der ware religie; de hoed moest hem herinneren aan
de helm der zaligheid en een beeld zijn van de hemelse kroon, die hem bereid was.
Maar hier en daar werd een paskwil aangeplakt, en ‘zoo men gheweten hadde den
Autheur geloove wel dattet hem niet ten besten en soude hebben vergaen’.
Den Paus seynt Duc d'Alf een gulden swaert
Om de Geusen te maecken vervaert,
Jae om dat den bloetgierighen Tyran
Daer mede sou ombrengen Wijf en Man,
Die God vreesen en dienen van herten fijn
En om die Religie dolen ende in smerten zijn!
Dese benedictie is tot Brussel ghecomen
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Vanden helschen Vader den Paus van Romen,
So seynt den Beul tot den beul fenijnich
Den Roover tot den Roover grijnich,
En den Dief totten Dief zijn schoon gaven,
Omdat hij de aerde met bloet soude laven.

Het getemde volk.
Als Alva kennis heeft gekregen van dit pamflet, zal hij het niet hebben beschouwd
als een onrustbarend symptoom. Hij geloofde, dat het uit was met het verzet, voorgoed
uit. Zijn secretaris schreef, men kon desnoods de Corregidor van Segovia zenden,
om het land te besturen. ‘De inwoners zijn buitengewoon tevreden, en er is in de
ganse wereld geen natie, die zich gemakkelijker laat regeren als deze, als men maar
weet hoe ze moeten worden aangepakt.’ Zo konden de Nederlanden worden het
sterke Noorder-bastion van Spanje, van waaruit Philips zijn actie kon ontplooien
naar Engeland, naar Duitsland, naar Frankrijk. Het begon al: Mansfeld werd met
1500 ruiters naar Frankrijk gezonden om de Hugenoten te helpen bestrijden.

Het pardon.
Intussen ging de Bloedraad door mèt zijn werk. Uit Spanje schreef de koning, dat er
nu misschien met een amnestie iets was te bereiken. Maar Alva stelde het uit.
Eindelijk, in 1570, kwam het ‘pardoen’. Vergiffenis werd beloofd aan allen, die er
om kwamen verzoeken, uitgezonderd:
1o. enkele honderden, bij name genoemde, ballingen;
2o. alle Protestantse predikers;
3o. allen, die hen naar de Nederlanden hadden genodigd of op enigerlei wijze de
behulpzame hand hadden geboden;
o allen, die iets te maken hadden met de beeldenstorm, het compromis, de Liga,
4.
of die handtekeningen hadden verzameld voor een aan Margaretha aan te bieden
smeekschrift;
o allen, die zich met rebellen hadden afgegeven, hun geld hadden verschaft, de
5.
koning in zijn onbeperkte souvereiniteit hadden gekrenkt of op enigerlei wijze
sympathie jegens de ketters hadden getoond.
Wie kon bij zoveel uitzonderingen nog zijn pardoen gaan halen? Er waren er, die
het deden.
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Maar het Geuzenlied waarschuwde hen:
Wat eer sult ghi hebben int endt,
Als Godt de Prins int Land eens sendt......

Ernstig klonk het antwoord van de ballingen op dit pardoen:
Op u Pardon wij niet en achten,
Want 't is al verraderij,
Een ander wij van God verwachten,
Christus heeft ons ghemaeckt al vrij;
Op hem alleen betrouwen wij,
Hij sal ons verlossen van alle gewelt;
Op u pardon wij niet en achten,
Want het voor Godt niet en gelt.
Gods ghenade staet altijt open
't Verloren schaep heeft hij ghehaelt,
Op hem alleen willen wij hopen,
Onse schult heeft hij betaelt;
Zijne belofte heeft noyt ghefaelt,
Om ons te verlossen uut alle torment,
Gods ghenade staet altijt open
En zijne liefde is sonder ent.

De contra-reformatie.
Intussen zette Alva zich ijverig aan de arbeid, om het afgebroken werk te voltooien.
De bisschoppen konden nu eindelijk, zonder enig verzet, hun ambt aanvaarden.
Krachtige maatregelen werden genomen ten opzichte van de studerende jeugd. De
rector van de universiteit te Leuven kreeg zijn instructies. In geen geval mochten de
jongelui in het buitenland gaan studeren. Behalve natuurlijk in Spanje. Reeds waren
er plannen in de maak, om geregeld een contingent jonge Nederlanders naar de
Spaanse universiteiten te zenden, opdat ze het systeem van de onderdrukkers uit de
eerste hand zouden leren.
Veel zorg besteedde men aan de drukpers. Het moest uit zijn met de
pamflettenliteratuur. Daarom werden de drukkers geregistreerd en onder controle
gesteld. Ook de censuur van de boeken werd ter hand genomen en moeizaam zochten
trouwe Pausgezinden uit, wat er in de verschillende uitgaven diende te worden
geschrapt. De geschriften van enige kerkvaders gaven nog al wat moeite. Het drukken
van Bijbels werd nadrukkelijk verboden.

A. Algra en H. Algra, Dispereert niet. Deel 1

336

De Hispanisering.
Dit alles had betrekking op de geestelijke dingen. Het was niet de hoofdzaak. Bovenal
ging het Philips en zijn dienaars er om, de Nederlanden Spaans te maken. Alva
beraadslaagde vertrouwelijk alleen met zijn Spaanse helpers. Mannen als Viglius,
die heel hun leven met angstige zorgvuldigheid aan de koning trouw waren gebleven,
stonden bij Alva onder verdenking. Barlaymont, die de scheldnaam Geuzen had
uitgevonden, was uit de gunst. Vacatures in de Raad van State en de Geheime Raad
bleven onvervuld. Want de landvoogd wilde wachten, tot er verscheidene
opengevallen plaatsen waren, en dan zou hij ineens een flink aantal Spanjaarden en
Italianen benoemen, om de colleges geheel om te zetten.

De Penningen.
Nooit zou evenwel Philips zijn doel bereiken, als de beden niet werden vervangen
door vaste belastingen. In een standenstaat gold het voor recht, dat de landsheer geen
financiële lasten kon opleggen zonder toestemming van de standen. Zij hielden de
koorden van de beurs. En in de eerste jaren na 1555 had Philips ondervonden, hoe
lastig dat was. Het is een kwestie, die overal aan de orde is. Als een vorst zonder de
standenvertegenwoordiging belastingen kan heffen, dan kan hij daarvoor vreemde
troepen huren, dan kan hij een regime van willekeur en geweld invoeren.
Daarom stond het voor Philips en Alva vast, dat er geen nieuwe, slepende
onderhandelingen met de Staten-Generaal over een bede zouden worden gevoerd.
Geen loven en bieden meer! Geen concessies van de vorst als contraprestatie! Tot
nu toe was het zo geweest, oordeelde Alva, dat de vorst voor elke gulden, die hem
werd afgestaan, dergelijke concessies moest doen in zulk een vorm, dat hij, Alva,
die niet meer dan een schildknaap des konings was, ze niet zou verdragen hebben!
Maar die tijd was voorbij. Wat de koning begeerde, hij zou het hebben, onverbiddelijk.
De eerste lentedag van 1569 werden de Generale Staten naar Brussel ontboden,
om te horen, wat hun vorst van hen verlangde. Zij hadden toe te staan de drie
penningen, d.w.z.
a. een heffing van de honderdste penning, dat is 1 %, voor eenmaal, van het
vermogen;
b. een heffing van de twintigste penning, dat is 5 % van de opbrengst bij de verkoop
van onroerende goederen;
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70. Philips II, naar een schilderij van Anthonie Mor dat zich in het Museum der Schone Kunsten
te Boedapest bevindt.
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71. Margaretha van Parma

72. Aanbieding van het verzoekschrift der edelen aan de landvoogdes.
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73. Lamoraal, graaf van Egmond

74. Hendrik, graaf van Brederode
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75. ‘Het prediken der Gereformeerden, in 1566, voor Antwerpen.’
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77. Antoine Perrenot, heer van Granvelle, naar een schilderij van Lambertus Suavius.
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79. Philips Willem, de oudste zoon van Prins Willem I.

80. Het paleis van Prins Willem I te Brussel.
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81. Don Alvarez de Toledo, naar een schilderij van Willem Key.
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82. Titelblad van Alva's pardon

83. Zinneprent op de tiende penning: hoe Alva (rechts op de voorgrond) de Nederlanden uitperst.
Links Margaretha van Parma.
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c. een heffing van de tiende penning, dat is 10 % van de opbrengst bij de verkoop
van roerende goederen.
Dergelijke belastingen werden ook ingevorderd in Spanje, maar de zaken stonden
niet gelijk. Spanje was een land met weinig handel en nooit is in dat land begrepen
welk een krachtige factor voor de volkswelvaart een handeldrijvende middenstand
is. Alva begreep er ook niets van. Hij troostte zijn omgeving: de belasting viel mee,
want adel en geestelijkheid zouden er niet veel last van hebben.
De heffing van deze belastingen zou niet gebonden zijn aan een bepaalde termijn,
zoals dat met een bede het geval was. Waren deze penningen toegestaan, dan had de
koning de standen-vertegenwoordiging niet meer nodig. Dan werd in principe de
standenstaat omgezet in de absolute staat.
De Staten-Generaal kregen terstond te horen, dat er niet zou worden onderhandeld.
De koning wenste onvoorwaardelijke toestemming, als een bewijs van loyaliteit.
Wie neen durfde te zeggen, wie bezwaar maakte, was dus verdacht, Toen de plannen
waren aangehoord, konden de vertegenwoordigers terugkeren om de toestemming
der gewestelijke Staten te verkrijgen. Het gelukte bijna overal. Stevige bedreigingen
hielpen mee. In Rijssel klonk de waarschuwing: de hertog zou niet aarzelen een of
twee steden aan de plundering prijs te geven, opdat de anderen zich daaraan zouden
spiegelen. Alleen Utrecht hield vol en weigerde. En in de Noordoostelijke Staten
werden de penningen niet gevraagd; de afgevaardigden van die gewesten waren niet
naar Brussel opgeroepen. De nieuwe belastingen waren immers een vóórrecht, dat
aan de oude Bourgondische landen verleend werd.
Toen Alva dit succes had behaald, toonde hij, dat hij bij de uitvoering soepel kon
zijn. De honderdste penning werd betaald en bracht 3.300.000 gulden op. De tiende
en de twintigste penning werden voorlopig vervangen door een jaarlijkse afkoopsom
van 2 millioen.

Gebroken geluk.
Trotse voldoening was er bij de koning en zijn helpers, dat de nieuwe staat op deze
wijze werd gevestigd. En de man, die gold als het centrum van het verzet, aan wie
nog zovelen in stilte dachten, hij was niet alleen meer een eenzame balling. Hij was
een belachelijke figuur geworden, waarover in de brieven, die tussen
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Madrid en Brussel werden gewisseld, grapjes werden gemaakt. Immers men
herinnerde zich, hoe de Prins in 1561, tegen de zin van de koning en de landvoogdes,
zich met een zekere bravoure Anna van Saksen tot vrouw had genomen. Hoe die
verbintenis hem een sterke steun in de rug scheen te geven, daar hij door haar verwant
werd met de leiders van het Protestantisme in Duitsland. En nu?
...... naast al die kwellingen, die bannen en die banden,
waarin de bloem vergaat van 's Konings Nederlanden, draagt de Prins nog een andere smart,
de smart des kankers van een huiselijk zielsverdriet,
zelfs voor geen zwijgen meer verzwijgbaar. Neen! Hij ziet
geen teed're Montpensier1), geen Anna meer van Buren,
met hem één ziel, één zin, zich in die hach'lijke uren
ter zij staan, maar wie thans de Oranjekroon en - eer
en stamnaam naast hem voert, ach! eene, die veel meer
zijn stam een schande werd, zijn eed'le borst een doren!

Want het was al spoedig misgegaan met Anna van Saksen. In Brussel reeds werd
haar ondragelijk humeur besproken. Erger was nog haar lichtzinnigheid. Een harer
bloedverwanten, Willem van Hessen, schreef later: ‘Mijn nicht weet, hoe wij haar
niet alleen als een neef, maar als een vader meermalen vermaand en gebeden hebben
van God de Heer niet met zoveel minachting te spreken, vlijtig aan te houden in het
gebed en het lezen der Heilige Schrift.’ Ook de Prins heeft in een brief aan deze neef
gesproken over haar spotzieke natuur. Misschien heeft hij zich wel met schaamte
herinnerd, hoe hij in de dagen der eerste huwelijksroes gezegd had, liever te zien,
dat zij in romannetjes over de liefde las dan in godsdienstige boeken, en dat hij haar
zou leren dansen in plaats van naaien en breien.
In de jaren van ballingschap werd het huwelijk een totale mislukking. Anna verliet
de Dillenburg en ging naar Keulen. Daar probeerde zij van Alva de verbeurdverklaarde
goederen voor zich en haar kinderen in handen te krijgen, daar zij zich als weduwe
beschouwde, nu de Prins in de ban was. Nog eenmaal wijst deze haar op haar plicht
(het is dezelfde brief, die wij aan het slot van het vorige hoofdstuk citeerden):

1) Charlotte van Bourbon. 's-Prinsen derde vrouw.
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‘Lieve Vrouw. Ik heb uit Uw brieven gezien en van onze secretaris
gehoord, welke oorzaak en reden U bewogen hebben, thans niet tot mij te
komen; redenen, die ik geenszins genoegzaam kan vinden, als ik denk aan
de plicht en gehoorzaamheid, die een vrouw haar echtgenoot verschuldigd
is, in geval zij hem enige liefde toedraagt; want wanneer gij zegt, beloofd
te hebben, nooit weer in dit land te zullen komen, moet gij bedenken, dat
vóór die tijd gij voor God en Zijn heilige gemeente beloofd hebt, alles ter
wereld te zullen verlaten om Uw man te volgen, wat, naar het mij
toeschijnt, U meer ter harte moest gaan dan alle beuzelachtigheden en
dwaasheden, zo gij tenminste enigszins aan Uw verplichting en roeping
wilt voldoen.
Ik zeg dit niet met de bedoeling, U over te halen hier te komen, want nu
U dat zo tegen de zin is, laat ik het aan U zelf over; maar, om U aan Uw
verplichting te herinneren, zoals ik gehouden ben, evenzeer door het gebod
Gods als door de genegenheid, die ik U toedraag, opdat wat er nu of in de
toekomst ook moge gebeuren, ik in mijn geweten verzekerd zij, U voor
ogen gehouden te hebben, wat Gij voor God en mensen verplicht zijt; zelfs
meer dan ooit in deze tijd waarin ik, zoals Gij zelf ook zeer wel weet, mij
in zulk een verslagenheid bevind, waarin niets ter wereld meer troost kan
verschaffen, dan zich getroost te zien door zijn vrouw en te zien, dat zij
toont met geduld het kruis te willen torsen, dat de Almachtige haar
echtgenoot oplegt, zelfs wanneer het is ter oorzake van dingen, waarin hij
meende de ere Gods te bevorderen en de vrijheid van zijn vaderland te
zoeken.’
Deze vermaning baatte niet, het ging van kwaad tot erger. Het gedrag te Keulen
was schandelijk; zij dronk ‘vele kannen wijn en bier per dag’, mishandelde haar
dienaren en dreigde met zelfmoord. Zij leefde in overspel met een zekere Rubens,
de vader van de beroemde schilder. Eindelijk besloot de familie er een einde aan te
maken. Zij werd overgebracht naar het slot Beilstein en daar opgesloten. In 1577 is
zij overleden te Dresden en daar zonder praal begraven.

De Prins in Frankrijk.
Na het mislukken van de veldtocht van 1568 had de Prins niet alle hoop laten varen.
Hij hoopte, dat de Hugenoten in Frankrijk
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succes zouden hebben en dáárdoor de Geuzen. Daarom voegde hij zich bij het leger
van de paltsgraaf van Tweebruggen, dat dwars door Frankrijk trok, van de Duitse
grenzen tot Poitou, en zich daar met de hoofdmacht der Hugenoten verenigde. Doch
het baatte niet. De troepen van de Franse koning Karel IX waren te sterk. Zij
benauwden de Protestanten steeds meer. Als koopman vermomd, zonder gevolg,
reisde de Prins uit het hartje van Frankrijk naar Duitsland terug, om te zien of er
meer hulp te krijgen was. Het mislukte, en alle hoop was voorbij. Doch in de
Nederlanden waren er toch, die uitkeken naar de Prins.

Paulus Buys.
En hij kreeg reeds in januari 1570 een merkwaardig bezoek. Afgevaardigden van de
Staten van Holland waren naar Brussel geweest en hadden gevraagd, of de afkoopsom
voor de tiende penning niet lager kon worden gesteld. Alva had hun aan het verstand
gebracht, dat hij niet onderhandelde, maar beval. De Hollanders gingen met wrok in
het hart naar huis. Maar hun pensionaris, dit was hun rechtskundig adviseur, mr.
Paulus Buys, bleef achter. Hij had in Brabant nog particuliere zaken te doen, heette
het. In werkelijkheid zocht hij de Prins op, die niet op de Dillenburg was, - om zijn
schuldeisers. Hij zat veel dieper Duitsland in, in Arnstadt, in het gebied van zijn
zwager Günther von Schwarzburg. Hij leefde er als een berooid man. Men leze
zinsneden uit een brief aan zijn broer Jan: ‘Ik verzoek U mij met brenger dezes de
kleine hakkenei te zenden, die mijnheer de Admiraal mij gegeven heeft, in geval het
dier gezond is, en mij bovendien twee paar zijden kousen te zenden. Het ene paar is
bij Uw snijder, aan wie Nayschem het gegeven heeft om het in orde te maken. Wees
zo goed order te geven dat men het andere paar afneemt van het in kamfer bewaarde
goed, dat ik onlangs in Dillenburg droeg......’
Bij deze berooide Prins, die op het stamslot van zijn geslacht geen ontwijk meer
had, kwam Paulus Buys, om met hem te spreken over de zaken in het graafschap
Holland. Juist van Holland! Want de Prins was immers de stadhouder in dat gewest,
voor zijn leven benoemd! Wat Paulus Buys met de Prins besproken heeft, we weten
het niet. Maar na dit bezoek neemt de activiteit van de vrienden der vrijheid toe.
Oranje wil komen helpen, mits men hem in Holland van geld voorziet. Van
Wesembeke, vroeger secretaris in Antwerpen, werd nu een ijverig correspondent
voor de Prins en
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Diederick van Sonoy behartigde de zaak van de collecten. Die vielen intussen niet
mee.

Merkwaardige correspondentie.
Een even drukke als merkwaardige correspondentie voerden de gemachtigden van
de Prins met de vrienden in Holland. Bor heeft ons een code bewaard, waarschijnlijk
afkomstig uit de papieren van Sonoy. Naar de schijn waren het zakenbrieven, die
men schreef. De steden van Holland droegen heidense namen: Den Haag Jupiter,
Amsterdam Saturnus, Utrecht Proserpina, Kampen Iuno, enz. De Prins van Oranje
was Marten Willemsz., Alva Powels van Alblas, de koningin van Engeland Heinrich
Philipsz., Sonoy Daniël van Santen, de graaf van Megen de Gier.
Vele magistraten in Holland waren met de plannen op de hoogte. Hoe gering daar
het prestige van Alva was, blijkt uit het feit, dat Wesembeke enkele dagen logeerde
bij Adriaen van Swieten, die woonde op zijn voorvaderlijk kasteel bij Leiden, hoewel
hij door de Bloedraad uit 's konings gebied was verbannen.

Herman de Ruyter.
Reeds in hetzelfde jaar 1570 heeft de Prins plannen gemaakt, om in Holland en aan
de IJsel iets te ondernemen. Er kwam weinig van terecht. Wesembeke was te
optimistisch geweest en de Prins hoedde zich later voor zijn informaties. Slechts één
aanslag kwam tot uitvoering en gelukte aanvankelijk. Herman de Ruyter maakte zich
met enkele mannen meester van het slot Loevestein (december 1570). Slechts veertig
man stonden hem bij de verdediging terzijde. Door het hoge water en de ijsgang op
de rivieren gelukte het niet, hem hulp te zenden. Kapitein Perea kwam met ruim 100
man en enig geschut het huis ‘belegeren’.
‘Die van binnen weerden haar vromelijcken, ende deur den voorschreven
Harman de Ruyter de moet ende couragie aengesproocken zijnde, besloten
liever te vechten totter doot toe, dan in haer vyanden handen te vallen,
seecker houdende dat ze gheen beter ghenade dan de Galge en souden
verkrijghen, sulcx dat naer zij het beschoten hadden, zij het wel
vreesselijcken bestormt hebben. Harman de Ruyter voerde een slachsweert,
weerde hem cloeckelijcken totter doot ende brochte vele zijnder vijanden
om, maer nae dien zyluyden seer
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swack van volck waren ende de last niet langher en conden draghen,
werden zij overvallen, nochtans weecken zij in een Camer daer zy de
toegangen met Buspoeder hadden bestroyt, 't welck zij aenstaecken,
eyntelijck bleef Harman de Ruyter aldaer doot met meest alle syne
ghesellen, die te lyve bleven, werden ghehangen.’
Dit sobere verhaal van een verbeten strijd heeft Oltmans uitgewerkt tot zijn roman
Het slot Loevensteyn in 1570 en Herman de Ruyter herschiep hij tot de geheimzinnige
en gevaarlijke Emisario. Intussen vermelden de oudste bronnen niets van het in de
lucht vliegen van het slot.

Allerheiligenvloed.
De actie van de Prins werd ook gehandicapt door de vreselijke watervloed, die de
2de november 1570 de Nederlanden heeft geteisterd. Duizenden mensen werden in
hun bed door de dood verrast; in Antwerpen verdronken mensen, die in kelders
woonden; in Zeeland waren drieduizend slachtoffers; in Friesland en de Ommelanden
was het gehele land in een woeste zee herschapen en stond het water tot de poorten
van Groningen en Leeuwarden. Grote naam verwierf zich toen de stadhouder Caspar
de Robles, heer van Billy, die als vreemdeling was veracht, maar zich nu eer verwierf
door zijn krachtig optreden. Op de dijk bij Harlingen staat zijn monument, de Stenen
Man. Het jaar 1571 had slechts één historie in het Noorden, nl. het herstel van dijken
en sluizen.

Vier pastoors verbrand.
Intussen, het bloedbewind duurde voort! Ook in 1570 rookten de brandstapels. In
dat jaar werden te 's-Gravenhage vier pastoors verbrand, Arend Dirkszoon van de
Lier, zeventig jaar oud, Sybrand Janszoon, pastoor van Schagen, Adriaan Janszoon,
pastoor van IJselmonde en Wouter Simonszoon, pastoor van Monster. Zij werden
beschuldigd van ketterij, want zij hadden de Roomse leer verzaakt en zich begeven
tot de Gereformeerde religie. Toen zij naar de strafplaats gingen, trad de vader van
Adriaan Janszoon deze terzijde, zeggende: ‘Mijne lieve zone, strijd nu vromelijk,
want de kroon des eeuwigen levens is u nu bereid.’ Meer mocht hij niet zeggen, want
de gerechtsdienaars dreven hem terug. Maar toen trad de zuster van de veroordeelde
naar voren, en vulde de
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troostwoorden van haar vader aan. De vier pastoors werden geworgd en daarna
verbrand.

Het Geuzenlied.
Maar de stem van een dier slachtoffers bleef klinken op merkwaardige wijze. Drie
jaar had hij gevangen gezeten, Arend Dirkszoon de Vos van Lier. Zijn stem werd
toch gehoord. Want voor zijn gevangenneming had de oude pastoor een lied gedicht,
waarin tromgeroffel wordt gehoord en de stap van opmarcherende vendels.
Slaet opten trommele, van dirredomdeyne,
Slaet opten trommele, van dirredomdoes,
Slaet opten trommele, van dirredomdeyne,
Vive le Geus, is nu de loes.
Vive le Geus, wilt christelich leven;
Vive le Geus, hout frayen moet;
Vive le Geus, God hoed u voor sneven;
Vive le Geus, edel Christen bloed.

Dreigend keert dit marslied zich tegen ‘Paus en papisten’:
't Onschuldich bloet, dat ghij hebt vergoten,
't Onschuldich bloet roept over u wraeck;
't Onschuldich bloet en heeft u niet verdroten,
't Onschuldich bloet dronckt gij metten draeck.
U vleyschen arm, daerop gij betroude,
U vleyschen arm bezwijckt u nu:
U vleyschen arm, die u huys boude,
U vleyschen arm wijckt van de schee.
Prince, der princelijker Geusen prince,
Prinslijck, met u geest, haer doch regeert,
Prinslijck, u eer drijvende, aldus bemintse
Prinslijck u rijck wordt alsdan vermeert!

De Watergeuzen.
Die dreiging klonk ook uit de voetstappen der Watergeuzen, zo vaak zij ‘een landgang’
maakten.
De eerste Geuzen-eskaders zijn gevormd in 1568, om de expeditie van graaf
Lodewijk in het Noorden te steunen. Dat liep mis, doordat de gehele expeditie
mislukte. Maar de Geuzen bleven
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actief. Embden was dikwijls hun basis, Embden, waar zoveel ballingen een
onderkomen hadden gevonden, waar zoveel burgers de zaak der vrijheid waren
toegedaan, al trachtte de graaf telkens in te grijpen.
Het gevaar was groot, dat deze Watergeuzen gewone zeerovers zouden worden.
Soms scheen het, dat zij het werkelijk waren. De enige, die hun werk kon reguleren,
was de Prins. Maar na 1568 was zijn gezag, als gevolg van zijn nederlagen, gering.
Zo bleven de Geuzen een strijdmacht, die zich moeilijk liet inschakelen in een
algemeen bevrijdingsplan.

Geus en paap.
Af en toe ondernamen zij een landgang, waarbij vooral de kloosters en kerken het
moesten ontgelden. Uit Ferwerd werd aan het Hof bericht, dat de kerk door hen
geheel ‘van goud en zilver ontbloot’ was. Busken Huet heeft een levendige schildering
van deze Geuzen gegeven, die zich vaak hulden in monnikspijen, die wijn of bier
dronken uit nachtmaalskelken, die gevangengenomen geestelijken dwongen, allerlei
ceremoniën aan dek van het schip te verrichten, waarbij zij zich vrolijk maakten; die
een hostiekastje hoog aan de mast hadden gespijkerd, om te doen zien, hoe ‘hoog’
zij dit vereerden. En hoge geestelijken waren als gevangenen zeer welkom, om het
losgeld dat voor hen gevraagd werd. In november 1570 werd Workum overvallen
en in de pastorie aldaar snapten de Geuzen Nicolaas van Landen, abt van het klooster
te Hemelum. Hij moest mee aan boord. En daar kreeg hij te horen, wat hij waard
was, nl. zesduizend daalders. Het moest binnen veertien dagen worden opgebracht,
en anders......
Wanhopig schreef de abt aan zijn kloosterlingen:
‘Ik ondergeschreven laat u weten, mijn lieve conventualen, op alle
vriendschap: dat gij doen wilt en zenden naar Norden in Emderland, de
som van zesduizend daalders; want ik voor minder niet vrij mag komen;
of moet de dood besuren op veertien dagen na deze. Ik begeer met alle
ootmoedigheid, doet het, beste lieve Prior en alle conventualen, want
anders zoo zal ik niet vrijkomen, maar ik zal sterven moeten. Ik verhoop,
dat gijlieden het beste doen zult, als ik op ulieden vertrouwe; want anders
is 't met mij gedaan - vier dagens altoos onbegrepen - anders zoo zal ik,
arme mensche! moeten hangen. Doet het besten, dat begeer ik om Godswil.
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Gescheven zondags na Katherinendag, anno duizend vijfhonderd zeventig.
Nicolaas Landensis, Abt van Hemelum.’
Kort en bondig voegde de Geuzenkapitein er enige woorden aan toe:
‘Ik, kapitein Egbert Wybrantsen, laat u weten, dat, zoozeer gij zijn
rantsoen niet op en brengt, binnen den tijd van veertien dagen, zoo zal hij
hangen, al waren er geen abten meer in de wereld! vier dagen altoos
onbegrepen. - Dus haast u, want wij willen niet langer wachten.
Metterhaast, den Sondach na Katherinendag, Anno 1570.
Egbert Wybrantsen.
Gij zult alle bescheid hooren, waar wij zijn, tot Embden, ten huize van
Andries Wybrantsen, woonachtig in de Houtzagersstraat, bij den Mr.
Rentmeestersche huis, naast een kroegerhuis.’
De abt kwam zonder losgeld vrij door het ingrijpen van graaf Edzard van
Oost-Friesland. Maar dat is een bijkomstigheid, de briefjes behouden hun typische
waarde.

Verworpelingen.
Soms heeft het de schijn, of het Geuzenleven een leven is van avontuur en bravoure.
Maar er is ook een andere kant. Het zijn vaak mannen, die alles hebben verloren.
Balthazar Verhagen heeft ze in een pittig gedicht (Een Spaansche dans op Hollandsch
ijs) getekend, de verminkten en vervolgden, verschroeid in het gezicht, of met een
brandmerk in de nek:
Van Haarlem, Utrecht, Amstelland,
Westfriezen, van den overkant
Der Zuiderzee, uit steden
En dorpen, weiden en moeras,
Van heide en veen en waterplas,
Al wie naar ziel en leden
Van Spanje had geleden.
Al de vertwijfelden van aard,
De schooiers, zonder huis of haard,
De mateloos gekwelden,
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Die duivels werden van de smart,
Met bitt're wreedheid in het hart,
De havelooze helden,
Die ter vergelding snelden!

De bast al om den strot.
Terwijl daar op de Noordzee zoveel uitgewekenen leefden van de hand in de tand,
nam ook in de Nederlanden de vertwijfeling toe. De tiende en twintigste penning
zouden nu worden ingevoerd. Alva liet zich niet voor de tweede maal met een
afkoopsom tevredenstellen.
De onrust was algemeen. Want twee factoren werkten samen om de handel te
verlammen: de Geuzen-blokkade en de tiende penning. Reeds begon de handel zich
te verleggen: in Antwerpen werd het stiller en in de Duitse Hanzesteden kwam meer
actie. Overal was stil, maar vastberaden verzet. De zakenlieden sloegen geen nieuwe
voorraden meer in; de winkels werden gesloten. Het Geuzenlied waarschuwde:
Helpt nu u selfs, soo helpt u God
Wt der tyrannen bandt en slot
Benaude Nederlanden!
Ghij draecht den bast al om u strot,
Rept flucxs u vrome handen.

De tiran ontneemt ieder zijn hoogste goed: Zij, die Gods Woord niet willen derven,
moeten het met hun rode bloed bekopen of berooid in ballingschap gaan; zij, die hun
hart op de mammon stellen, moeten hun lieve geld nu ook ontberen.
Want gheeft men dick van tienen een,
Daer blijft ten lesten één of gheen.

Menig ernstig man heeft er over geklaagd, dat het verzet veel algemener was, toen
het om 't lieve geld ging, dan toen de vrijheid van geweten werd aangetast. Niemand
minder dan Hugo de Groot zegt het op scherpe toon:
‘De natie, die, zonder zich te verroeren, hare burgers aan den brandstaak,
hare edelen op het schavot had zien omkomen, die hare wetten, haren
godsdienst, hare onafhankelijkheid had zien vernietigen, stond toen, en
eerst toen op, om de vroegere verongelijkingen te wreken, en die, welke
haar
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in de toekomst bedreigden, af te weren. Een duidelijk bewijs, dat er geen
steviger band in de maatschappij bestaat dan die, welke door de particuliere
belangen wordt gelegd.’

De internationale positie.
De Prins had geen geld om een nieuwe veldtocht te beginnen. De collecten brachten
daarvoor veel te weinig op. Een actie was alleen mogelijk, als hij die combineerde
met een buitenlandse oorlog. En daarop was kans. In Frankrijk werkte graaf Lodewijk
en won er veler vertrouwen. Hij bemiddelde tussen het Franse hof en de Hugenoten.
Koning Karel IX nam hem een tijdlang in zijn dienst. Als het lukte, in Frankrijk de
eenheid te herstellen, dan zou de tegenstelling tussen Spanje en Frankrijk weer sterker
worden; dan zou er met Franse hulp ook wat tot de bevrijding der Nederlanden
kunnen worden ondernomen, en als dan koningin Elizabeth ook meedeed......
De Hugenoten verzoenden zich inderdaad met het Hof en de jonge Hendrik van
Nassau zou huwen met 's konings zuster. Maar voor een oorlog met Spanje was de
situatie toch niet rijp. En de keizer en de Duitse vorsten deden niets voor de
Nederlanden. Even was de keizer ontstemd geweest, toen Egmond werd onthoofd.
Maar reeds lang had hij zich door Philips weer laten lijmen en zijn politiek was alleen
gericht op de belangen van het huis Habsburg. Ook Elizabeth gaf blijken van
toenaderingsgezindheid tot Spanje. Zij ontzegde de Geuzen de vrijheid langer in de
Engelse havens te blijven. Hun aanvoerder was Lumey, graaf van der Marck, een
woest man uit de Ardennen, die geen commissie van de Prins had. Hij stevende met
zijn vloot langs de Hollandse duinkust, Noordwaarts, om een aanval te doen op het
Vlie, en dan misschien op Enkhuizen. Enkhuizen stond al lang op de lijst voor een
aanval. Maar ter hoogte van Egmond kon de vloot niet meer tegen de maartse
stormvlagen op. De schepen wendden, met de wind in de rug voeren zij voort naar
het Zuiden en zwenkten de Maasmond binnen, om er enige schepen te verrassen, die
evenwel wisten te ontkomen. Toen vielen de ankers en de Watergeus lag voor Den
Briel. En toen eerst kwam het voornemen de stad in te nemen!
‘De wereldgeschiedenis raakte voor één dag de oude toren van Den Briel.’
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4. Hollandse helden
Het saluutschot.
Op dinsdag, de eerste april van het jaar 1572, kwam des middags het gerucht in
Rotterdam, dat de Geuzen voor de Maas lagen. Het stormde uit het Noordwesten.
Wat er van het gerucht waar was, wie zou het controleren? Bossu, die het
stadhouderschap in Holland waarnam, kwam met de troepen, die hij ter beschikking
had, naar Maassluis. En toen hij daar woensdagmorgen aankwam, lagen de schepen
nòg voor Den Briel. Spoedig kreeg men zekerheid: ze waren in de stad! Het verhaal
is bekend. Ze hadden naar Enkhuizen gewild, maar de storm belette het hun. Bij
Egmond wendden zij en de Noordwester dreef hen de Brielse Maas binnen. Daar
was de veerman van Den Briel op Maassluis, Jan Pieterszoon Coppelstock, ‘een
kregel en stout kerel’, nog in actie. De Geuzen joegen hèm niet de schrik op het lijf.
Hij behoorde bij de smalle gemeente en had de vrijheidsdrift in het bloed, zoals dat
volk aan de zeekant het doorgaans heeft. Rap voer hij de Geuzen aan boord, vertelde,
dat Den Briel, de sleutel van de Maas, zonder garnizoen was. Sedert november al,
toen Alva de bezetting naar Utrecht had verplaatst, om die stad, weerbarstig in de
zaak der penningen, te meer te benauwen. Maar dan is er voor de Geuzen een goede
kans! Een jaar geleden hebben zij een landgang gemaakt naar Monnikendam en er
buit gevonden. Nu gaan zij een kijkje nemen in Den Briel. Coppelstock krijgt de
zegelring mee van de Geuzenkapitein Treslong, wiens vader baljuw in Den Briel
was geweest. Hij gaat de stad voor de Geuzen opeisen. De menigte popelt, de heren
op het stadhuis zijn confuus, Coppelstock schat het aantal der Geuzen op vijfduizend.
In werkelijkheid waren het er driehonderd.
Op het stadhuis wordt de beslissing al maar uitgesteld. Sommige burgers zoeken
intussen een goed heenkomen. De Geuzen worden ongeduldig. Zij laten een vaatje
buskruit springen tegen de Noordpoort en gaan haar rammeien; intussen dringen
anderen reeds de Zuidpoort binnen.
Nog even en de Geuzen zijn de baas in de stad. Voor hoelang? Hier, in de stad,
rijpt het plan, om niet na een plundering te vertrekken, maar de stad te houden, er
een basis van te maken voor de Geuzenactie, zoals de Hugenoten vanuit La Rochelle
opereerden. En zó, door dit besluit, kreeg de verovering van Den
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Briel haar historische betekenis. Uit de ‘houten pompen’, de kanonnen der Geuzen,
klonk ‘het saluutschot der Nederlandsche vrijheid’. De uitdrukking is van Busken
Huet. Het Geuzenlied zegt dankbaar:
Gods goetheyt wesen moet vertelt,
Die noch so voor ons sorgt,
En voor ons Den Briel en Mase stelt
Als tot een vasten borgt,
Die haest wel van ons keeren kan
Duc d'Alve den Tyran.
De Spanjaert wert nu een gebit
In sijnen muyl geleyt;
God sy, die daer omhooge sit,
Gedanckt in eeuwicheyt,
Die haest wel van ons keeren kan
Duc d'Alve, den tyran.

Onsterfelijke dank verpligt.
Maar Bossu zou de Geuzen wel verdrijven. Dit kon een Loevestein in het groot
worden, een ondergang der Geuzen in bloed. Bossu stak over naar het eiland Voorne,
liet zijn schepen op aanraden van de Vlaardinger baljuw, Pieter Vrancken, onbeheerd
in de Bornisse achter en rukte snel op Den Briel aan. In de boomgaarden voor de
stad begonnen schermutselingen met de Geuzen, en Spanje scheen te triumferen.
Maar Rochus Meeuwiszoon, timmerman in Den Briel, zag het gevaar! Met een bijl
tussen de tanden zwom hij door de vest, toen een snelle ren over het veld, en het
sluisje was bereikt, dat het wilde Maaswater buiten de polder hield. Hij hakt, hij hakt,
terwijl de Spanjaarden hem reeds onder vuur nemen. Hij raakt gewond, maar hij
houdt vol. Reeds stort het water naar binnen, en als het eenmaal baan breekt, is er
geen houden meer aan. De springvloed stort in de polder, de Spanjaarden wijken
terug. Het water is ook der Geuzen vriend. ‘En aan Rochus is 's Lands vrijheid een
onsterfelijke dank verpligt.’
Als Bossu zijn schepen tracht te bereiken in de Bornisse, is het te laat. Vrancken
heeft de Geuzen gewaarschuwd en Treslong en Roobol hebben de Spaanse schepen
in brand gestoken. De transportschepen, door het ijverige stadsbestuur van Rotterdam
met
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levensmiddelen voor Bossu's troepen gezonden, werden ook door de Geuzen gekaapt.
De Geusen dapper schoten,
De Spaengiaerts namen de wijck,
Aen Landt sy onverdroten
Liepen door den slijck,
Te Dort al voor die Stee:
Sy saghen als Morianen,
Doen sy uut den dreck quamen,
Haer vaenkens sleepten sy mee.

Langs de verre omweg over Dordt kwam Bossu met zijn gedemoraliseerde troepen
voor Rotterdam terug. Hij kon wel buitenom, vonden de burgers, die de wacht aan
de poorten hadden betrokken. Want ook in Rotterdam stuwde de afkeer jegens Spanje
het volk in de richting van het verzet. Er werd bij de poort onderhandeld; met eigen
hand stak Bossu de smid Zwart Jan, die met woord en gebaar zich het krachtigst
betoonde in zijn verzet, overhoop1); met geweld drongen daarop zijn soldaten de stad
binnen en koelden er hun moedwil aan de burgerij. Die moordtonelen in Rotterdam
maakten de Hollandse steden stormrijp voor de aanvallen der Geuzen.

De waternimf.
In 1872 werd de verovering van Den Briel herdacht en in de oude stad aan de
Maasmond zou een monument worden geplaatst. Maar de feestviering moest toch
vooral algemeen zijn, zo meende men, en dus neutraal. Anders zou de koning, die
boven de partijen moest staan, ook niet van de partij kunnen zijn. Daarom niet een
Geuzengestalte aan de Brielse Maas; dat zou de Roomsen maar ergeren; bij de
herdenking van Heiligerlee waren die ook reeds zo van leer getrokken. Aan het
havenhoofd van Den Briel kwam daarom ter herdenking van Geuzen-bravoure en
volksbevrijding - een waternimf.
Er waren echter ook nog kringen in ons volk, die leefden bij Bilderdijk en zich
dus aan deze kleurloosheid ergerden. Zij vonden, dat die waternimf niet te pas kwam,
daar de Vader des Vaderlands met de Potentaat aller potentaten, en niet met een
waternimf een verbond had gemaakt. Dr. Kuyper nam in De Heraut de leiding

1) Een straat in Rotterdam is naar deze Zwart Jan genoemd.
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van het verzet tegen deze kleurloosheid en dit verraad aan de volkshistorie, en onder
zijn leiding kwam uit smalle beurzen het geld bijeen voor het Nationale
Geuzengesticht ‘Wilhelmus van Nassouwen’, waarin plaats is voor wezen van
zeelieden. Dit gesticht is niet neutraal en men heeft zich niet geschaamd, het beeld
van een Geus, met de Prinsenvlag in zijn hand, in de voorgevel te plaatsen.

Vlissingen.
Maar al wapperde de Prinsenvlag op de torens van Den Briel, het bericht van dit
succes was voor de Prins geen aangename verrassing. Hij vond het optreden van
Lumey eigengereid en voorbarig. Want het was buiten zijn voorkennis geschied en
scheen zijn zorgvuldig voorbereide en veelomvattende plannen in de war te zullen
sturen. Toch was de Prins al spoedig met het gebeurde verzoend. Vooral toen het al
sterker bleek, hoe hier in Holland en Zeeland volk bereid was, aan de Geuzen de
hand te reiken. Vlissingen gaf het voorbeeld. En deze stad was belangrijker dan Den
Briel: wie haar bezat, had de sleutels van de Schelde en controleerde de toegangen
tot de handelsmetropool Antwerpen. Alva had, ofschoon laat, de strategische betekenis
van Vlissingen begrepen en had last gegeven, er versterkingen aan te leggen. De
bezetting was onderweg, de fouriers waren al in de stad. Toen liep de bevolking te
hoop, sloot de stad voor de Spanjaard en liet de Geuzen binnen. Veere volgde,
Arnemuiden werd tijdelijk bezet, maar Middelburg bleef vast in Spaanse handen.
En de Vlissingers met de Geuzen, die te hulp kwamen, boekten hun eerste succes
ter zee. Reeds lang had Alva de koning om zijn ontslag verzocht, en de hertog van
Medina Celi kwam, om hem te vervangen. Een gehele transportvloot kwam mee,
met bestemming Antwerpen. Maar deze vloot werd bij Sluis de 1lde juni zwaar
gehavend. En Medina Celi is na enig gekibbel met Alva weer naar Spanje vertrokken.

Alva schrijft brieven.
In deze dagen schreef Alva immer rapporten aan zijn meester. Er is een merkwaardige
brief met een postscriptum. De brief vertelt van de afval van Vlissingen en Veere,
en van de onrust in Enkhuizen. Maar dezelfde koerier kreeg nog een brief mee, die
meldde, dat de zaken al weer slechter gingen, en dat Enkhuizen het voorbeeld van
Vlissingen volgde. En dan na de ondertekening,
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komt een derde bericht, dat in het Zuiden het gevaar plotseling acuut geworden is.
Want dáár begon het plan van de Prins uitgevoerd te worden. Om dat te begrijpen,
moeten we herinneren aan de situatie in Frankrijk. Daar werd sedert 1560 de kroon
gedragen door Karel IX. Hij was geen krachtig man; zijn moeder, Catharina de
Medicis, stuurde hem. Zij zag het gevaar, dat zijn positie bedreigde. Het geslacht
van de Guises, fel-Rooms en populair, dreigde de koning in de schaduw te stellen.
Daarom moest het Hof toenadering tot de Hugenoten zoeken, opdat die een tegenwicht
tegen de Guises vormden. Het liep anders dan de koningin-moeder verwachtte. Want
toen, mee door bemiddeling van Lodewijk van Nassau, de verzoening met de
Protestanten tot stand kwam, en admiraal De Coligny zich bij de koning vervoegde,
bleek de grote betekenis van diens persoonlijkheid. Weer stond de koning in de
schaduw, de admiraal sloeg de hand aan het roer. Frankrijk zou zijn anti-Spaanse
politiek opnieuw gaan voeren en de afspraak, waarop in het bos van Vincennes was
gezinspeeld, scheen geannuleerd. Zo kon Lodewijk hulp krijgen van de Hugenoten
en uit Frankrijk een greep doen naar de sterke vesting Bergen. Het lukte wonderwel.
Zonder dat er bloed vloeide, werd de poort vermeesterd en voordat de bewoners er
erg in hadden, stonden Lodewijks ruiters reeds op de markt.
Intussen schreef Alva brieven. Want nu het gevaar plotseling zó dicht bij Brussel
kwam, moest hij alles doen, om te voorkomen, dat het verzet in Holland zich nog
meer uitbreidde. Hij schreef zoetsappige brieven naar Hollands oudste stad, maar
toen ze daar arriveerden, was Dordrecht al tot de Geuzen overgegaan. Hij richtte
zich op dezelfde wijze tot Gorkum, maar ook daar kwamen zijn brieven te laat. Deze
steden volgden slechts het voorbeeld van Oudewater. Gouda sloot zich ook aan. En
bij de overgang had het merkwaardige voorval plaats, dat Bor onopgesmukt vertelt:
‘In dit inkomen (der Geuzen) is het gebeurt, dat een van de Burgemeesters uit
vervaerdtheid vliedende, geraakte in een Weduwen huis, haar biddende hem te willen
bergen; zij wees hem een spinde, daer zij hem in sloot, en hij vragende of hij daer
seker was, antwoordde zij: och ja, Heer Burgemeester, mijn man is daer so dick
verborgen geweest, als gij en anderen hem quamen soeken en de castelein daer voor
stond.’

De Gorkumse martelaren.
Toen Gorkum overging, hebben de Geuzen een aantal Roomse
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geestelijken, in totaal ruim twintig, gevangengenomen en naar het hoofdkwartier van
Lumey te Den Briel gebracht. Daar heeft de Geuzenaanvoerder hen na een wrede
behandeling laten ophangen, alleen omdat zij hun geloof niet wilden afzweren. Tot
deze gruweldaad is de woesteling waarschijnlijk mede overgegaan, omdat hij juist
een order van de Prins ontving, dat geen geestelijke om zijn geloof mocht worden
bekommerd. Wat, zou een Nassau een Van der Marck commanderen? Dan zou Lumey
eens heel duidelijk tonen, dat hij zich niet aan 's Prinsen voorschriften stoorde. Van
de dood der Gorkumse geestelijken zijn vele gruwelijke bijzonderheden bewaard
gebleven, maar de verhalen zijn niet altijd betrouwbaar, omdat zij grotendeels
afkomstig zijn van Pontus Heuterus, die tot de gevangenen behoorde, maar aan wie
het lot zijner medegevangenen werd bespaard, omdat hij zijn geloof afzwoer en in
dienst van de Geuzen trad. Toen hij later ontvluchtte, werd hij weer Rooms en schreef
zijn verslag. De Roomse kerk verhaalt: vele wondertekenen gaven later blijk van
hemelse attenties voor de relikwieën der gehangenen en de Gorkumse martelaren
worden door de Roomse kerk in de Nederlanden bijzonder vereerd. Hierbij dient te
worden opgemerkt, dat volgens de Roomse leer geen enkele Calvinist of Lutheraan,
die zijn geloof met zijn bloed bezegelde, een martelaar mag worden genoemd: ‘noch
pyne noch doot en maeckt den waren martelaar niet, maer d'oorsaecke, waerom hij
zulcks lijdt, d.i. het ware geloove.’

Vergadering te Dordt.
In juli 1572 werd te Dordrecht een vergadering gehouden van de Staten van Holland.
Aanwezig waren: één lid van de ridderschap en verder deputaties van de volgende
steden, die dus in de eerste drie maanden van de opstand Geus waren geworden:
Dordrecht, Haarlem, Leiden, Gouda, Gorkum, Alkmaar, Oudewater, Hoorn,
Enkhuizen, Medemblik, Edam, Monnikendam. Amsterdam ontbrak; het werd de
verzamelplaats der Roomsgezinden en een bolwerk van Spanje, voor jaren.
Marnix toonde op de vergadering zijn commissie als gevolmachtigde van de Prins.
Er werd besloten, de Prins te erkennen als stadhouder van Holland, Zeeland,
West-Friesland en Utrecht, zoals hij tevoren door Zijne Koninklijke Majesteit wettelijk
en behoorlijk was gecommitteerd, zonder dat naderhand enig wettelijk ontslag was
gevolgd. En zolang de koning zelf niet aanwezig was,
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wilden zij hem als een beschermer en hoofd des lands erkennen, die tot plicht had
het land tegen invasie en onderdrukking te beschermen.
‘Promptelick en in gereeden gelde’ zou de Prins worden gesteund met
honderdduizend kronen en voorts met een obligatie van een half millioen
caroliguldens.
Zo was de band tussen de Prins en zijn stadhouderschappen hersteld. Paulus Buys
was terstond een van 's Prinsen beste helpers.

Naar het Zuiden.
Maar nòg leefde bij de Prins de gedachte, dat het eigenlijke verzet in het Zuiden
moest komen. Toen hij zelf naar de Nederlanden kwam met een leger, leidde hij het
naar Brabant. Het werd, evenals in 1568, een teleurstelling. De bevolking bleef
passief. Het Geuzenlied maande: zijt niet meer neutralisten, maar de Brabantse steden
bleven, op enkele uitzonderingen na, toch neutraal. Het volk kwam nergens in
beweging. De stedelijke magistraten waren, anders dan in het Noorden, door de
autoriteit van Alva en de zorgen van inquisitie en Bloedraad streng Rooms. Er bleef
voor de Prins met zijn tamelijk zwak leger slechts één kans: spoedige hulp uit
Frankrijk.

De Bartholomeüsnacht.
Maar in plaats daarvan bereikte hem de schokkende tijding van de gruwelen van de
Bartholomeüsnacht. Catharina de Medicis had gezien, - dat haar politiek mislukte,
doordat De Coligny haar zoon geheel beheerste. Zij vreesde, zij haatte de admiraal.
Zij huurde een moordenaar, om hem om te brengen, maar de aanslag mislukte.
Daardoor groeide haar angst, want de Hugenoten, inzonderheid de edelen onder hen,
spraken op dreigende toon. Er scheen hier niets anders over te blijven om haar positie
te redden en haar zoon van de invloed van De Coligny te bevrijden, dan een generale
moord op de Hugenoten. En zij deinsde er niet voor terug. In de Bartholomeüsnacht
van 23 op 24 augustus begon het. Bijna alle vooraanstaande Hugenoten werden
vermoord, ook De Coligny. Vrouwen en kinderen werden niet gespaard, en
plunderzieke benden hadden vele dagen nodig, voordat hun werk voltooid scheen.
Deze moord is een politieke daad van een heerszuchtige en beginselloze koningin,
maar hij krijgt in de historie een felle betekenis, doordat de Paus er zijn goedkeuring
aan hechtte, een Te
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Deum deed aanheffen voor het gelukken van het moordplan en een zilveren penning
deed slaan, waarop een engel, die het kruis opheft en met zijn zwaard de Hugenoten
vervolgt. De moord op de Gorkumse martelaren was tegen de uitdrukkelijke bevelen
van de Prins......

Naar Holland.
De Hugenotenmoord betekende, dat de Prins uit Frankrijk geen steun meer kon
verwachten. Hij ontbond zijn leger en trok naar Holland. Lodewijk moest Bergen
overgeven. Alva had haast en was daarom genegen gunstige voorwaarden toe te
staan. De bezetting kreeg vrije aftocht.
Zo kwam de Prins naar Holland, het sterke bolwerk van het verzet. In het Zuiden
was er voor hem geen steun te vinden, hier in het waterland golfde hem de sympathie
tegemoet. De prins kwam er, ‘om zich tot het uiterste te houden, of er zijn graf te
vinden’. Een profetisch woord! Want hij heeft er een graf gevonden, het praalgraf
van Delft, het nationale monument der dankbaarheid.

Het strijdbaar volk.
Dat hij het in Holland heeft kunnen houden, is te danken aan verschillende oorzaken.
Er was een sterke bondgenoot in het water.
De Geuzen beheersten de zee en de stromen en sneden het verkeer met de
Spaansgezinde steden af. Onder die Geuzen was een kern, grimmig en vastberaden,
waarop de Prins kon rekenen, honderdmaal beter dan op de huurlingen, die van buiten
kwamen. Tot die kern behoorde een man als Lodewijk Boisot, wie de dichter Hemkes
de fiere woorden in de mond legt:
Als gij 't uit zee hoort stormen
in 't holle van den nacht,
Dan rijst de leeuw naar boven
en leent de Zeeuw zijn kracht.
En zoo 't begint te nijpen
en u het Spaansch geweld
Met ruiters en met knechten
in stad of land beknelt:
Ontsteekt op 't duin de vieren
en zendt een snelle boô Met Gods hulp zal ik komen
ik, Lodewijk Boisot.
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Niet alleen de Geuzen vochten; alle weerbare burgers hebben voor de Prins en de
vrijheid op de wallen gestaan. Doodgewone burgers. Niet een bijzonder edel
voorgeslacht. Mensen, die in hun gewone doen rustig en gemoedelijk waren, ook
wel eens kleingeestig en bekrompen. Mensen, die moeilijk in beweging kwamen.
Marnix heeft in 1571 in boze woorden gesproken over hun handelsgeest, hun zucht
tot kritiek, tot gekanker. En deze doodgewone Hollanders waren ook nu trouw aan
hun màn en wezen de indringer terug. Er was een instinctieve, niet onder woorden
te brengen, eenvoudige trouw; er was meer; er was geloof. Er is in die dagen een
penning geslagen, waarop de Hollandse maagd stond afgebeeld, door niets dan een
lage tuin omgeven. Boven haar straalt de zon der gerechtigheid, waarheen zij de ogen
richt. En het randschrift luidt: onze hulpe is in den name des Heeren.
De Prins heeft zich verheugd over deze moed en offervaardigheid van dit volk.
Na anderhalf jaar van strijd schreef hij: ‘In ieder geval zullen wij deze eer hebben,
dat wij hebben gedaan, wat geen andere natie vóór ons gedaan heeft, te weten, ons
zonder enige hulp te hebben verdedigd en gehandhaafd in een zo klein land tegen
een grote en verschrikkelijke krachtsinspanning van zulke machtige vijanden. En
wanneer de arme inwoners van dit land, die door elkeen in de steek gelaten zijn,
nochtans zouden willen volharden, zoals zij gedaan hebben tot heden, en zoals ik
hoop dat zij zullen doen en wanneer God ons dan niet wil kastijden en geheel
verderven, dan zou het aan de Spanjaarden nog de helft van Spanje kosten, zo in geld
als in mannen, voordat zij een eind met ons gemaakt zouden hebben.’ Maar tegelijk
wist de Prins uit ervaring ook zijn zéér bijzondere taak. Want ‘als er op de wereld
geen volk is, dat zich liever verheugt in een of ander goed bericht, zo heeft het ook
zijn gelijke niet, als het door een ramp getroffen is. Dan zie ik het zo verslagen, dat
het niets weet aan te vangen, noch aan welk eind te beginnen en rekent het alles
verloren.’ Dat is nu juist het bijzondere van de Prins geweest, dat hij altijd goede
moed heeft gehad. En het volk heeft zich uit het moeras van de wanhoop altijd weer
aan hem kunnen optrekken. Nergens vindt men in zijn geschriften de paradoxale
uitdrukking, die aan hem wordt toegeschreven: ‘Point n'est besoin d'espérer pour
entreprende ni de réusir pour persévérer.’1) Maar hij, die dit woord aan de Prins heeft
toegedicht, heeft zijn bijzondere taak begrepen.

1) Ook zonder hoop te koesteren kan men wel iets ondernemen en van al of niet welslagen is
de voortzetting er van niet afhankelijk.
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Alva's wraaktocht.
Nu Alva uit het Zuiden geen gevaar meer te duchten had, kon hij zich naar het
Noorden wenden. Eerst moest Mechelen het ontgelden, omdat deze stad troepen van
de Prins had binnengelaten. De stad vroeg nederig om genade, een bisschop pleitte
voor haar, maar Alva gaf haar drie dagen over aan de plundering, waarbij ook de
kerken en kloosters niet werden gespaard. En toen verklaarde hij, er een bestiering
des Heren in te zien, dat het zo wreed was toegegaan, want nu had de stad haar
welverdiende straf. Daarna wendde Alva zich naar de IJsel, waar Zutphen werd
geplunderd en Kampen en Zwolle op hun smeken genade kregen. Kampen zond
daarop, maar vergeefs, brieven naar Enkhuizen, opdat men daar zijn voorbeeld zou
volgen. De zwager van de Prins, Willem van den Bergh, die in Gelre het verzet had
geleid, vluchtte naar Westfalen en liet zelfs zijn hoogst-zwangere vrouw in de steek.
Toen het in Gelre misliep, had Caspar de Robles weinig moeite, ook in Friesland
alle steden weer in zijn macht te krijgen. 's Prinsen vertegenwoordiger, die hier het
verzet had geleid, was niet voor zijn taak berekend en maakte dat hij wegkwam.
Daarop volgde het bloedbad van Naarden. De bevolking, die zich op genade en
ongenade had overgegeven, werd in de kerk bijeengeroepen, om haar lot te vernemen.
Toen bliezen de trompetten de aanval en drongen de soldaten binnen, om alles over
de kling te jagen. Amsterdam had niets te vrezen, het was Spaansgezind gebleven.
Was Lumey flinker militair geweest, dan had hij deze stad tijdig in de macht van de
Prins gebracht. Nu was Haarlem aan de beurt. Het wankelende stadsbestuur zond
onderhandelaars naar Amsterdam, want een uitgeweken pastoor had bericht, dat er
genade te krijgen was. Maar de Groninger Geus Wigbout van Ripperda riep de
schutterij in het geweer, en betuigde, dat het besluit om te onderhandelen onwettig
was, daar het zonder overleg met de schutterijen was genomen. Marnix kwam nu in
de stad om namens de Prins de wet te verzetten, d.w.z. de regeringspersonen door
andere te vervangen. Tegelijk werd ‘naar Gods bevel d' Afgoderije uit de Kerken
ende Tempelen gheworpen’. In de St.-Bavo klonken de psalmen van Datheen. Het
voorbeeld van Haarlem werd successievelijk door de andere Hollandse steden gevolgd.
De mis werd afgeschaft, de vroedschappen van ‘papisten’ gezuiverd. Dit gaf een
veilig gevoel, want overal zochten de vijanden juist bij de Roomsgezinden
aanknopingspunten.
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Haarlems heldenstrijd.
Haarlem is dapper verdedigd. Tot nu toe was het zo, dat de Spaanse troepen
onoverwinlijk schenen. Maar voor de wallen van Haarlem kregen zij harde klappen.
En dat, terwijl zij niet alleen tegenover zich vonden een aantal Duitse en Waalse
huursoldaten, maar niet minder de gewone burgers, mannen, en ook vrouwen1), die
aan de rustige sfeer van het huiselijk gezin en de dagelijkse arbeid waren gewend.
Eerst had Don Frederik, een natuurlijke zoon van Alva, die het beleg leidde, moeite,
de stad in te sluiten. En de bestormingen werden met zware verliezen afgeslagen.
De verbindingen over het water bleven lange tijd open. Toen eindelijk in mei 1573
door de schepen uit Amsterdam die verbindingen werden afgesneden, kreeg men het
in Haarlem zeer benauwd. De honger begon te nijpen en de bevolking werd op
rantsoen gesteld.
‘Yder man moest toecomen met een pont Terwen broot sdaechs, die
vrouwen ende Maagden met een half pont, hoeren ende jonghens met
moudkoecken, ende wie met zijn pont Broot niet en cost toecomen, die
mocht met Moudkoecken zijnen buyck vullen.’
Maar ook toen nog toonden zij ‘hare voorgaande couragie oft zij noch alle dinck
overvloedich hadden, daer zij nochtans niet dan van alles ghebreck hadden, ja tot
sulcke benoutheyt gecomen waren, datse met goede smaecke seer gierichlijcken
Catten, Honden en ander onghebruyckelijcke Dieren vleys aten’. Toen die niet meer
te krijgen waren, ‘wierden runderhuiden gegeten’. De pogingen tot ontzet mislukten,
en Lumey, die ook hierbij faalde, werd door de Prins gevangengezet. Zijn rol was
uitgespeeld.
Soms hadden de Haarlemmers echte gloriedagen, zoals toen zij in maart een uitval
deden, de vijand zware verliezen toebrachten en negen vaandels wisten mee te voeren.
Maar eindelijk was er geen uitkomst meer. Toen is er ernstig over gedacht om
zich door de vijand heen te slaan. Het ging niet door, want de Duitse huursoldaten
wilden niet.

1) Kenau Simons Hasselaar, die een afdeling vrouwen aanvoerde, was géén helleveeg, doch
een eerzame, resolute vrouw. Zij streed zoals de Boerenvrouwen hebben gestreden in de tijd
van de Grote Trek, toen de vrouw in het uiterste gevaar naast de man de vijand in de ogen
zag.
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De capitulatie.
In juli eindelijk gaf de stad zich op genade of ongenade over. De soldaten, ten getale
van 2300 man, werden ter dood gebracht. Die biechten wilden, werden onthoofd, de
anderen gehangen. Vijf beulen hadden dagen lang werk, en toen de armen te vermoeid
werden, verdronk men nog 300, telkens twee ruggelings aan elkaar gebonden. De
Duitse huurlingen kregen vrije aftocht. De stad werd niet geplunderd, maar moest
daarvoor een losprijs van 240.000 gulden betalen. De burgers werden begenadigd,
daar Alva Zijne Koninklijke Majesteit kende als een ‘oprecht goet Vader ende
goedertieren ende ghenadiche Prince’. Zevenenvijftig burgers werden van die
goedertierenheid uitgesloten en bleven gevangen.
De val van Haarlem was wel een zware slag voor de Prins, want Noord- en
Zuid-Holland waren nu gescheiden. Doch Alva had een hoge prijs moeten betalen:
de wapenen der verdedigers en ziekte hadden hem van 10.000 soldaten beroofd. De
overigen sprongen uit de band. Zij hadden nog 28 maanden soldij te vorderen, sloegen
aan het muiten, kozen zich eigen aanvoerders en waren niet eerder tot rede te brengen,
dan nadat Alva in Amsterdam het geld had losgekregen. Een maand lang was daardoor
alle Spaanse actie verlamd.

Een kostbare brief.
Vergeefs probeerde de Spanjaard intussen, om andere Hollandse steden tot afval van
de Prins te brengen. Wel was er hier en daar moedeloosheid, ook in het
Noorderkwartier. 's Prinsen commissarissen aldaar zonden hem na de val van Haarlem
een schrijven, waarin, van achter lange zinnen, hun wanhoop aan de kans op succes
duidelijk naar voren kwam. De Prins schreef een heerlijk antwoord, dat we graag in
zijn geheel zouden opnemen. Maar we moeten ons beperken tot het volgende gedeelte,
dat we geven, zoals Mej. Dr. Serrurier dat in modern Nederlands heeft overgebracht:
‘Edele, dappere, beste, bijzondere Vrienden,
Wij hebben tot nog toe nooit getwijfeld aan de toewijding en goede
genegenheid, die Gijlieden te allen 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 aardse zaken U tenminste genoeg geleerd zou hebben, om niet zo
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licht te verschrikken en bijna alle manlijke kloekheid te verliezen (gelijk
wij uit Uw brieven, geschreven te Medemblik, de 24ste juli 1.1. hebben
opgemerkt) bij wat ongeluk of tegenspoed. Aldus zijn de mensen gewoon
dit te noemen, waaraan nochtans een ieder, van welke rang hij ook zij, op
welk ogenblik ook, is onderworpen en dat hij geenszins kan ontvlieden,
welke listen en inspanning hij daartoe ook aanwenden moge. Uit de inhoud
van Uw schrijven hebben wij niet anders kunnen opmaken dan dat de
gehele voor- of tegenspoed van deze gewesten alleen van de stad Haarlem
afhangt. Wij nemen de Almachtige 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 bereid genoeg verklaard dit
er voor te wagen. Zo ook hebben wij geen pogingen of middelen verzuimd,
die wij meenden dat enigszins tot hulp en bijstand van die stad zouden
kunnen dienen, hetgeen immers door de dood, zowel van de Heer van
Batenburg, als van menige andere dappere bevelhebber en soldaat, genoeg
bewezen is. En nu het, ondanks dit alles, de almachtige God behaagd heeft
over de stad Haarlem naar Zijn goddelijke 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 enigszins
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 allen tijde het bloed
der martelaren het zaad van Gods kerken is geweest, behoren wij ook des
te meer geestdrift te gevoelen om onze rechtvaardige zaak te verdedigen
en onze 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 mensen, zijn woord wenst te houden, doch er naar
streeft de waarheid, zoveel in zijn vermogen is, 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 enige kwaadwillige,
bange, of onverstandige mensen, zo lichtvaardig, alleen om het verlies
van een stad, zulk een goede en rechtvaardige zaak behoort te verlaten.
Temeer omdat de vijand, met al zijn
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kracht en geweld, haar niet heeft kunnen overmeesteren en nog veel minder
zoveel 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 eren. 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 zoveel lieden zijn, die uit grote 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 soort mensen moeten
denken. Willen zij ter verontschuldiging aanvoeren dat die steden niet
genoeg versterkt of van proviand, buskruit, oorlogsmunitie en andere
noodzakelijkheden voorzien zijn? Gijlieden zijt er U genoeg van bewust
hoe menigmaal wij U en de steden, zowel schriftelijk als anderszins, hebben
aangemaand er U zoveel mogelijk voor te beijveren dat dit bijtijds, met
grote zorg en op de beste wijze zou geschieden, teneinde zodoende alle
ongeluk des te beter te voorkomen. Ook hebben wij herhaaldelijk de
oversten en bevelhebbers aldaar laten verzoeken dat zij, de zaak die zij
voorstaan indachtig, de 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 soms met een grote machtige
potentaat in een nauw verbond staan, teneinde door enige doeltreffende
bijstand, die grote, geweldige macht van de 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 de alleropperste Potentaat der
potentaten een zó nauw verbond gesloten hebben, dat wij geheel verzekerd
zijn, dat wij en al degenen, die hier vast op vertrouwen, door Zijn geweldige
en machtige hand, ten laatste - àl Zijn en onze vijanden ten spijt - nog
bevrijd zullen worden; nochtans dat wij intussen enige andere middelen,
door de Heer der Heerscharen ons verschaft, hebben verzuimd, of dit nog
willen doen.’
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Alkmaars victorie.
Na Haarlem was Alkmaar aan de beurt. Het werd een spannende dag de 16de juli
1573; vier dagen na de capitulatie van Haarlem kwamen reeds een paar duizend
Spanjaarden voor Alkmaar's poorten. In de stad was geen garnizoen en op het stadhuis
heerste angst en besluiteloosheid. Voor de Friese poort lag des Prinsen volk onder
Ruichaver en wilde binnengelaten worden. Met moeite kregen de officieren toegang
tot de raad en toen zij zich naar het stadhuis begaven, viel er een schot...... De kleine
burgerij, vóór de vrijheid en vóór de Prins, dromde voor het stadhuis bijeen. Gezeten
burgers vluchtten voor een deel naar veiliger plaatsen. Ruichaver wilde een resoluut
antwoord; de heren keken naar elkaar; toen stond burgemeester Floris van Teylingen
op, en verklaarde, met de Prins en de burgers te willen leven en sterven. Hij ging
naar buiten, de burgers mee, de Friese poort werd met geweld opengebroken, de
Geuzenvendels marcheerden door de stad regelrecht naar de Kennemerpoort en van
daaruit deden ze onmiddellijk een uitval. Alkmaar zou zich verdedigen en Alva kon
zich gereed maken voor een beleg. Tegenover deze resoluutheid stond een pijnlijk
gebrek aan solidariteit bij de steden, voor wie Alkmaar het spits moest afbijten. De
stadstimmerman Maarten Pieterszoon Vermey bereikte met levensgevaar Sonoy, de
commandant van het Noorderkwartier te Schagen, en drong namens Alkmaar aan
op het instellen van inundaties. Hij kreeg nul op het rekwest, want de Staten van het
Noorderkwartier, te Hoorn vergaderd, waren er tegen. Toen Vermey naar Hoorn. Hij
raakte in heftige woordenwisseling met de heren, die geen water over het land wilden
hebben, ‘want wat zal er dan van onze vruchten terechtkomen, en wat zullen onze
beesten deze winter vreten?’ Toen bruiste Vermey op: ‘Leelijke koeherder, gij moest
maar eens in Alkmaar zitten, dan zoudt gij wel anders praten!’ Maar dit kwam niet
te pas. De heren dachten er over, die stadstimmerman, die toch moest weten dat hij
een ondergeschikte was, maar achteraf te leiden, dat is, in een cachot te zetten. 's
Prinsen commissaris voorkwam deze harde remedie en wist te bewerken, dat de man
naar de Prins werd gezonden. Door zijn bemiddeling kwam de regeling: als de nood
buitengewoon hoog werd, zou Alkmaar een teken geven en dàn zouden de dijken
worden doorgestoken.
Intussen, Alva had haast. En na een kort beleg begon de bestorming. Maar ook
hier bleek het, dat de Spanjaarden in de
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brouwers, pakhuisknechten, smeden en bakkers hun man hadden gevonden. Het ging
wonderlijk goed en drie stormaanvallen werden afgeslagen op dezelfde dag. Het volk
stond op de wallen: de manmen met roeren en verrejagers (polsstokken met een dolk
op het eind), de vrouwen, de jongens en meisjes met brandende pekkransen, met
bossen vlammend stro, met kokend kalkwater, met keistenen...... En met het succes
groeide de moed, want
Wanneer de ééne vreese is vergaen
Soo is de vreese meest àl ghedaen.

Het ging niet voor de winter; de Spanjaarden zouden het dan maar elders proberen.
De 8ste oktober verlieten zij hun stellingen en Alkmaar was vrij. Van Alkmaar begint
de victorie!

De slag op de Zuiderzee.
Dat de Spanjaarden opbraken zonder nogmaals een storm te wagen, had een bijzondere
reden. Zij hoopten, dat zij op een andere wijze het Noorderkwartier konden
overweldigen. In Amsterdam was een vloot uitgerust, die de blokkade moest breken
en de Geuzen uit de Zuiderzee verdrijven. Er is geprobeerd, om Amsterdam af te
sluiten door zinkstukken voor het IJ, maar de Staten van het Noorderkwartier hadden
daar geen voldoende geld voor over. Zo kon Alva een vloot van 20 schepen op de
Zuiderzee zenden, met Bossu als admiraal, aan boord van het schip de Inquisicy.
Maar:
Geus leerde (hen) op 't selve pas,
Wat schoonder ghenoechte dat het was,
Op Zuyderzee te vaeren.

Een zeeslag werd in die dagen vaak ingewijd door een langdurige zeilpartij. Soms
bleef men uren en dagen in elkaars nabijheid, zonder dat de wind een aanval
veroorloofde. Zo hebben Bossu en zijn tegenstanders zes dagen in de buurt van
Marken gezeild voor het tot een slag kwam. Maar toen, op 11 oktober, namen de
Geuzen de kans waar, en liepen, de Oostenwind in de rug, in de vloot van de vijand.
Bossu stelde zich dapper te weer, maar een groot deel van zijn kapiteins liet hem in
de steek. Ook bij de Geuzenvloot moest geklaagd worden over wanprestatie. Aan
de Prins werd gerapporteerd, dat er aanvoerders waren, die meer 't geld dan de eer
en de slagen zochten, sommigen hadden hun schip maar half bemand, maar hadden
het kostgeld van een volledige bemanning in
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rekening gebracht. Anderen deden echter hun plicht en trachtten de vijandelijke
schepen te enteren. Dit gelukte ook met de Inquisicy, die door drie Geuzenschepen
aan boord werd geklampt. Het leek het beleg van Alkmaar: het kokende kalkwater
werd uit de mastkorf naar beneden gesproeid, de ganse nacht bleef men Bossu aan
boord klampen, maar overspringen ging niet, vanwege het musketvuur uit de luiken,
waarmee het dek werd schoon gehouden. In de schemermorgen sprong Jan Haring
van Hoorn over, klom in de mast, haalde de admiraalsvlag naar beneden, maar werd
toen door een schot in de borst dodelijk getroffen. Eindelijk capituleerde graaf Bossu
en geraakte met zijn gevolg en vele aanzienlijke heren in gevangenschap. Daardoor
werd het leven van de Haarlemse burgers gered, die nog steeds gekerkerd waren. Zij
werden later uitgewisseld.
De slag op de Zuiderzee was van grote betekenis.
Sy (de Spanjaarden) gingen malcander toeschrijven,
De zee die waer ons nut,
De geus kan niet bedrijven,
Houten pompen is zijn gheschut.
Haer volck is weynich, haer macht is rut.
Wy sullen se haest ontlijven,
Maer - haer meyning die is misluckt.
Sy quamen door de wraken,
Op Zuiderzee met voorspoet,
Hoochmoedich dat sy spraken
Ons saken die staen seer goet,
Doe quamen haer sulcke pompen te moet,
Die ginghen haer dapperlick raken,
Ten smaeckten haer gants niet soet.
Papouwen liet ghy u mompen,
Of bruyckte ghij een quaet advijs
Dat ghy van houten pompen
Liet nemen so schoonen prijs?
Een schip ghelijck een Paradijs,
U spotten ende schompen
Maecken u die pompen wel wijs.
Waer is u Inquisicy
U aldermeesten betrou?
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Ghemaeckt op die condicy
Die geusen te brenghen in rou?
Waer is die grave van Bossou?
U Heer groot van officy,
Sit te Hoorn in de kou.

De overwinning van de Westfriese en Waterlandse schippers werd vereeuwigd in de
kerk van Hoorn. Daar werd de admiraalsvlag van Bossu gehangen met daaronder
het volgende gedicht:
DeVr LoVter gheitVVeLt
Van MenIChen HeLt
Der VrIIe VVestfrIesChe natIe
VVert BossV gheVeLt
dIt hIer ghesteLt
tot Lofteecken Van Godts gratIe

(De cursief gedrukte letters, als Romeinse cijfers gelezen en daarna opgeteld, vormen
het jaar 1573. De V is zowel een V als een U, twee V's zijn een W. VrIIe is Vrije.)
De slag op de Zuiderzee betekende, dat de Geuzen meester bleven ter zee en de
steden, die het met Spanje en Alva hielden, werden geblokkeerd, waardoor hun
welvaart dreigde onder te gaan. Want in Zeeland was het resultaat van de strijd in
deze jaren hetzelfde. De Geuzen beheersten de stromen.

Moed en vertrouwen.
‘Wat de vijanden ook in het schild voeren, wij hopen nu zoveel orde op zaken gesteld
te hebben, dat zij geen enkele stad meer zullen kunnen overmannen, want, God zij
dank, zijn die plaatsen nu overal zo bezield en vastberaden als ooit en zeer goed
voorzien van levensmiddelen en ammunitie.’ Zo schreef de Prins een maand na de
slag op de Zuiderzee, en zijn voorspelling is uitgekomen. Met dat vastberaden volk
heeft de Prins zich in deze tijd ten nauwste verbonden; hij werd in de rijkste zin de
broeder der verdrukten. De 23ste oktober 1573 schreef Bartholdus Wilhelmi, predikant
te Dordrecht, aan de Hollandse gemeente te Londen: ‘Ten laesten, broeders, en hebbe
ick Ulieden niet kunnen verbergen die genade, die ons Godt bewesen heeft, dat die
Prince van Orangien, onse godsalige stadhouder, hem tot de gemeinte begeven, het
broot des Heeren metter gemeinte gebroken ende hem de discipline onderworpen
heeft, hetwelcke niet kleyn te achten en is.’
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Eens was de Prins een Nicodemiet, onverschillig jegens Rome, afkerig van het
Calvinisme, sympathiserend met het Lutheranisme, maar een voorstander van een
soort Christendom boven geloofsverdeeldheid. Nu schaart hij zich bij de Calvinisten,
die in zoveel landen de spits afbijten tegen de inquisitie en het tirannieke
vorstengeweld. Het Calvinisme is grondslag en waarborg onzer staatkundige vrijheden
en dat Calvinisme gaf vorm aan ons staatkundig leven onder leiding van Willem van
Oranje.

Leiden geblokkeerd.
Alva had begrepen, dat dit felle volk niet door zijn stormtroepen van de wallen van
een belegerde veste kon worden verdreven. Daarom sloeg hij nu een andere weg in.
In oktober 1573 schreef hij aan zijn meester:
‘Ik ben thans bezig om de troepen in welgekozen kwartieren te leggen,
waar zij beletten kunnen, dat de Geuzen de hulpmiddelen van het platteland
tot zich trekken. Ik stel mij van deze maatregel veel goeds voor. De rebellen
zullen op die wijs in hun steden opgesloten zitten en van honger vergaan.
En op de een of andere winternacht, als de sloten en singels dicht liggen,
gelukt het misschien hen te verrassen en te overrompelen.’
In wijde gordels kwamen de Spanjaarden onder Valdez het gebied om Leiden
bezetten. Tot in het Westland legerden zich troepen en zelfs maakten zij zich meester
van Maaslandsluis, waar Marnix krijgsgevangen geraakte.
Leiden is tweemaal geblokkeerd: eerst van november 1573 tot maart 1574; daarna
van mei 1574 tot oktober 1574. De eerste keer viel het mee, want de stad profiteerde
van de voorraden, die voor Haarlem bestemd waren geweest.

Wisseling van landvoogd.
Maar Alva wachtte het resultaat van dit beleg niet af. Hij werd vervangen door
Requesens, de man van milder methoden, die echter voor onbetrouwbaar gold.
Dat Alva als landvoogd werd teruggeroepen, is een bekentenis, dat de
geweldpolitiek had gefaald. Zijn zending was mislukt. Hij had niets bereikt dan een
oneindige haat. Latere geschiedschrijvers hebben getracht ook het goede in zijn
optreden naar
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voren te brengen; zijn trouw aan de zaak des konings en de zaak zijner kerk. Maar
het Nederlandse volk van die dagen zag hem als Duc d'Alva, de tiran. De Calvinisten
verfoeiden hem, maar ook de Roomsen klaagden over zijn geweld. Want de Roomse
kerk had er haar reputatie door verloren. ‘De hertog van Alva’, zo schreef de bisschop
van Namen, ‘heeft in zeven jaar tijds onze religie meer kwaad gedaan dan Luther en
Calvijn.’

Geen represailles.
De nieuwe landvoogd begon zijn bewind met een tegenslag, terwijl hij had gehoopt,
met een glorieus succes aan te vangen. Nog altijd werd Middelburg door de Geuzen
ingesloten, en vanuit Antwerpen werd een grote scheepsmacht uitgerust, om de
Geuzen van de stromen te verdrijven. Schepen hadden de Spanjaarden genoeg, maar
zeelieden waren schier niet te krijgen. Wat nog aan zeevolk op de schepen diende,
was geprest. De 31ste januari 1574 werd een deel der Spaanse vloot bij Roemerswaal
door Boisot vernietigd. Het ging als op de Zuiderzee - de Geuzen enterden de schepen
en overweldigden ze in een grimmig handgemeen. Daarmee was het lot van
Middelburg beslist. Nu vreesde men, dat de Prins zich zou herinneren, hoe een half
jaar geleden het gehele garnizoen van Haarlem op de Duitse huurlingen na met zijn
commandant door de Spanjaarden was ter dood gebracht, en dat hij daarom het half
verhongerde garnizoen van Middelburg en Arnemuiden op dezelfde wijze zou
tracteren. Maar niets daarvan! Allen waren verbaasd over zijn milde ridderlijkheid
en Mondragon had niets dan lof. De grijze Spaanse commandant kreeg met zijn
troepen vrije aftocht, maar hij moest zorgen, dat Marnix en enige anderen vrij kwamen
of zelf terugkeren.
Zo is Marnix vrij gekomen en opnieuw aan 's Prinsen dienst verbonden.

Het geheim van Mook.
Intussen - de blokkade van Leiden duurde voort. Maar uit Duitsland werd graaf
Lodewijk met een leger verwacht, om de ingesloten stad te ontzetten en aan het
geprangde Zuid-Holland lucht te verschaffen. De Prins trok naar de Bommelerwaard
en bracht hulptroepen bijeen. Daar zou Lodewijk hem dan de hand reiken. Zijn
nadering had al dadelijk een gewenst gevolg, want Valdez brak het beleg van Leiden
op. Doch Lodewijk kwam niet over de Maas.
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Door een Spaans leger werd hij voortdurend in het oog gehouden en noch bij
Maastricht, noch bij Roermond gelukte het hem over te steken. Hij trok Noordwaarts.
Maar de Spanjaarden rukten in snelle marsen op tot bij Cuyck, staken daar over naar
de Oostelijke oever en overvielen Lodewijks Duitse huurtroepen bij Mook. Een
ogenblik scheen het, alsof Lodewijk met zijn sterke ruiterij succes zou hebben, doch
de beproefde moed en de geoefendheid der Spanjaarden behield de overhand. Het
werd een wilde vlucht, waarin de paniek de soldaten weerloos maakte en rijp voor
de slachting, als bij Jemmingen. Van Lodewijk en zijn broeder Hendrik heeft men
nooit weer iets gehoord. Hun lijken zijn niet gevonden. Lodewijk was 36 en Hendrik
24 jaar oud.1)
Groen van Prinsterer zegt van graaf Lodewijk, ‘dien eenigen Lodewijk’ (Da Costa):
‘Zijn leven was kort, maar wel besteed: hij was een dergenen, die door het geloof in
de krijg sterk zijn geworden (Hebr. 11: 34) en hij liet een heerlijk voorbeeld na van
liefde voor het heil der zielen, van toewijding aan de zaak der verdrukten, en van de
moed, die, met kalmte en helderheid de dood in de strijd als die op een bed der
smarten tegemoet ziende, alleen eigen zijn aan de ware discipel van Hem, die, voor
allen, die geloven, door het Evangelie het leven en de onsterfelijkheid heeft aan het
licht gebracht.’ En graaf Jan schreef vele jaren later: ‘Hij is, naast God, de
voornaamste geweest, die de Heer Prins zaliger in godsdienstige zaken heeft gesticht
en hem zover heeft gebracht, dat Zijne Genade het pausdom verliet en zich begaf tot
onze Christelijke Gereformeerde religie.’

De Prins schrijft brieven.
En aan hen, die waren gevallen, bleef de Prins brieven zenden. Want hij wist niets
van de ramp en bleef hopen en wachten. 14 april was de zwarte dag van Mook; 15
april zond de Prins een advies over de opmars; 17 april schrijft hij opnieuw en de
18de vertelt hij van de Nederlanders, die zo gauw de moed verliezen, maar ook
telkens weer nieuwe hoop koesteren; 21 april is hij ongerust, want hij heeft de laatste
tien dagen zeven brieven geschreven en hij krijgt maar geen antwoord. Weer een
dag later weet hij, dat er een nederlaag is geleden, en hij informeert bij graaf Jan

1) Graaf Jan van Nassau was twee dagen voor de slag haastig uit het kamp vertrokken naar
Keulen, om te trachten er geld los te krijgen, daar de troepen ontevreden werden.
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84. Paulus Buys

85. De overtocht over de Maas in 1568.
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86. De Geuzenpenning, met aan voor- en achterzijde resp. een afbeelding van Philips II en van de
bedelzak. Daaromheen de woorden: ‘En tout fidelles au roy, iusques à porter la besace’ (In alles trouw
aan de koning, tot in het dragen van de bedelzak toe). Op het zakje de leus: ‘Wivel (vive) die Geus’
en het jaartal 1566. (Kon. Prentenkabinet, Den Haag)
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87. Originele afdruk van een geuzenlied, zoals die indertijd aan geknipte stroken bij duizenden door
rondtrekkende marskramers zijn verspreid. (Gemeente-archief, Kampen)
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88. Diederick van Sonoy

89. Willem van Bloys van Treslong, admiraal van Zeeland.
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91. De inneming van Den Briel.

92. Moord op de Gorkumse martelaren, 9 juli 1572 op last van Lumey, maar tegen de uitdrukkelijke
wil van de Prins in Den Briel voltrokken. Naar een Italiaanse gravure uit de Atlas Van Stolk.
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93. Kenau Simons Hasselaar

94. Wigbout van Ripperda

95. Terechtstelling van de Haarlemse bezetting, naar een gravure uit de Atlas Van Stolk.
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96. Het beleg van Alkmaar in 1573. Op de voorgrond Oudorp, het hoodkwartier van de Spanjaarden.
In het midden de belegerde stad, en daarachter de duinstrook, van Egmond tot Haarlem. Naar een
schilderij dat zich in het stedelijk museum te Alkmaar bevindt.

97. Slag op de Zuiderzee, 1573. Links de torens van Enkhuizen.
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98. Pieter Adriaanszoon van der Werf

99. Jan van der Does

100. Leidens ontzet. ‘Haring en wittebrood, Leiden is uit de nood’.
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omtrent het lot van de beide broeders. Een week later weet hij nog niets meer.
Eindelijk wordt de twijfel tot droeve zekerheid.

Een onderschepte brief.
En toen die zekerheid er was, schreef de Prins weer een brief aan graaf Jan, in uiterst
fijn schrift, zodat hij op anderhalve bladzijde folio kon houden, wat in de Archives,
door Groen uitgegeven, ruim 12 bladzijden druks beslaat. De brief is zeer klein
opgevouwen geweest en vertoont tal van gaatjes, wat doet vermoeden, dat hij in de
voering van een kledingstuk werd genaaid. Hij heeft graaf Jan niet bereikt, doch is
waarschijnlijk onderschept. En toch zijn de woorden, in deze brief vervat, niet als
een aangeschoten vogel ergens neergestort, onvindbaar......
Jaren later, toen de Prins allang was heengegaan en graaf Jan in rustige ouderdom
op de Dillenburg woonde, kreeg diens zoon Willem Lodewijk de brief in handen en
las hem. Hij vond hem treffend en karakteristiek en zond hem aan Maurits...... Zo
bleef deze brief bewaard in het huisarchief van Oranje en is hij nu nòg een getuigenis.
Hier volgt het begin:
‘Waarde Broeder,
De laatste dag van de vorige maand heb ik Uw brieven van de 25ste 1.1.
ontvangen en het heeft mij zeer verdroten daaruit te vernemen dat Gij,
niettegenstaande al Uw grote moeite, toch niets te weten zijt kunnen komen
omtrent de toestand en het welzijn van Hertog Christoffel en van mijn
broeders. Men doet voorwaar, zowel U als mij, groot onrecht met ons hun
dood te verbergen, gesteld het Gode behaagd heeft dit alles te beschikken.
Want ik wil U wel verzekeren dat dit verbloemen van de waarheid meer
kwaad dan goed doet aan de ganse zaak. Ik, persoonlijk wordt er zeer om
gelaakt, aangezien allen, die er mij naar vragen, vermenen, 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 zaken
geheel en al verloren en hopeloos zijn. Ik beken U, dat geen gebeurtenis
mij meer verdriet had kunnen berokkenen. Echter moeten wij ons immer
aan Gods wil onderwerpen en bouwen op Zijn hogere beschikking, want
Hij, die het bloed van Zijn enige Zoon heeft vergoten, om Zijn kerk te
handhaven, zal niets doen dan wat
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tot Zijn eer en tot bescherming van Zijn kerk strekt, ja, zelfs als het in de
ogen der wereld onmogelijk schijnt. En ook, al kwamen wij allen te sterven
en al werd het hele arme volk 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 zoveel Heren, edellieden en andere personen van alle rangen,
geslacht en leeftijd, zo wreed vermoord werden en een ieder zich het einde
en een volkomen uitroeiing van de Hervormden en van de godsdienst zelf
voor ogen stelde, zien wij desniettemin dat zij wederom de hoofden hoger
dan ooit oprichten en dat de Koning meer zorgen en ergernissen heeft dan
ooit tevoren. Laten wij hopen, dat de Here God, wiens arm steeds even
krachtig blijft, ons een zelfde macht en mededogen zal blijven betonen.’

Het tweede beleg.
De troepen van Valdez, die van Leiden waren opgebroken om graaf Lodewijk tegen
te houden, hebben niet aan de gevechten bij Mook deelgenomen. Alles was al beslist,
voordat zij arriveerden. Valdez slaagde er toen in, het beleg opnieuw voor Leiden te
slaan. en zó snel, dat van enige bevoorrading geen sprake was. De overwinnaars van
Mook sloegen na hun succes aan het muiten, kozen een eigen aanvoerder, en rukten
op naar Antwerpen, waar zij teerden op de burger en zich zo schadeloos stelden voor
de achterstand in soldij. Requesens zelf had veel moeite hen tevreden te stellen en
kon het alleen doen op kosten van Antwerpen. Hij kon er tegelijk getuige van zijn,
dat de Geuzen diep in de Schelde drongen en bij fort Lillo het eskader vernietigden,
dat hem na de nederlaag van Roemerswaal nog was overgebleven. En Leiden
volhardde.
Welk een geestkracht, om het vijf maanden uit te houden, waar men voor twee
maanden brood had, en toen was aangewezen op een karig vleesrantsoen en wat de
felle honger niet meer versmaadde. Hier was geen vijand, die men in de ogen kon
zien. Hier was behalve de honger de pest, en het gestook van de Spaansgezinde
burgers. Drie van de vier burgemeesters waren lauw, alleen Pieter Adriaanszoon van
der Werf was trouw, maar hij kon geen leiding geven. Die leiding werd aanvankelijk
gegeven door Mr. Dirk van Bronkhorst, vertegenwoordiger van de Prins van Oranje
en een onverzettelijk streng man. ‘Toen zich de eerste tekenen van muit-
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zucht in de stad vertoonden, liet hij bij de blauwe steen, in het midden van de
Breedstraat, een galg oprichten: de misnoegden begrepen die wenk en hielden hun
tongen in bedwang.’ Bronkhorst stierf evenwel tijdens het beleg en toen verloor Van
der Werf zijn kordaatheid. Hij verzette zich niet meer tegen de groeiende aandrang
om besprekingen met de vijand te openen. Maar zij mislukten door allerlei formele
kwesties, onder andere door heftige verschillen tussen Valdez en de plaatsvervanger
van Bossu. De teugels werden weer aangetrokken, toen de Prins nieuwe
commissarissen had benoemd: Jan van der Does en zijn oom Jacob, twee mannen,
die van geen wankelen wisten.

Ziekte van de Prins.
Terwijl de hongersnood in Leiden begon te heersen, lag de Prins ernstig ziek in
Rotterdam. Men vreesde voor de pest en de Prins had zijn personeel gelast, hem
alleen te laten. Zwak en eenzaam lag hij; eenzaam: zijn oudste zoon in Spanje, zijn
vrouw van hem en zijn huis vervreemd, zijn jonge kinderen op de Dillenburg......
Reeds liep het gerucht, dat hij dood was en zijn vijanden hoopten, dat het waar was.
Het zou, zo meenden zij, het einde kunnen betekenen van het verzet. Juist toen
kwamen er boodschappers uit Leiden en Cornelis van Mierop reisde met hen naar
Rotterdam. Hij is het, die later aan Bor zijn wedervaren vertelde, en wij lezen bij de
laatste:
‘comende in 't Logement van zyn Excellentie, vant hy (van Mierop) aldaer
niemandt die hem eenich bescheydt doen conde, soo dat hy gingck tot in
zyn slaepcamer, alwaer den Prince te bedde was legghende, sonder een
eenich mensche by hem te hebben. Hy sprack hem aen, vraghende hoe
dattet met zyn Excellentie was, ende waer al syn volck was, hy antwoordde
met een swacke stemme, dat hy se van hem hadde doen gaen ende dat hy
seer cranck was, gaff hem evenwel gehoor, ende verstaende, dat Leyden
noch van den vyanden niet in en was ghenomen, soo verheuchde hy hem
en danckte Godt, ende van dier uyre begonde hy terstont te beteren, ende
nam de saecke van ontsettinghe van Leyden, die deur zyn sieckte seer
slappelijck was ghevordert, wederom byder handt, ende heeft hem, soo
haast hy een weynich aende beter handt was, terstont den volcke verthoont,
daer deur den moet wederom ghewasschen is.’
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Felle tegenstellingen.
Er was in Leiden een tegenstelling tussen de glippers en de standvastigen. De glippers,
dat waren de Pausgezinden, die hoopten op de overwinning van Alva, die spotten
met het vertrouwen der Geuzen op de Prins, en die ‘als een stilzwijgend, maar roerend
protest van de uitgemergelden’ (de formulering is van de R.K. geschiedschrijver Dr.
Nuyens), het lijk van een hunner neerlegden voor des burgemeesters deur.
Er was nog een andere tegenstelling. Er waren in Leiden noodmunten geslagen
met het opschrift pugno pro patria (ik strijd voor het vaderland) en libertatis ergo
(om der wille van de vrijheid). De Calvinisten vonden, dat libertas te vaag was. Het
ging om de godsdienst. En daarom zei Ds. Taling het van de kansel ronduit: ‘dat niet
alleen om de uyterlycke liberteit, en vrijheidt des Vaderlants, maar veel meer om de
Religie en de geestelycke vrijheidt der conscientien deze landen in beroerte en
veranderinge ware.’ En dit nader toelichtend, zei hij, dat zij, die alleen op de vleselijke
vrijheid zien, waren als varkens, die tevreden zijn, als zij een goede trog hebben. Het
schot was raak. De Humanist Jan van Hout, der stede secretaris, een ijveraar voor
de Prins en de vrijheid, zittende in 's Heren gestoelte naast de burgemeester, trok zijn
pistool en vroeg zijn buurman: ‘Zal ik hem er af lichten?’ Maar dit pistoolschot bleef
gelukkig achterwege. Wel werd Ds. Taling op het stadhuis ontboden om een berisping
van de Heren te ontvangen.

De bevrijders.
Intussen, Jan van Hout en Ds. Taling mochten twee uitersten vertegenwoordigen,
van harte onderschreven beiden, wat aan de Prins gemeld werd, dat ‘wy den laetsten
druppel van ons bloed voor soo Godlicken ende eerlicken saeke, als wy bij de handt
genomen hebben, sullen op setten ende wagen, totten uyterste toe, daertoe de
almachtige God ons couragie gelieve te verdoubleren’.
Bij zulk een geest van verzet paste een corps van bevrijders, dat in moed en
vrijheidszin deze burgers evenaarde. De Prins liet de Geuzen uit Zeeland komen. En
in Rotterdam, Delft en Gouda werden tweehonderd schuiten gereed gemaakt met
platte bodems en zeer geringe diepgang.
Deze schepen, die ieder met 8 kanonnen waren bewapend, zouden door roeiers
worden voortbewogen over de verdronken landen.
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En op die schepen de Geuzen, van wie ‘het meestendeel eenen wreeden en wilden
hoop was, sommigen droegen silveren halve manen, daerop geschreven stont: Liever
Turcx dan Paus. Zij waren gevreest omdat sy niemant en spaerden, hoe groote
Meesters dattet waren. Zij waren gehouwen en gekerft, ende sagen daer soo wreet
uut, dat men uyt het gesicht konde oordeelen, wat het voor volck was.’ Zij waren
‘cloeck te water, ende hoewel sy seer wilt schenen, soo conde men deselve zeer wel
ende geschicktelijck betemmen, om haer ordre niet te buyten te gaen, maer haere
Overheyden te gehoorsamen’.

Het ontzet.
Doordat de dijken van de Nieuwe Maas en de Hollandse IJsel waren doorgestoken,
liepen Schieland en Delfland onder water. Maar Rijnland, ten Noorden daarvan, bleef
droog. De Landscheiding, een dijk, die van Leidschendam Oostwaarts liep, hield het
water tegen. De 11de september werd een aanval op deze dijk gedaan en het gelukte
de Geuzen hem door te graven. Maar het hielp niet; parallel daarmee liepen nog twee
waterkeringen, de Groeneweg en de Voorweg. De laatste werd niet genomen en na
bijna een week scheen alle inspanning vruchteloos. Toen probeerde Boisot het langs
een andere weg. Hij voer van Delfland naar Schieland, met een boog om
Zoetermeer-Zegwaart heen, en toen naar het Noorden. Het ging langzaam; het water
bleef te laag. Maar de 29ste september joeg een felle Noordwester de vloed naar
binnen, stuwde het rivierwater hoog op en zette de landen diep onder water. Nu ging
het snel en de lste oktober scheidde nog één schans, Lammen, de Geuzenvloot van
de stad. Hier kon nog een felle strijd worden verwacht, en Boisot bereidde er zich
op voor, terwijl de burgers tegelijk een uitval zouden doen. Hun positie was moeilijk,
en in de nacht van 2 op 3 oktober stortte een deel van de muur vanzelf in. Op de 3de
oktober, een mistige, kille dag, stonden de Leidenaars gereed voor de uitval. Maar
het bleef wonderlijk stil in de vijandelijke schans. Was het een krijgslist?
Daar kwam een jongen, Comelis Joppenzoon, zich in het discours mengen met de
verzekering, dat hij in de nacht veel beweging met fakkellicht had gezien, waarna al
de fakkels de kant naar Leiderdorp waren opgegaan. En voor een ferme fooi wilde
hij wel eens gaan kijken. Hij deed het, en honderden staarden hem na. Hij verdween
in de schans, kwam even later naar buiten en
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wuifde met zijn muts. Toen wist men het. De vrijbuiters trokken uit, de eerste schepen
van Boisot naderden, bevrijden en bevrijders ontmoetten elkaar. In de schans was
een koperen pot, met hutspot gevuld, en deze spijs is sedert in Leiden populair.
De Geuzen voeren met hun schuiten binnen en wierpen de hongerige schare teerkost
toe. Maar hoger dan bij het genieten van mild uitgedeelde spijzen steeg de
dankbaarheid, toen men samen in de kerk God de Here voor de verlossing ging
danken. ‘Daar smolten de gemoederen in hun eighe vuurigheit en was de beweeghnis
zo wildigh, dat de herten van vroolijkheid, de ooghen van traanen overliepen, en de
sleur van den zang der psalmen deed haperen.’ (Hooft) Direct na de dankdienst rukten
de Geuzenvendels de poort uit, om de vijanden uit de Oostelijke schansen te
verdrijven. Maar strijd was niet meer nodig; vrijwillig ontruimde de vijand de overige
schansen, en heel Zuid-Holland was bevrijd. De bevrijde stad kreeg voor haar
volharding een universiteit, die bijna steeds een brandpunt van wetenschap, soms
ook een bolwerk van het Calvinisme was.
Spoedig kwam de Prins in de stad, nadat hij naar de Dillenburg het blijde bericht
had gestuurd.
‘Wij willen U bij dezen niet verzwijgen dat wij, door Gods genade, na
grote zorg, moeite en inspanning, gisteren om 9 uur in de voormiddag,
niet zonder aanzienlijk nadeel en schade voor de vijand, die zeer smadelijk
uit alle schansen geweken en weggelopen 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 mensen 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 zodoende meer
moed scheppen en verder betere regelmaat en orde in alle andere zaken
gebracht worde. Het troostrijk vertrouwen op de Almachtige zal ons,
evenals tot nog toe, genadig beschermen en voor gevaar beschutten......’

Het feest van 3 oktober.
Eeuwenlang hield Leiden zich aan de inzetting van de bevrijde burgers, ‘die een
raadslot maakten allejaars dien dag (3 oktober) met bidden en loven ter onstervelijcker
gedachtenisse te vieren’.
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Een dag, waarop nering en ambacht stil stonden, en reeds in de morgen de luidende
klokken de mensen opriepen tot een dank- en gedachtenisure.
Maar in 1823 achtte het stadsbestuur van Leiden het overbodig en bepaalde, dat
voortaan op de eerste zondag na 3 oktober het ontzet wel in de kerken kon worden
herdacht. Op 3 oktober zelf moest in de stad normaal worden gewerkt. Toen hebben
de studenten de traditie van Leiden gehandhaafd. Zij hebben van de 3de oktober een
dag gemaakt, die gevierd werd met ‘uitbundige vreugdetekenen’. En zij hebben
haring en wittebrood uitgedeeld, toen voor het eerst, aan de behoeftigen. En sedert
hebben de Leidse studenten jaar op jaar de dag der bevrijding in ere gehouden.

Vredesonderhandelingen.
De toestand werd voor Requesens gevaarlijk. Niet zo zeer wegens de militaire situatie,
maar wegens de houding van de Zuidelijke gewesten. In 1572 was de Prins daar koel
ontvangen; nu groeide er de sympathie, en pamfletten der Prinsgezinden
overstroomden het land. Er bestond gevaar, dat het Zuiden zich bij Holland zou
aansluiten. Om te voorkomen, dat op die wijze al de Nederlanden voor het huis
Habsburg verloren zouden gaan, wist de keizer vredesonderhandelingen tot stand te
brengen in het voorjaar van 1575 te Breda. In die onderhandelingen zat propaganda.
De koning en Requesens wilden tonen, dat zij gematigd waren en tot vrede bereid.
De Prins en zijn volgelingen manoeuvreerden echter buitengewoon handig en
formuleerden hun eisen zo, dat het Zuiden opmerkzaam toekeek en dacht: maar dat
zijn precies ònze eisen. Toen dus de onderhandelingen mislukten - en zij moesten
mislukken; de Prins had geen ogenblik anders verwacht - gaf men in het Zuiden de
schuld aan het Spaanse bestuur. En het gemor werd luider. Want de blokkade verlamde
de handel, terwijl in Holland overvloed was en het Leidense noodgeld tegen de volle
waarde werd omgewisseld. Requesens was jaloers op zulk een soliditeit.

De lelie van ons vorstenhuis.
In dezelfde tijd, dat de onderhandelingen te Breda mislukten, liet een schip uit Embden
voor Den Briel het anker vallen. Aan boord bevond zich Charlotte van Bourbon, een
dochter van de hertog van Montpensier; zij werd door Marnix begeleid.
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Te Briel is sy gecomen
Al met triumphe groot;
Die burgers hebben 't vernomen,
Men schoot soo menigen schoot
Den Prins te vromen.
Men nam haar bij der hant,
Men hiet haar wellecomen
Al in des Princen lant.

Charlotte van Bourbon was reeds op dertienjarige leeftijd onvrijwillig abdis geworden
te Jouarre. Maar in het klooster groeiden haar Protestantse sympathieën en eindelijk
ontweek zij het klooster en ging naar het hof van de keurvorst te Heidelberg. Daar
heeft de Prins overleg doen plegen over een huwelijk. Ditmaal was er niets van de
bravoure, waarmee hij dong naar de hand van Anna van Saksen; hij zette openhartig
de situatie uiteen: een berooid man, met vele schulden, gescheiden van een vrouw,
wier ontrouw ook door haar eigen familie werd erkend. Niettemin was de familie
van Anna van Saksen ontstemd, omdat het familieschandaal nu openbaar werd. Maar
de Prins schreef naar aanleiding van die verontwaardiging, dat sinds God hem verstand
had gegeven, hij er steeds naar gestreefd had zich door woorden noch bedreigingen
te laten beïnvloeden in zaken, die hij met een goed geweten kon doen zonder zijn
naaste in zijn recht te krenken.
Charlotte van Bourbon stemde aanstonds toe, nadat Marnix in Heidelberg opening
van zaken had gedaan. En het werd een gelukkig huwelijk, waarbij de verwante van
het Franse koningshuis zich een stille, trouwe en vrome echtgenote en moeder
betoonde.

De tocht door de Zijpe.
Terwijl de glans van velerlei sympathie het hoofd van de Prins omspeelde, begreep
Requesens, dat alleen geweld de Hollanders en Zeeuwen klein kon maken. En hij
had inderdaad kort daarop een groot succes te boeken. In Zeeland waren de Geuzen
sterk, omdat zij onbetwist meester waren ter zee. Des te meer is het een buitengewoon
bravourestuk geweest, dat de Spanjaarden onder Mondragon van St.-Philipsland
overstaken door de Zijpe, die toen wel veel minder diep was dan tegenwoordig, maar
toch een gevaarlijk obstakel vormde. Aan weerskanten van de banken, waarover de
tocht ging, lagen de Geuzenschepen en deden de Spanjaarden, die soms tot de oksels
door het water gingen, veel kwaad. Zelfs
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‘klauwden’ de Zeeuwen ettelijken in hun boten. Dat de Spanjaarden tòch op Duiveland
voet aan wal zetten en daar ruimte maakten, kwam mede, doordat Karel Boisot, die
de verdediging leidde, in de verwarring of door kwaadwilligheid door eigen vuur
werd gedood. Duiveland ging verloren en Mondragon sloeg het beleg voor Zierikzee.
Dit Spaanse offensief had een dubbele bedoeling. Niet alleen moest er een wig
gedreven worden in het Geuzengebied, maar als het kon, moest Antwerpen weer een
weg hebben naar de zee.

Somber einde.
Maar nog zag Requesens geen uitkomst. Hij merkte, hoe in het gebied, dat in naam
nog koningsgezind was, niet werd gehoopt op verdere successen der Spaanse wapenen.
Immers, zo redeneerde men, als de Spanjaard de Prins er onder krijgt, dan heeft hij
geen enkele reden meer, om òns te ontzien. En tegelijk steeg de geldnood. Weer
ontbrak het geld voor de soldaten.
Toen heeft Requesens de verzuchting neergeschreven, dat hij spoedig mocht
sterven. Want alleen dan zou het aan een ander beschoren worden, de koning te
melden, dat de Nederlanden geheel waren verloren gegaan.
Zijn wens werd vervuld, ruim een maand nadat hij haar uitsprak. Op 5 maart 1576
overleed hij te Brussel, aan de gevolgen van een gezwel aan de schouder. De
begrafenis moest enige dagen worden uitgesteld, omdat er niet onmiddellijk geld
beschikbaar was voor de begrafeniskosten.
En aan de andere kant - in de polders, achter de rivieren, op de lage eilanden, daar
woont een volk, klein in getal, zonder weidse titels en namen, maar vastberaden en
sterk, vol driftige vrijheidsdrang, vol beschamende trouw. Het heeft zich geschaard
rondom de Princevlag.
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5. Onderhoudt uwe unie wel
De Raad van State.
Requesens had voor zijn sterven geen opvolger aangewezen, die tijdelijk de
landvoogdij zou waarnemen. Dus ging het gezag over in handen van de Raad van
State. Maar welk een Raad! Hij telde maar drie leden: Aerschot, een wantrouwige
en onbekwame praalhans; Viglius, een zwaartillende grijsaard; Barlaymont, een
drinker, die tijdens de zittingen dikwijls in slaap viel. Dan waren er nog vijf heren,
die de zittingen bijwoonden, hoewel zij nog niet officieel tot lid waren benoemd;
onder hen was een Spanjaard, Geronimo de Roda, de vertrouweling van Requesens.
Deze Raad had niet het minste gezag. Ook miste hij het vertrouwen van de koning,
die in het geheim met Roda correspondeerde. Geld was er niet; hier en daar begonnen
de troepen te muiten. Het volk wapende zich.
De Staten van Brabant namen de leiding van de oppositie, die nu overal het hoofd
opstak. Zij schreven de koning op dezelfde toon en stelden dezelfde eisen, die tijdens
het ‘voorspel’ werden gehoord.

Spaanse muiters.
Intussen had Zierikzee voor het Spaanse wapengeweld moeten bukken. Maar de
geschiedenis van Mook herhaalde zich. Een Spanjaard merkte in die tijd schamper
op, dat de Spaanse soldaten ànders waren dan de Duitse huurtroepen. De laatsten
muitten vóór de slag; de eersten werden oproerig ná hun succes. De Spaanse troepen
verlieten Schouwen en trokken naar het Zuiden, om hun soldij in te vorderen. Het
scheelde niet veel, of zij hadden Brussel bemachtigd. Maar gewapende burgers
hielden hen buiten de stad. Toen overrompelden de soldaten Aalst en maakten deze
plaats tot hun bolwerk. De Staten van Brabant wierven, in naam des konings, troepen,
om zich tegen de muiters te verweren.

Een staatsgreep.
Reeds stond de Prins in verbinding met verschillende mannen in Brussel, die de
vrijheid minden. Onder hen was ook Willem van Heeze, de bevelhebber van de pas
geworven Brabantse troepen. De 4de september 1576 marcheerden twee compagnieën
van deze troepen door de Brusselse straten, naar het paleis van de landvoogd,
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en - namen de daar aanwezige leden van de Raad van State gevangen. Dat was een
oorlogsverklaring aan de koning. Het was bijna even erg, als wanneer men Philips
zelf achter slot had gezet. En deze arrestaties hadden plaats in dezelfde tijd, dat het
bericht kwam van de benoeming van de nieuwe landvoogd, Don Juan, een bastaard
van Karel V en dus een halfbroer van Philips. Het betekende, dat er openlijk verzet
tegen Philips werd gepleegd. Het betekende meteen, dat die van Brussel nu de
consequentie moesten aanvaarden en de Prins van Oranje moesten verzoeken, de
leiding ook van hùn verzet op zich te nemen. Het zou niet lang meer duren, of zij
deden het.
De Staten van Brabant nodigden die der andere gewesten naar Brussel. Een deel
der leden van de Raad van State werd losgelaten en deze heren kregen last, de oproep
te bevestigen.

Onderhandelingen te Gent.
Zo kwamen de Staten-Generaal, zonder door de koning of zijn vertegenwoordigers
te zijn bijeengeroepen, samen. Zij vatten nu de onderhandelingen weer op, die te
Breda waren mislukt. Toen was het reeds gebleken, dat bij Noord en Zuid dezelfde
wensen leefden wat betreft een nationale politiek. Oranje had toen de
godsdienstkwestie opzettelijk op de achtergrond gehouden, en hij kòn dat doen, want
hij wist, dat reeds op de eisen van een nationaal program de vertegenwoordigers van
de koning neen zouden moeten zeggen. Maar bij de onderhandelingen met de
Staten-Generaal stond het anders. Daar zou men het over een nationaal program
spoedig eens kunnen worden. Maar de godsdienstvrijheid moest wel een struikelblok
worden. In Holland en Zeeland was sedert 1575 de openbare uitoefening van de
Roomse godsdienst verboden. Er was een politiek argument voor dit verbod: de
‘glippers’ waren Rooms. Maar er was ook een ander argument. Sommige ijveraars
vroegen, of het niet de taak der overheid was, de ‘beeldendienst’ te verbieden, en
aan de openbare exercitie van de Roomse eredienst een einde te maken.
Terwijl Holland en Zeeland zich dus openlijk keerden tegen Rome, schreven de
Staten van Brabant met die van enige andere gewesten aan de keizer, dat zich zich
nooit hoopten schuldig te maken aan de grootste misdrijven ter wereld: het afzweren
van de oude Roomse godsdienst en het opzeggen van de gehoorzaamheid aan koning
Philips.
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De onderhandelingen begonnen te Gent. Reeds kwam er militaire steun uit Holland
en Zeeland. Geuzen nestelden zich in Gent en 's Prinsen schepen zeilden op naar
Antwerpen. Maar de onderhandelingen vlotten niet erg. De afgevaardigden van
Holland en Zeeland, Marnix en de zijnen, waren van banierdragers vergezeld, die
‘Voor Geloof en Vaderland’ in hun vaandel droegen. En zij verklaarden, dat hun
gewesten van openlijke uitoefening van de Roomse eredienst niet meer wilden weten.
Hiermee is de situatie getekend. ‘De landen van herwaarts over’, dat zijn de
Nederlanden, waar Philips de landsheerlijke macht heeft, willen niet gehispaniseerd
worden. Zij voelen zich mondig. Zij beamen, wat de Prins in deze tijd schreef: ‘De
vorige geslachten hebben ons zóveel en zulke mooie privilegies, rechten en costumen
nagelaten, dat wij er ons op kunnen beroemen, dat er geen volk onder de hemel is,
dat zó goed als het onze loyale trouw en dienstvaardigheid tegenover zijn vorsten
met franke en onschendbare vrijheid heeft weten te verenigen.’
Maar dóór die gewesten liep een brede scheur. De Calvinisten en Roomsen stonden
tegenover elkaar. De eersten waren propagandistisch voortdurend in het offensief.
De Roomsen waren er eenstemmig van overtuigd, dat het de taak van de overheid
is, de Roomse godsdienst te handhaven en tegen de ‘ketterij’ op te treden. Vrijheid
van godsdienst is principieel voor Rome onaanvaardbaar.
Tal van Calvinisten stonden op hetzelfde standpunt. Zowel in de Nederlanden als
in Frankrijk was er een derde groep, soms de politieken genoemd, die nationale
samenwerking en volkseenheid mogelijk achtten ondanks de godsdienstige
tegenstellingen. Vaak kwam die overtuiging voort uit godsdienstige onverschilligheid.
Slechts heel weinigen waren er, die toen reeds verstonden, wat Groen in 1829 schreef
in ‘Over volksgeest en burgerzin’, een geschrift, dat verscheen, toen het wéér kraakte
tussen Noord en Zuid. Eenheid door vervolging, zo oordeelt Groen, is een
monsterachtig voortbrengsel van bijgeloof en dweperij. Nationale eenheid bij verschil
van confessie is alleen mogelijk in de weg der Christelijke verdraagzaamheid. Dat
is een verdraagzaamheid, die de geloofsverschillen niet kleineert; ze ook niet
overbrugt; maar de staat er principieel buiten houdt. Die oplossing werd echter in
1576 slechts zelden aanvaard. En dus stonden de Nederlanden samen tegenover de
despotieke koning, maar tegenover elkaar in de religie.
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De Pacificatie.
Toch vonden de onderhandelaars in Gent een oplossing. Er kwam een
ontwerp-vredesverdrag tot stand tussen de Staten-Generaal ter ene zijde en de Prins,
Holland en Zeeland ter andere zijde, waarbij zij beloofden, elkaar te zullen bijstaan
met raad en daad, met goed en bloed, in het bijzonder om de Spaanse soldaten uit
het land te houden, die gepoogd hadden de edelen van het leven te beroven, de
goederen weg te slepen en de bevolking in eeuwige slavernij te houden. De Prins
werd erkend als 's konings stadhouder in Holland en Zeeland. De plakkaten tegen
de ketters werden geschorst. Buiten Holland en Zeeland mocht niets worden
ondernomen tegen de Roomse godsdienst. De gehele zaak van de religie zou worden
beslist door de Staten-Generaal, nadat eerst de Spaanse troepen waren vertrokken.
Men trachtte dus de moeilijkheden van de godsdienstkwestie te ontzeilen, door de
definitieve regeling uit te stellen. Toen het ontwerp gereed was, werd het naar Brussel
gebracht, om door de Staten-Generaal te worden bekrachtigd. De Heren aarzelden,
maar het volk bedreigde-hen, die bezwaren maakten.

Spaanse furie.
Toen kwamen er ontstellende berichten uit Antwerpen. De Spaanse troepen hadden
zich genesteld in de citadel bij deze grote koopstad. Toen de troepen der
Staten-Generaal hen daar wilden insluiten, deden zij een uitval. Vreselijk woedden
zij in de stad. Het stadhuis ging in vlammen op. De burgers werden gruwelijk
mishandeld; dagenlang duurde de plundering; achtduizend mensen schoten er het
leven bij in. De stad, die volgens de Staten van Brabant nog onlangs was ‘het eerste
ende principaalste vercierssel van geheel Europa, de waere ende eenige ontfangster
ende toevlucht van alle Natiën der Werelt, de gereede veelheyt van alle goederen
ende rijckdommen, de voedster van alle handel en industrie, de voorstandster van
alle wetenschappen en deugden’, trouw aan de Roomse religie en trouw aan de
koning, was geworden tot een spelonk der straatschenders, dieven, moordenaars,
verwoesters, brandstichters, vijanden van God, van de koning en het vaderland. Maar
Roda, die de Spaanse furie mede had georganiseerd, rapporteerde opgetogen aan de
koning, dat de afstraffing raak was geweest, waarvoor Zijne Majesteit zijn
gelukwensen wel zou wil-
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len aanvaarden. De dag na deze furie hechtten de Staten-Generaal te Brussel hun
goedkeuring aan de Pacificatie.

Don Juan.
In dezelfde week, dat de Pacificatie werd getekend, arriveerde de nieuwe landvoogd,
Don Juan d'Austria, d.w.z. Don Juan uit het huis Habsburg. Hij bracht brieven van
de koning voor de Staten-Generaal en de Raad van State, in zeer verzoenende termen
gesteld. Zelfs werd nog weer eens een algemeen pardon afgekondigd, waarvan alleen
de Prins werd uitgezonderd.
Niemand ging er op in. En toch wisten zij niet eens, dat Philips, behalve deze
officiële instructie, aan Don Juan nog andere stukken had meegegeven, stukken,
waarin 's konings ware bedoelingen werden onthuld. Door concessies moesten de
Spaanse troepen worden vrijgemaakt, teneinde ze te kunnen gebruiken in Engeland.
Want de koning had grootscheepse plannen: hij wilde Elizabeth van de troon stoten.
Philips bevond zich tegenover Engeland in een eigenaardige situatie. Hij was gehuwd
geweest met de Engelse koningin Maria Tudor (1553-1558), die in de geschiedenis
de bijnaam de Bloedige draagt, om haar woeden tegen de Protestanten. Maria had
haar gemaal vurig bemind, maar de koning bleef passief. Toen de Engelse koningin
stierf, werd zij opgevolgd door de Protestantse Elizabeth. Maar de Roomsen konden
haar moeilijk als de wettige koningin erkennen. Immers, zij was een dochter van
Hendrik VIII en Anna Boleyn. Hendrik VIII had zich willen laten scheiden van zijn
eerste vrouw en geraakte daardoor in conflict met de Paus. Dit conflict heeft er toe
geleid, dat de Engelse kerk zich losmaakte van Rome. Volgens de Roomse opvatting
had de echtscheiding niet wettig plaats; het daarop volgende huwelijk met Anna
Boleyn was dus óók niet wettig; dus was Elizabeth geen wettig koningskind en had
alzo geen recht op de Engelse troon. Maar dan? Dan kwam de kroon toe aan Maria
Stuart, koningin van Schotland, een nicht van Elizabeth. Maria Stuart was Rooms;
zij was de weduwe van de Franse koning Frans II; zij stond in nauwe relatie met de
Guises, de hoofden van de fanatieke Roomsen in Frankrijk. Maar zij stuitte op het
koppige verzet van de Calvinisten1) in haar eigen land en maakte zichzelf onmogelijk
door haar wangedrag. Toen

1) Toen zij tegen hen repte van het goddelijk en dus onaantastbaar recht der vorsten, was het
antwoord: Als vorsten hun boekje te buiten gaan, kunnen zij worden tegengestaan en zelfs
afgezet.
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week zij uit naar Engeland, waar zij in elk geval de opvolgster was van Elizabeth.
Zij werd op last van Elizabeth geïnterneerd. Maar ook zo bleef zij een bedreiging
voor de Engelse koningin. Voortdurend propageerden de Jezuïeten haar rechten en
Roomse edelen spanden samen, om haar op de plaats van Elizabeth te brengen. Zelf
stond Maria in correspondentie met de Spaanse koning, en droeg haar rechten op
Schotland aan Philips II over, voor het geval haar zoontje, dat in Schotland onder
Calvinistische leiding werd opgevoed, zich zou keren tegen de Roomse kerk.
Geen wonder, dat de verhouding tussen Elizabeth en Philips II niet
vriendschappelijk was. Tot een oorlogsverklaring is het nooit gekomen. Maar wel
was Elizabeth er op bedacht, haar tegenstander elders de handen vol werk te geven.
De opstand in de Nederlanden kwam haar zeer van pas, en als het niet anders kon,
wilde zij ook wel enige steun verlenen. Zij zou het betreuren, als de gewesten zich
met de koning verzoenden.
En het was nu juist de bedoeling van Don Juan die verzoening zo spoedig mogelijk
tot stand te brengen. Het zou alleen gelukken, dat begreep hij wel, als de Spaanse
troepen het land verlieten. En dat nu was juist zijn bedoeling. Want met die troepen
wilde hij, met de Schelde als basis, opereren tegen Engeland. Elizabeth zou hij
verdrijven, Maria Stuart de vrijheid geven, haar begeleiden naar Londen, naar de
troon van Engeland, en haar dan als zijn bruid voeren naar het altaar. En dan, als
Engeland volledig was ingeschakeld in de Spaanse politiek, zou de afrekening volgen
met de Nederlanden.
Dat het plan mislukte, is allereerst te danken aan Holland en Zeeland. Deze beide
gewesten gingen na de Pacificatie wel samenwerken met de Staten-Generaal, maar
ze bleven waken voor eigen veiligheid. Ze hielden hun troepen en hun vloot intact
en de Geuzen hielden de Schelde onder controle. Als Don Juan de Spaanse soldaten
zou willen wegzenden, dan moest het naar het Zuidoosten, over Luxemburg.

Verdrag met Don Juan.
En de Staten-Generaal te Brussel werden ongeduldig. Zij wisten niet, wat zij aan
Don Juan hadden. Zij voelden zich bedreigd door de Spaanse troepen. En tegelijk
verontrustte het hun, dat er in de Zuidelijke gewesten zo ijverig voor het Calvinisme
werd gepropageerd, met name door teruggekeerde ballingen. De Staten-Gene-
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raal moesten dus naar twee zijden front maken. Zij wilden een nationale Nederlandse
politiek en waren dus tegen de Spaanse tirannie, maar tegelijkertijd waren zij ijverig
Rooms, - wilden dus niets van godsdienstvrijheid weten en waren afkerig van het
Calvinisme. Het resultaat van hun overwegingen staat in de eerste Unie van Brussel
(9 jan. 1577). De Staten-Generaal verklaarden plechtig, dat zij elkaar zouden helpen
tegen de meer dan barbaarse, tirannieke onderdrukking door de Spanjaarden. Wie
niet zou medewerken tot dit doel, hij was een lafaard en een eerloze. Maar tegelijk
stond in de oorkonde, dat het de bedoeling was, de ‘heilige, katholieke,
rooms-apostolische belijdenis en religie’ te handhaven. Ook Holland en Zeeland
tekenden, maar met voorbehoud omtrent de religie. Don Juan wist nu, dat al de
Nederlanden front maakten tegen de Spaanse politiek. Er schoot voor hem niets over
dan toegeven. Een maand later tekende hij het Eeuwig Edict, waarbij hij de Pacificatie
en de Unie bekrachtigde en beloofde, dat de Spaanse soldaten binnen 20 dagen de
Nederlanden zouden verlaten.
En - het stond er uitdrukkelijk bij - over land en niet over zee. Eerst als de
Spanjaarden vertrokken waren, zou Don Juan als landvoogd worden erkend. De
afgevaardigden van Holland en Zeeland weigerden het verdrag te ondertekenen en
verlieten Brussel. Want de Staten-Generaal hadden van hun kant aan Don Juan
beloofd, dat zij overal de Roomse godsdienst zouden handhaven. De scheur, door
de Pacificatie van Gent genaaid, begon weer open te trekken.

Intocht in Brussel.
In mei 1577 deed Don Juan nu zijn intocht als landvoogd des konings in Brussel. De
stad was rijk versierd, maar de stemming was slecht. Overal heerste wantrouwen.
Het werd immers al duidelijker, dat Don Juan niet van harte bereid was, in overleg
met de Staten-Generaal een nationale politiek te voeren. Nu hij niet naar Engeland
kon oversteken, voelde hij niets meer voor inschikkelijkheid. Hij vertrouwde de
situatie niet; hij hoorde geruchten van mogelijke aanslagen op zijn leven en maakte
zich, voor zijn persoonlijke veiligheid, meester van de citadel van Namen. Hij bleef
in die stad, en verzocht de koning, hem troepen te zenden. Dan zou hij met de wapenen
in de hand de Staten-Generaal onderwerpen en ‘zich baden in het bloed der verraders’.
Dit laatste voor-
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nemen bleef nog wel geheim, maar wel werden er brieven van de landvoogd
onderschept, waaruit duidelijk zijn onbetrouwbaarheid bleek. Het kwam uit, zoals
Juliana van Stolberg schreef, die op de Dillenburg meer begreep dan sommigen, die
de zaken van dichtbij gadesloegen: het dunkt mij, dat de Satan zich in een schaapsvel
kleedt en binnenkort een verscheurende wolf zal worden, waardoor vele vrome
Christenen in grote droefheid zullen geraken. De stemming sloeg om. De Hollandse
en Zeeuwse gedeputeerden kwamen terug en in september waren de Brusselaars
opnieuw getuige van een intocht in hun stad. Nu was het de Prins van Oranje, die
terugkeerde naar de stad, waar hij jaren geleden geschitterd had als een jong en rijk
edelman, maar waar hij ook voor het eerst historische woorden had gezegd in het
belang van de geestelijke vrijheid. Vorstelijk was deze intocht in Brussel. Vanaf
Willebroeck stonden de burgercompagnieën in rij en gelid in hun paradeuniformen.
Bij de sluis, waar de Prins het schip verlaten zou, was de grond met bloemen bestrooid.
Drie barken gleden door het kanaal; de voorste was met oranje-kleurig laken
gedrapeerd en had de Prins aan boord, daarachter volgden er twee, met muzikanten
bezet. De klokken luidden; de kanonnen donderden een eresaluut. En onder eindeloos
gejubel van de volksmassa reed de Prins eindelijk de stad binnen. Vrouwen vielen
op de knieën, mannen schreiden vreugdetranen. ‘Een engel uit de hemel had men
niet anders kunnen begroeten.’ En toen de Prins de poort van zijn oude paleis betrad,
stelde zich vóór het paleis een erewacht op, die dag en nacht waakte voor zijn
veiligheid. En wel was er reden, over zijn veiligheid ongerust te zijn, een ongerustheid,
die in Holland een uitweg vond in wekelijkse gebeden in de kerk, dat God de Prins
mocht behoeden. Uit deze tijd is een aardig briefje van Charlotte van Bourbon, waarin
zij haar gemaal de ontvangst meldt van een geschenk van de koningin (misschien
van koningin Elizabeth van Engeland). Want bij dat geschenk was ook een hagedis
en men beweerde vanouds, dat die de eigenschap bezat, om iemand, die door een
slang dreigde gebeten te worden, wakker te maken. De prinses maakte de toepassing:
gij zijt de hagedis, die de Staten moet waarschuwen voor het gevaar van de slangebeet.

's Prinsen positie.
De positie van de Prins in het Zuiden was niet gemakkelijk. In Holland had hij ook
wel moeilijkheden, maar daar stonden de za-
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ken eenvoudiger. Daar beschouwden de Staten hem onvoorwaardelijk als leider en
stonden de Geuzen met grimmigheid aan zijn zijde.
In Brussel was het anders. De burgerij was op zijn hand. Zij leefde plotseling sterk
uit democratische tendensen, die in het verlengde lagen van het Calvinisme.
De Staten-Generaal aanvaardden zijn leiding noodgedwongen. Omdat zij tegenover
Spanje geen andere man hadden. Maar zij vergaten niet dat de Prins een ‘ketter’ was.
Met name de hoge adel, mannen als Aerschot, vroegen zich voortdurend af, hoe zij
's Prinsen invloed konden neutraliseren.
Dan hadden bovendien de Staten-Generaal weinig gezag. De Habsburgers hadden
gezorgd voor een centrale regering, maar dat systeem was altijd gevoeld als vreemde
import. Zodra het Spáánse gezag verdween, kreeg ieder gewest de neiging, om weer
zoveel mogelijk zijn eigen weg te gaan. Wel mocht de Prins daarom waarschuwen:
‘Een takkebos, waarvan de takken losgemaakt zijn, kan gemakkelijk gebroken worden;
maar is hij goed bijeengebonden, dan biedt hij zelfs aan de sterkste arm weerstand.
Zo is het ook, als gij maar nauw verenigd zijt, zijn geheel Spanje en Italië niet in
staat U kwaad te berokkenen.’
De vermaning moest telkens worden herhaald, en in de Apologie van 1580 heet
het met grote klem: ‘Ende wy zeggen U-lieden noch meer, ja zeggen het sóó luyde,
dat wy wel begeerden, dat het niet sij alleene (de vyanden) maar oock de hele werelt
hoorde: Onderhoudt Uwe Unie wel, bewaart Uwe Unie wel. Doch siet neerstigh toe,
myne Heeren, dat ghy niet alleene met woorden of bij geschrifte, maar oock met der
daet ter executie ende in 't werck stelt 't gene dat het bundelken pylen, met eenen
bandt 't samengeknoopt ende gebonden, het welke gij in Uwen segel voert, medebrengt
ende beduyt.’

's Prinsen griffier.
Intussen was er in het laatst van oktober 1577 een jonge man uit Wenen gearriveerd
te Maastricht. Hij was 19 jaar en een broer van de Duitse keizer. Aartshertog Matthias
heette hij. Een Habsburger, een bloedverwant van Philips II, en een onbekwaam,
eerzuchtig en bandeloos mens. Dat hij naar de Nederlanden kwam, was te danken
aan de actie van Aerschot. Een actie, die bedoelde, de positie van de Prins te
ondergraven. De Prins steunde in het
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Zuiden op de radicale elementen uit de burgerij; de groep van Aerschot was
streng-Rooms en koningsgetrouw. Deze groep wilde geen Spáánse, maar wel een
Roomse politiek. Als Philips er maar voor te vinden was de hoge adel uit het Zuiden
in te schakelen in het bestuur en de Nederlanden niet meer te beschouwen als een
aanhangsel van Spanje, dan was men tevreden. Typen als Alva moesten niet
terugkomen. Wat zou nu mooier zijn, dan wanneer Philips deze jonge Matthias als
zijn landvoogd wilde erkennen. Dan kon die met de Zuidnederlandse adel een bewind
voeren als in de tijd van Philips de Schone, voordat die aan Spanje ging denken. En
ja, als dan de keizer zijn broer steunde, dan kon het optreden van Matthias er toe
leiden, dat de banden met het Duitse rijk nauwer werden aangehaald. En in het
schema, dat de heren zich dachten, was voor de Prins, met zijn ruige Geuzen en zijn
grove poorters, geen plaats......
Er kwam niets van dit plan terecht.
Toen Matthias arriveerde, hadden de Vlaamse poorters Aerschot achter slot gezet.
De Staten-Generaal volgden in hun geheel de leiding van de Prins, want alleen hij
was in staat leiding te geven aan de fel opstuwende krachten uit de burgerij, waaronder
de teruggekeerde Calvinisten immer opnieuw zorgden voor bedrijvigheid. En deze
Staten-Generaal, door de Prins geleid, erkenden nu Matthias als hun landvoogd, die
namens de koning, maar in geregeld overleg met de Staten-Generaal, de Nederlanden
zou besturen. Hij kreeg bij besluit der Staten een schoon traktement, 120.000 gulden
per jaar. En hij tekende ‘namens den koning’ de besluiten, die Oranje hem dicteerde.
Want ‘om zijn teedere leeftijd’ had Matthias onder de druk der volksbewegingen de
Prins tot luitenant gekregen. De luitenant regeerde, de landvoogd werd spottend 's
Prinsen griffier genoemd.
En zo kwam het, dat in naam van koning Philips door deze landvoogd allerlei
maatregelen werden genomen, om de Nederlanden te verdedigen tegen Don Juan en
de Spaanse troepen; Don Juan, die door de koning was benoemd, door de koning
werd geinstrueerd en met 's konings troepen zijn verloren gezag trachtte te herwinnen.

Verschuiving van het zwaartepunt.
En zijn pogingen bleven niet zonder succes. In januari 1578 werd het leger van de
Staten-Generaal bij Gembloux verslagen, terwijl
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de Staatse bevelhebbers een bruiloft te Brussel meevierden. De pas gevormde regering
met Matthias week naar Antwerpen, waar Hollandse troepen zorgden voor de
veiligheid. En nog meer verschoof het zwaartepunt van het verzet naar het Noorden,
doordat daar 's Prinsen invloed snel groeide.
Belangrijk was vooral de overgang van Amsterdam in 1578. Moorddam noemden
de Geuzen dit Roomse en Spaanse bolwerk, want de 36 raden hielden het heft in
handen, vulden hun college steeds aan met ijveraars voor Paus en Koning, en aten
met de kettermeesters uit de Minderbroeders samen de ‘bloedmaaltijd’, als er een
vonnis tegen een Protestant was voltrokken. De stad werd door 's Prinsen krijgsmacht,
zowel te land als ter zee al sedert jaren geblokkeerd. De Gereformeerde kooplieden
hadden kans gezien, zich buiten de stad, vooral in het Noorderkwartier, te vestigen.
De nering van Amsterdam verliep totaal. Maar halsstarrig hielden de heren vol en
hoopten op Don Juan en zijn Spaanse benden. Eindelijk evenwel moesten zij wel
onderhandelen en in het begin van 1578 tekenden zij het verdrag van satisfactie,
waarbij de stad zich stelde onder de Prins. Voor de Gereformeerden was dit verdrag
weinig glorieus. De Roomsgezinde regering bleef; binnen de stad zou alleen de
Roomse godsdienstoefening worden toegelaten. Doch de bloedplakkaten werden
geschorst, de Gereformeerden mochten buiten de stad ter hagepreek gaan. ‘De
wethouderschap zou den Gereformeerden eene ongewijde, doch eerlijke plaats
aanwijzen tot begraaving hunner dooden, met een geleide van twintig of zes en
twintig persoonen ten hoogste; doch zonder vermaaning, zang of eenige andere
uiterlijke plegtigheid.’ Vele burgers weigerden dan ook, dit verdrag van satisfactie
te bezweren. Zij wilden liever op hun kans wachten.
En die kans kwam. Vóór 1578 had het stadsbestuur de schutterijen op non-actief
gesteld en in plaats daarvan afdelingen huursoldaten genomen, waarop het volkomen
kon rekenen. Nu verdwenen de soldaten en werden de schuttersvendels krachtens
het verdrag weer actief; vendels, waarin de teruggekeerde uitgewekenen hun plaats
innamen. Het bleek al spoedig, hoe anti-Spaans de geest in die vendels was.
Op zondag 25 mei preekte ‘Meester Thomas van Til, voorheen abt van
St.-Bernhards te Antwerpen en sedert leeraar onder de Gereformeerden’, buiten
Amsterdam, aan de St.-Antonisdijk. ‘Men weet niet, wat woorden hij uit de Heilige
Schrift voorgedraagen, en of zijne Leer ook eenigszins tot ophitsing der gemeente
gestrekt
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hebbe. Doch 't gaat vast, dat de Gereformeerden, terstond na de preeke, elkanderen
bescheiden, en tijd, plaats en wijze beraamd hebben, om 't werk tot daadelijkheid te
brengen, en de Wethouderschap van 't bewind te ontzetten.’ Des maandags werd het
nog eenmaal met onderhandelen geprobeerd; de Dam stroomde reeds vol schutters
en Geusgezinden; een der onderhandelaars kwam op het bordes en lichtte zijn hoed.
Toen wist men, dat het tijd was. Het gehele stadsbestuur werd door de schutterij
gevat, op een schuit gebracht, die in het Damrak lag, en buiten de stad gebracht. Daar
konden de heren aan wal gaan en een goed heenkomen zoeken. Het schijnt hun
meegevallen te zijn. Sommigen dachten, dat ze buiten de boom, in het ruime water,
in de grond geboord zouden worden, en de vroedschap Hendrik Dirkszoon, wiens
attente huisvrouw hem zijn verschoning haastig liet bezorgen, gaf de hemden aan de
dienstmaagd terug, met de pessimistische opmerking, dat hij ze wel niet meer nodig
zou hebben.
Nu was de stad werkelijk Geus.
In een tweede schuit werden daarop de pastoors en monniken uit de stad gezet.
En in de stadsrekeningen staat laconiek opgetekend: ‘twee schipperen betaelt die de
vorighe Regierderen ende graewe Monnicken uitvoerden......’ De kerken werden nu
van beelden gezuiverd, en voortaan was Amsterdam een Geuzenstad.
Ook elders in het Noorden nam 's Prinsen invloed toe. Rennenberg, die hoewel
Rooms, aanvankelijk de politiek van de Prins volijverig steunde, werd stadhouder
van Friesland, Groningen, Drente en Overijsel. Stadhouder des konings, aangesteld
door Matthias, de landvoogd. En evenzo kreeg Gelre een nieuwe stadhouder, de
onverzettelijke Jan van Nassau, 's Prinsen broer.

Godsdienstvrede.
Maar in het Zuiden kon de Prins de verwarring niet meer bezweren. Het werd hoe
langer hoe duidelijker: het was een godsdienst- oorlog. De Prins wilde een nationaal
verzet tegen Spanje, waarbij Roomsen en Protestanten zouden samenwerken. Het
ging niet. De Roomsen zijn principieel tegen vrijheid van godsdienst; nu nòg, maar
vooral toen. En vele Calvinisten wilden in die tijd, als zij het heft in handen hadden,
de openlijke uitoefening van de Roomse godsdienst niet toelaten. Er wàs dus verschil:
de Roomsen vervolgden om het geloof; de Calvinisten wilden niemand om zijn
overtuiging overlast aandoen, maar de publieke uitoefening van de
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Roomse religie wilden zij niet toelaten. Hun ideaal was de keurvorst van de Palts,
‘onze Josia’. Dat zij hem noemden met de naam van de oud-testamentische reformator
vindt zijn aansluiting bij wat Dathenus schreef, ‘dat hij noyt inde Schrift ofte
Kerckhistorien gelesen hadde, dat eenig Christelijk potentaat die openbare uitgeroyde
afgoderie oyt wederom opgericht hadde’.
Die woorden van Dathenus dienden, om zich te keren tegen de ‘godsdienstvrede’.
De Prins deed alles om de strijd tussen Roomsen en Calvinisten te voorkomen. In
de eerste Unie van Brussel had gestaan, dat buiten Holland en Zeeland alleen de
Roomse godsdienst zou worden toegelaten. Maar toen Don Juan het masker afwierp,
kwam er reactie en kregen de Calvinisten meer invloed in het Zuiden. De nadere
Unie van Brussel sprak de wens uit, dat de aanhangers van beide gezindten elkaar
zouden beschermen. Zulk een vage toezegging baatte niet. Daarom kwam de Prins
met het voorstel van de godsdienstvrede: vrije uitoefening zowel van de Roomse als
de Gereformeerde godsdienst, overal waar 100 gezinnen het begeerden.
Bijna nergens werd deze godsdienstvrede afgekondigd. Fel was het verzet in Gent.
Daar hadden de Calvinisten volledig de overhand gekregen, en zij, vooral Dathenus,
trachtten van Gent een tweede Genève te maken. Er werd o.a. een Gereformeerde
hogeschool gesticht. Daarnaast kwamen ook politieke bedoelingen voor de dag: Gent
overheerste de omtrek en wilde zich losmaken van het algemeen bestuur.
Hier is het grote conflict gegroeid tussen Oranje en Dathenus, een breuk, die nooit
meer werd geheeld, en die Dathenus eindelijk noodzaakte het land te verlaten. Toen
hij na 's Prinsen dood zich weer in Holland waagde, liet Maurits hem arresteren en
moest hij weer het land uit. Dathenus was een kloek, maar ook een hartstochtelijk
man. Hij begreep niets van de verdraagzaamheid van de Prins; kon haar alleen
verklaren uit godsdienstige onverschilligheid. Een libertijn noemde hij Oranje op de
preekstoel, een man, ‘die de religie achtede en zoo licht veranderde als een omhangsel
van een kleed; dat hij nog om Godt nog om religie gaf, maer van staet en nut zijnen
afgodt maekte, zodat indien hij wiste of dagte, dat zijn hembde iet van religie wiste
ofte rieken zoude, dat hij 't selve zoude uittrekken ende in 't vier werpen ende
verbranden’.
Dathenus vergiste zich en de Prins richtte aan het adres der ijveraars de vermaning:
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‘Ende hiertoe en ist van gheenen noode dat ghij allegiert de
vervoorderinghe van de evangelische religie, van dewelcke wij hier te
vooren ende al veel eer dan ghijlieden professie ghedaen hebben, ende
bekennen dat wij door de ghenade Godes oock totter doodt sulcx te doen
ghesint sijn, soo wel als ghijlieden; want den wech, die ghij daertoe neempt,
is zeer verre verscheiden van der eenvoudicheyt der evangelieleere, die
wel een ander macht heeft dan des sweerts, en die harten door andere
middelen bekeert.’

Helpers uit het buitenland.
Dat de Calvinisten in Gent zich zo sterk konden maken, dankten zij mede aan
buitenlandse hulp. Hertog Johan Casimir van de Palts was met troepen in het land
gekomen en had in Gent zijn hoofdkwartier. Dathenus, die jarenlang predikant in de
Palts was geweest, had als bemiddelaar gediend. En - Elizabeth zorgde voor geld.
Zij was bang, dat Spanje òf Frankrijk te veel invloed zou krijgen. Inderdaad zeer
tegen haar zin kwam er ook een helper uit Frankrijk, de hertog van Anjou, een broer
van de koning. Anjou was bij de Calvinisten al heel weinig populair, want hij was
mede schuldig aan de gruwelen van de Bartholomeüsnacht. Een Hugenootse ijveraar
had daarom geschreven: ‘Een vadermoorder werd eertijds met een haan, een slang
en een aap in een zak genaaid en verdronken. O, hoe heerlijk zou het zijn, als deze
oude straf eens aan die vaderlandsmoorder koning Karel kon voltrokken worden.
Dan kon Katharina van Medicis er bij als de slang, Anjou als de haan en de graaf
van Retz kon in de zak voor aap spelen, en Frankrijk zou, van vier deugnieten en
booswichten verlost, weer machtig worden als weleer!’
Zoals Matthias door Aerschot was geëngageerd, zo werd Anjou door Lalaing, de
stadhouder van Henegouwen, in het land geroepen. Maar ook hier nam de Prins de
leiding, Anjou werd door de Staten-Generaal met de fraaie titel van Beschermer
begiftigd, hij kreeg echter geen macht. Wel een belofte. Als de Staten van landsheer
wilden veranderen, dan zouden ze eerst aan Anjou denken. En met die belofte meende
de Franse prins voorlopig genoeg voor zijn huis bereikt te hebben. Hij presteerde
verder niets meer.

Parma en de malcontenten.
Terwijl er juist zo nodig wat gepresteerd moest worden! De 1ste

A. Algra en H. Algra, Dispereert niet. Deel 1

392
oktober 1578 was Don Juan in het legerkamp bij Namen gestorven, zonder dat een
van zijn eerzuchtige dromen was vervuld. De leiding ging nu over in handen van
Alexander Farnese, hertog van Parma, wiens moeder tijdens het voorspel de
landvoogdij had uitgeoefend. Farnese was buitengewoon energiek en bekwaam. Hij
drong op langs de Maas en bedreigde Maastricht. En tegelijk zette in Henegouwen
de reactie in tegen de politiek van Oranje. In de Waalse gewesten betekende het
Calvinisme weinig meer. Het was door Alva en Noircarmes uitgeroeid. De
Calvinistische edellieden, die niet op het schavot waren gestorven, commandeerden
nu de Geuzenvendels. Onder de hoge adel en de gezeten burgerij was alles nu streng
Rooms. Het Calvinisme scheen voor deze kringen ook een politieke bedreiging, het
was de confessie van de mindere man.
Zo kwamen de leidende figuren in het Zuiden er toe, een eigen weg te zoeken naar
de koning en de volstrekte heerschappij van het pausdom. Zij sloten de Unie van
Atrecht, een verdrag tussen Henegouwen, Artois en enkele kleinere gebieden, met
het doel, op de basis van de eerste Unie van Brussel te komen tot een verzoening
met de koning. Parma wist nu waar hij contact kon krijgen.

Jan van Nassau.
De militaire successen van Parma in Limburg vormden een bedreiging van Gelre,
waar Jan van Nassau stadhouder was geworden. Voor Holland en Zeeland was dit
gewest zeer belangrijk: het beheerste de verbindingen met Duitsland. Graaf Jan had
in Gelre geen gemakkelijke taak. ‘De Prov. Raedt was beter gesint tot den Coninck
als tot de vrijheidt van 't Vaderlandt; als oock de meeste Magistraten, sonderling (=
in 't bijzonder) in de Hoofdsteden. En overal was noch de Misse en Pausdom in
swanck.’ Maar toen graaf Jan zijn stadhouderschap aanvaardde, grepen de Calvinisten
moed. Zij eisten de beschikking over kerkgebouwen, en toen hun eis niet spoedig
werd ingewilligd, gebruikten zij geweld, ‘het was toch Gods onveranderlijk gebod,
alle afgoderij en valsche godsdienst uit te roeien’. En graaf Jan stak zijn sympathie
niet onder stoelen en banken. Hij was van een geheel andere natuur dan de Prins.
Men behoeft de portretten maar te vergelijken, om dat te verstaan. Graaf Jan was
grimmig en vastberaden. Zijn brieven zijn vol verontwaardiging over de lauwheid
der Duitse vorsten om hun geloofsgenoten te helpen. Door zijn optreden in Gelder-
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land maakte het Calvinisme snelle vorderingen. Maar de Roomgezinden waren
verbitterd. Zij durfden zich niet openlijk verzetten, maar werkten de stadhouder
zoveel mogelijk tegen.

De Unie van Utrecht.
Toen nu Parma in de buurt van Maastricht opereerde, werden er besprekingen geopend
voor een nadere Unie. Graaf Jan had hierbij de leiding. Holland en Zeeland waren
bereidwillig, maar vooral in Gelre was er verzet. In de Gelderse landdag vielen heftige
tonelen voor. Toen de Staten zich beriepen op de Pacificatie van Gent, ‘waert sijn
Genade hevig, zeggende, salft ende smeert u met de pacificatie van Gent, ick sie wel
watter omgaet. Laet my noch drie dagen beyden, ick sal dan sien wath ick te doen
hebbe, ick wil op de vleyschbank niet gebracht zijn’.
Inderdaad, de graaf zag wel, wat hij te doen had. Er werd ruitervolk in Arnhem
samengetrokken en enige magistraatspersonen werden ‘met ghevoeglijckheidt teghen
betere verwisselt’. Zo werd ook Gelderland voor het plan gewonnen. In het Noorden
aarzelde Friesland, vooral door de invloed van uitgeweken Pausgezinden. Karel
Roorda was hier een ijverig propagandist voor de plannen van graaf Jan. De
Ommelanden waren ijverig vóór; uit reactie de stad Groningen beslist tegen. In het
laatst van januari 1579 werd de Unie te Utrecht getekend. Graaf Jan tekende voor
zijn stadhouderschap; de overige afgevaardigden van Gelre hadden weer bezwaar
gemaakt. Verder tekenden afgevaardigden van Holland, Zeeland, Utrecht en de
Ommelanden. Kort na het sluiten van de Unie traden toe Gent, rijk en stad van
Nijmegen, kwartier en stad van Arnhem, Venlo, Amersfoort, Yperen, Antwerpen,
Breda, enz.
Aanvankelijk was er nu tweeërlei organisatie: de generaliteit onder leiding van
de Staten-Generaal en de nadere Unie met een landraad als besturend college.
Langzamerhand echter kromp het gebied, waar de Staten-Generaal de leiding hadden,
zodanig in, dat het algemene en nadere verbond samenvielen. De Staten-Generaal
werd de vergadering van die gewesten, die bij de Unie van Utrecht waren aangesloten.

Karakter der Unie.
Het is een merkwaardig staatsstuk, die Unie van Utrecht. Is het een grondwet?
Allerminst! Het is ‘een verbond in een verbond’.
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De Staten-Generaal streefden onder 's Prinsen leiding sedert de Pacificatie naar een
samenwerking van àl de Nederlanden. Binnen het kader van deze grote federatie
bedoelde de Unie van Utrecht een nauwere samenwerking tussen die gewesten, die
daarvoor te vinden waren. Niet alleen van de Noordelijke. Maar omdat praktisch het
duurzame verzet kwam van die gewesten, die onder Calvinistische leiding geraakten,
werd de Unie een verbond van Calvinistische gewesten.
Die gewesten en provinciën verbonden zich ‘ten ewygen daghen’, ‘alsof siluyden
maer één provincie waren’. Intussen, in hetzelfde artikel stond, dat die geuniëerde
gewesten er zorg voor zouden dragen, dat de particuliere rechten en vrijheden van
ieder gewest zouden blijven gehandhaafd. Dat betekende dus centralisatie en
decentralisatie in één artikel. Samen onder één vlag, maar ieder toch ook weer
verschanst in een eigen stelling.
Dat is het wondere in de 80-jarige oorlog. Het gaat tegen een wereldrijk; tegen
een monarch, die achter de zware muren van zijn Spaanse paleis zijn orders geeft
aan dienaren, die niet meer dan werktuigen mogen zijn. En tegen die sterk
gecentraliseerde macht organiseren zich de gewesten, maar blijven letten op eigen
vrijheid. Zij willen geen andere samenwerking, dan die aansluit aan de oude
Germaanse tradities. Zoals eenmaal in het Noorden de vrije zathen, de zelfstandige
goën, de afzonderlijke terrae zich verbonden met behoud van de eigen zelfstandigheid,
zo verbinden zich nu de vrijheidminnende gewesten. En die federatie, gebrekkig
georganiseerd en moeilijk te hanteren, is tòch bruikbaar geweest, omdat zij het
resultaat was van vrijwillige en vrijheidlievende actie. De gemeenschappelijke vrijheid
is een duurzaam cement gebleken.
Technisch, ja, dan was er wel reden tot kritiek. En sommige bepalingen zijn nooit
uitgevoerd. Zo die, dat er in alle gewesten op eenparige voet belastingen zouden
worden geheven. Het werd zo, dat ieder gewest zijn eigen kas had en zijn eigen
belastingen en daaruit de quote betaalde, de bijdrage voor de kosten der generaliteit.
En ook de bepaling, dat alle weerbare manschappen zouden worden opgeschreven
voor de landsverdediging, bleef een dode letter. De 80-jarige oorlog is gevoerd met
huurtroepen, als regel in het buitenland geworven.
Maar het is ook reeds eerder opgemerkt: vrijheid is niet een kwestie van
bestuurstechniek, maar van karakter. En hier zou-
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den we willen zeggen: ook een zaak van geloof. Wij besluiten dit hoofdstuk met een
woord van graaf Jan:
‘Dewijl het van de aanvang der wereld af altijd en overal zo geweest
is, en de Here Christus en Zijn apostelen door niemand meer dan door
hogepriesters, schriftgeleerden, en edelen des volks vervolgd zijn
geworden, en echter God de Here niettemin Zijn kerken, hoe schrikkelijk
en gruwelijk de duivel en de tirannie daartegen ook woedden en misbaar
maakten, wonderlijk en krachtdadig heeft behouden, zo zal Hij ook zonder
enige twijfel deze Zijn kerken en het verachte kleine hoopje in de
Nederlanden bijstaan, en hen, op Zijn tijd, uit deze grote nood en gevaar,
ongeacht dat zij van menigeen verlaten en Zijn menselijke werktuigen
zeer gering en slecht zijn, gestadig uitredden, wat dan ook gedurende heel
die tijd van onrust in de Nederlanden, voor de Heer Prince, en voor allen,
die zich deze zaak met verschuldigde Christelijke plicht en ijver ter harte
hebben genomen, de enige toevlucht geweest is en nog is.’
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6. Rennenburg
Deining in 1572.
Wie in een historische atlas de plaatsen nagaat, die in 1572 het signaal van Den Briel
begrepen en de Spanjaard buiten de poorten hielden, die ontdekt, dat er niet alleen
verzet was in Holland en Zeeland. Ook aan de andere kant van de Zuiderzee kwam
er actie. In Friesland waren er vijf steden, die het bestonden: Franeker, Bolsward,
Sneek, Dokkum en Staveren. Langs de Oostelijke oever van de Zuiderzee waren het
Amersfoort, Harderwijk, Elburg, Hattem, Zwolle, Kampen, Vollenhove, Hasselt en
Steenwijk. En dan was er een derde groep in de Achterhoek en omstreken: Zutphen,
Lochem, Goor, Oldenzaal, Grol, Doetinchem, Doesburg en 's Heerenberg. Dat de
steden in Gelre en Overijsel Geus werden, kwam door het optreden van graaf Willem
van den Bergh, een zwager van de Prins. Hij kwam met zes vendels soldaten uit
Duitsland en het kostte hem weinig moeite, een hele rij steden aan de zijde van de
opstand te brengen. In Friesland liep het enigszins anders. Daar en in Groningen
werd het stadhouderschap waargenomen door Caspar de Robles, een Portugees van
afkomst, vroeger in dienst van de Prins van Oranje, en, met een rijke Waalse vrouw
getrouwd. Hij resideerde in Leeuwarden op het blokhuis, de ‘dwangnagel’, dat de
Saksers hadden aangelegd. In Harlingen en Staveren had hij ook een bezetting op
zulk een blokhuis. En de stad Groningen hield hij stevig in zijn macht, doordat hij
in 1570 er een blokhuis had doen bouwen in het Zuiden van de stad, met vijf torens,
naar het model van dat van Antwerpen, maar kleiner, ‘soo dat hij daer niet anders
regheerde, dan of hij selve Koningh gheweest ware’. - ‘Hij was een Man van grooten
moede en verstande, te verwonderen zijnde, dat een Man zonder Letteren soo wijdt
in kloeck-sinnigheyt komen soude. Hij werdt seer ghepresen, omdat hij in Vrieslandt
goede Dijcken hadde doen maken in sijnen tijde. Hij was den Soldaten straf ende
strenghe, ende van deselve niet bemint, omdat hij gelts genoech hadde, ende deselve
niet en betaelde, door den raet van sijn gierighe Huysvrouwe, oock uytputtende en
blootende de Landen met alderhande loose vonden ende vrachen, waer door hij
qualijck bemint was.’
Omdat Groningen dus stevig was bezet en ook in Delfzijl een garnizoen lag, bleef
het in het Noordoosten rustig. En in Friesland kwam er alleen beweging in die steden,
die geen bezetting
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hadden. Het begon in Sneek. Daar wilde de grietman van Gaasterland passeren met
enige gevangen Geuzen, maar hij kreeg er geen doortocht. De stadhouder toog er nu
heen, om de stemming te peilen, maar hij kwam niet in de stad. De bruggen waren
opgehaald, de houding der bevolking was dreigend. Toen probeerde hij Bolsward te
toetsen, en vroeg, of men een garnizoen wilde hebben als dekking tegen de Geuzen.
Die van Bolsward bedankten beleefdelijk voor zijn goede zorgen, maar wilden geen
garnizoen. Een poging, om tegelijk vanuit Harlingen en Leeuwarden de Franeker
poorten te vermeesteren, mislukte evenzeer. Ook Dokkum werd Geus, maar door
onvoldoende waakzaamheid werd de stad door Waalse soldaten van Caspar de Robles
overrompeld en geplunderd (Waalse furie). De Prins zond Joost van Schouwenburg
met acht vendels Duitse knechten om Friesland te besturen. Hij vestigde zich te
Franeker en vormde een regering. De uitgeweken edelen keerden terug. In Friesland
ontstond een eigenaardige guerrillaoorlog, waarbij beide partijen probeerden elkaar
de toevoer langs de kanalen af te snijden.

Toen Alva kwam.
Maar toen Alva kwam en de Prins zich terugtrok in Holland, was het èn aan de IJsel
èn in Friesland snel afgelopen. Graaf Willem van den Bergh liet zijn troepen en
steden in de steek en vluchtte naar Duitsland. De steden in de Graafschap kwamen,
toen Zutphen door Don Frederik was ingenomen, de sleutels hunner steden aanbieden,
biddende om genade. Wie ook maar enigszins aan 's Prinsen zijde had geijverd, werd
opgehangen, als hij in handen van de Spanjaarden viel. In Friesland ging het evenzo.
Joost van Schouwenburg vluchtte door Drente naar Duitsland; Caspar de Robles liet
scherpe jacht maken op de Gereformeerden; Sneek leverde de leiders van het verzet
zelf uit. De weerspannige steden kregen een bezetting en de bolwerken werden
geslecht. Sneek moest de muur afbreken, maar slechts tot op vijf voeten hoogte, ‘om
buyten te mogen sluyten de Knevelaers, Dieven ende Straetschenders’.

Caspar de Robles gevangen.
Toen de Pacificatie van Gent werd gesloten, dacht de Spaanse bevelhebber in het
Noorden er niet aan, aan deze actie mee te doen. Hij zou de Noordelijke gewesten
wel voor Philips bewaren. Hij had ze immers stevig in de macht met al de oude en
nieuwe blok-
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huizen, alle met garnizoenen bezet. Maar dat garnizoen werd nu net gevaarlijk voor
hem. Het waren Walen en in het Zuiden waren het juist de Walen, die zich kras aan
de zijde der Staten-Generaal en tegenover de Spanjaarden stelden. Uit Brussel kwam
een afgezant, François Stella, naar Groningen, om de Pacificatie te doen aanvaarden.
Caspar de Robles zette hem in de boeien en liet hem pijnigen. Maar de gevangene
was een geleerd man en de dokter, die hem bezocht, eveneens. Ze converseerden in
het Grieks en de vruchten van die conversatie werden openbaar in bewegingen van
het garnizoen. Het greep naar de wapens en bezette de markt. De stadhouder kwam
naar buiten, onverschrokken, de hoed in de hand. De soldaten lieten zich niet
intimideren door zijn kalmte; ze zetten hem gevangen. ‘Sij sloeghen hem Boeyen
aen beyde de beenen ende bewaerden hem met een dicke ijsere ketene op het
Recht-huys.’ En toen werd het een dol plezier, op de Spaanse officieren en ambtenaren
jacht te maken. De kolonel van Zutphen vonden zij in een klooster, in een monnikspij
en met een kaalgeschoren kruin. Hij werd aldus vermomd naar de markt gebracht
onder het geroep: Wij hebben een nieuwe bisschop! De provoost werd gevonden bij
de pastoor in de schoorsteen. Uit Leeuwarden en Staveren werden de commandanten
van de blokhuizen door hun eigen soldaten naar Groningen getransporteerd. Het
kasteel te Groningen werd geslecht. Caspar de Robles werd naar Brussel gevoerd,
waar hij echter spoedig werd vrijgelaten. Hij voegde zich nu bij Don Juan.

George van Lalaing.
De Staten-Generaal zonden een nieuwe stadhouder, een Zuidnederlands edelman,
George van Lalaing. Tijdens zijn stadhouderschap in het Noorden erfde hij van zijn
oom de titel graaf van Rennenburg (of Rennenbergh). Aanvankelijk was de nieuwe
stadhouder loyaal jegens 's Prinsen politiek. Kampen en Deventer bracht hij aan de
Staatse zijde. Hoewel Rooms, aarzelde Rennenburg niet tegen Spaansgezinde
geestelijken streng op te treden. Met teruggekeerde Calvinistische ballingen werkte
hij samen. De godsdienstvrede werd afgekondigd en de Gereformeerden kregen in
vele plaatsen een kerk.
In Leeuwarden hadden de Roomsen de Jacobijner Kerk tot 's morgens tien uur;
‘dan volchden de Geuzen als 't preekdach was’. Ook aan de Unie van Utrecht werkte
Rennenburg nog mee.
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Aarzeling.
Maar toen was de kentering er reeds. In 1578 was hij naar het Zuiden geweest en
had daar gemerkt, hoe zijn gehele familie de weg terug zocht naar de Spanjaard. En
sedert zocht hij contact met de Spaanse landvoogd, voorzichtig door tussenpersonen.
Hij wilde wel de koning dienen, zijn gewesten aan Spanje uitleveren, als hij dan maar
stadhouder kon blijven. Als die Caspar de Robles maar niet terugkwam.
Intussen werkten Roomsgezinde Friezen onophoudelijk bij Parma om Rennenburg
er uit te krijgen. Zij wilden Robles terug. De leden van de Unie van Atrecht wilden
wel mee helpen, maar dan moest het zonder Spaanse soldaten. Albanezen, dat ging;
Spanjaarden niet. De Friezen wilden ook wel Spanjaarden, als Rennenburg maar
werd verjaagd en met hem de Gereformeerden. Zo had Parma contact met Rennenburg
èn met de Roomse Friezen, die deze als hun onderdrukker beschouwden. Wat waren
er prachtige kansen, als hij maar geld had en troepen. Maar geld was er niet en zijn
troepen hadden de handen vol met het beleg van Maastricht. Daarom bleef de zaak
slepen. Intussen kreeg Jan de Oude, de stadhouder van Gelre, reeds in juni 1579 een
briefje in handen, waaruit bleek, dat de secretaris van Rennenburg in het geheim in
Keulen was, waar toen over de vrede werd onderhandeld, en dat diezelfde secretaris
Bailly nota bene ook in het kamp van Parma voor Maastricht was geweest. De
volgende maand berichtte Jan van Nassau aan Oranje, dat hij de graaf van Rennenburg
om opheldering had gevraagd, wat die reizen van de secretaris betekenden. Graaf
Jan bleek tevredengesteld door de verklaring van de Friese stadhouder. Later groeide
de argwaan weer. Er werd te veel gereisd. Ook familieleden van Rennenburg uit het
Zuiden, die in nauw contact stonden met Parma, kwamen opdagen.

Adie Lambertsz.
Rennenburg liet intussen wel zijn hulp aan Parma beloven, maar deed nog niets.
Parma dacht soms, dat de onderhandelingen dienden om hem bij de neus te nemen.
Intussen werd in Friesland het wantrouwen groot. Daar besloten de Gedeputeerde
Staten, dat in elk geval de blokhuizen, vestingen in de stad, niet langer in vreemde
handen moesten blijven. Zij gaven last de blokhuizen van Leeuwarden, Harlingen
en Staveren te bezetten, en de soldaten van Rennenburg er uit te verwijderen. Bij de
vermeestering van het blok-
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huis te Leeuwarden had Adie Lambertsz. de leiding. Hij was enkele maanden geleden
reeds door de Gedeputeerde Staten van Friesland naar Rennenburg gezonden om te
spreken over het ‘demoliëeren der blokhuizen’, een zaak, ‘waervan die welvaert van
ons vaderlant mijns bedunckens is hangende’. Nu was het tijd, om ook zonder
Rennenburg aan te pakken.
Een poging, om het blokhuis door list bij nacht te overrompelen, mislukte. Toen
werd besloten tot een rechtstreekse aanval in dezelfde nacht. De klokken klepten, de
burgers kwamen onder de wapens en hoorden de mededeling, dat de vreemde soldaten
op het blokhuis de stad wilden plunderen. Het wachtwoord werd uitgegeven, de
wapens niet neer te leggen, voor de dwangburcht geslecht was. Uit het stadswapenhuis
werden kanonnen naar de bedreigde punten gereden door een menigte knapen, ‘met
een spoed, alsof er paarden voor gespannen waren’. Bomen werden omgehakt en in
de gracht om het kasteel geworpen. ‘Eén maatregel, die men vervolgens gebruikte
en die bijzonder doel trof, bestond hierin: dat men de monniken en de nonnen uit de
kloosters en de Roomsgezinden uit hun huizen haalde en deze, met de vrouwen en
kinderen der mannen, die op het blokhuis in bezetting lagen, nevens hen, aan de
overzijde van de gracht vóóraan stelde in het gezicht van de belegerden.’ Dit
paardemiddel, meer doeltreffend dan ridderlijk, leidde tot een spoedige capitulatie.
De bezetting trok af, het blokhuis werd gedemoliëerd.
Maar nu Harlingen. De commandant aldaar was niet van zins zonder verzet zijn
plaats te ruimen. Toen hadden Adie Lambertsz. en de zijnen een buitengewoon geluk.
Zij kregen de secretaris van Rennenburg in handen, Bailly. Waar ze hem snapten en
met welk doel hij op reis was, is niet helemaal duidelijk. In elk geval was het om de
verraderlijke plannen van Rennenburg nu snel tot een beslissing te brengen. Daartoe
had hij bij zich vijf brieven, voorzien van Rennenburgs handtekening en zegel. De
brieven waren verder blanco en op een veilige plaats moest daarop een vooraf
afgesproken tekst worden ingevuld. Die van Leeuwarden zorgden nu voor de
invulling: zij schreven op een der brieven een bevel aan de commandant in Harlingen,
om met zijn troepen die stad te verlaten en naar Groningen te gaan. Hij gehoorzaamde!
De bezetting van Staveren werd eveneens verwijderd en wel door een bevelschrift
van de Staten-Generaal en de Prins van Oranje.
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101. Jan van Nassau, bijgenaamd de Oude.

102. Lodewijk van Nassau
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103. Prins Willem I, naar een schilderij van Frans Pourbus de Oude, dat zich in het Rijksmuseum te
A'dam bevindt.
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104. Anna van Buren

105. Anna van Saksen

106. Charlotte van Bourbon
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107. Louise de Coligny
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108. Don Louis de Requesens
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109. Don Juan van Oostenrijk
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110. Bladzijde met handtekeningen van de ‘Unie van Utrecht’. (Rijksarchief, Den Haag).

111. Zinneprent op de Unie van Utrecht.
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112. Titelblad van de ban, in 1580 door Philips II over de Prins uitgesproken.

113. Titelblad van Prins Willems apologie (verweerschrift) tegen de ban.
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114. Frans van Anjou.

115. Deze gravure uit de Atlas Van Stolk, gewijd aan de mislukte aanslag van Anjou op Antwerpen,
geeft een plastisch beeld van de wijze, waarop de ‘Franse furie’ de stad werd uitgedreven en in de
Schelde ‘gesmoord’.
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116. Het portret van de Leeuwarder burgemeester Adie Lambertsz., vóór en na de restauratie (zie blz.
401). Op de verfraaide afbeelding staat bovenaan, in de toenmalige ‘vrije spelling’, de Friese zinspreuk
te lezen: ‘It is mei sizzen net to dwaen’, welke van Adie Lambertsz. afkomstig zou zijn.
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Geschiedenisverfraaiing.
Deze actie van Adie Lambertsz., aan wie de zinspreuk wordt toegeschreven: ‘It is
mei sizzen net to dwaen’ (lett.: het is met zeggen niet te doen), maakte het voor
Rennenburg onmogelijk zijn gehele gebied aan Parma te leveren. Toen hij een maand
later het masker afwierp, kon hij Groningen leveren, maar Friesland niet. Daardoor
bleef het verzet tegen Spanje aan beide zijden van de Zuiderzee, wat strategisch van
grote betekenis was. De kracht van het verzet school immers in het beheersen van
de zeewegen. In de 18de eeuw werd dan ook beweerd, dat het succes van Adie
Lambertsz. belangrijker was dan de tocht naar Chatham! Om het succes nog
merkwaardiger te maken, werd later verteld, dat Adie Lambertsz. meer dan 80 jaar
oud was, toen hij de kluisters van zijn stad brak. In het Fries Museum was zijn portret
met een onderschrift, dat daarvan melding maakte. Maar dit portret is later
gerestaureerd, en toen bleek, dat er allerlei fraaiigheid bij geschilderd was, o.a. de
onjuistheid van zijn ouderdom. Toen die bijvoegingen door een vakman waren
verwijderd, bleef er een portret over, dat de Leeuwarder held voorstelt als
graankoopman en door een aantekening in de rechterbovenhoek staat nu vast, dat
het portret geschilderd is in 1592 en dat Adie Lambertsz. toen 70 jaar was.

Rennenburg slaat toe.
Een maand later, in maart 1580, aarzelde Rennenburg niet langger. Misschien kòn
hij ook niet langer wachten. Er zijn aanwijzingen, dat men in Groningen op het punt
stond het voorbeeld van Friesland te volgen. De Ommelanden waren allang in actie;
die van de stad bleven lang passief en volhardden in hun vertrouwen. Cornput was
reeds heimelijk bij burgemeester Jacob Hildebrants en anderen ‘van de religie’
rondgegaan, om ze te raden, zich van de stad meester te maken vóór de tegenpartij
het deed. Rennenburg was hun evenwel voor en de kroniekschrijver Abel Eppens
uit de Ommelanden ziet in het lot der stad een rechtvaardig oordeel Gods, en de
stedelingen zijn niet te beklagen, want ze hebben alle waarschuwingen in de wind
geslagen. En Fresinga vertelt, dat Jacob Hildebrants, ‘daer sich al die van der Religie
op rusteden’, 's avonds tevoren nog aan Rennenburg had gevraagd, wat er van de
lopende geruchten waar was en dat hij niet hoopte, dat zijne genade iets kwaads in
de zin zou hebben. Waarop de graaf ant-
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woordde: ‘O mijn vaeder! die ick veur mijn vaeder houde, soudt gy sulcke dingen
van mij vermoeden?’ De Prins van Oranje koesterde wel argwaan; hij berichtte
Rennenburg, dat die hem in Groningen moest verwachten.
Maar in de vroege morgen van de 3de maart 1580 liet Rennenburg alarm slaan,
reed met zijn ruiters door de stad, bracht overal schrik teweeg, en nam de voornaamste
Gereformeerden gevangen. Een kleine groep onder Jacob Hildebrants verzette zich
met de wapenen, maar hun leider sneuvelde. Hij was de enige dode in het korte
gevecht. Groningen was weer onder Philips en diens landvoogd Parma.

De gevolgen.
Eerst scheen het, alsof dit verraad alleen de stad Groningen weer Spaans zou maken.
De Staatse troepen sloten de stad terstond in. Twee uren na het verraad stonden de
eerste vendels reeds voor de poorten. Bij dit beleg sneuvelde Barthold Entens van
Middelstum, een Geuzenaanvoerder met een slechte reputatie, woest en wreed, tot
de wijn en de vrouwen genegen, een man zonder religie, maar een eerste vechtersbaas.
Hij kwam ‘met een droncken hoofde’ bij de belegeraars, probeerde het Schuitendiep
te nemen, en nam, om te tonen, dat hij niet bang was, het deksel van een botervaatje
in plaats van een rondas aan zijn arm. Maar hij kreeg een geweerkogel ‘dwers door
den cop’. De belegering had geen resultaat, want Parma zond Maarten Schenk met
troepen om Rennenburg te ontzetten. Hij versloeg op 16 juni Hohenlohe bij
Hardenberg en wist aan zijn opdracht te voldoen. Nu kwamen de Spanjaarden in het
Noorden in het offensief.

Anti-Roomse actie.
Het belangrijkste gevolg van het verraad van Rennenburg lag echter niet op militair
gebied. ‘Na die tijd kon de prince geen papisten, hoe getrou zij schenen te wesen,
meer betrouwen. Hij hadde so vast op Rennenburg betrout, dat het hem een droom
dacht te wesen 't gene daer waerachtig geschied was.’ En in die plaatsen in het
Noorden, waar Rennenburg zich niet kon handhaven, was het uit met de
godsdienstvrede. De Roomse godsdienst werd verboden; de beelden in de kerken
gebroken, de kerkelijke goederen door de Staten in beslag genomen en voor een deel
gebruikt voor de uitoefening van de Gereformeerde godsdienst. De pastoors
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konden kiezen: òf overgaan tot de Gereformeerde religie, òf met pensioen gaan. Er
waren er meer dan men zou denken, die het eerste kozen. Een der dorpspastoors
maakte zelfs op een zondagmorgen bekend, dat hij heden voor het laatst de mis zou
lezen en de volgende week zou beginnen met de exercitie der Gereformeerde religie!

De Prins stadhouder.
De Staten in Friesland kregen nu gedaan, dat de Prins zelf opvolger van Rennenburg
werd: zo had hij nu het bestuur aan beide zijden van de Zuiderzee. Het
stadhouderschap heeft hem veel moeite gebracht. Want terwijl de vijand aan de
grenzen van het gewest dreigde, hadden de Friezen onderling hevige geschillen over
de bevoegdheden van het Hof en de Gedeputeerde Staten en over de vraag, of de elf
steden een afzonderlijk lid van de Staten van Friesland zouden zijn. De laatste uren
van de Prins waren nog gewijd aan vraagstukken van deze aard, die de burgemeester
van Leeuwarden hem voorlegde.
De Prins werd in Friesland vertegenwoordigd door een luitenant-stadhouder. Tot
1583 was dit Bernard de Merode; toen werd het de 23-jarige Willem Lodewijk, een
zoon van Jan de Oude. Willem Lodewijk was in 1580, na Rennenburgs verraad, aan
het hoofd van een regiment naar het Noorden gezonden, om de partij van de vrijheid
te helpen. Hij was klein van stuk en Leycester herinnerde zich later niet, ooit zulk
een kleine jongeling te hebben gezien. Maar hij was taai als zijn vader en bezadigd
als zijn oom. In Friesland, Groningen en Drente vond hij zijn levenstaak. Zijn
dapperheid toonde hij, toen hij in 1582 bij Noordhorn, in een fel gevecht met de
Spanjaarden, dat slecht voor de onzen afliep, dwars door de lansiers van de vijand
brak.

Cornput houdt Steenwijk.
Emanuel van Meteren is een der eerste geschiedschrijvers van de beginperiode van
de 80-jarige oorlog. In 1593 verscheen de eerste Duitse uitgave van zijn werk, in
1614 de definitieve Nederlandse. Breedvoerig behandelt hij in zijn ‘Historie der
Nederlandsche ende haerder naburen oorlogen’ de pogingen van Rennenburg om
Steenwijk in zijn macht te krijgen. Hij had een goede bron: Reinico Fresinga van
Franeker, die het beleg had meegemaakt, schreef er uitvoerig over in zijn ‘Memoriën
van den gedenckwerdigen din-
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gen’. In dit boek van Fresinga worden meer dan 140 bladzijden aan het beleg gewijd.
Later schreef Van Meteren: ‘Ick selve ben ghenoch van opinie, dat Cornput den
autheur daer van sij, hoewel sijn broers mij dat loochenen (Van den Cornput was
een oom van de tweede echtgenote van Emanuel van Meteren). Ick wilde nochtans,
dat ick doen gheweten hadde, dat Cornput eijgen werck geweest ware - soude sijn
eijghen devoyren min verhaelt hebben ende wat ghetempereert.’ Inderdaad, Cornput,
de commandant van Steenwijk tijdens het beleg, is bevoorrecht boven vele Geuzen,
want zijn daden zijn uitvoerig beschreven. Wie het verslag van het beleg leest, krijgt
wel de indruk, dat hij zichzelf nog al in de hoogte steekt en laat steken. Dat neemt
niet weg, dat zijn verdediging van Steenwijk een verdienstelijk werk was. Steenwijk
en Koevorden immers beheersten de beide passen naar het Noorden, overal elders
was onbegaanbaar hoogveen. In 1597, toen er van Spaanse zijde werd overwogen,
zich bij verrassing, met hulp van de Roomsen, meester te maken van enige sterkten
in het Noorden, stond er in de rapporten: cavalerie kan langs geen enkele weg
daarheen worden gebracht, zolang Steenwijk en Koevorden in Staatse handen zijn.

Het schot voor Steenwijk.
Door populaire bewerkingen en berijmingen is beroemd geworden het verhaal van
‘het schot voor Steenwijk’.
Op zekere dag probeerde de vijand de ‘hameye’ van de Gasthuispoort in brand te
steken. Nadat hij door musketvuur de wachten van de wallen had verdreven, staken
zij met een ton, gevuld met teer en zwavel, de brand er in. Maar een soldaat van
Cornputs volk zwom over de gracht, met een leren emmer in de mond, rukte de
teerton weg en bluste de brand met enige emmers water. De belegeraars schoten op
hem ‘soo dicht als Haghel, maer hij gingh daer als met ghemack toe, roepende:
schelmen, dieven, ick ben Arent van Groeningen, een Brouwers Sone. Als hy syn
werck nu volbracht hadde, swom hij weder over ende boven komende, werdt hij van
Cornput sijnen Capiteyn vereert met een handt vol Daelders.’
En dan volgt het verhaal, zoals wij het vonden bij Fresinga:
‘Den selven avont quam een Overlander hert aen de hameie der Waltport
staen snorken, roepende met veele spytige woorden; ende onder andere:
dat Hohenlohe haer quam ont-
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setten, rydende op een pekelhering, met myn vrouw van Elten met elf
duysent sack pypen: doende daerby sommige scheltwoorden ende
Godslasteringen. Een soldaet mickte nae tgeroep toe, ende schoot hem
deur den mont, die hij int roepen open hadde, in de kele. Welcken schoet
int wilde geschoten, de duisternisse tgesicht belettende, ende nochtans
treffende even het selve lit daer hy met lasterde, wert met alleman voor
een haestige straffe Godes gehouden. Een van sijn gesellen quam strax al
cruypende om hem te haelen, ende had hem reeds bij den arm gevat. Maer
die van binnen sulxtter naeuwer noot siende, deden heimelick het wincket
open, meinende den cruyper levendig te vangen, maar hy ontsprongt. De
doode wert binnen gesleipt: hij hadde een goede muskette by sich, maer
geen gelt.’

Brandbommen.
Ernstig was de bedreiging van de stad door ‘brandbommen’. De artillerie van
Rennenburg schoot ‘gloeiende ijzeren cloten’ in de stad. Dat was gevaarlijk, want
een groot deel der huizen had rieten daken. Bovendien, de bevolking van Steenwijk
bestond hoofdzakelijk uit boeren, die binnen de stad hun schuren hadden. Eenmaal
brak er door dit geschutvuur een brand uit, waarbij 70 huizen werden vernield. Er
moesten krachtige maatregelen genomen worden. De burgerij, ook de vrouwen en
jongens, werden tot brandwachten aangesteld. Zij kregen ijzeren haken om de kogel
bloot te leggen, en ze droegen dikke wollen wanten, in water gedrenkt, om daarmee
het projectiel op straat te werpen, waar het geen kwaad meer kon doen. In februari
1581 brak Rennenburg het beleg op.

Rennenburg sterft.
Vijf maanden later stierf hij. Er gingen wondere verhalen over zijn armoede en
gewetenswroeging. Had hij, zo vertelde men, niet voortdurend geroepen: O Groningen,
Groningen, waartoe hebt gij mij gebracht? Had hij niet zijn zuster, die hem tot het
verraad had overgehaald, van het ziekbed geweerd? Wat er ook van zij, Rennenburgs
naam zal in de geschiedenis blijven leven als die van een verrader. Hij deed zijn
noodlottige stap niet uit liefde tot zijn Roomse geloof, al heeft zijn optreden geleid
tot actie tegen de Roomsen. In werkelijkheid werd hij slechts gedreven door zelfzucht.
Hij was niet tot offers bereid, hij miste de trouw, want
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hij zocht zichzelf. Het is altijd weer in de geschiedenis zelfzucht, die leidt tot ontrouw
en verraad. En zo is Rennenburg het tegenbeeld van de Prins van Oranje, die in
dezelfde dagen, dat Rennenburg stierf, deze merkwaardige woorden schreef: Het
ware te wensen, dat God zo genadig was ons een goede vrede te geven. Ik zie echter
daar nog weinig kans op, want alle middelen, die men ons aanbiedt om die te krijgen,
komen hierop neer: dat wij Gods Woord moeten verlaten. Maar dat wil, Godlof,
niemand; liever nog waagt men het uiterste, dan dat men die schat zou verliezen.
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7. Het hoogste offer
De moord bevolen.
In de zomer van 1580 vaardigde Parma op bevel van Philips het banvonnis uit over
de Prins van Oranje. Het stuk verscheen in het Frans en Nederlands. Maar Philips
ried aan Parma, ook nog in het Duits, het Italiaans en het Spaans een uittreksel er
van te publiceren. Des te eerder zou er zich misschien iemand voordoen die de
beloning wilde verdienen en de Prins van kant hielp. Zó luidde het slot van de ban:
‘En teneinde de zaak te spoediger voleindigd en de natie te eer van deze dwingelandij
en onderdrukking verlost moge worden, willende de deugd belonen en de misdaad
straffen, beloven wij op ons woord van koning en als dienaar van God, dat indien er
iemand, hetzij onder onze onderdanen, hetzij onder de vreemdelingen gevonden
wordt, zo edel van gemoed en tot onze dienst en tot het algemeen heil genegen, die
middel weet om deze ordonnantie uit te voeren en ons van die pest te verlossen, hem
aan ons overleverende levend of dood of wel hem het leven benemende: dat wij die
zullen doen geven en uitreiken voor hem of zijn erfgenamen, in landgoed of geregelde
penningen te zijner keuze, de som van 25.000 gouden schilden; en zo hij enig vergrijp
of misdaad heeft bedreven, hoe zwaar het zij, beloven wij hem dit te zullen vergeven
en vergeven het bij dezen; en ware hij niet edel van geboorte, zo verheffen wij hem
wegens zijn edelaardigheid in de adel; en indien de hoofdbeleider tot helpers in het
volbrengen van zijn daad anderen aanneemt, zullen wij ook deze weldoen en vergelden
een ieder, overeenkomstig de mate zijner verdiensten jegens ons, hun ook vergevende
wat zij misdaan mogen hebben en hen ook in de adelstand verheffende.’
Het was Granvelle, die Philips tot de uitvaardiging van dit geschrift had
geadviseerd; dezelfde Granvelle, die ook dat àndere advies gaf, om 's Prinsen zoon,
Philips Willem, weg te voeren naar Spanje.
Wat een ieder op het horen van die aanhitsing tot moord gevoelt, heeft niemand
korter en puntiger uitgedrukt dan Montesquieu: ‘De adeldom toegezegd voor zulk
een daad! Zulk een daad aanbevolen door een koning als een dienaar van God. Dat
keert alle begrippen van eer zowel als van godsdienst en zedelijkheid onderste boven.’
(Fruin)
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Het Prinselijk antwoord.
De Prins bleef het antwoord niet schuldig. In het begin van 1581 verscheen de
Apologie ofte verantwoordinghe van den Prince van Orangien. Het stuk is van de
hand van 's Prinsen hofprediker en medewerker Pierre l'Oyseleur de Villiers. Voordat
het werd gepubliceerd, is het op advies van Languet en Du Plessis Mornay verzacht.
En nog is het fel, hartstochtelijk fel. Zó had Oranje nooit kunnen schrijven. Hij is de
gemoedelijke, lijdzame, taai volhardende werker. l'Oyseleur is een prediker, en zijn
Apologie is als een preek vol toorn, die spat door een vuurslag der liefde en een
strijdlust vol triumfante praal. En aan het slot laat de schrijver de Prins tot de Staten
zeggen:
‘Want wat is de oorsaecke waerom dat wy alle onze goederen hebben als
tot een roof ende buyt ghestelt? Is het om ons daermede rijcke te maecken?
Waerom hebben wy onse eyghen broeders verloren, die ons liever waren
dan ons leven? Is het gheweest om andere terstont te vinden? Waerom
hebben wy so langen tijdt onsen sone (na den welcken so wy een vader
willen geheeten syn, wy met rechte wel behoorden te verlanghen) in
hechtenisse gelaeten? Is het in uwe macht ons een anderen te gheven, ofte
den zelven wederom toe te stellen? Waerom hebben wy ons leven so
dickwils gewaeght? Wat prijs ofte loon van onse langhdurighe moeyte
ende arbeydt, tot in onsen ouderdom ende met verlies van alle onse
goederen, ulieden ten dienste ghedaen, konnen wy anders verwachten, dan
dat wy begeeren selfs met onsen bloede soo't noot is, ulieden een vryheit
te gewinnen ende te koopen? So ghy dan bevint, Myne Heeren, ofte het
ulieden so dunckt, dat ons afwesen, ofte oock onse doodt, ulieden iet dienen
kan: wy sijn bereydt ulieden ghehoorsaem te wesen. Sendt ons slechts
henen, ende ghebiedt ons tot aen 't eynde der werelt te gaen; ende wy
sullen 't ghewillighlick doen. Siet daer is oock ons hooft, over 't welcke
gheen vorst noch Potentaet macht en heeft dan ghy alleene: doet daermede
wat ulieden belieft tot uwe welvaert ende tot onderhoudinge van uwen
alghemeynen staet.’
Zo richtte de Prins zich fier, in volle lengte op tegen zijn tijd.
‘Die tijd had hem in Philips' ban, ontrouw, valsch spel, oproer,

A. Algra en H. Algra, Dispereert niet. Deel 1

409
verraad, zelfzucht in al zijn vormen, kortom alles wat de politiek overal gebruikte
in Macchiavelli's tijd, verweten.
Hoe schoon dreunen de zware volzinnen van den Prins, als stormende
ruiterijchadronen, recht op alles wat men hem tegenwerpe, af; mijn heerschzucht is
't volksheil; mijn drijfveer: medelijden; mijn verraad: trouw aan mijn volk; mijn spel:
vertwijfelde en hardnekkige strijd; mijn steun: 's volks kracht; mijn hulp: mijn God
en Heer.’ (Cyriel Verschaeve) Het is dezelfde toon als in 't Wilhelmus:
Lijf ende goet altsamen,
Heb ick u niet verschoont,
Myn broeders, hoogh van namen,
Hebben 't u oock vertoont.

Soms schijnt in deze Apologie de 80-jarige oorlog een persoonlijk conflict tussen
Philips en Oranje. En toch weer niet, want in de Apologie wordt deze gedachte altijd
weer getemperd door het besef, dat de gehele strijd gaat ter wille van het volk, om
zijn vrijheid en recht.

De Verlatinghe.
En de Staten-Generaal besloten nu de fictie te laten varen, alsof de strijd niet tegen
Philips zelf ging. Het kwam in 1581 tot de ‘verlating’ van de laatste landsheer uit
het Habsburgse huis. Het Placcaat van Verlatinghe is een merkwaardig staatsstuk.
Duidelijk voelt men, dat de Staten-Generaal er behoefte aan hadden, hun daad te
rechtvaardigen. Daardoor werd het stuk wat langademig. Maar klaar is de
gedachtengang uit de inleiding: de vorst is door God gesteld tot een hoofd van zijn
onderzaten, om ze te beschermen, zoals een herder zijn schapen hoedt; de onderzaten
zijn er niet om de vorst, om zijn slaven te zijn; wanneer de vorst niettemin hun rechten
vertrapt en hen als slaven behandelt, dan is hij geen vorst meer, doch een tiran! Dan
zal hij ‘besondere by deliberatie van de Staten van den lande’ worden verlaten en
zij zullen een andere vorst in zijn plaats verkiezen. Het gecursiveerde uit de laatste
zin is in de akte opgenomen, toen de eindredactie werd vastgesteld. Hier is de invloed
van Calvijn, die leerde, dat het verzetsrecht niet aan de private onderdanen toekwam,
maar moest worden geleid door de volksmagistraten. Toen Philips werd verlaten,
was de positie van Matthias onmogelijk geworden. Want hij nam nog altijd
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de landvoogdij waar in naam van Philips. Daarom vertrok Matthias weer naar Wenen.
De Staten beloofden hem, dat hij een pensioen zou hebben van 50.000 gulden 's jaars.
Maar hij heeft er nooit een duit van gezien. Wel is hij later nog enkele jaren keizer
geweest, en was toen géén vriend van de Protestanten.

Anjou.
Het was allerminst de bedoeling, het nu zonder landsheer te proberen. De Nederlanders
zijn eerst later, uit nood, republikeinen geworden. Toen zij Philips verlieten, was het
contact met de nieuwe landsheer reeds gelegd.
Die nieuwe landsheer was Anjou. Hij was niet van harte aanvaard. Het persoonlijk
overwicht van Oranje was nodig, om deze Roomse vreemdeling enigermate acceptabel
te maken. En de Staten zorgden er voor, dat hij maar héél weinig te vertellen kreeg.
Holland en Zeeland behielden zich bovendien alle rechten voor; zij beschouwden de
Prins als hun hoge overheid.
Toen Anjou kwam, bracht hij een ogenblik soulaas. Kamerijk werd ontzet. Maar
nog voor de Staten-Generaal hem hadden ingehuldigd, stak hij over naar Engeland
als de zoveelste huwelijkscandidaat voor Elizabeth, die intussen de vijftig was
gepasseerd. Dat belette haar niet, om tegen Anjou zo lief te zijn als een jong bruidje.
Maar tegelijk stelde zij de beslissing al maar uit, zodat de hertog wachtte tot
beschamens toe. Voor Elizabeth was de hele affaire een politieke manoeuvre. Zij
wilde het liefst, dat de Nederlanden op Franse kosten werden geholpen, zonder dat
Frankrijk er machtiger door werd. Eindelijk kwam Anjou terug en werd in
verschillende steden gehuldigd. Aan rederijkershulde geen gebrek:
Gelijk de Sonne doet weg schijnen met haren schijn
Den vuilen mist en 't pestelentiaal fenijn,
So sal Uwe Hoogheid de Spaensche tyrannijen
Doen weg stuiven en ons daervan bevrijen.

Maar de Staten bleven de nieuwe landsheer op de vingers kijken en de Calvinisten
wantrouwden hem. Plotseling ging toen in maart 1582, op Anjou's verjaardag, het
gerucht door Antwerpen, dat de Prins was vermoord. Jean Jauregui had het schot
gelost. Gelukkig, de Prins leefde nog. Maar merkwaardig is het wel, dat er een zucht
van verlichting opging, toen bleek, dat Spanje achter de aanslag zat en dus Anjou
niet......
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De Prins was in de hals getroffen en de wond scheen dodelijk. Achter het ziekbed
scheen de grijze schim van Philips op te rijzen, die tot de moord had aangezet. Maar
de getroffene schreef in zijn lijden een briefje, dat sterker spreekt dan de scherpste
apologie:
‘Mijnheer van St.-Aldegonde, ik heb vernomen, dat morgen de twee
gevangenen, die aan de aanslag op mij medeplichtig zijn geweest, voor
de rechtbank moeten komen. Ik voor mij vergeef hun gaarne wat zij mij
hebben aangedaan. En hebben zij misschien een ernstige, strenge straf
verdiend, dan verzoek ik U er bij de magistraat op aan te dringen, dat deze
hen geen folteringen doet ondergaan, maar zich er tevreden mee stelt, als
zij dat verdiend hebben, hun een snelle dood aan te doen.’
En bij het ziekbed is voortdurend de gestalte van Charlotte van Bourbon; zij zorgt
en waakt, totdat zij zelf neerligt om niet weer op te staan. De burgerij van Antwerpen
celebreerde vier dagen, nadat het schot viel, ‘eenen Vasten- ende Biddagh, soo wel
van de Fransche als Nederlandtsche Gemeenten, specialijcken inghestelt bij
ordonnantie van de Magistraat, 't welck geschiedde met sodanigen yver, ende menichte
Volcken, die een groot deel meest alle den dagh in de Kercke bleven, sermoenen
hoorende, biddende ofte singhende, dat desgelijcks noyt t' Antwerpen gesien was,
oock niet soo veel tranen oft beweenens’.

De Franse furie.
En tòch, de populariteit van de Prins werd minder. Dat kwam door zijn samengaan
met Anjou. De Fransman werd niet alleen gewantrouwd; er waren ook andere
bezwaren. De Calvinisten zagen de oorlog als een worsteling tegen het pausdom, dat
zij verfoeiden als een anti-Christelijke macht. En Anjou was Rooms. Reeds dadelijk
na zijn komst in Antwerpen moest voor hem en zijn gevolg de mis weer openlijk
worden bediend. Zou het zijn doel niet zijn, een nieuwe tirannie te vestigen en de
Roomse religie opnieuw tot heerschappij te brengen? Mòcht men samengaan met
hem, die de ‘afgoderije’ weer wilde invoeren?
De uitkomst gaf ditmaal de bezorgde vragers gelijk. En dus werd de affaire zeer
beschamend voor de Prins, die altijd de samenwerking met Anjou had bevorderd.
Want in 1583 deed Anjou plotseling een aanslag op verschillende Vlaamse steden.
Hij
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greep naar de onbeperkte macht, steunend op zijn regimenten. Als dat lukte, dan zou
hij zijn broer kunnen tonen, dat hij wat had aan te bieden aan Frankrijk. Want het
succes van Anjou zou hebben geleid tot verlies van elke zelfstandigheid. Maar hij
had geen succes. De hoofdaanval was op Antwerpen gemunt. Een wapenschouw
onder de muren der stad, de Prins genodigd om te komen. Hij bedankte beleefd.....
Toen bestormden de Franse soldaten onder het geroep van ‘Leve de mis! sla dood!’
de poort en drongen in de stad. Maar de Antwerpenaren luidden de stormklokken en
sloegen de indringers in woeste straatgevechten weer uit de stad.
De positie van Anjou scheen nu wel onhoudbaar. Maar...... hij was reeds
ingehuldigd als landsheer. Dus een nieuwe acte van verlatinghe? Zover kwam het
niet. De Prins wist ondanks alles, de Staten-Generaal nòg weer te bewegen tot nieuwe
onderhandelingen met de onbetrouwbare Fransman. Velen konden hem daarin niet
volgen. Ook zijn broer, graaf Jan, was nooit Fransgezind geweest en mede daarom
naar de Dillenburg teruggekeerd. Dat de Staten-Generaal toch weer onderhandelden,
dat vooral de Zuidelijke gewesten daarvoor te vinden waren - Holland heeft er nooit
mee ingestemd - het kwam door de gevaarlijke positie van die gewesten. Men was
niet tegen Parma opgewassen. De kroniekschrijver Abel Eppens formuleerde het
juist: men hoopte van de Franse koning hulp en verlossing, ‘hoewel die Parijssche
moert (de Bloedbruiloft) und Antwerpsche verraet seer misdachtig makeden alle
menschen’. En zij, die de strijd tegen Spanje graag in verband brachten met de
oorlogen van oud-Israël, zij beriepen zich op 2 Kron. 25:6 - 8.
Zo kwam het, dat het vierde huwelijk van de Prins in slechte aarde viel. Een jaar
na het heengaan van Charlotte van Bourbon huwde hij Louise de Coligny, wier vader
en eerste echtgenoot slachtoffers waren van de Bartholomeüsnacht. Men zou zeggen:
wie zo onder de valsheid van de Franse dynastie heeft geleden, zal dan des te liever
door het volk worden geaccepteerd. Toch niet! Men zag in dit huwelijk een poging,
om nieuwe relaties in Frankrijk te krijgen. Dat de Prins allereerst een moeder zocht
voor de zes dochtertjes, waarvan de oudste zes jaar was, werd daarbij vergeten. Het
huwelijk werd voltrokken in de kapel van het Antwerpense kasteel, zonder enige
praal, en slechts enkele vrienden waren er bij tegenwoordig.
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Parma dringt op.
En Parma vervolgde zijn successen. In 1579 was Maastricht gevallen en door de
Spaanse soldaten vreselijk geteisterd. ‘Zedert is de stadt gheheel vergaen, want daer
gheen dry hondert Borghers overbleven, die namaels noch wech trocken, in welcker
plaetse veel Luyckenaers in quamen: Blijft alsnoch een geheel verwoeste Stadt.’
Maar daarna was Parma gematigd. Telkens opnieuw viel een stad, en vernam de
voorwaarden van de overwinnaar: vrije aftocht met krijgsmanseer van het garnizoen;
de burgerij moest een boete betalen, maar kreeg daarvoor volkomen straffeloosheid
en behoud van alle privilegiën. De Gereformeerden mochten hun godsdienst niet
meer openlijk uitoefenen; leefden zij echter zonder aanstoot te geven, dan mochten
zij in de stad blijven. Wilden zij liever vertrekken, dan kregen zij een behoorlijke
tijd om hun bezittingen van de hand te doen. In 1583 vielen verschillende Brabantse
steden, zodat Brussel werd geblokkeerd. Tegelijk maakte Parma vorderingen in
Vlaanderen en nestelde zich in Duinkerken, waar hij een vloot uitrustte. Duinkerken
werd een geweldig obstakel aan onze handelsweg naar het Zuiden.
Daar kwam bij, dat sedert 1580 de bekwame en dappere aanvoerder der Staatse
troepen, De la Noue, krijgsgevangen was. De Staten wilden hem inruilen tegen twee
voorname heren, die hun troepen hadden gevangen, de graaf van Egmond en de
vrijheer van Selles, maar Parma weigerde, want ‘hij ruilde geen leeuw tegen twee
schapen’.
In april '84 viel Yperen; in de volgende maand werd Brugge door verraad
bemachtigd.
Toen werd een nieuwe deputatie naar Anjou gezonden, die in Frankrijk de kat uit
de boom keek. ‘Maer deze ghesanten vonden hem niet levendig.’ De 10de juni is hij
gestorven.

Wat nu?
In die dagen had de Prins vertrouwelijke besprekingen met Marnix ter gelegenheid
van de doop van 's Prinsen zoon Frederik Hendrik. Het ging om Antwerpen. Want
Parma richtte zich tegen Gent en maakte plannen om daarna de bijl te leggen aan de
wortel van de boom: het grote handelscentrum Antwerpen. De Prins deed zijn best,
maar de Staten waren traag. Het was soms, alsof het hun zaak niet was, maar die van
de Prins. Het volk bedenkt niet, zo
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klaagde Oranje, dat deze oorlog zijn oorlog is, alsof de strijd niet om zijn fysieke of
gewetensvrijheid ging. ‘Zij moesten liever bedenken, dat, als de middelen ontbreken,
deze niet aan mij, maar aan henzelf ontbreken; en dat, als zij zeggen: “wij geven
niets meer!”, zij eigenlijk zeggen: “wij laten land en religie in de steek!” Ik zeg dit
niet uit verlangen de gelden van het land onder mijn beheer te krijgen - zoals gij weet
heb ik daar nooit een hand naar uitgestoken, wat sommige smaders in strijd met hun
geweten te dien aanzien ook beweerd mogen hebben - maar opdat gij, mijne heren,
eens tot het inzicht komen mocht, dat de oorlog hier te lande uitsluitend Uw oorlog
is en dat gij, zo dikwijls gij aan het delibereren zijt, over Uw eigen aangelegenheden
beraadslaagt.’
Het werd erkend - toen hij dood was. Toen schreven die van Gent: ‘Zyn
goedgunstigheyd en getrouwigheyt tegen dese landen is bekent tot den lesten adem
van zyn leven, en is byna overal bekent dat alle de verliezen ons overkomen zijn,
omdat men zyn raed niet gelooft heeft.’ Toen ook vatten de Staten de defensie aan
met een resoluutheid, die bewees, dat zij toch wel wisten, dat het hun zaak was. Om
de strijd voort te zetten, zag de Prins telkens naar Frankrijk, ook nog na de dood van
Anjou. Hij wilde de Nederlanden steeds inschakelen in de grote strijd van Frankrijk
tegen Habsburg.

De laatste levensdag.
Het is er niet meer van gekomen. De 10de juli 1584 werd de Prins te Delft vermoord.
Even koelbloedig als huichelachtig heeft de moordenaar Balthasar Gerards alles
voorbereid. Hij heette François Guyon, zo vertelde hij, en zijn vader was te Besançon
de marteldood gestorven. Vrome brieven wist hij te schrijven. Hij hoopte, zo schreef
hij de Prins, na alles wat hij had doorstaan, onder 's Prinsen bestuur, ‘de Here zonder
vreze des doods te dienen, daar in het land van mijn geboorte, als zulk een genade
niet waardig, die vrijheid (ofschoon zij van Christus door het storten van Zijn kostelijk
bloed aan alle gelovigen is gegeven) mij benomen is’. Nauwkeurig ging hij na, waar
hij de Prins het best kon doden, en oordeelde, dat de gunstigste gelegenheden waren,
als de Prins naar de kerk ging, of van zijn werkkamer naar de eetkamer of omgekeerd.
Een ongezocht getuigenis van 's Prinsen welbestede dagen.
De 10de juli had de Prins bezoek van Rombout Uylenburgh,
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burgemeester van Leeuwarden. Na een lang gesprek nodigde hij hem aan tafel. De
burgemeester was de enige gast. In de gang wachtte de moordenaar en vroeg om zijn
paspoort. Louise de Coligny schrok van zijn gezicht, maar de Prins stelde haar gerust.
Na de maaltijd stond de Prins op, om weer naar zijn werkkamer te gaan. Op de trap
klonken drie schoten. De Prins was in zijn borst getroffen. Nog enkele woorden:
‘Mijn God, mijn God, erbarm U over mij en over dit arme volk!’, 's Prinsen zuster
Catherina snelde toe en vroeg, of hij zijn ziel aan Jezus aanbeval. Met een zwakke
stem kwam het anwoord: ‘Ja.’ Het was twee uur. De Prins was niet meer.
De moordenaar werd gegrepen en na vreselijke pijnigingen ter dood gebracht. In
de kathedraal van Den Bosch werd een Te Deum gezongen. Roomse schrijvers
verheerlijkten de moordenaar en hoge Nederlandse geestelijken ijverden bij de Paus,
om hem zalig verklaard te krijgen. Zijn schedel werd als een relikwie bewaard. Zelfs
‘bezong’ een Rooms dichter 's Prinsen aankomst in de hel, waar Lucifer niet met zijn
komst was ingenomen uit vrees, dat hij ook dáár muiterij zou verwekken.
De familie van de moordenaar werd in de adelstand verheven en hun nakomelingen
in België vroegen nog onder koning Willem I erkenning van hun rechten bij de nazaat
van de vermoorde!
Maar die de vrijheid liefhebben, zeggen met Da Costa:
Aanschouw hem in dat Delft, pas door hem uitverkoren
ten Vorstenzetel, neen! ten eerebed en graf!
Ziet gij de hoftrap, voor den bloeddoop reeds beschoren,
waar hij voor God en 't Land zijn jongsten adem gaf?
Daar klimt hij vriendelijk af, de borst vervuld van vrede, daar stort hij, laag belaagd door moordpistool en dolk,
in 't eind den moord in d' arm, met de onvergeetbre bede
voor eigen zielsbehoud, en voor Gods arme volk.
Wien hier zijn aanblik roert, het antwoord op die woorden,
dien doodsnik, die triumf, zij een verheven traan,
een traan, die sprekende voor Maas- en Amstelboorden,
aan Rome, aan heel Europa, deze uitspraak doe verstaan:
‘'t Waar mogelijk dat dit land, op d'Oceaan gewonnen,
in d'Oceaan verdween of onzer stroomen slijk!
't Waar mooglijk dat dit volk, na vijfmaal zestig zonnen
terug viel tot het peil der eeuw van Oostenrijk,
maar mooglijk nimmermeer dat Nêerland Nêerland bleve,
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voor 't minst gedachtig nog hoe Nêerland Nêerland werd,
en dat niet van dit hoofd de lof en liefde leve
in 't binnenst heiligdom van Kerk en School en hart.’

In de Nieuwe Kerk te Delft is zijn prachtige graftombe, op last der Staten
gebeeldhouwd, vertonende deze inscriptie:
‘God Almachtig ter eere en ter eeuwige gedachtenis van Willem van
Nassau, Prins van Oranje, als een Vader des Vaderlands, dewelke de dienst
van de Nederlanden meer heeft geacht dan de welvaart en voorspoed van
hem en de zijnen: de ware Religie, mitsgaders de Privilegiën van den
Lande, wederom ingevoerd en in zijn ouden Staat heeft gebracht.’
Het grafschift tracht te zeggen, wat de Prins deed; het doet nauwelijks een poging,
om te zeggen, wie hij was. Hij was niet een hoog en steil man; geen held in de
traditionele zin van het woord. Hij mist de houding en zwier van de Bourgondiërs;
hij is zelfs volstrekt zonder pralerij. Ook spreekt hij weinig van zichzelf. Wel spreekt
hij goed, en de scheldnaam de Zwijger, bedenksel van zijn vijanden, behoorde in de
Nederlanden niet meer genoemd te worden.
Hij is een zacht en gemoedelijk man, eenvoudig en vaderlijk. Het geheim van zijn
persoonlijkheid is zijn trouw, en zijn geloof. Die trouw schonk hem volharding; dat
geloof maakte hem sterk en gaf hem de bereidheid tot het laatste en hoogste offer.
's Prinsen hofprediker sprak bij de begrafenis over deze woorden: En ik hoorde
een stem uit de hemel, die tot mij zeide: Schrijf, zalig zijn de doden, die in de Here
sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten mogen van hun arbeid; en hun
werken volgen met hen (Openb. 14: 13). En een beter slot is er voor dit hoofdstuk
niet.
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8. Leicester
Fruin over Motley.
John Lothrop Motley, een Amerikaan, Protestant, volbloed republikein, heeft onze
80-jarige oorlog beschreven met de vaardigheid van een kunstenaar en het vuur van
een ijveraar voor de vrijheid. Zijn eerste werk heet: ‘De opkomst van de
Nederlandsche Republiek’. Daarop volgde later: ‘Geschiedenis der Vereenigde
Nederlanden’. De grens tussen beide werken valt in het jaar 1584.
En dat is fout, zegt Fruin.
Motley meent, dat de dood van de Prins een periode afsluit. Hij wees de weg naar
de republiek; bij zijn dood is zij gevestigd; nu kan volgen de geschiedenis van de
gevestigde republiek.
Maar - bij 's Prinsen dood dàcht men nog niet aan de vestiging van een republiek.
De Staten zaten midden in de moeilijkheden van het zoeken van een nieuwe landsheer.
Toen zij in 1581 Philips officieel verlieten, was het hun bedoeling, van landsheer te
veranderen. Zo staat het ook in het Placcaat. De bedoeling was, dat Anjou in de plaats
zou komen van Philips, maar dan strikt gebonden aan strenge voorwaarden. De Staten
van Holland en Zeeland wilden echter apart blijven, zoals zij reeds jaren apart hadden
gestaan. En daarom wilden zij de hoge overheid opdragen aan de Prins van Oranje.
Zo zouden er dus, als de plannen slaagden, twee staten komen, één met Brussel als
hoofdstad, van Duinkerken tot Delfzijl, en daarbinnen een aparte Hollands-Zeeuwse
staat. Beide staten zouden nauw verbonden zijn tegen Spanje.
Maar in 1584 stierf Anjou en kort daarop werd de Prins vermoord.
Nu besloten de Staten-Generaal met hun plannen voort te varen en de souvereiniteit
op te dragen aan de erfgenaam van Anjou, Hendrik III, koning van Frankrijk. Een
gezantschap zou het aanbod overbrengen.

Partijen in Holland.
Voordat de heren evenwel vertrokken, was er al een gezant uit Frankrijk met de
boodschap, dat de koning alleen een aanbod zou accepteren, als Holland en Zeeland
meededen en hun zelfstandige
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positie volledig wilden opofferen. En zo kwamen de Staten-Generaal nu aan die van
Holland en Zeeland vragen: ga met ons de souvereiniteit aan Hendrik III aanbieden.
De roepstemmen, om aldus te doen, kwamen dringend uit het Zuiden. Want
Vlaanderen en Brabant konden zich niet meer handhaven. Zelfs Gent scheen niet
meer te redden. Als er nog een kans was, dan zou het moeten zijn met Franse hulp.
En dus - juist in die steden, waar vroeger het wantrouwen jegens Frankrijk groot was
(wat Walsch is, valsch is, sla dood!), keek men nu vragend en hopend uit naar Franse
hulp.
In Holland werden stemmen gehoord, die hartstochtelijk ‘neen!’ zeiden. Ze wilden
geen onderwerping aan de Franse koning, zij wilden geen voorpost worden van de
Franse staat. De pensionaris van Gouda, François Vranck, lichtte in een officiële
remonstrantie namens zijn stad aldus het doopceel van de Franse koning: ‘den zoon
van Hendrik de tweede, een grouwelijk vervolger, en Catharina de Medicis, de
dubbelste bedriechlijkste vrouwe, die oyt leefde, en een broeder van Koninck Carel
de negende, de moorddadigste, die oyt regeerde.’ Op dit punt vonden personen uit
Humanistische en Calvinistische kringen elkaar. De eersten dachten aan de afkeer
van Grieken en Romeinen van iedere tiran; de laatsten wilden geen Roomse monarch,
geen vijand der ware religie. Wanneer er dan geklaagd werd, dat Vlaanderen en
Brabant zonder Franse hulp niet te redden waren, dan was het antwoord: laten zij
doen als Leiden en Alkmaar; laten zij geloven, zo God voor voor ons is, wie zal tegen
ons zijn?
Er was een tweede stroming, waarvan Paulus Buys, de advocaat van Holland, de
woordvoerder was. Hij bepleitte de opdracht van de souvereiniteit aan de koningin
van Engeland. Maar sterker dan deze beide stromingen bleek aanvankelijk nog de
derde, die, in de lijn van de Prins, aansluiting zocht bij Frankrijk.

Hendrik III stelt teleur.
Holland bleek bereid, de eigen zelfstandige positie op te offeren en met de Zuidelijke
gewesten zich te presenteren aan Hendrik III. Zo kon het gezantschap vertrekken om
àl de Nederlanden aan de Franse koning aan te bieden. Een eskader oorlogsschepen
begeleidde het gezantschap om te tonen, dat het geen weerloos land was, dat de
onderhandelingen opende.
Hendrik III ...... sloeg het aanbod af.
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Philips II had hem schaakmat gezet. Die had zich n.l. verbonden met de leiders der
Roomse partij in Frankrijk, de machtige Guises, en daardoor kwam Hendrik III voor
de keus te staan: òf een dubbele oorlog riskeren, met Spanje en met de partij der
Guises, òf het Nederlandse aanbod afwijzen. De Franse koning, een man zonder
beginselen, schichtig en onbetrouwbaar, durfde het nu niet aan. Het gezantschap
keerde onverrichter zake terug. Deze teleurstelling had een verlammende invloed in
het Zuiden. Brussel capituleerde bijna onmiddellijk, en Antwerpen was weinig actief
tegen de omklemming van Parma's troepen. De Prins had bij zijn leven nog
aanwijzingen gegeven en Marnix tot burgemeester benoemd weten te krijgen.

Offerte aan Engeland.
Nu Frankrijk weigerde, zat er niets anders op dan de koningin van Engeland te vragen.
Dat zij de souvereiniteit niet zou aanvaarden, stond tevoren vast. Maar zij was
geweldig op haar eer gesteld, en zou het onbetamelijk vinden, als men haar minder
aanbood dan Hendrik III. Daarom ging er nu een deputatie naar Engeland en bevond
het, zoals te verwachten was. De koningin bedankte voor het aanbod. Maar zij bleek
wel bereid, te helpen. Dat lag in de lijn van haar politiek. Van Engels standpunt
beschouwd, was zij een uitstekende koningin. Zij kon weliswaar heel aardig of
onaardig doen tegen gunstelingen en huwelijkscandidaten, maar in haar politiek was
een vaste lijn. Haar politiek was alleen op het belang van Engeland gericht. Wat de
Nederlanden betreft, was haar bedoeling immer dezelfde: de Nederlanden moeten
niet onder Frankrijk; zij moeten géén voorpost blijven van Frankrijk; zij moeten
zelfstandig worden, een aparte staat met een eigen politieke koers en een eigen
vrijheid. Wanneer dat maar bereikt werd, dan kon Philips, wat haar betrof, heer der
Nederlanden blijven. Daarom vreesde zij een totale overweldiging van de Nederlanden
door Parma en hoopte op een verzoening van die Nederlanden met de koning op
conditie van grote zelfstandigheid. Haar hulp diende dus om de overweldiging te
voorkomen en de verzoening voor te bereiden.

Val van Antwerpen.
Dat Elizabeth tot hulp bereid was, kwam mede daardoor, dat Antwerpen het niet kon
bolwerken. De geschiedenis van de verovering
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door Parma van deze ‘paerle en wydvermaarde stad’ is vol van spannende momenten.
En vol verzuimde kansen voor de verdedigers. Ze kwamen altijd te laat. Ze hadden
niet gezorgd voor inundaties, voor approviandering. En als men er aan ging denken,
dan gebeurde er nog wel wat, maar niet voldoende. Het was een strijd tussen amateurs
en profs. Beroemd is geworden de geschiedenis van ‘de helsche vuyrschepen’. Parma
had beneden Antwerpen een schipbrug van 1800 voet over de rivier gelegd. Daardoor
had hij tussen zijn troepen aan beide oevers een goede verbinding en kon hij de
Geuzen beletten, Antwerpen van Zeeland uit te approvianderen. De Italiaanse
ingenieur Giamibelli meende kans te zien de brug te vernielen. Met de eb liet hij uit
Antwerpen twee schepen drijven, die in het ruim een gevaarlijk geheim verborgen
hielden. Er was een grote stenen kamer in gemetseld van verscheidene lagen,
waaronder zware blauwe stenen, en die kamer was verder gevuld met 6000 pond
buskruit. Lonten zouden na een uur zorgen gen voor de ontsteking. Boven de kamer
was veel ‘vuurwerk’ aangericht, alsof de bedoeling simpel was, de brug in brand te
steken. Een van de beide schepen dreef werkelijk naar de brug en toen het vuur het
kruit bereikte, volgde er een ontzettende ontploffing, ‘dat Hemel ende Aerde scheen
te vergaen, ende maeckte sulcken slag selve in 't water, dat het water over den Dijc
vloogh, ende vulde het Fort van Callo ende Velden rontomme, dat men daer tot de
knien in het Water stont, ende alle vyer ende lonten wtbluste: de Schanse was
opgeworpen, 't Geschut verloren, de sware steenen vlogen verre in de locht wech
ende vielen weder in de Aerde wel 8 oft 9 voeten diep, soomige verre wech in 't Zant,
ongeloofelijck wel een half mijle van de Brugge: het nam wegh 6 schepen, de 3
verstove dat men se niet weder en vont ende de andere schepen keerden den kiel ofte
onderste heel opwaerts, ende scheurde de Brugge. Omtrent een half mijle weeghs
en bleef geen Mensch over eynde staende, maer wert ter neder gheslagen.’ De
ontploffing doodde ongeveer 800 Spanjaarden, onder wie Caspar de Robles. Maar
de Geuzen wisten het succes niet uit te buiten. Enige weken later eindigden de
bloedige gevechten aan de dijk van Kouwenstein in het voordeel van Parma en
daarmee was de ring om de stad vast gesloten. Marnix ging onderhandelen. Hij had
slechts één hoop: verzoening met de koning, mits er vrijheid bleef voor de
Gereformeerde religie. Maar hij bereikte slechts, dat de Gereformeerden in Antwerpen
vier jaar tijd kregen om hun zaken te regelen en te vertrekken. De 17de augustus
1585 capi-
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tuleerde Antwerpen. ‘Met Parma kwam het verderf in de stad. Want van nu af aan
sloot het Calvinistische Vlissingen de Schelde nog vollediger af dan de door Parma
aangelegde versperringen het tijdens het beleg gedaan hadden, en daarom zouden
langs de nu op hoog bevel met triumfbogen versierde kade van Antwerpen in de
toekomst verval en grafstilte de alleenheerschappij voeren.’
(Pirenne)

Emigranten.
Een kroniekschrijver zegt, dat Parma heeft geweend, toen hij zag, hoeveel mensen
uit Antwerpen naar het Noorden vertrokken. De meesten gingen naar Amsterdam.
Onder hen zijn er, die op handelsgebied een grote naam hebben: Usselincx, De
Moucheron, Lemaire. Zij brachten hun ervaring, hun relaties, hun kapitaal mee. In
het Noorden waren zij niet altijd welkom. Het eenvoudige milieu, waarin zij zich
vestigden, kon slecht wennen aan de deftigheden uit de wereldstad aan de Schelde.
Zelfs hun tongval werd bespot. Maar zij hebben naar het Noorden gebracht hun
ondernemingsgeest èn hun beginselvastheid. De meeste emigranten waren Calvinisten
van hoog gehalte.

Marnix.
De capitulatie van Antwerpen had tot gevolg, dat Marnix' politiek had afgedaan. Hij
had als verdediger van Antwerpen gefaald. Erg behoeft dit niet te verwonderen.
Marnix was eigenlijk geen militair. Van Antwerpen ging Marnix naar zijn kasteel
Westsouburg, waar hij eerst enige tijd huisarrest kreeg, en later zich in vrijheid wijdde
aan studie der planten. Eerst na 1590 volgde geleidelijk eerherstel.
De debâcle van Antwerpen belette, dat Marnix na de dood van de Prins een leidende
functie in de Nederlanden kreeg. Zo kwam de baan vrij voor Oldenbarnevelt,
misschien bekwamer, in elk geval vasthoudender dan Marnix, maar - een libertijn,
die innerlijk vreemd stond tegenover het Calvinisme in zijn geloofskracht. Sedert
zijn optreden groeit de tegenstelling tussen de bekwame, zelfbewuste en heerszuchtige
regentengeslachten en de brede massa des volks.
Wie Marnix ook ging mijden, het huis van Oranje bleef hem trouw. En het zal
mede onder invloed van Maurits zijn geweest, dat Marnix in 1590 door de
Staten-Generaal in ere werd hersteld.
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Zij deden het op een in die tijd wel meer gebruikelijke manier: zij benoemden hem
in een goed gesalarieerde functie, die voor dit doel in het leven werd geroepen.
Marnix werd officieel benoemd tot bijbelvertaler. Veel heeft hij er niet aan gedaan
en dat was ook de bedoeling niet. Hoofdzaak was, dat hij nu weer ter beschikking
van de Staten-Generaal stond.

Leicester komt.
De val van Antwerpen hielp Elizabeth over haar laatste aarzeling heen. Zij kwam de
Nederlanden te hulp. Een expeditiecorps van 6000 man werd gezonden, met aan het
hoofd Robert Dudley, graaf van Leicester. Een eigenaardig man! Hij was niet zeer
bekwaam, maar had wel een hoge dunk van zichzelf. Frans kende hij niet, zodat alle
overleg in het Engels moest plaatshebben, en die taal waren slechts weinige regenten
voldoende meester. In Engeland gold Leicester voor de leider der Puriteinen, maar
tevens was hij van een ridderlijk-romantische liefde vervuld voor de koningin, die
soms heel lieve attenties had voor haar ‘dear Robin’. Maar met die attenties was
Elizabeth wel meer kwistig, als zij op die wijze iemand goedkoop kon exploiteren.
Elizabeth nam niet graag financiële risico's. Waren alle vorsten geweest als zij, het
woord ‘royaal’ zou nooit de betekenis gekregen hebben van vorstelijk mild. Ook de
expeditie naar Nederland mocht haar geen schade opleveren. Alle kosten waren voor
de Staten-Generaal en zolang de voorschotten niet aan Engeland waren terugbetaald,
werden Vlissingen, Brielle en fort Rammekens (op Walcheren) in pand gegeven.
Deze steden kregen uitsluitend Engels garnizoen. Elizabeth had de steden met zorg
uitgekozen. Zij kreeg de sleutels der grote rivieren in handen.

Valerius' Gedenck-clanck.
De eenvoudigen zagen niets van deze bezwaren. In een lied, dat nòg weerklank vindt
in Nederlandse harten, wordt vertolkt, hoe zich het vrome gemoed uitte, toen Leicester
met grote statie op Walcheren werd ontvangen:
O Heer, die daer des hemels tente spreyt,
End' wat op aerd' is hebt alleen bereyt,
Het schuymig, woedig meer kont maken stille,
End' alles doet naer Uwen lieven wille,

A. Algra en H. Algra, Dispereert niet. Deel 1

423
Wy slaen het oog tot U omhoog,
Die ons in ancxst en noot
Verlossen kont tot aller stont,
Jae selfs oock van de doot.
Als ghy (o vrome!) dickwijls hebt gesmaeckt,
Vermaeckt U nu vrij dat 't u herte raeckt,
Looft God den Heer met singen ende spelen
End' roept vrij uyt te saem met luyder kelen:
Hadd' ons de Heer (aan Hem sij d'eer)
Alsoo niet bijgestaen,
Wij waren lang (ons was soo bang)
Al in den druck vergaen.

Dit lied staat opgetekend, met de melodie, in De Nederlantsche Gedenck-clanck. Het
werd in 1626 na de dood van de auteur, die notaris en schepen te Veere was geweest,
gedrukt.
Men vindt er in een Vaderlandse Geschiedenis ‘tsedert den aanvang der Inlandsche
beroerten tot den jare 1625’. Het beknopte prozaverhaal is niet veel meer dan een
omlijsting voor de talrijke liederen, waarvan telkens wordt aangewezen, bij welke
gelegenheid zij de stemming van het volk vertolkten. Het hier boven geciteerde lied
is uit 1585, en de toelichting luidt: ‘In dese droeve tijden heeft God de Heere verweckt
de Majesteyt van Engelant, die de Heeren Staten heeft vertroost ende door expresse
Ambassadeurs doen aenbieden haere hulpe, met raed en daed, 't welcke de landen
sulcken blijschap heeft aen gebracht datmen terstont Ambassadeurs sent na Engelant
om met hare Majesteyt in handelinge te treden, ende te presenteren de
opper-heerlickheyd der vereenichde Provintien, op dat daer door den onderganck
van soo vele schoone bloeyende kercken, die de Heere in deze eeuwe hadde belieft
in de voorseide landen zijnen Zoone Jesu Christi te versamelen, mochten werden
bewaert.’

Nuttige raadgevingen.
Het volk ziet de dingen eenvoudig. Maar wie achter de schermen kijkt, weet, dat de
zaak soms tamelijk ingewikkeld is. Dat was zij stellig in de dagen van Leicester. Er
is toen iemand geweest, die de Engelsman een soort leidraad heeft verschaft, hoe hij
de dingen moest aanpakken.
Hij moet de regenten weten te lijmen, veel met hen spreken
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over regeringszaken. De meesten van hen laten zich gemakkelijk door de schijn
verblinden, want het zijn geen lieden van stand. Het is verstandig ze dikwijls uit te
nodigen om te eten en te drinken, en dan zich naar hen te schikken in hun manier
van drinken en zich te goed doen. Dat deed de Prins van Oranje ook.
‘Maar aangezien Oldenbarnevelt en Carel Roorda en enige anderen te sluw en
eerzuchtig zijn en zich niet zullen laten verschalken, moet hij ze, behalve dat hij ze
bovengenoemde vriendelijkheden bewijst, gebruiken in de Raad van State, opdat ze
in de vergadering der Staten geen kwaad zullen kunnen doen, of ze wegsturen met
verre opdrachten zo dikwijls als mogelijk is.’
Dan de predikanten. Leicester moet zich hun vriendschap verzekeren, want ze
hebben invloed op het volk; hij moet ze ook weer wat op een afstand houden, want
de helft van de bevolking is nog Rooms en er zijn bovendien velen, ‘die niet van
tucht houden’.
Eindelijk volgt de raad: ‘Er is nog iets anders, dat Zijne Exc. aangenaam zal maken
bij iedereen. Hij doe als wijlen de Prins van Oranje en zoals alle andere wijze vorsten
doen, nl. audiëntie verlenen, één of twee uren per dag, zonder zich te verbergen of
zich op te sluiten buiten het gezicht van degenen, die met hem te maken hebben.
Want ik weet, dat hierdoor veel klachten en onaangenaamheden gekomen zijn het
vorige jaar. Een oude vrouw zei eens tegen Philippus van Macedonië: “Luister naar
mij, of gij zijt geen koning meer.” Hierbij komt nog, dat men door dikwijls audiëntie
te verlenen, in een ogenblik duizenden kleine zaken uit de wereld helpt, die zich
anders komen op te hopen en ten slotte de vorst onrust en verdriet aanbrengen en de
verzoekers ontevreden maken.’

Leicester landvoogd.
Het was de bedoeling van Elizabeth geweest, dat Leicester zich strikt zou bepalen
tot tweeërlei functie. Hij moest het Engelse hulpcorps commanderen, en tegelijk de
Staten met zijn raad terzijde staan. Maar géén politiek ambt aanvaarden! Want dan
zou Elizabeth zich te diep in de Nederlandse zaken steken. Het einddoel bleef immers
een schikking met de koning van Spanje. Leicester hield zich niet aan die opdracht,
maar vond goed, dat de Staten hem de landvoogdij opdroegen. Dat betekende, dat
hij het hoofd der regering werd. Toen Elizabeth het hoorde, was zij woe-
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dend. Haar gramschap bleef geen geheim, en de autoriteit van de landvoogd werd
er door verzwakt.

Holland in de oppositie.
In Holland was men zeer ingenomen geweest met de onderhandelingen met Elizabeth.
Het leek immers een Hollandse overwinning. De onderhandelingen met Frankrijk,
waartoe Holland zo moeilijk te bewegen was geweest, waren op niets uitgelopen.
Nu woei de Engelse wind. De advocaat van Holland had zijn zin. Zou nu het gevolg
niet zijn, dat de nieuwe landvoogd in hoofdzaak Hollandse politiek ging bedrijven?
Holland erkende als een zelfstandige, bijna eenkennige kern binnen het kader der
generaliteit? Om die zelfstandige positie van Holland nog eens duidelijk in het licht
te stellen, had dit gewest, samen met Zeeland, vlak na Leicester's komst Prins Maurits
tot stadhouder benoemd. Maar Leicester wilde zeer beslist géén Hollandse politiek.
Hij vestigde zich in Utrecht, waar de Calvinistische democraten zich bij hem
aansloten, gaf Vlamingen en Brabanders belangrijke plaatsen in zijn staf. In de keus
der personen was hij niet gelukkig. Hij trachtte verder de regering te centraliseren
en richtte een algemene rekenkamer op. Holland zag dit alles met wantrouwen aan.
Maar de Hollandse regenten werden bovenal geprikkeld, toen Leicester alle handel
op de vijand verbood. De regenten waren kooplieden. En zij beschouwden het als
de natuurlijkste zaak in de wereld, dat zij exporteerden naar het door de vijand bezette
gebied. Stel je voor, als wij er mee ophielden, dan zouden de Hamburgse en andere
Noordduitse kooplieden het immers doen. Zo was er bij de Hollandse regenten na
de eerste geestdrift spoedig een groeiend wantrouwen.

Geen militair succes.
Deze oppositie zou evenwel weinig hebben betekend en spoedig tot zwijgen zijn
gebracht, als Leicester met zijn hulptroepen de krijgskans nu maar had doen keren.
Maar dat leek er niet op. Hij kon niet beletten, dat Parma Venlo en Grave veroverde
en zich een weg baande naar de Graafschap. Zo kreeg hij de grote rivieren in zijn
macht. Bij een poging om het nog steeds Spaanse Zutphen te approvianderen ontstond
het gevecht bij Warnsveld.
Typisch is voor de mentaliteit van Leicester, dat hij het aldaar Willem Lodewijk
kwalijk nam, dat die veldversterkingen had opgeworpen, toen hij meende, dat de
Spanjaarden in de nabijheid
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waren. Engelse ruiters waren in staat zònder deze versterkingen de vijand te weerstaan.
Bij Warnsveld geraakte ook gewond Sir Philip Sidney, gouverneur van Vlissingen.
Op het slagveld werd hem, toen hij gewond neerlag, een gevulde veldfles aangeboden,
maar juist, toen hij die aan de lippen bracht, hoorde hij naast zich een zwaar gewonde
krijgsman zuchten. Zonder eerst zelf te drinken reikte hij deze lijder de fles met de
woorden: ‘Hij heeft het meer nodig dan ik.’ Sidney overleed aan zijn wond. Bij
Zutphen staat een monument te zijner gedachtenis. Maar duurzamer memorie heeft
hij zich gesticht door zijn literaire arbeid. In hem zagen zijn tijdgenoten de ideale
verbinding tussen de dichter, de geleerde en de soldaat. Hij gaf in zijn Arcadia een
werk, waarin de idylle van het land, de wilde stormen, de tragische liefde en de wrede
oorlog zijn vermengd. In zijn Apology for Poesy betoogde hij, dat een dichter geen
leugenaar is, maar niet anders en niet minder dan de beste geschiedschrijver en de
ware wijsgeer. Leicester was zijn oom.

Otto Clant.
Nog een andere held, die in deze periode viel, leeft voort in de poëzie. Maar alleen,
doordat zijn heldendaad werd bezongen. Het was in de winter van 1585 op 1586.
Steenwijk, eens zo dapper door Cornput verdedigd, was door verrassing in Spaanse
handen gevallen. En toen, in de strenge winter, rukten de Spanjaarden op om Friesland
te plunderen en te brandschatten. Want nu was het waterland toegankelijk. Het ene
dorp na het andere ging in vlammen op. Onder de rook van Leeuwarden, te Boksum,
kwam het tot een treffen met de Staatse troepen, dat slecht voor de onzen afliep. De
vaandrig Otto Clant van Kollum trok zich met enige soldaten in de kerk terug. ‘Hij
heeft den vijant, die hem het leven presenteerde te schenken, vromelijcken tegenstand
gedaen, totdat hij eindelijck siende geen ontset ofte uytcomste, hy hem selfs in het
Vaendel gewonden heeft ende also doorsteken is.’

Kerkelijke zaken.
Voor de Gereformeerde kerk in Nederland nam Leicester een zeer belangrijke
maatregel. Die kerk was niet vrij. In de dagen van de ergste verdrukking had zij een
synode gehouden in Embden, in het buitenland dus. Daar werd van politieke zijde
reeds druk geoefend. Want de politieke leiders, ook Willem van Oranje, wilden het
liefst een kerk, die in belijdeniszaken de teugels liet vieren, zodat aller-
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lei groepen binnen haar muren konden worden toegelaten. Maar die leiders wisten,
dat de kerk haar belijdenis zou handhaven, zodra zij dat in vrijheid kon doen. Daarom
moest in hun oog de kerk in een afhankelijke positie blijven. De overheid moest
telkens kunnen ingrijpen. En het was volstrekt ongewenst, dat er een goed
georganiseerd kerkverband werd gevormd, waardoor de kerk als een geheel kon
optreden. Daarom hebben de regenten nooit willen toelaten, dat er een nationale
synode werd gehouden, en zelfs een provinciale synode werd met argwaan bejegend.
De regeringscommissarissen keken op kerkelijke vergaderingen nauwlettend toe.
Leicester heeft dit veranderd. Hij heeft bewerkt, dat er een Nationale Synode in
's-Gravenhage bijeenkwam. Daar is een Kerkenorde opgesteld, de ‘Kerckenordeninghe
der Nederlandtsche Gereformeerde Kercken’. Na het vertrek van Leicester hebben
de regenten er voor gezorgd, dat de kerk weer in haar oude, onvrije toestand werd
neergedrukt.

Een dwaze instructie.
In december 1586 vertrok Leicester tijdelijk naar Engeland. Daar naderde het drama
Maria Stuart zijn voltooiing. De Schotse koningin, gunstelinge van de Paus, in de
ogen der Roomse Engelsen hun wettige koningin, ging haar doodvonnis tegemoet.
Leicester moest koningin Elizabeth in deze spannende dagen bijstaan.
Maar voor zijn vertrek haalde hij een streek uit, die misdadig is van domheid en
oneerlijkheid tegelijk. Hij was bang, dat de regenten zijn maatregelen tijdens zijn
afwezigheid ongedaan zouden maken. Nu droeg hij het bewind op aan de Raad van
State. Maar tegelijk stelde hij een geheime instructie op, waarbij hij die Raad aan
handen en voeten bond. Hij mocht zelfs geen militaire commandant van zijn post
verwijderen, geen vendel soldaten verplaatsen, geen officier promotie laten maken.
Alles moest blijven, zoals Leicester het had beschikt. Maar van die beperkingen
wisten de Staten-Generaal, de vertegenwoordigers der gewesten, niets: sommige
leden van de Raad van State wisten het ook niet eens; de Engelse commandanten
wisten het wèl. Zij waren dus door de landvoogd gemachtigd, om zich doof te houden
voor ieder bevel van de Raad van State, dat hun een marsorder gaf of hen van een
commando onthief. En dat, terwijl onder de vastberaden leiding van Parma de
bedreiging van het vrije gebied groot was en de militaire situatie snelle beslissingen
eiste.
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Het gevaar acuut.
Hoe gevaarlijk het was, bleek al spoedig. Twee van de Engelse officieren pleegden
verraad. Stanley leverde Deventer aan de vijand uit; York verried de schans bij
Zutphen. Daarmee was de IJsellinie in handen van de vijand en lag de weg open tot
aan de Oostelijke oever van de Zuiderzee. De Staten hadden Leicester reeds tegen
beiden gewaarschuwd. Stanley was Rooms en had onder Parma gediend. En nog
meer reden was er om York te mistrouwen. Maar Leicester stond voor beiden in; dat
had hij uitdrukkelijk verklaard. Nu pleegden zij verraad op dezelfde dag! Het verraad
van Stanley had de Raad van State zien aankomen, maar door de geheime instructie
van Leicester kon hij niet worden overgeplaatst. Het verraad had nog breder
vertakkingen. In Zwolle en Arnhem liepen Engelse vendels naar de vijand over;
Bergen op Zoom werd op het nippertje voor verraad behoed; in Ostende was de
toestand enige tijd onzeker.

Hollands tegenweer.
Onmiddellijk nam Holland de maatregelen, die voor de veiligheid noodzakelijk
waren. Holland, niet de Raad van State. Die was door Leicester machteloos gemaakt.
Het sterkste gewest ging nu doen, wat de generaliteit had moeten doen. De Hollandse
leiders zagen hier hun kans. Zij hadden al vóór de komst van Leicester hun ideaal:
Holland de kern van een vrije staat, de andere gewesten een krans van voorposten.
Nu gaven de harde feiten hun de gelegenheid, om dat ideaal te verwezenlijken.
Oldenbarnevelt was de stuwende kracht; de stadhouder Maurits de man, om wie men
zich schaarde. Hij werd door de Hollandse Staten gemachtigd, om binnen het gewest
het volledige commando op zich te nemen en de troepen te verplaatsen, als hij dat
nodig vond. Tegelijk namen de Hollandse steden waardgelders in dienst en vormden
zo een eigen troepenmacht.

De Deense gezant.
Omstreeks dezelfde tijd ondernamen enige Staatse soldaten uit Bergen op Zoom een
strooptocht diep in Brabant. Zij kwamen zelfs onder de rook van Brussel. En daar
hadden zij geluk. Zij snapten een gezelschap voorname edellieden, voerden hen mee,
en haalden de koffers leeg. Een der gevangen heren was Cajus Rantzou, een
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Deens edelman. En toen de buit werd gesorteerd, bleken er ouder zijn papieren
brieven te zijn van Philips II en van Parma. Zulk een vondst, daar zat wat in! Het
duurde niet lang, of de brieven waren in Den Haag en werden daar gelezen. Nu bleek,
dat de heer Rantzou een Deens gezant was, die met Philips II moest spreken over de
veiligheid van Engeland en de gewetensvrijheid in de Nederlanden. Wat had een
Déés gezant daarmee te maken? De Staten vreesden, dat de onderhandelingen feitelijk
uitgingen van Elizabeth. Die wilde immers zich tegen het Spaanse geweld beveiligen
en heel de actie met Leicester was daarom begonnen. Zou het niet mogelijk zijn, dat
Elizabeth, buiten de Staten om, een schikking trof met Philips? De Deense gezant
nam verontschuldigingen in ontvangst, omdat een gezant niet behoort te worden
geplunderd; bestraffing der soldaten begeerde hij niet, omdat het slechts ‘Snaefhansen’
waren; de Deense koning vroeg en verkreeg 30.000 rijksdaalders als remedie tegen
zijn misnoegdheid. Maar met al, het wantrouwen tegen Elizabeth had opnieuw voedsel
gekregen.

Leicester terug.
Dat wantrouwen was gerechtvaardigd. Want toen Leicester in de zomer van 1587
terugkwam, had hij de uitdrukkelijke last van zijn koningin, de Staten over te halen
tot vredesonderhandelingen. Een last, die Leicester zelf volstrekt onjuist voorkwam.
Want hij vermoedde terecht, dat de Spaanse bereidwilligheid om tot een schikking
te komen, niet dan een schijnbeweging was. Op de Spaanse en Portugese werven
werd hard gewerkt aan de uitrusting van een machtige vloot. Zo kwam Leicester
terstond in een scheve positie. Hij moest de Staten overhalen tot iets, dat hem zelf
verwerpelijk scheen. Daarbij moest hij trachten de zelfstandige positie van Holland
weer te vernietigen. En zou hij daarin slagen, dan moest hij steunen op de
democratische Calvinistische stroming, die vooral in Utrecht sterk was, maar ook in
Holland, met steun van de predikanten, sterke invloed had. Maar juist die groep van
de bevolking moest niets hebben van onderhandelingen met Spanje, en ijverde voor
de scherpst mogelijke oorlog.
Er was dus feitelijk maar één eerlijke mogelijkheid: dat Leicester bedankt had
voor deze opdracht. Doch de Engelse edelen van die tijd lieten zich voortdurend in
dwaze ridderlijkheid tegen hun overtuiging in exploiteren.
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Nu schoot er voor Leicester geen andere weg over dan te proberen Holland klein te
krijgen. Hij kwam onverwacht uit Utrecht in Den Haag - doch vond Maurits en
Oldenbarnevelt niet. Die hadden de bui zien drijven en waren naar Delft gegaan. De
pogingen van de landvoogd om de Hollandse steden te intimideren, mislukten
volkomen. Toen de predikanten zich tot de Staten wendden met het verzoek in
eensgezindheid met Leicester op te treden, werden zij vermaand, ‘tot stilte en
eendrachtigheyt, en datse hen niet verder en souden bemoeyen dan om te leren en te
predicken en de Staten en Magistraten met de regeringe te laten bewerden’.

Nicolaas de Maulde.
De Hollandse regenten waren besloten zich scherp tegenover Leicester te blijven
stellen. Men proeft uit allerlei maatregelen en vertogen de harde, vaste hand van
Oldenbarnevelt. In Leiden hadden Calvinistische aanhangers van de landvoogd
plannen beraamd voor een staatsgreep. Zij wilden de libertijnse regenten met hulp
van de troepen van het kussen stoten. Het voorbeeld van Leiden zou dan de overmoed
der andere Hollandse steden intomen.
Het complot werd ontdekt. Het was trouwens al uitgesteld, omdat intussen de
vredesplannen van Elizabeth openbaar waren geworden. Die plannen waren een
ontnuchtering voor de ijveraars. En het uitstel werd hun noodlottig, daar een der
samenzweerders begon te twijfelen en alles aan de Leidse magistraat vertelde. De
hoofdaanleggers redden zich door de vlucht. Drie mannen werden ter dood
veroordeeld, de ouderling Volmaer en de kapiteins Cosmo en Nicolaas de Maulde.
De beide officieren beriepen zich op de mondelinge bevelen van de landvoogd, wat
hun natuurlijk niet baatte.
De dood van de jonge Nicolaas de Maulde heeft diepe indruk gemaakt. Hij was
een dapper officier en had zich bij de verdediging van Sluis zeer onderscheiden. Zijn
vader was een der vertrouwdste medehelpers van Prins Willem geweest, en zijn beide
broers waren in de strijd voor de vrijheid gesneuveld. Prins Maurits en sommige der
rechters waren hem persoonlijk genegen. Toch verwezen zij hem ter dood. Deze
meedogenloosheid scheen hun het enige middel om alle machinatiën van de
Leicesterse partij te breken.
Zo beklom ook Nicolaas de Maulde het schavot en werd onthoofd. Een zekere
juffrouw Uitenbroek had de magistraat gebeden, de officier op de gerichtsplaats tot
haar bruidegom te mogen be-
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geren, wat hem, naar een oud gebruik, van de dood zou kunnen redden. Volgens Bor
was De Maulde, die de juffrouw kende, geenszins met dit verzoek ingenomen, hetzij
hij aan de de goede uitslag wanhoopte, ‘of ook deselve ten huwelijk niet begeerde’.

Leicester vertrekt.
Achteraf gezien is het vonnis over de Leidse ‘samenzweerders’ onnodig hard geweest.
De hardheid diende alleen, om de aanhangers van Leicester in Holland vrees aan te
jagen. Maar juist in deze tijd werd zijn mandaat omtrent de vredesonderhandelingen
publiek. En van dat ogenblik af hàd Leicester in Holland geen aanhang meer. Zij,
die zijn zijde hadden gekozen, deden het, omdat zij onverbiddelijk de strijd wilden.
De Maulde was tot de actie tegen de Hollandse regenten bereid geweest, omdat zij
tijdens het beleg van Sluis te traag, te onverschillig waren geweest.
Toen het dus openbaar werd, wat Elizabeth beoogde en Leicester krachtens zijn
instructie nastreefde, waren diens aanhangers verbijsterd, machteloos. En voorzover
zij nog de kans hadden om vrijuit te spreken, stelden zij zich onvoorwaardelijk naast
de Hollandse Staten, naast Maurits en Oldenbarnevelt, en verklaarden, géén vrede,
géén onderhandelingen te willen. Toen trok Leicester in de late herfst van 1587 naar
Engeland en stuurde in het begin van 1588 bericht, dat hij niet terugkwam......
De Engelsen lieten een penning slaan met het opschrift: ‘Non gregem, sed ingratos
invitus desero.’ Bilderdijk maakte daarbij deze aantekening: ‘Er is iets aandoenlijks
in het randschrift der Medalje, waarop Leicester ten tegenbeeld van zijn afbeeldsel,
eenige weidende schapen en een Engelsche hond stelde. “Non gregem, sed ingratos,
invitus desero” (gedwongen verlaat ik, niet de kudde, maar de ondankbaren). Mij
ten minste, die weet, hoe ondankbaarheid smart, en die weet, dat onze natie de
ondankbaarste op den aardbodem is, treft die inscriptie altijd diep.’
De Hollanders bleven echter het antwoord in Leicesters dagen niet schuldig. Zij
lieten ook een penning slaan met deze woorden: ‘Libertas ne ita chara ut simiae
catuli.’ De vrijheid zij niet zo dierbaar als de jongen aan de aap. Of, vrijer en tegelijk
zakelijker vertaald: Geen apenliefde voor de vrijheid!! Dat Leicester niet slaagde,
ligt voor een belangrijk deel aan het feit, dat Elizabeth hem in een onmogelijke positie
plaatste.
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9. Naar het offensief
Leicester krijgt gelijk.
Toen de Engelse landvoogd zich opmaakte om de ‘ondankbaren’ voorgoed te verlaten,
kon hij met getemperde voldoening constateren, dat hij gelijk had en zijn koningin
ongelijk. De vredesonderhandelingen waren slechts schijn geweest. De Armada was
intussen klaargekomen.
Wel was de toestand slecht in ons land, toen Leicester vertrok. ‘In 20 jaren stonden
de zaken nooit gevaarlijker. Zeeland, Holland, Friesland en Utrecht alleen. Het land
zonder hoofd, zonder raad. De krijgslieden muitten en de burgerijen morden en
scholden op de Overheid. De Overheden hadden geen tijd om iets tegen de vijand
van buiten te arbeiden. De twist niet tegen de malcontenten of papisten, maar met
geloofsgenoten en gedeeltelijk met de predikanten. Boven dit alles de toorn der
Koningin.’
Maar Philips zorgde er voor, dat die toorn aan de Republiek geen schade deed.
De Republiek! Want van nu af aan was de gedachte aan een nieuw staatshoofd in de
plaats van Philips verdwenen. De Staten namen zelf en voorgoed het heft in handen.
En Elizabeth werd met deze jonge, uit nood en verlegenheid geboren Republiek tot
samenwerking genoopt, omdat Philips met zijn grootse armada poogde in één slag
èn Engeland èn de Nederlanden te onderwerpen.

Het Engelse gevaar.
Niet de hulp aan de Nederlanden had Philips overtuigd van de noodzakelijkheid
Engeland aan te pakken. Drake was de man, die hem had verbitterd. Naast Nelson
is Drake de man in de Engelse marine-traditie. Hij was de zoon van een Protestantse
vicaris uit Kent, wiens familie om het geloof was vervolgd. Zijn Puritanisme had
zich met zijn zucht naar avontuur verbonden tot een wonderbaarlijke activiteit.
Negerslaven verkopen, Spanjaarden uitroeien, goudschepen veroveren, het lag voor
hem alles in dezelfde lijn: de strijd van Gods volk tegen de pauselijke antichrist. Met
een schip als een Kanaal-schoener voer hij door Straat Magelhaens naar de Pacific,
waar nooit eerder een Engelse vlag was gezien; hij laadde aan boord het goud, de
parelen en diamanten, die hij vond in het galjoen, dat eens per jaar van Lima naar
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118. De trap in het Prinsenhof te Delft, waar Prins Willem werd vermoord.

119. Penning, op last van de Staten van Holland geslagen n.a.v. de dood van Prins Willem I. Rechts
ziet men de achterzijde, met het embleem van de Prins, het nest van de ijsvogel, en daaromheen de
zinspreuk: ‘Saevis tranquillus in undis’ (rustig temidden der woelige baren).
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120. Philips van Marnix, heer van St. Aldegonde

121. Marnix' kasteel te West-Souburg op Walcheren, naar een pentekening van 1613.
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122. De ets op de tegenoverliggende pagina (van Romeyn de Hooghe, in het bezit van de Atlas van
Stolk) geeft een goed beeld van Parma's beroemde schipbrug over de Schelde. Links bij de letter A
is Parma zelf afgebeeld, die het werkstuk inspecteert. Aan weerszijden van de brug bevindt zich een
verdedigingslinie van kleine scheepjes (F), die van scherp gepunte ijzeren staven zijn voorzien.
Bovendien wordt de brug permanent door een tweetal Spaanse galeien (G) bewaakt. Links op de
achtergrond de torens van Antwerpen.
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123. Koningin Elisabeth I van Engeland

124. De aankomst van Leicester te 's-Gravenhage in 1585 via de Hofvijver.
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125. Robert Dudley, graaf van Leicester

126. Penning, geslagen bij het vertrek van Leicester in 1587. Het is deze penning, waarop aan de
achterzijde een herdershond is afgebeeld, die zijn kudde verlaat, met het omschrift (vert.): ‘Gedwongen
verlaat ik, niet de kudde, maar de ondankbaren’. (Koninklijk Penningkabinet, Den Haag).
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127. In hetzelfde jaar werd een andere penning geslagen ter verheerlijking van Leicesters beleid. In
het midden Koningin Elisabeth op haar troon, geflankeerd door Leicester, die haar kleed vasthoudt,
en de vijf Provinciën, geknield aan haar voeten. (Koninklijk Penningkabinet, Den Haag).
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128. Alexander Farnese, hertog van Parma.

129. Gevecht van Engelse en Hollandse schepen tegen de Spaanse Armada op de rede van Dover, 22
augustus 1588, naar een schilderij van Aert van Antum (Rijksmuseum, Amsterdam). Rechts enkele
Spaanse galeien.
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130. Prins Maurits, naar een gravure van W.J. Delff.
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132. Willem Lodewijk, naar een gravure van W.J. Delff.

133.Johan van Oldenbarnevel naar een gravure van W.J. Delff.
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Cadiz voer; hij stak de Grote Oceaan over en kwam op Ternate; hij voer over de
Indische Oceaan, rondde Kaap de Goede Hoop, trok zijn spoor over de lengte van
de Atlantische Oceaan en liet het anker vallen in de haven van Plymouth. De Spaanse
gezant klaagde hem bij Elizabeth aan als een zeerover, maar deze verhief hem in de
adelstand en verrijkte de kroonschat met het handvol juwelen, dat Drake haar gaf
van zijn buit. In latere jaren verontrustte hij de Spaanse kusten, plunderde de koloniën,
en verbrandde de pakhuizen van Cadiz met de galeien in de haven. Drake was naar
zijn eigen typering bezig de baard van Spanje's koning te schroeien.

Pauselijke aanmoediging.
Deze Engelse bedreiging was op zichzelf reeds ernstig. Maar er kwam bij, dat Paus
Sixtus V Philips aanspoorde de gevangenschap en de dood van Maria Stuart, die hij
als de wettige koningin van Engeland beschouwde, te wreken en Elizabeth van haar
land te beroven. Was Philips II daartoe niet de aangewezen man, hij, die gehuwd
was geweest met Maria Tudor, die de Bloedige wordt genoemd, omdat zij de laatste
koningin in Engeland is geweest, die de inquisitie aan de arbeid zette?
Philips liet in de Spaanse en Portugese havens een Armada1) bouwen, en
onderhandelde intussen met Elizabeth. Parma trok duizenden beproefde soldaten
samen in Vlaanderen. Nòg zag Elizabeth het gevaar niet. Toen werd plotseling in
duizenden afdrukken een pauselijke bul verspreid, die Elizabeth van de troon vervallen
verklaarde. Tegelijk publiceerde Rome een geschrift van de Jezuïet Allen, nu tot
kardinaal verheven, waarin de fiere Elizabeth voor een bastaard werd gescholden,
en waarin de Roomsen werden opgeroepen om het vonnis van de Paus te helpen
volvoeren. Dit was de oorlogsverklaring van Philips aan Engeland. Dit was méér.
Hier zag Europa, hoe het pausdom zich opmaakte om de beslissende slag te slaan.
Hier brak een crisis aan in de godsdienststrijd der 16de eeuw.

Parma waarschuwde.
Maar de bekwame Parma had Philips gewaarschuwd. De onder-

1) Armada betekent gewapende macht, in het bijzonder een bewapende zeemacht.
Onoverwinnelijke vloot is geen vertaling van dit Spaanse woord.
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neming kwam te vroeg. Eerst moesten er in de Nederlanden havens worden veroverd,
die als operatie-basis konden dienen. En nooit waren de Nederlanden zo zwak geweest
als nu, na de mislukte zending van Leicester. Als de koning nog enkele maanden
wachtte, dan zou hij in die tijd Vlissingen veroveren en de Scheldemond beheersen.
Intussen - ook dàn was het een gevaarlijke onderneming geweest. Er zijn deskundigen,
die zeggen, dat het gelukkig voor Philips was, dat het leger van Parma in Vlaanderen
is gebleven en niet op de Engelse kust is geland. Want daar zou het in een moeilijke
positie zijn gekomen met een Engelse krijgsmacht tegenover zich, die vastberaden
stond voor Koningin en Vaderland. De enige kans op succes voor Philips was een
opstand der Engelse Roomsen. Maar die dachten niet aan verraad. Zij stonden trouw
rondom hun eigen koningin en heulden niet met de vreemdeling.

De ondergang.
In mei 1588 zeilde de Armada van Lissabon uit, 130 grote oorlogsschepen en 30
transportschepen. Behalve 2000 vrijwilligers, voor een deel uit de hoge adel, waren
aan boord 19.295 soldaten, 8450 matrozen en 2088 slaven. De Armada was bewapend
met 2630 kanonnen en had proviand voor een half jaar aan boord. Bevelhebber was
de hertog van Medina Sidonia, een gunsteling van het hof, maar geen zeeman. Een
storm dreef de vloot naar Coruna terug, maar in juli kon de grote tocht opnieuw
beginnen. Spoedig bleek, dat de grote Spaanse galeien, die op de Middellandse Zee
zulk een geduchte marine vormden, in de onrustige wateren van het Kanaal niet
voldeden. Engelse eskaders van kleine, snelle schepen wachtten de Armada op in
het Kanaal; Howard was admiraal en Drake commandeerde de kapers. Die snelle
schepen ‘hingen aan de staart’ van de vijand, hielden af, als het te gevaarlijk werd,
kwamen voor de wind terug, en ‘plukten de veren van de Spanjaard één voor één
uit’. De Armada was al flink gehavend, toen zij de ankers liet vallen voor Calais. Nu
moest de grote voorbereiding voor de expeditie nog beginnen: de verbinding met
Parma's hulpschepen en zijn 30.000 man. Maar dat mislukte, doordat de Nederlanders
de Vlaamse havens blokkeerden. De Armada kon hen van tussen de banken niet
verdrijven. De Nederlanders bespaarden daardoor de Engelsen een invasie, maar
bereikten daarmee, dat na de ondergang der Armada zij er militair
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tegenover Parma nog even slecht voorstonden als voorheen......
Terwijl de Armada wachtte voor Calais, zond Howard er met het getij te
middernacht tien branders op los. Angstig kapten de Spanjaarden de ankers en
vluchtten door het Nauw van Calais naar de Noordzee. De Engelsen beletten de
terugkeer naar het Kanaal. Nog altijd scheen de Armada, naar het woord van Drake,
wonderlijk groot en sterk. Maar de moed was er uit. ‘We zijn verloren, Senor
Oquendo’, zei Medina Sidonia tot zijn bekwaamste kapitein, ‘wat zullen wij doen?’
‘Laat anderen spreken van verloren gaan; Uwe Excellentie bevele, dat de kanonnen
opnieuw geladen worden!’ Het hielp niet; de vloot zeilde de Noordzee op, en zocht
een weg om de Orkaden heen naar Spanje terug. En een machtiger vijand dan de
‘doggen in het Kanaal’ voltooide de ondergang. Hevige stormen verstrooiden de
vloot en sloegen de schepen te pletter op de rotsen van Noorwegen, Schotland en
Ierland. Alleen aan het strand bij Sligo (Noordkust van Ierland) telde een Engelse
kapitein 1100 lijken van Spanjaarden, die daar waren aangespoeld.
De Staten van Zeeland lieten een gedenkpenning slaan met het opschrift: ‘Gods
adem heeft ze verstrooid.’
En de Nederlandse vreugdezang vroeg ‘den Spaanschen tyran’:
Als God der Heeren Heer
U tegen is so seer
Wat kont ghy maken dan?
U quaed' aenslagen, die sullen niet
Altyd gelucken wel
God heeft mishagen, die 't alles ziet
Aen U soo wreet opstel.
Want Hy, waer 't sy, 't recht voorstaet en bemint
En is der vroomen vrint
Die Hy soo heeft gesint,
Dat niemand haer een hayr
Kan krencken hier off daer,
Als Hy 't niet goed en vint!

De ondergang der Armada versterkte onze internationale positie, maar bracht mee,
dat Parma's troepen geen enkele bestemming meer schenen te hebben, dan de
Nederlanden in een snel tempo te onderwerpen. Reeds werden maatregelen genomen
om de weg naar Dordrecht te forceren en door te stoten naar het hart van Holland.
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Nieuwe plannen.
Een eerste succes scheen de weg reeds te banen: Geertruidenberg werd door de
bezetting aan Parma verkocht. Maar in hetzelfde jaar werd de Spaanse landvoogd
ziek en zijn minder bekwame plaatsvervanger tobde met muiterij onder het krijgsvolk.
Intussen hadden er in Frankrijk dramatische gebeurtenissen plaats. De zwakke Franse
koning Hendrik III zag, dat het geslacht der Guises, gunstelingen van de Paus en
hoofden van de strenge Roomsen, hem boven het hoofd groeide. Hij liet Hendrik de
Guise vermoorden. Het gevolg was anders dan hij verwachtte: de partij der Guises
kwam nu openlijk tegen hem in oorlog en sloot zich nauw aan bij Philips. Er schoot
voor Hendrik III niets anders over, dan zich in de armen te werpen van Hendrik van
Navarra, de leider der Hugenoten. Maar nog in hetzelfde jaar werd de koning door
een monnik dodelijk gewond; voor zijn dood wees hij Hendrik van Navarra, die met
zijn zuster was gehuwd, als zijn opvolger aan. Al wat de Paus volgde en diende,
moest voorkomen, dat deze Hugenoot inderdaad koning van Frankrijk werd. Philips
zag reeds daarom voor zich een taak in Frankrijk, maar nog meer, omdat zijn dochter
Isabella, wier moeder een Franse prinses was, aanspraak kon doen gelden op de
troon.
En zo gebeurde het wonderlijke. De geduchte legermacht van Parma was eens
samengetrokken geweest aan de Vlaamse kust voor een invasie in Engeland en had
vergeefs op de Armada gewacht. Toen trof zij voorbereidingen om Holland te
bespringen. Maar voordat het hier ernst werd, trok zij tegen de zin van Parma en
alleen op nadrukkelijk bevel van Philips naar het Zuiden, om zich diep in gevaarlijke
avonturen te steken.

De dioscuren.
O! Zie ze staan in 't veld, twee Duitsche Scipio's,
O! Dioscuren, maar wie hooger Hand verkoos
ten dienst van beter zaak en Vaderland. De harten
der volkeren gaan mee, waar dees den vijand tarten,
verrassen, fnuiken, slaan, te scheep, te paard, te voet,
met uitgezocht beleid, met teugelloozen moed.

Zo tekent Da Costa die beide neven, Maurits en Willem Lodewijk. Sedert 1587 waren
ze ook zwagers, want Willem Lodewijk huwde met Anna, de zuster van Maurits.
Het was een huwelijk van slechts
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enkele maanden; toen stierf Anna onverwacht, nadat de hoop op het moederschap
pas was verdwenen. Tot een tweede huwelijk kwam het niet, ‘de olde affectie bleef
te sterk’.
Ook als de legers in de winterkwartieren uitrustten, hadden Maurits en Willem
Lodewijk geen rust.
Men ziet ze, dag en nacht
zich oef'nen in de taal en krijgskunst van Oud-Romen,
de tafel, lang en breed, door strijders ingenomen
uit volgzaam lood gebootst, om aan Quiriet1) of Griek
bij 't licht der wetenschap, geheimen van taktiek
of legerleidingskunst te ontwringen.
Zoo werd een nieuwe oorlogsschool gevormd,
wier kloeke kweekelingen
der Middeleeuwen glans en glorie gaan verdringen
door 't huwen van heur kracht aan regel, orde, tucht,
bereek'ning, wetenschap, ja, wiskunst, die bevrucht
door d'adem van 't genie, 't bereik vermenigvuldigt
van 's Veldheers scheppingen. Geheel Europa huldigt
den Stedendwinger, door wiens oog en staf bezield
het heir, geen rotsklomp meer die neerploft en vernielt,
maar levend lichaam werd. Zie met hoe rappe leden
het op- en afwaarts streeft trots duizend tegenheden,
straks op het slagveld zelf èn dicht èn keert en zwenkt,
zijn wendingen volvoert, zich inkrimt of verlengt,
en aanvalt of ontwijkt naar de aangeleerde wetten......

Het geoefende huurleger.
Deze schildering van Da Costa is geen fantasie. Inderdaad zijn Maurits en Willem
Lodewijk de mannen van een nieuwe krijgsschool. De soldaten, die ze in die nieuwe
school opleidden, waren huursoldaten, landgenoten en vreemden. ‘Van nature’, zo
schreef Oldenbarnevelt eens, ‘zijn wij sachtmoedich en vreetsaem, totten oorlog niet
geneicht, sulcx dat wij oock gedurende den noot van den oorloge onse kinderen en
vrunden al uytten oorloge gehouden en daer afgeraden hebben soo veel ons mogelijck
is geweest; daerom wij ter defendentie vreemde soldaten uyt andere Coninckrijcken
en landen moesten doen komen.’
Op oudgedienden werd bijzonder prijs gesteld. Want een mili-

1) Romeins burger.
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taire opleiding bestond niet: de soldaat leerde zijn handwerk al doende. Daarin heeft
Willem Lodewijk en na hem Maurits verandering gebracht. Zij lieten de soldaten
exerceren. En daarbij speelde een grote rol de studie van de klassieken. Men kan
hier spreken van de Renaissance op oorlogsgebied. Willem Lodewijk heeft door zijn
secretaris Everhard van Reyd de voornaamste plaatsen uit de oude schrijvers laten
vertalen. Later zat hij zelf 's winters ook Latijn en wiskunde te studeren en hij schreef
aan zijn vader, dat de studie van de beide vakken voor een veldheer noodzakelijk
was. Wat bij de klassieken werd gevonden, werd daarna met loden soldaatjes
geprobeerd en ten slotte op het exercitieterrein in toepassing gebracht. Een
medewerker vond Willem Lodewijk in Johan van den Cornput, de man, ‘ijverig voor
de religie en het vaderland, ende geleert, dat onder krijgslieden vreemd is’.
Zo kwamen er belangrijke verbeteringen. De troepen waren niet meer opgesteld
in logge vierkanten, maar in kleine, beweeglijke compagnieën en eskadrons. Dit was
onder andere van groot belang voor de musketiers. Tot nu toe waren de piekeniers
de kern van het leger. Zij konden met hun gevelde lansen de schok der aanstormende
cavalerie weerstaan. De musketiers dienden slechts als tirailleurs. Maar door Maurits
en Willem Lodewijk werden die musketiers nu zo gedrild, dat zij een geregeld vuur
konden afgeven. Slechts na één of twee minuten kon een geoefend musketier een
schot lossen. Daarom werd de oplossing zo gevonden, dat de schutters tien gelederen
diep waren opgesteld. Het voorste gelid vuurde, begaf zich dan snel naar achter en
werd achterste gelid. Het laadde opnieuw, terwijl alle gelederen iets opschoven; het
tweede gelid, dat nu eerste was geworden, gaf vuur, begaf zich naar achter enz. Ieder
begrijpt, dat dit alleen mogelijk was, als alles op tempo gebeurde, zodat er 6 à 8
salvo's per minuut konden worden gelost.

Belegeringskunst.
Ook op het gebied van de belegeringskunst werd de Romeinse invloed merkbaar. In
de eerste jaren van de 80-jarige oorlog, toen de Spanjaarden hun krachten op de
Nederlandse steden beproefden, was het hoogtepunt van hun actie de bestorming.
De verdedigers stonden op de wallen; de belegeraars trachtten over of door de gracht
te komen, en tornden bij de versterkingen op. Zulk een
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bestorming kostte veel bloed, maar als zij slaagde, dan was er de rijke beloning: de
veroverde stad werd volgens het toen geldende oorlogsrecht een prooi van de
plunderende soldaten, die niets en niemand spaarden, en die alles wegsleepten wat
van hun gading was. Haarlem werd dit lot bespaard, omdat de stad zich ten slotte bij
verdrag overgaf. Maar Maastricht b.v. is na de verovering uitgemoord.
Maurits heeft altijd zijn soldaten gespaard. Voor hem was de verovering van de
stad bovenal een werk van de ingenieurs. Daartoe behoorden ook de commandanten
van de artillerie, want zij, die het geschut verzorgden en bedienden, waren toentertijd
geen militairen.
Wanneer het plan de campagne was opgemaakt, alle voorbereidingen waren
getroffen, kwam het leger in beweging. Het transport geschiedde dikwijls te water.
Daartoe werd een groot aantal schepen met de bemanning afgehuurd. Er is een
merkwaardige overeenkomst tussen de uitvoering van een beleg en die van een werk
op waterstaatkundig gebied. Allerlei onderdelen van het karwei werden aanbesteed.
Het transport van de legerbenodigdheden geschiedde niet door het leger zelf, maar
door aannemers.
De actie tegen de vesting begon met de berenning. De cavalerie ging snel alle
toegangswegen bezetten en de toevoer afsnijden. Dan kwam de infanterie en op twee
of drie plaatsen werden legerkampen opgeslagen, aan alle kanten door versterkingen
omringd. Het was een levendig en merkwaardig tafereel, zo'n kamp. Zijne Excellentie
had in het midden een prachtige tent, in verschillende appartementen verdeeld. Pages
zorgden voor de bediening. Verder had iedere compagnie haar eigen kampstrook,
en iedere soldaat zijn stukje grond, waarop hij een primitieve hut kon bouwen. Als
dekking gebruikte hij stro of koren. De voedselvoorziening was voor een belangrijk
deel in handen van zoetelaars, bij wie de soldaten hun aankopen deden.
Tussen de legerkampen werden verbindingslinies aangelegd, waarbij er voor
gezorgd werd, dat men tegen pogingen tot ontzet was gedekt. En dan begon het
eigenlijke werk: graven, graven! Eerst sloten, die in scherpe zigzaglijnen de stad
naderden, zodat nooit uit de stad in de lengte van zulk een gang kon worden gevuurd.
Dichtbij de stad werd de gang een ‘galerij’. Als mollen verdwenen de gravers onder
de grond. Al dit graafwerk werd aanbesteed, per el of per roede. En dan eindelijk,
als men onder de wallen van de stad was gekomen, werden de mijnen gelegd. Grote
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hoeveelheden buskruit werden aangebracht en aan het einde van de mijngang, na
eerst goed afgedamd te zijn, tot ontploffing gebracht. Zo werd de weg naar de stad
geopend. De artillerie zorgde intussen, dat de verdedigers op de wallen het moeilijk
hadden en dat in de stad onrust bleef. Zo werd de stad rijp voor de inneming, die in
de regel, als het mineren onverbiddelijk bleek door te gaan, geschiedde bij een wel
omschreven capitulatie. Wanneer de vijand er niet in slaagde, een zo belegerde stad
tijdig te ontzetten, dan was er geen redden aan. De voorbereiding van de veldtocht,
dat was ook het overleg, wáár men zou toeslaan en wáár de vijand het best schaakmat
kon worden gezet. Inderdaad, de vergelijking met het schaakspel, door Maurits zo
bemind, dringt zich op. Maurits en Willem Lodewijk beijverden zich
......de panden stuk voor stuk
van Neerlands kostbaar erf op Spanje weer te winnen.
Niet anders dan wanneer met ingespannen zinnen
twee spelers worstelen op 't vorst'lijk schaakvierkant:
het paard in dolle galop, de toren langs zijn rand
of strakke rechte lijn, neemt man voor man gevangen.
De vorst'lijke Amazoon doorzwiert en dunt de rangen
des Tegenkonings, wien naar alle zijden bloot,
geen keuze langer rest, dan overgave of dood!

Oldenbarnevelt.
Naast Maurits en Willem Lodewijk moet een derde worden genoemd, Johan van
Oldenbarnevelt, de advocaat van de Staten van Holland, in naam hun dienaar, in
werkelijkheid hun leider. Hij is een der grootste staatslieden, die onze historie kent.
In 1572 was hij advocaat in Den Haag en een der eersten, die partij koos voor de
vrijheid. Meer dan eens vatte hij als vrijwilliger de wapenen op, als de worsteling
een hoogtepunt bereikte en het gevaar onmiddellijk de Hollandse steden bedreigde.
In 1576 werd hij pensionaris van Rotterdam en verscheen in die kwaliteit geregeld
in de vergadering van de Staten van Holland. Hij was het, die in 1585, vóór de komst
van Leicester voorstelde, Prins Maurits tot stadhouder te benoemen. Hij was het ook,
die de Hollandse oppositie tegen de Engelse landvoogd leidde, met name nadat hij
in de plaats van Paulus Buys landsadvocaat was geworden.
Nadat Leicester was vertrokken, werd ons land definitief een
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republiek. Niemand dacht er meer aan, een nieuwe landsheer te zoeken. Het was een
republiek zonder staatsregeling. Later beschouwde men wel de Unie van Utrecht als
zodanig, maar zij was niet met dat doel in het leven geroepen en kon ook kwalijk als
zodanig dienst doen. Zo werd veel door traditie en omstandigheden bepaald. De
samenwerking tussen de gewesten kon alleen verkregen worden, geleidelijk, door
soepel overleg. Het schijnt een roekeloze luxe, met zulk een vrijheid als basis te gaan
opereren tegen het machtigste wereldrijk dier dagen. En tòch is het gelukt. Oók,
doordat de vrijheid zèlf een machtig schild en wapen is. Maar tevens, doordat
Oldenbarnevelt er met een onvergelijkelijk talent in slaagde, de verspreide krachten
te verzamelen, tot eendracht en samenwerking te brengen en tot spoed aan te zetten.
‘Dat iemand van zo sterke persoonlijke invloed een man van karakter moet geweest
zijn, spreekt vanzelf. Maar slechts in de hoofdtrekken kunnen we dit karakter
onderkennen. Hij was een man van voorbeeldige moed en volharding, die op het
doel, dat hij zich na rijp beraad gekozen had, onversaagd afging, door geen tegenspoed
afgeschrikt, door geen voorspoed tot roekeloosheid verlokt, koelbloedig en streng;
een man, die zichzelf en zijn krachten gevoelde; hoogmoedig boven zijn afkomst en
stand; heerszuchtig en eigenzinnig, en toch behendig in het leiden van vergaderingen,
waarin hij de plaats van een dienaar bekleedde, en wier zelfgevoel licht geraakt werd.
Eerlijk en toch niet onbaatzuchtig; zijn eigen voordeel zoekend, terwijl hij de belangen
des lands behartigde. Een goed patriot, zoals hij, op het punt om te sterven, zich nog
beroemde, maar die het heil des lands onafscheidelijk achtte van de belangen zijner
partij en van zijn eigen gezag. Een man, die niemand onverschillig liet, die aan
sommigen dwepende bewondering en gehechtheid inboezemde, anderen met afkeer
en bittere haat vervulde. Het toonbeeld van de oud-Hollandse regent, met velerlei
gaven van verstand en gemoed toegerust, die men niet kan nalaten te bewonderen,
maar die men niet zal beminnen.’ (Fruin) In de laatste volzin heeft Fruin meteen
gezegd, in welk opzicht Oldenbarnevelt verschilde van Prins Willem: de laatste was
geheel een man van het volk, de eerste hield streng en hoog het volk op een distantie.
Het was deze man, die Maurits en Willem Lodewijk de onmisbare steun in de rug
gaf, toen zij het offensief inzetten, het offensief, van de vrije, roemrijke zeven
gewesten, en
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..... tot meer dan dertig malen
beproefd aan vest bij vest, aan stad op stad, bepalen
die zegetochten zich, steeds blinkender gelukt,
waarvan de weergalm nog het nageslacht verrukt,
en 't hart in vlammen zet van dichters en van helden!
(Da Costa)
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