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Voorwoord.
Bij de uitgaaf van dezen bundel behooren enkele woorden gezegd te worden over
de geschiedenis van zijn ontstaan. Toen ik, eerst ondergeteekende, eenige jaren
geleden de briefwisseling van Bakhuizen van den Brink uit de jaren zijner
ballingschap in het licht gaf, trof het mij, daarin de bewijzen te vinden van het bestaan
van een derde rapport aan den Minister over het archiefonderzoek in België, - een
rapport, dat nooit bekend was geweest en dat toch blijkens de correspondentie
reeds voor meer dan eene halve eeuw geheel afgewerkt was. Ik verzocht toen Dr.
H.T. Colenbrander, eens te willen onderzoeken, wat het lot was geweest van dit,
naar het scheen, werkelijk ingeleverde stuk. Het resultaat van dit onderzoek was,
dat het rapport niet was ingekomen. Waar was dan het voltooide stuk, dat
waarschijnlijk zeer belangrijk was, gebleven? Dat zou spoedig blijken. Enkele
maanden later verblijdde Dr. Colenbrander, aldus van het bestaan van het stuk
verwittigd, mij met het verrassende bericht, dat hij onder de paperassen, afkomstig
uit Bakhuizen van den Brink's schrijftafel in het Algemeen Rijksarchief, het verloren
stuk meende ontdekt te hebben. Een enkele blik in de portefeuille, die mij welwillend
werd toegezonden, overtuigde mij van de juistheid dezer gissing: het omvangrijke
stuk, reeds in het net geschreven, was nagenoeg volledig; later bleek er slechts
ééne bladzijde aan te ontbreken, die ik nog zoo gelukkig was terug te vinden in
Potgieter's archief te Amsterdam.
Waar zulk een belangrijk stuk zoo lang gesluimerd had, kon ook meer schuilen:
inderdaad bracht een onderzoek in de papieren van den over-
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leden rijksarchivaris nog vrij wat geschriften aan het licht, wel onvolledig, maar toch,
ook fragmentarisch, van belang.
Later, toen ik deze onverwachte vondsten mededeelde aan Van den Brink's
oudsten zoon, verhaalde deze mij, dat ook hij nog wel een en ander van denzelfden
aard bezat. En waarlijk bleken bij onderzoek onder hem nog verscheidene stukken
te berusten, die ook wel grootendeels onvolledig waren, maar toch om verschillende
redenen eene uitgave wel schenen te verdienen. Bovendien vestigde de heer
Bakhuizen van den Brink mijne aandacht nog op papieren van zijnen vader, die
berustten in het Potgieter-archief te Amsterdam. Ik vond daar de verloren
voordrachten over de geschiedenis der philosophie terug, die ik op advies van prof.
Heymans ook voor eene uitgaaf bestemde.
Zoo was langzamerhand eene collectie bijeengebracht, waarmede men kon voor
den dag komen. Mijn aanvankelijk plan, om het derde archiefrapport te publiceeren
in Fruin's Bijdragen, moest ik nu natuurlijk opgeven; de stof was thans voldoende
om een geheelen bundel te vullen, en het denkbeeld lag nu voor de hand, om een
vijfde deel der Studiën en schetsen te publiceeren. De firma Nijhoff bleek bereid,
zich met de zorg daarvoor te belasten. Zoo toog ik dus aan het werk, en aanvankelijk
ontmoette ik ook geene bezwaren; bijna alle eenigszins omvangrijke opstellen kende
ik uit de Briefwisseling, zoodat ik gemakkelijk de toelichtende korte inleidingen kon
opstellen. Maar een ander gedeelte mijner taak leverde meer bezwaren: bijna geen
der stukken was geheel afgewerkt, en bepaaldelijk had Van den Brink in den regel
de door hem uitgezochte citaten niet ingevuld. Ook scheen het nu en dan wel
gewenscht, te controleeren, of eene opmerking of volzin, die niet definitief scheen
neergeschreven te zijn, wel aldus gedrukt moest worden. Tot dit werk, dat eene
grondige kennis van de geschiedenis van den tachtig-jarigen oorlog eischte, achtte
ik mij niet bevoegd; gelukkig vond ik toen mijn vriend Bussemaker gaarne bereid,
om de zorgen van de uitgaaf met mij te deelen, die wij dan ook verder gezamenlijk
hebben ondernomen.
Terwijl wij de studies bespraken, die voor de uitgave in aanmerking kwamen,
stuitten wij op de vraag, of een aantal stukken, betrekking
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hebbende op de geschiedenis der inquisitie, zich wel lieten samenvoegen tot een
fragment, dat waard was in het licht te worden gegeven. Wij besloten het oordeel
van onzen vriend Paul Fredericq in te roepen, en deze beantwoordde niet alleen
de vraag bevestigend, maar belastte zich zelfs met de geheele zorg voor dit stuk.
Aan zijne welwillende medewerking is dus het fragment over de inquisitie te danken.
Wat den tekst der stukken aangaat, hebben wij de spelling van Bakhuizen van
den Brink behouden, ook in hare onregelmatigheden. Waar hij onleesbaar of door
het uitvallen van woorden onvolledig geworden was, hebben wij hem trachten aan
te vullen; die aanvullingen zijn tusschen ( ) geplaatst. Ook hebben wij aan de noten
van Bakhuizen van den Brink zelf een aantal andere toegevoegd, die wij door (U.)
hebben gekenmerkt. Van het materiaal, dat Bakhuizen van den Brink meedeelt in
de thans voor het eerst uitgegeven stukken, heeft hij zelf reeds gebruik gemaakt in
eenige door hem gepubliceerde studiën; wij hebben hierop enkele malen de aandacht
gevestigd, zonder echter volledigheid te beoogen.
Ten slotte nog een woord over het portret van den schrijver, dat dezen bundel
versiert. Toevallig bleek Jan Veth verlangend, om den merkwaardigen kop te
teekenen van den man, die hem steeds aangetrokken had. Van de gelegenheid
werd natuurlijk dankbaar gebruik gemaakt; wij zij thans zoo gelukkig, om, door de
belangstellende zorg van den kunstenaar, aan het publiek te kunnen aanbieden
eene talentvolle bewerking van een aantrekkelijk portret van den genialen schrijver,
dat, zeer goed gelijkend, te vinden is op eene kleurenphotographie van de
Spectator-redactie in het Haagsche gemeente-museum.
S. MULLER FZ. TH. BUSSEMAKER.
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Derde rapport aan den minister van binnenlandsche zaken, over
onderzoekingen in buitenlandsche archieven.
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Derde rapport aan den minister van binnenlandsche zaken, over
onderzoekingen in buitenlandsche archieven. (1848-1851).
Het is bekend, dat Bakhuizen van den Brink in 1846 aan den Minister van
Buitenlandsche zaken een rapport heeft gericht over zijne onderzoekingen in de
archieven te Weenen, dat in 1847 gevolgd is door een tweede rapport aan den
Minister van Binnenlandsche zaken over zijne bevindingen in deze archieven. Beide
rapporten zijn gedrukt in het vierde deel der Studiën en Schetsen, terwijl de
geleibrieven onlangs afgedrukt zijn in de Briefwisseling p. 201, 237.
Doch er is nog een derde rapport geweest, uitvoeriger en belangrijker dan de
beide eerste. Niemand had ooit van dit rapport vernomen, voordat Van den Brink's
1)
brieven openbaar gemaakt werden. Daaruit vernam men met belangstelling , dat
Van den Brink in 1847, toen hij van de regeering een klein subsidie ontving, op zich
genomen had, haar tegen het einde van 1848 opnieuw verslag te doen van zijne
bevindingen. Met belangstelling, maar ook met verrassing, want dit verslag is nooit
verschenen, en nasporingen, op ons verzoek gedaan, hebben bewezen, dat het
ook niet ingekomen is. Toch spreekt Van den Brink in zijne brieven later nogmaals
2)
van dit verslag : als hij aan Bake in 1851 zijne plannen uiteenzet met betrekking tot
de organisatie der Nederlandsche historiographie, dan verhaalt hij, hoe hij bezig is
met de afwerking van ditzelfde, vroeger niet verzonden rapport van 1848. Hij doet
het voorkomen, alsof dit nu ter verzending zoo goed als gereed ligt, en de
omstandigheid, dat de brief tot Bake gericht werd met het oog op eene gewenschte
staatsbenoeming, maakt het wel waarschijnlijk, dat de schrijver ditmaal met de zaak
ernst gemaakt zal hebben. Toch is ook ditmaal het rapport niet verzonden;
waarschijnlijk heeft de geboorte van zijn derde kind, die tijdens het schrijven van
zijn brief aanstaande

1)
2)

Briefwisseling, p. 282.
Briefwisseling, p. 316.
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was, den schrijver aanvankelijk verhinderd in de voltooiing van het stuk; en, zooals
het helaas zoo dikwijls ging, de zaak is toen op den achtergrond gekomen; het stuk
is ten slotte niet verzonden.
Toch is het rapport nog bewaard gebleven: zoowel de eerste redactie als de
r

definitieve (beiden van 1848) zijn tot ons gekomen. Toen D H.T. Colenbrander
onlangs op ons verzoek een onderzoek instelde in de papieren van Van den Brink,
die bij zijn dood in zijne schrijftafel in het Rijks archief gevonden zijn en nog daar
bewaard worden, vond hij eene portefeuille met eene uitvoerige memorie, waarin
hij al spoedig herkende het rapport van 1848, waarnaar wij hem vroeger gevraagd
hadden. Het is met Van den Brink's duidelijke hand reeds keurig in het net
geschreven; maar het is niet voltooid: aan de eerste afdeeling ontbreekt blijkbaar
nog vrij wat, en ook de tweede mist blijkbaar het slot van 1851 (‘destaart’, die Van
den Brink zeide, er ‘heden of morgen’ ‘aan te zullen maken’), dat eerst later op eene
andere plaats in het Potgieter-archief te Amsterdam) ontdekt werd. Toch is het stuk,
hoewel het eenige herhalingen bevat, hoogst belangrijk, ook voor onze kennis der
bronnen, maar vooral wegens de beschouwingen, die Van den Brink aan zijne
mededeelingen over de bronnen toevoegt. Dat het, ook onvoltooid, gedrukt moest
worden, kon geen oogenblik twijfelachtig zijn.
r

D Colenbrander vond ook de eerste redactie van het rapport. Zij bevond zich in
een omslag met aanteekeningen van Van den Brink, die later in het bezit was van
1)
Robert Fruin en die, onder zijne papieren gevonden door zijne executeurs aan den
Algemeenen rijksarchivaris is teruggezonden. Daar bevond zich ook het ontwerp
van het rapport op velletjes postpapier geschreven, en wel bepaald in 1848, daar
Van den Brink in den aanvang het jaar 1847 als ‘het vorige jaar’ vermeldt, evenals
hij in den aanhef van de definitieve redactie het K.B. van 24 April 1848 qualificeert
als ‘van 24 April j.l.’. Alleen de tweede afdeeling van het rapport is in het concept
geheel aanwezig, vrijwel gelijk aan de definitieve redactie, en aan het slot slechts
weinig verder voortgezet dan deze Van de eerste afdeeling zijn daar slechts
voorhanden twee concepten van den aanhef, waarvan het eene vrij wel gelijk is aan
het begin van het definitieve stuk.
De andere redactie is dit niet, en zij schijnt ons merkwaardig, - merk-

1)

Zij zijn hem blijkbaar geleend door den rijksarchivaris Van den Bergh; bij de papieren bevindt
zich nog een briefje van den referendaris Vollenhoven (dd. 16 Januari z.j.), waarbij deze den
rijksarchivaris bericht, dat de Minister geen bezwaar heeft, dat ‘de bewuste rapporten van
B.v.d. Br. aan prof. Fruin ten gebruike’ (en zooals nader blijkt, ook ter publicatie) worden
toegezonden.
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waardig genoeg om ze hier af te drukken. Want zij bevat o.a. 1 . eene heldere
resumtie van het verschil in standpunt van den schrijver en Groen tegenover den
o

o

opstand, 2 . eene reeks van stellingen over het karakter onzer kerkhervorming, 3 .
merkwaardige opmerkingen over het uitgeven van historische gedenkstukken. Wij
verbeelden ons, dat ons publiek nog altijd gaarne zal luisteren, als Bakhuizen van
den Brink aan het woord is over deze onderwerpen. En derhalve doen wij hier het
fragment volgen.
‘In de voor eenigen tijd aan Uwe Excellentie onderworpene rapporten bepaalde ik
mij bij uitsluiting tot de oorkonden, door mij in de Archieven van Weenen en Brussel
aangetroffen, voor zoo verre die betrekking hadden tot eene voorgenomene uitgave
der briefwisseling van Filips II en Margaretha van Parma, of tot opheldering en
aanvulling konden dienen van de daarin op te nemen brieven. Zoo ik mij veroorloofde
in die rapporten mijne eigene beschouwingen omtrent persoonen en zaken uit dit
belangrijke tijdvak onzer Geschiedenis mede te deelen, bleven echter die
beschouwingen gebonden aan de aanleiding, welke telkenreize de opgegevene
oorkonden aanboden. Zal ik bij Uwe Excellentie mij behoeven te verontschuldigen
over die wijze van doen? Zij sproot voort uit de bij mij onder de behandeling van
zoovele vergetene en verborgene schrifturen steeds meer en meer levendig
geworden overtuiging van hare slechts betrekkelijke waarde. Er is iets meer te doen
dan papieren op papieren, kopijen op kopijen te stapelen. Als, tengevolge der
loffelijke zucht van bijna alle regeeringen de oorkonden hunner Staatsgeschiedenis
uit het stof der vergetelheid op te delven, de bouwstoffen ons bijkans dreigen te
1)
overstelpen , ligt het in de behoeften des geestes, naar eene schifting en ordening
dier bouwstoffen uit te zien. Het is onmogelijk, bij de behandeling van zoovele
ongebruikte berigten en getuigenissen geene nieuwe inzigten te vormen in den aard
en gang der geschiedenis, of de waarde en de beteekenis van enkele bijzonderheden
anders te leeren schatten of die bijzonderheden zelve in een nieuw verband te
beschouwen. Zulk eene, mag ik zeggen levende en wakende, wijze van verzamelen
oefent

1)

Er staat: overdelven.
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op het verzamelen zelf eenen wederkeerigen invloed uit: men leert kennen wat nog
behoort nagevorscht te worden, en, op het gevaar zelfs van te laten ontsnappen
wat voor de hand ligt, spoort men na hetgeen denkelijk aanwezig is maar nog
gevonden moet worden.
Dat hierdoor in het verzamelen zelve eene zekere eenzijdigheid ontstaat, zal ik
niet ontkennen; maar wel dat het gevaar dier eenzijdigheid groot zij. Het veld, dat
te bearbeiden ligt, is te uitgebreid voor eene universele en dikwijls tevens
oppervlakkige bearbeiding; en de arbeiders zijn talrijk genoeg, dan dat niet ieder bij
het verzamelen en rangschikken zijn eigene lust en neiging zou kunnen volgen, en
zijne bekwaamheden raadplegen, wat hij zelf wil doen en wat aan anderen overlaten.
Die eenzijdigheid is te minder schadelijk, omdat zij aan partijdigheid, ten minste aan
partijzucht, vreemd blijft. Ik wil namelijk, dat de rigting van den onderzoeker of
verzamelaar niet uit de begrippen ontstaan zij, welke hem voor zijn arbeid uit de
geldige overlevering van vroeger in het hoofd hangen; maar dat zij het gevolg (zij)
van hetgeen hij zelf onder het verzamelen meent ontdekt of waargenomen te hebben.
Ik wil nog veel minder, dat de verzamelaar van oorkonden zich bij de keuze der
stukken, die hij aan het licht brengt, door hetgeen hij wenscht of hoopt laat leiden.
Zijne eigene rigting mag hem alleen het onderwerp aanwijzen, waarop hij zijne
studiën vestigt; van dat oogenblik moet hij de bescheiden dienaar van zijne
oorkonden worden: niets inlasschen, niets aanvullen, niets verdonkeren van hetgeen
anderen in staat zou stellen zijne meeningen te billijken of te wederleggen, of door
eigen stukken het onderwerp der behandeling tot gewenschte klaarheid en
volledigheid te brengen.
Ik geloof, dat deze wijze van de regten en verpligtingen des
oorkonden-verzamelaars te beschouwen, volstrekt niet in strijd is met de les, door
r

den Heer Groen van Prinsterer in zijn Antwoord aan M M.C. van Hall gegeven,
deze namelijk: “Wij kunnen en mogen evenmin voldaan zijn, zoolang men ons de
brieven, de onvertaalde, de onbesnoeide, de historisch-belangrijke brieven niet
geeft, als wanneer een letterkundige uit een onbekend Handschrift enkel wat een
groot getal nieuwsgierige lezers bezorgt,
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wat schittert, wat prikkelt, het voyante en piquante, zou willen bekend maken: of als
hij, na verloren geraakte gedichten van Virgilius, redevoeringen van Cicero of boeken
van Livius teruggevonden te hebben, een gedeelte slechts der gewigtige ontdekking,
tot bijlagen voor zijn Overzigt der Latijnsche poezij, voor zijne beschouwingen over
de redekunstige werken der Oudheid, of voor zijne beschrijving van den eersten
Punischen oorlog, zou willen doen strekken. Ik althans heb gemeend geen zoo
verheven persoonlijk standpunt te mogen kiezen, - de brieven in het licht, den
uitgever in de schaduw te moeten stellen. Niets zou mij belet hebben, een eigen
werk over de Geschiedenis, hetzij der Nederlanden, hetzij van het Huis van Oranje,
zamen te stellen, waarover, met behulp van het Huis-Archief, door inlassching of
parafrazering van treffende zinsneden uit eene menigte van Handschriften, zonder
groote moeite een glans van nieuwheid en belangrijkheid had kunnen opgaan. Aldus
ware ik van veler belangstelling verzekerd geweest; maar ik acht door een meer
nederigen, minder opzienbarenden en veel zwaarderen arbeid, aan den eisch der
1)
wetenschap gehoor te hebben verleend” .
Evenmin als de geachte geleerde wil ik, dat op Von Raumersche wijze de
gelukkige, die over eene talrijke oorkonden-verzameling de beschikking heeft, op
dit gezag alleen zijne eigene nieuwe of ongehoorde voorstellingen der wereld
opdissche en zich vergenoege slechts nu en dan, waar het de schakel van zijn
opstel niet al te onharmonisch afbreekt, tot afwisseling zijnen lezers een willekeurig
gekozen document op te disschen. Maar dat een verzamelaar, naarmate eene stof
hem aantrekt, over die stof alles levere, wat onder zijn bereik ligt, - dit is, dunkt mij,
even natuurlijk, als het onbillijk zijn zou, daarom op hem den blaam van partijdigheid
of kleinigheidskramerij te werpen. Ik althans zou het een noch het ander den Heer
Groen durven verwijten, ook waar ik meen te bespeuren, dat de Heer Groen met
zekere voorliefde alles heeft medegedeeld, wat de godsdienstige vorming van Prins
Willem I, zoo in praktisch als in dogmatisch opzigt, raakt, ook daar, waar de herhaling
derzelfde gedachten in bijna onveranderden vorm nutte-

1)

Het citaat is in het handschrift opengelaten: wij hebben het opgezocht. Vgl. hiermede het
tweede rapport in: Studiën en schetsen, IV p. 17.
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looze bladvulling zou kunnen schijnen. Zelfs zoo ik meende, hetgeen ik niet doe,
dat daarvoor de eene of andere oorkonde, tot een ander onderwerp betrekkelijk,
maar als annex bij den brief des Prinsen gevoegd, de plaats had moeten ruimen,
dan nog zou ik het voordeelig rekenen, dat ten minste ééne zijde van deze belangrijke
historische verschijning zoo in het licht gesteld is, dat er weinig of niets meer toe te
voegen is, dat voor een zeker punt van het pleitgeding de acten als gesloten mogen
beschouwd worden. Alleenlijk dit verlang ik, dat er geene gevolgtrekkingen
vastgesteld, geen oordeel als onherroepelijk wordt aangenomen, zoolang er nog
zooveel op te spooren en te overwegen blijve, als in het voorliggende geval de Heer
Groen aan anderen moest overlaten.
Ik erken met alle bereidvaardigheid, dat de Heer Groen, wat aan zijne verzameling
ontbrak, met ijver heeft trachten bij te dragen uit de archieven van Dijon en Parijs.
De beide laatste deelen, de herdruk van het eerste deel bevatten evenveel nieuws
als belangrijks, en het zal ons uit het voorbeeld, door den Heer Groen met de herdruk
van zijn eerste deel gegeven, wel vergund zijn af te leiden, dat, waren de later
medegedeelde stukken vroeger aan het licht gebracht, zijne voorredes zelve eene
aanmerkelijke uitbreiding of wijziging zouden hebben erlangd. Zoo het fraaije werk,
dat ons bezighoudt, ten gevolge zijner eenzijdigheid niet aan alle onze eischen
voldoet, het legt met openhartigheid bloot, wat nog gegeven moet worden. Na den
arbeid des Heeren Groen geloof ik, dat weinig of niets meer kan worden opgespoord
tot wederlegging, zoo die mogelijk is, van Strada's bekende uitspraak omtrent Willem
I: “religio ambigua vel potius nulla”; na den arbeid des Heeren Groen van Prinsterer
zal het, geloof ik, onmogelijk zijn, het godsdienstig karakter van onzen volksopstand
langer te miskennen, en vervallen daarmede alle de beschouwingen over dien
opstand, vooral door Belgische schrijvers voorgedragen, die voor de
ongehoorzaamheid of medepligtigheid hunner natie andere gronden van
verontschuldiging zoeken, dan die het Protestantsche (beginsel) oplevert. Maar
zijne eigene mededeelingen, zoowel als wat wij zelve gevonden hebben, hebben
bij ons de vraag doen ontstaan, of het Godsdienstig-Protestantsch karakter wel in
alle opzigten beantwoord heeft aan de ideale voorstelling, welke
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onzen verdienstelijken Geschiedschrijver daarvan voor den geest zweeft, - of dat
Protestantsch beginsel zuiver en zedelijk genoeg was, om zamenzwering en
gewapenden opstand, de eedbreuk jegens den wettigen vorst en de uiterste
uitspattingen eener destijds vooral hoogelijk verdachte demokratie, beeldenstorm
en vervolging van andersdenkenden, uit te sluiten? Onzes inziens toch vertoont
zich het Protestantsche beginsel onzer omwenteling nergens in zijne abstracte
reinheid of symbolische regtzinnigheid: het is een kind van den tijd, behebt met al
diens reinheid en zonden en voor zijn deel ook voor deze aansprakelijk. Zoo dit een
nieuw onderzoek van de geschiedenis onzer Nederlandsche hervorming noodzakelijk
maakt, en dat onderzoek tot nieuwe resultaten voert, zal daarvan de verdienste aan
de eenzijdigheid van den Heer Groen, of van de archieven, door hem uitgegeven,
of van beide vereenigd, voor een groot gedeelte toekomen.
Ik roer een punt aan, dat voor mijzelven - ik zal het niet ontkennen: eensgelijks
met zekere eenzijdigheid, - het voorwerp eener gezette studie is geweest. Ik moet
het nederig Uwer Excellentie overlaten, over de gepastheid van zulk een onderzoek
uitspraak te doen. Reeds in mijn vorig rapport zocht ik daartoe betrekkelijk een en
ander mede te deelen; ik zou om de resultaten dier mededeeling tot gemakkelijker
overzigt zaam te vatten, de volgende punten opgeven:
e

1 . Het hoofdkarakter van het Protestantisme, dat tot onzen opstand tegen Spanje
aanleiding gaf, was onkerkelijkheid.
e

2 . Daaruit volgde, dat de Hervormde partijen, welke het verst van de leer en de
orde der gevestigde kerk afweken, volgens eene noodzakelijke wet der geschiedenis
den meesten invloed uitoefenen moesten, en de toekomst haar als het ware
behoorde. Die partijen nu zijn de Doopsgezinde of Wederdoopersche en de
Calvinisch-hervormde.
e

3 . Het zamentreffen en zamenwerken dier beide partijen bragt den beeldenstorm
en den gewapenden opstand, inzonderheid aan de beide uithoeken des lands:
Oostfriesland en Fransch Vlaanderen, te weeg. De Herdooperij had daar den weg
voor de Hervorming bereid, en men heeft onregt, de beide opgegeven uitersten als
afwijkingen te beschouwen van de beginselen, waarvan hier
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te lande de Hervorming uitging. Zij waren daarvan de noodzakelijke manifestatiën
en onvermijdelijke gevolgtrekkingen.
e

4 . Onze vrijheidsoorlog tegen Spanje was, zoowel in zijn beginsel als bij zijne
voortzetting, aggressief, en het stelsel van den beroemden Kluit, die al de regten
onzer onafhankelijkheid tot regtvaardigen noodweer terugbrengt, moet daarmede
worden opgegeven.
e

5 . Bij deze beschouwing treden enkele historische persoonen aanmerkelijk op
den achtergrond, om plaats te maken voor namelooze of ongetitelde
vertegenwoordigers van de begrippen en verschijningen van den tijd. Die als
hoofdpersoonen tot dusverre in de geschiedenis optraden, blijken slechts
ondergeschikte werktuigen van meer verborgene en magtiger beweegkrachten te
zijn. Die historische persoonen onderscheiden zich slechts door de meer of mindere
veerkracht, waardoor zij op den drang der omstandigheden terugwerkten, of door
de stelling, waarop hen de fortuin had geplaatst en hen maakte tot de
verantwoordelijke uitgevers van hetgeen niet in hunnen boezem was opgerezen.
Zoo zullen dikwijls de Hervormde consistoriën, hunne predikanten of zelfs enkele
geestdrijvers, de plaats innemen, vroeger aan den prins van Oranje, aan Lodewijk
van Nassau of Brederode toegekend; zoo wordt Granvelle al te dikwijls niet meer
dan de bekwame, maar beperkte vertegenwoordiger van het oude stelsel van Keizer
Karel V, dat te magteloos bleek om de levend geworden geest des volks te bezweren.
Kan de studie van archieven dergelijke beschouwingen tot voldoende zekerheid
brengen? Ik geloof ja, te meer omdat die beschouwingen bij mij op geenen anderen
bodem ontsproten zij(n). Slechts late men zich niet bij het onderzoek door de glans
van beroemde namen misleiden. Officiele correspondentie van hooggeplaatste
persoonen is al te dikwijls een masker hunner gedachten. Algemeene regels van
staatkunde worden daar opgegeven in plaats van persoonlijke drijfveren, en van de
andere zijde is er hun aan gelegen, het voorkomen van vrije beslissing of
oorspronkelijke vinding aan te nemen, waar zij zelve slechts de tijdelijke
dienstknechten, zoo niet van andere individuen, dan toch van de omstandigheden
en den loop der gebeurtenissen (zijn).
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Reeksen van brieven, door dezelfde persoonen dikwijls met dezelfde persoonen,
veelal ten minste met eene gelijke klasse van persoonen, gewisseld, - het zij die
persoonen Philips of Granvelle of Willem I of Hendrik IV zijn, - van hoe onschatbaar
gewigt ook, hebben dit nadeel, dat zij dikwijls de geschiedenis met onbeduidende
bijzonderheden overladen, of, hetgeen het ergste is, de beschouwingen dier
persoonen positief of negatief als maatstaf laten gelden voor de onderwerpen,
waarover zij handelen. Ik geloof, dat het vooral met twee persoonen het geval
geweest is: met Granvelle en met Willem I. Zonder in eene vergelijking te treden
1)
van de uitgaven der Heeren Weiss en Groen van Prinsterer: een oppervlakkige
inzage van beider arbeid toont voldoende, hoe hoog de laatste boven de eerste
staat.’
Wij laten thans het rapport van Van den Brink volgen in zijne definitieve redactie;
het bovenstaande is voldoende om het ontstaan van het stuk en de aanleiding tot
zijne publicatie te verklaren.

1)

Ch. Weiss, Papiers d'Etat du Cardinal de Granvelle.
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Rapport.
Aan het hoofd dezes rapports zij het mij vergund Uwer Excellentie in gedachte te
1)
roepen, dat het Z.M. behaagd heeft bij besluit van 24 April j.l. No. 43 aan mij eene
aanmoediging toe te kennen van 500 guldens, ‘ten einde (mij) in staat te stellen om
gedurende dit jaar voort te gaan met de voorbereidende werkzaamheden tot de
uitgave van het resultaat der nasporingen, door (mij) in de Archiven te Weenen en
2)
te Brussel in het belang onzer Vaderlandsche geschiedenis ondernomen’ .
De missive, waarbij Zijne Excellentie de toenmalige tijdelijke Minister van
r

Binnenlandsche Zaken aan mijnen hooggeachten leermeester en vriend, M . Bake,
van deze hoogst gunstige beschikking van Z.M. kennis gaf, legde mij tevens de
3)
verpligting op, voor den afloop dezes jaars ‘een omstandig rapport te doen met
bepaalde voorstellen, indien de zaak daarvoor alsdan rijp mogt zijn, omtrent de
uitgave van (mijn) werk, vergezeld van eene raming der tot dat einde noodige
onkosten, ten einde alsdan in nadere overweging zou kunnen genomen worden, of
en in hoeverre er termen mogten zijn, om (mij) nogmaals eene ondersteuning te
verleenen tot die uitgave, of wel, indien dit alsdan noodig mogt bevonden worden,
tot verdere voltooying der voorbereidende werkzaamheden.’
Het is aan deze verpligting, dat ik in dit aan Uwe Excellentie gerigte rapport naar
mijn vermogen zal trachten te voldoen.
Ik neem nog de vrijheid Uwe Excellentie te doen opmerken, dat in een later
schrijven bij de toezending der door Z.M. mij verleende gratificatie het onderwerp
des verlangden rapports bepaald

1)
2)
3)

D.d. 1848: zie de volgende noot. (U.)
Vgl. Briefwisseling, p. 285: het reeds in November 1847 toegezegde subsidie werd in Mei
1848 geind. (U.)
Vgl. Briefwisseling, p. 282. (U.)
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werd tot ‘mijne bevindingen in de Archiven van Weenen en Brussel’. Wat het eerste
betreft, ik had daaromtrent aan Zijne Excellentie den toenmaligen Minister van
1)
Buitenlandsche Zaken bij schrijven van 7 Mei 1846 mededeeling gedaan ; terwijl
2)
ik in April des voorledenen jaars de vrijheid nam aan Zijne Excellentie den
toenmaligen Minister van Binnenlandsche Zaken eene omstandige memorie in te
leveren omtrent den inhoud en rangschikking van het Koninklijk Archief te Brussel,
de uittreksels of afschriften, welke ik daar had vervaardigd, en het doel, waarvoor
3)
ik die bestemd had of bruikbaar achtte . Beide deze mededeelingen zijn destijds in
rs

handen gesteld van de WelEd. Gestr. H.H. M De Jonge en Groen van Prinsterer,
en het verheugt mij in het zekere vernomen te hebben, dat het rapport dier beide
zoo uitstekend bevoegde regters voor mij zeer gunstig en welwillend is geweest. Ik
had toenmaals verzocht, dat ook de aanmerkingen en bedenkingen, door die H.H.
tegen het door mij geschrevene gemaakt, ter mijner kennisse mogten komen. Het
is mij te meer leed, dat tot dusverre deze wensch niet is vervuld, daar ik hiervan
nuttige teregtwijzingen en wenken, zoowel voor mijn onderzoek zelf, als voor de
rigting, daaraan verders te geven, had verwacht.
Ik zou meenen de kostbare oogenblikken Uwer Excellentie te misbruiken, indien
ik het vroeger medegedeelde hier uitvoerig herhaalde. Zij zelve zal des verkiezende
uit de Archiven haars Departements daaromtrent voldoende inlichting kunnen
ontvangen. Ik acht het best aan Hare bedoeling te voldoen door al het vroegere in
eene korte opgave zamen te trekken en vervolgens meer in bijzonderheden verslag
te geven van hetgeen ik sedert mijne laatste memorie heb bearbeid. Het eerste
gedeelte van mijn rapport zal alzoo van de volgende kunnen worden afgescheiden,
en voor dat gedeelte zelf zal ik eenige uitbreiding trachten te geven aan punten,
welke ik aanvankelijk slechts terloops had aangeroerd.

I.
Te Weenen verzocht en verkreeg ik toegang tot het Archief,

1)
2)
3)

Studiën en schetsen, IV p. 1. - Vgl. Briefwisseling, p. 201. (U.)
Nam. 1847. (U.)
Studiën en sohetsen, IV p. 16. - Vgl. Briefwisseling, p. 237. (U.)
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in de hoop, dat ik daar tot dusverre onbekende oorkonden mogt vinden, ter
opheldering van de verbindtenissen, welke de Prins van Oranje had, toen hij in 1568
den togt over de Maas ter bevrijding des Vaderlands ondernam, en van de
Staatkunde, door den Keizer en het Rijk ten opzigte der strijdende partijen gevolgd.
Ik vond weinig of niets van 'tgeen ik gezocht had; maar wat ik noch verwacht, noch
bedoeld had, vond ik: eene menigte echte en onuitgegevene bescheiden, tot de
regeering van Margaretha van Parma en den aanvang der Nederlandsche beroerten
betrekkelijk.
In de eerste plaats: een register, bevattende kopyen authenticq van een zestigtal
brieven, door den Prins van Oranje met Margaretha van Parma gewisseld, tijdens
de gewigtige zending des eersten naar Antwerpen in July, Augustus, September
1566. Die kopyen, blijkens het opschrift op bevel des Prinsen door zijnen Secretaris
ten behoeve van de regeering van Antwerpen vervaardigd, hebben waarschijnelijk
voor de Justificatie van deze gediend. Althans het meerendeel dier brieven vond ik
sedert overgenomen in- of geannexeerd aan die Justificatie, waarvan meer dan één
afschrift in het Brusselsch Archief voorhanden is. Van daar onder anderen kende
ze de Heer Gachard. Hij had zich voorgesteld die brieven in zijne toenmaals
voorgenomene uitgave der Correspondance de Guillaume le Taciturne het licht te
doen zien. Omdat ik alle versnippering en verstrooijing van dergelijke gedenkstukken
stelselmatig afkeure, stond ik hem de brieven af, welke ik meer dan hij bezat, met
nog eenige, welke tot eenen anderen tijd behoorden en die ik als bijlagen tot andere
1)
oorkonden had ontmoet . Alle zullen in het tweede deel der genoemde

1)

Er zijn onder de laatstgemelde brieven van zeer gering en zeer betrekkelijk belang; maar ik
hoop, meer dan ik verwacht, dat de Heer Gachard het geringe belang, dat zij hebben, niet
zal over het hoofd zien. Ik zeg dit b.v. met opzigt tot eenen brief van April 1565, waarbij Koning
Philips den Prins verzoekt ten spoedigste aan hem af te staan zijnen meester-kok, wiens
bekwaamheid hij hoogelijk had hooren roemen. De zaak is onbeduidend op zich zelve, maar
in zeker verband heeft zij hare beteekenis. Want, ten eerste, is de weelde van 's Prinsen
hofhouding een historisch thema geworden en Van der Haer vermeldt lib. I c. XIV: ‘culinam
sic calentem ut ad minuendam familiae impensam uno fuerint ab eo die dimissi viginti et octo
magistri coci, vixque ullum fuisse tota Germania Principem, qui non ibi suos haberet cocos,
quibus ex ea schola domi uteretur.’ Dezelfde schrijver geeft als de meening van velen zijner
tijdgenooten op: ‘iis mensis e Foederatis Provinciis regis Catholici imperium profligatum esse’.
Doch deze culinaire bijzonderheid en de zedelijke gevolgtrekkingen daargelaten (welke zeker
Prof. Schlosser, zoo hij eene geschiedenis der XVIe eeuw schreef, niet zou versmaden) blijft
het aanzoek des Konings opmerkelijk, omdat juist te dien tijde de Inquisiteurs zich afmatten
met een scherp onderzoek naar het leven, dat aan het hof te Breda werd gevoerd, en naar
de kerkelijke naauwgezetheid des Prinsen en zijns gezins: een onderzoek, waarbij de vraag
of men er de vasten en de vrijdagen waarnam, een hoofdpunt was. Een kok kon alzoo een
gevaarlijk en beslissend getuige ten opzigte der regtzinnigheid zijns meesters worden.
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verzameling eerlang het licht zien. De Heer Gachard is reeds zoo welwillend geweest,
de hem hierin bewezene dienst in de voorrede van het Eerste deel p. IX opentlijk
en heuschelijk te erkennen.
Naast deze tot dusverre onbekende correspondentie des Prinsen van Oranje
maakte ik mij te Weenen de mij aangebodene gelegenheid ten nutte, de
correspondentie van Koning Philips II met Margaretha van Parma gedurende haar
bewind in de Nederlanden te doorlezen en grootendeels in haar geheel af te
schrijven. Slechts uit brieven van minder algemeen belang maakte ik uittreksels, of
teekende ik vlugtig het onderwerp op. Van 337 brieven, tusschen den Koning en
de Landvoogdes gewisseld, heb ik kopy genomen. Zij strekken over de jaren
1563-1568. Hier is eene opheldering noodzakelijk. Toen ik eerst te Weenen kwam,
was ik te dezen opzigte zonder bepaald plan. Ik maakte met het jaar 1563 een
aanvang voor mijne nasporingen, omdat van dat oogenblik af, ten gevolge der
bekende vereeniging der drie Heeren, onze geschiedenis eene meer sprekende
kleur bekomt. Later, het is waar, heb ik betreurd niet tot eene vroegere periode te
zijn afgedaald. Doch de toen verzuimde gelegenheid heb ik in het vervolg getracht
te herstellen en hieronder hoop ik Uwer Excellentie mede te deelen, in hoeverre ik
geslaagd ben.
Den aard dier brieven en hunne geschiedenis tot den tijd, waarop zij naar het
1)
Keizerlijk Archief werden overgebragt, heb ik in mijne vroegere memoriën verhaald .
Thans zij het mij vergund met eenige algemeene herinneringen te volstaan. Op
ongelijke tusschenruimte, spaarzamer in den aanvang en zeer drok in het woelige
tijdvak van 1566 en 1567, zond de Landvoogdes berigten omtrent haar bestuur en
de zwarigheden, welke zich opdeden aan

1)

Studiën en schetsen, IV p. 4 vlg., 25 vlg. (U.)

R.C. Bakhuizen van den Brink, Studiën en schetsen over vaderlandsche geschiedenis en letteren. Deel 5

16
den Koning. Elke briefzending splitst zich in vier of liever drie rubrieken, naar den
aard van het onderwerp en overeenkomstig de drie afdeelingen van haar, mag ik
het zoo noemen, Ministerie, den Staatsraad, den Geheimraad en den Raad van
Financiën. De brieven en matière d'Estat zijn, gewoonlijk, twee in getal: de eerste
klasse handelt over alle daden van algemeen bestuur, met uitzondering van hetgeen
ter zake van den Godsdienst is gehandeld of voorgevallen. Ofschoon ook dit tot de
kennisneming des Raads van State behoorde, wordt daaraan door Margaretha,
regelmatig, een afzonderlijke brief toegewijd. Wat de inhoud der brieven en matière
de finances was, behoeft geene opheldering. Eindelijk de brieven en matière de
Conseil privé hebben betrekking tot gevraagde bevorderingen, voorgeslagene
veranderingen in het personeel der beambten, opengevallen bedieningen, verlangde
jaargelden, enz. Nu en dan zijn in korte brieven de bijzondere onderwerpen
afzonderlijk behandeld, vooral wanneer de Landvoogdes goedvond den een of
ander met eene buitengewoone aanbeveling te begunstigen.
Ik behoef niet te zeggen, dat de brieven tot de eerste rubriek behoorende die der
beide andere in belangrijkheid verre overwegen. Zij zijn zeer uitvoerig en beslaan
dikwijls eenige bladzijden van mijn schrift, zoodat eene enkele van deze zich
nauwelijks op een vel druks zou laten bevatten.
De brieven des Konings aan de Landvoogdes zijn meer in getal, - want dikwijls
(behandelt) hij de afzonderlijke punten in afzonderlijke brieven, - maar daarentegen
zijn zij korter en veel minder belangrijk dan die zijner zuster. De overwegingen en
beweeggronden in hare brieven aangevoerd worden er geresumeerd, en dan volgt
meestal de goedkeuring harer handelwijze of eene beslissing, overeenstemmende
met hare voordragt. Volgt noch goedkeuring, noch beslissing, dan treedt de Koning
in geene verdere discussie; maar stelt met zijne gewoone besluiteloosheid de zaak
uit tot na rijper overleg.
De brieven van Margaretha van Parma zijn in het Oostenrijksche Archief
voorhanden, zooals zij door hare Secretarissen Van der Aa en Berty, nu en dan (dit
heeft betrekking tot de financieele brieven) door den tresorier Schetz of den kommies
Rein-
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goudt, zijn geminuteerd. Alle zijn in het Fransch. De brieven des Konings zijn in
originali door den Secretaris Gonçalo Perez geschreven en door Philips
onderteekend. Het meest belangrijk zijn welligt de post-scripta, die de Koning in het
Spaansch onder zijne handteekening kladde en die bewijzen, welke dingen hem
het naast aan het hart lagen, en den maatstaf aangeven voor den ernst, waarmede
hij de uitvoering van sommige besluiten begeerde.
De 337 brieven, waarvan ik voor het meerendeel kopy nam, zijn alle onuitgegeven.
Slechts de brieven van Maart 1566 tot Mei 1567 zijn gecopyeerd in meer dan een
register te Brussel aanwezig. Een dier registers heeft tot bron gestrekt aan Foppens
bij de uitgave van zijn Supplément de Strada. Het bevindt zich thans op de Koninklijke
Bibliotheek te Brussel. Een ander werd gevolgd door den Heer De Reiffenberg in
zijne Correspondance de Marguerite d'Autriche (Brussel 1842). Een derde bevindt
zich nog aldaar onder de Archiven des Rijks. De brieven, door Foppens en De
Reiffenberg uitgegeven, zijn insgelijks grootendeels in minute en originali te Weenen
1)
voorhanden. Ik heb ze niet tot de 337 gerekend, welke ik hierboven heb vermeld .
Van deze brieven, zoowel als van die der overige jaren, bevinden zich bovendien
registers te Weenen, welke mij nu en dan behulpzaam waren, om gapingen in de
correspondentie aan te vullen of onleesbare plaatsen in de minuten te ontcijferen.

1)

Sedert ik het nevenstaande geschreven had, heeft de Heer Gachard in het Supplément tot
zijn IIde Deel van de Correspondance de Guillaume le Taciturne een goed gedeelte der nog
onuitgegevene, maar in het Brusselsch Archief voorhanden brieven aan het licht gebragt.
Zijne uittreksels bepalen zich tot hetgeen Prins Willem, of de punten in diens briefwisseling
aangeroerd, betreft. Jammer voorzeker is het voor mij, dat die uittreksels een belangrijk
gedeelte van mijnen oogst voor de jaren 1566 en 1567 wegmaaijen. Het is niet de schuld van
den Heer Gachard, die met de meeste loyauteit (zie zijne aanteekening t.a.p.p. 380) aan mij
overgelaten heeft, wat hij niet onmiddelijk noodig had; het is een gevolg van den uitgebreiden
invloed des Prinsen op den gang en het beheer der zaken. Ik moet bovendien opmerken, dat
de Heer G. zijne uittreksels heeft uitgegeven zonder inleiding, zonder vergelijking met andere
oorkonden, zonder ophelderende aanteekeningen, als die waarvan de Heer Groen het
uitstekend voorbeeld heeft gegeven. Uit een zeker oogpunt zouden dus zijne mededeelingen
eene meer volledige uitgave derzelfde oorkonden niet in den weg staan; maar ik moet eerlijk
erkennen, dat ik langzamerhand en onwillekeurig omtrent het uitgeven van dergelijke
oorkonden inzigten heb verkregen, welke van de inzigten dier beide Heeren op dat punt, ten
minste van hunne praktijk, eenigermate verschillen.
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Waar schuilen van de brieven van Margaretha van Parma de origineelen? waar van
die van Philips de minuten? De Heer Gachard zocht die in Spanje; hij vond ze niet,
maar hij deed er de overtuiging op, dat alle brieven, welke de officiële
correspondentie uitmaakten, tijdens den afstand der Nederlanden aan Albertus en
Isabella, naar Brussel waren overgebragt, en hij leidt daaruit de gevolgtrekking af,
dat zij nog te Weenen, werwaarts sedert een groot gedeelte der Brusselsche Archiven
werd vervoerd, moeten aanwezig zijn.
Ter bevestiging zijner onderstelling heb ik te Weenen het volgende gevonden.
Onder andere papieren werd mij een omslag toevertrouwd, waarin een twintigtal
brieven werden aangetroffen, door eenige der Nederlandsche Heeren regtstreeks
aan den Koning zelven gerigt. Onder deze waren de originelen der historisch zoo
beroemde brieven des Prinsen van Oranje, in vereeniging met de Graven van Hoorne
en Egmont in Maart en Julij 1563 aan den Koning gezonden. Daarnevens het ontwerp
van antwoord, door den Koning zelven ten behoeve van den Secretaris Erasso in
het Spaansch opgesteld. De aanwezigheid van dergelijke stukken te Weenen kan
niet anders verklaard worden, dan uit de overgave der oorkonden der Vlaamsche
kanselarij destijds aan Albertus en Isabella geschied. Edoch wat de gevolgtrekking
des Heeren Gachard betreft, zoo de gezochte originelen en minuten te Weenen
aanwezig zijn, dan draagt waarschijnelijk het overigens hoogstkundige en ijverige
bestuur des Keizerlijken Archiefs daarvan geene kennis. Immers is er geene reden
uit te denken, waarom wel de originelen van Koning Philips en niet die van
Margaretha, wel de minuten van deze en niet die van genen, voor mij zouden zijn
blootgelegd.
De correspondentie te Weenen voorhanden, zoowel als de registers dier
en

correspondentie leveren eene mij onverklaarbare gaping op van den 17 October
1565 tot 20 Maart 1566.
Tot dezelfde correspondentie behooren voorts de kopyen en originelen rakende
bijzondere punten van haren inhoud, of wel brieven bij het paket des Konings en
der Landvoogdesse ingesloten. Eene voorname plaats onder dergelijke stukken
beslaat de briefwisseling, door Margaretha met Tisnacq, Hopperus, Mon-
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tigny en Bergen of liever bijna uitsluitend met Montigny - want van zijne aankomst
af was Bergen meestal krank of lijdend - gedurende hun verblijf in Spanje gevoerd.
- De brieven van Hopperus hebben hare waarde, als ontbrekende aan de
verzamelingen, vroeger te Besançon en in België met zoo ingespannen vlijt
bijeengebragt. Op zichzelve zijn zij van geringe beteekenis en ik ben het volkomen
eens met den Heer Gachard in hetgeen deze omtrent het onbeduidende van den
rol, welken men dien staatsman te Madrid spelen liet, heeft gezegd in zijne onlangs
1)
uitgegevene Correspondance de Philippe II . Onder het oog des Konings schrijvende,
bij diens paket zijne brieven insluitend, zou zelfs een minder lafhartig diplomaat dan
Hopperus aan zijne beschouwingen en mededeelingen den vrijen loop hebben
geweigerd. - Hetzelfde geldt van de brieven van Montigny, wier historische waarde
zich tot twee punten laat terugbrengen, ten eerste dat zij de bewijzen leveren, dat
eene slepende krankte en geen vergift aan het leven van den Markies van Bergen
een einde heeft gemaakt, ten tweeden dat de Landvoogdes zich aan de
schandelijkste dubbelhartigheid schuldig maakte door Montigny steeds met eene
spoedige terugkeer naar het Vaderland te vleijen, wel wetende en wel goedkeurende,
2)
hetgeen anders over hem was besloten .

1)
2)

Introduction p. XXXIX-XLIII.
Ik moet erkennen, dat ik zelf van die dubbelhartigheid dupe geweest ben tot op het oogenblik,
dat ik de door den Heer Gachard uitgegevene documenten van Simancas las. Ik had namelijk
kopy van een afzonderlijken brief van den 5den Januarij 1567, door de Landvoogdes aan
den Koning geschreven, waarbij zij op de terugzending der beide Heeren aandringt. Met een
begeleidend schrijven zond zij daarvan een afschrift aan die Edelen zelve, en echter blijkt
het, dat zij ten zelfden tijde een geheimen Italiaanschen brief aan den Koning zond, waarin
zij volgens Gachard t.a.p. p. 501 verklaarde: ‘ce n'était que par suite des instances des
Seigneurs et en particulier du Comte d'Egmont, qu'elle écrit au Roi pour qu'il permette à
Berghes et Montigny de revenir, mais son opinion n'est nullement changée sur ce point.’ En
dit gevoelen was geen ander, dan dat de Koning die beide Edelen zoolang zou terughouden,
totdat in de Nederlanden alle beroerten geheel waren gedempt. Zie Gachard t.a.p. p. 486.
den

Aldaar p. 516 blijkt verder, dat zij den 5
Maart 1567 de Nederlandsche Heeren schriftelijk
verzekerde, dat zij opnieuw bij den Koning op hun ontslag had aangedrongen. Ik bezit drie
brieven van de Landvoogdes aan den Koning van die dagteekening; maar ik vind er geene,
waarin van dit punt wordt gerept. Maar zeker is het en nog sterker, dat de terugkomst van
den

Bergen en Montigny een artikel uitmaakte der instructie van Robles van den 11

April 1567.

té

De bewoordingen zijn deze: ‘En oultre vous remonstrerez à Sad. Ma , combien il importe à
son service, que le Marquis de Berghes et le Sr. de Montigny soyent incontinent de retour et
les inconveniens, qui sont venuz en leurs gouvernemens pour leur si longue demeure et
absence, mesmement les plaintes, que j'ay de toutes partz à ceste occasion, et qu'il samble
à plusieurs que nous ne faisons nullez debvoirs et instances pour leurdict retour: d'aultant
plus qu'ilz ont si grand intérèt en leur particulier et que cela par-après pourroit causer que
l'on ne trouvera personne du moins des Srs., qui vouldroient faire semblable voiaige, lequel
té

ilz ont fait tant pour le service de sa Ma . comme à nostre très-grande requeste et instance
et de tous les aultres Seigneurs, sur asseurance que ce seroit affaire pour peu de mois,
adjoustant au surplus ce que vous jugerez convenir à cest effect.’ - Des ondanks ried zij den
Koning in een gecijferden Italiaanschen brief aan Bergen en Montigny te zeggen, dat zij hem
bij zijne komst in de Nederlanden zouden vergezellen: ‘de cette maniere’, ajoute-t-elle, ‘ils ne
pourront pas faire sous les yeux de V.M., ce qu'ils oseraient en son absence’ (t.a.p. p. 525).
De eerlooze staatkunde der Italiaansche is inderdaad walgelijk, wanneer wij zien dat zij op
en

den 18 Maart aan de ongelukkige slagtoffers harer trouweloosheid waagde te schrijven,
dat zij uitvoerige mededeelingen voor een aanstaand onderhoud bespaarde, ‘veullant esperer,
que vous serez en chemin ou prochain de vostre partement.’
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Wat ik voorts van deze brieven heb verzameld heeft gedeeltelijk zijne waarde
verloren, sedert de Heer Gachard daarvan afschriften te Simancas aangetroffen en
door den druk heeft bekend gemaakt. De onderlinge verhouding onzer verzamelingen
is deze. In zijne uitgave der Correspondance de Philippe II zijn elf brieven
opgenomen, welke ik insgelijks te Weenen had gekopyeerd. Tien brieven zijn door
hem aan het licht gebragt, waarvan ik geene kennis droeg. Negentien afschriften
zijn nog onder mij berustende, welke aan zijne verzameling ontbreken.
Andere stukken, die als bijlagen tot dezelfde correspondentie te beschouwen zijn,
ga ik met stilzwijgen voorbij.
Ik zal mij evenmin ophouden bij een register, waarvan ik te Weenen afschrift nam
en dat de correspondentie behelsde, tusschen den Koning, de Landvoogdes en
den Hertog van Alva gevoerd tijdens den togt van den laatsten naar de Nederlanden
en de eerste tijden van zijn verblijf aldaar. Ik heb in mijne beide vorige rapporten
opgegeven, hoe merkwaardig die stukken zijn, om ons het karakter en de inzigten
des Konings en den weerzin, die er tusschen den Hertog en de Landvoogdes reeds
van den aanvang af bestond, te leeren kennen.
Van deze brieven, zestig in getal en alle in het Fransch ge-
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schreven, is er geene enkele in de verzameling des Heeren Gachard opgenomen.
Eerst onlangs heb ik ontdekt, dat ten minste een gedeelte dier briefwisseling zich
in originali en in minute onder de Brusselsche archiven bevindt; maar ik heb nog
geene gelegenheid gehad te onderzoeken, of die verzameling tot aanvulling kan
strekken van het weinige, dat door inwendige bewijzen als aan mijn register
ontbrekend is aangewezen. - Onder de bijlagen tot deze correspondentie reken ik
o

de gewigtigste: 1 . de instructie door de Landvoogdes aan Robles medegegeven
o

bij zijne zending naar Spanje in April 1567. 2 . die van Don Francisco d'Ybarra, door
den Hertog aan de Landvoogdes afgevaardigd op het oogenblik, dat hij den
1)
Nederlandschen bodem met zijn leger had betreden .
In de voorrede (p. XXXVIII) van zijn meermalen aangehaald werk zegt de Heer
Gachard, dat hij geene aandacht geslagen (heeft) op hetgeen hij te Simancas vond
van de briefwisseling, door Chantonnay, Granvelles broeder en 's Konings gezant
te Weenen,

1)

De instructie van Ybarra geeft eenige toelichting voor de vraag, wat er te denken zij van die
komst des Konings naar de Nederlanden, die zoo dikwijls aangekondigd, herhaaldelijk
verschoven, eindelijk geheel opgegeven werd. Ik voor mij ben overtuigd, dat de Koning
werkelijk en opregtelijk dat plan meermalen heeft opgevat en dat hij niet volgens de meening
der meeste schrijvers een bedriegelijk spel van veinzerij hebbe gespeeld. In het berigtschrift
namelijk van Ybarra, wijst Alva het verwijt, dat hij met een aanzienlijk leger vreemdelingen
naar de Nederlanden gekomen is, daarmede (af), dat anders Z M. bij hare overkomst niet
veilig zou zijn: ‘que no pudia acabar de entender, como algun hombre de buen juizio podria
d

ser de parescer de que Su M se pusiesse alla con las fuercas mediocres que ay por ally,
con peligro de - en succediendo algun movemiento de fuera o de dentro del pays, donde se
d

avia escrito por el passado á Su M que el numero de herejes passavia dozientos mill hallarse en el trabajo y riesgo que se puede veer, no aviendo en ello otra seguridad mas de
la esperança sola que se da de que, estando como estan las villas rebeldes reduzídas, no
es aparente que aya de succeder otro nuevo alborotto, que no es fundamiento suficiente
para poder aconsejar su Rey de ponerse en peligro, donde ay forma de assegurarse y con
d

sus fuerças hazer caer de animo á los enemigos, losquales en viendo Su Mag mal proveydo
podrian tomar ocasion de mal osar’. Hetzelfde denkbeeld wordt nog verder in het breede
uiteengezet, en zeker was die instructie in het kabinet van Madrid ontworpen. Immers Alva
was te zeer hoveling om uit eigen ingeven dergelijke beweegredenen bloot te leggen, die
eigentlijk hierop neerkwamen, dat het den Koning aan persoonlijken moed en vertrouwen op
de landzaten ontbrak. Ik moet er hier op aandringen, dat men lafhartigheid als de heerschende
karaktertrek van Philips II leere beschouwen, en daaruit alles wat hij goeds en kwaads gesticht
heeft afleide.
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met Margaretha gevoerd. Hij vertrouwde namelijk dat, naardien die briefwisseling
grootendeels ook te Besançon moet voorhanden zijn, het belangrijkste daarvan in
de Papiers d'état de Granvelle zou worden in het licht gegeven. Eenigermate in
strijd met dat beginsel handelde de Heer Gachard door (p. 472) den inhoud van
een paar brieven des gezants mede te deelen en een derden van de Landvoogdes
1)
aan Chantonnay voor de pers te bestemmen (p. 463) Mijns inziens echter heeft
hij wel gehandeld. Reeds bij eene vroegere memorie veroorloofde ik mij op te
2)
merken , hoezeer Weiss de verwachtingen, die men van zijne uitgave voor onze
vaderlandsche geschiedenis had mogen koesteren, heeft te leur gesteld. Ik beklaag
om die reden de zorg niet, waarmede ik te Weenen de correspondentie van dien
3)
gezant gedurende het tijdvak van Margaretha van Parma heb bijeengezameld .
Mijne kopyen beginnen met Maart 1565 en eindigen met December 1567. Onder
de honderd en twintig of dertig brieven door mij vereenigd bevinden zich ook de
drie, door den Heer Gachard aan het licht gebragt. De briefwisseling zelve acht ik
hoogst gewigtig, zoowel om ons omtrent het karakter en de staatkundige inzigten
van Granvelle's meest talentvollen broeder in te lichten, als om ons het gedrag van
Keizer Maximiliaan II ten opzigte der Nederlandsche aangelegenheden te leeren
waardeeren. Ik wil over het laatste punt iets uitvoeriger zijn, omdat mijne overtuiging
min of meer van de aangenomene meening afwijkt. Chantonnay, op wiens
briefwisseling ik mij in het bijzonder beroepe, is te beter getuige, dewijl hij,
waarschijnlijk niet zonder bijoogmerken, de zijde des Keizers niet verliet en hem
zoowel met het leger naar Hongarije als op alle rijks- en kreitsdagen volgde.
4)
Er is veel over Maximiliaans Protestantismus geschreven. Naast Ranke , zijn de
hoofdbewijzen daarvoor aangevoerd in

1)

2)
3)
4)

Bakhuizen van den Brink bedoelt, dat Gachard van plan was dien brief later in extenso te
laten afdrukken, zooals hij met vele brieven voorhad, waarvan hij voorloopig slechts een
‘précis’ gaf. Zooals men weet, is dat plan nooit uitgevoerd. (U.)
Studiën en schetsen. IV p. 55. (U.)
In deel CI der Documentos inéditos para la historia de España zijn talrijke brieven, tusschen
Chantonnay en Philips II gewisseld, uitgegeven. (U.)
Bedoeld zal zijn het opstel van Ranke, getiteld: Ueber die Zeiten Ferdinand's I und Maximilian's
II, in de Historisch-politische Zeitschrift. I, 223. (U.)
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Strobels Beiträge zur Literatur besonders des sechszehnten Fahrhunderts Ier Band,
IIes Stück. Alles overwogen, kan ik niet meer toegeven dan het volgende: de hooge
geestbeschaving van Maximiliaan maakte hem ontvankelijk voor alles, wat destijds
de hoofden in beweging hield, en daarbij koos zijn verstand die zijde, welke boven
de andere in Duitschland het voorregt had van talent en geleerdheid. Met die keuze
stemde vooreen oogenblik het belang des rijks overeen. De jongere lijn van Habsburg
had het voordeel door Ferdinand, wiens katholyke regtzinnigheid boven alle
bedenking was, met het hof van Rome en de katholyke rijksvorsten in Duitschland
vrede te houden, terwijl de liberaliteit van Maximiliaan de Protestanten aan de
belangen van dezen verbond. De Spaansche lijn verloor alzoo van twee zijden de
kans op het rijksgebied. Karakter en overtuiging maakten Maximiliaan verdraagzaam;
staatsbelang hield hem katholyk. Ranke meent dat de eerzuchtige uitzigten, welke
met den dood van Don Carlos zich voor Maximiliaan openden, dezen aan de partij
der kerk naauwer hebben aangesloten. Ik geloof, dat de katholyke kronijkschrijvers
met meer regt Maximiliaans zoogenaamde bekeering tijdens zijne benoeming tot
1)
Roomsch-Koning stellen en haar het werk van Hosius noemen. De ijverig vrome
Keurvorst van den Palts wist wat hij deed, toen hij zich tegen de keuze van
Maximiliaan verzette, omdat hij daarvan voor zijne zaak weinig heils verwachtte.
Voorzichtig regent, zacht en buigzaam van inborst, daarbij ziekelijk en vroeg
afgeleefd, was hij de man niet om zich in de branding der omwenteling te wagen.
Zijne eerzucht bepaalde zich tot de plaatsing van zijn talrijk nakroost en een dragelijk
einde van den Turkenoorlog. Zoo wij met Ranke omstreeks 1568 bij den Keizer
meer toenadering tot Spanje en het Katholicisme ontdekken, mogen wij onder de
oorzaken dier verandering den dood van Christoffel van Wurtemberg niet vergeten,
die den Keizer altijd ten vriend en met zijnen vasten en kloeken geest meermalen
ten voogd had gestrekt.
Mijne beschouwing van Maximiliaan is niet uitsluitend gegrond op de briefwisseling
van Chantonnay; maar zij is er door gewijzigd of bevestigd. Chantonnay roemt bij
elke gelegenheid de

1)

Kardinaal Stanislaus Hosius. (U.)
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goede gezindheid des Keizers, en erkent, dat, zoo deze ter wille des Konings niet
alles deed wat men van hem verlangde, hij te worstelen had met achterdochtige en
naijverige Rijksvorsten, die alarm zouden roepen, zoodra men slechts eenigermate
den gehaten Spanjaard de hand bood. De woelingen der Nederlanden schenen op
zich zelve aan het Duitsche Rijk gunstig. Er waren er onder de Geuzen, die den
band hernieuwd wenschten, welken het tractaat van Augsburg in 1548 had
verscheurd. Van daar het voorbarig in April 1566 verspreidde gerucht, dat de
oproerige Nederlanders 's Konings wapens van de openbare gebouwen hadden
afgerukt, om er die des Keizers (voor) in plaats te stellen. De Keizer intusschen,
wel verre van zulke wenschen voedsel te geven, deed al wat hij kon om ze te
onderdrukken. Van het verzoekschrift der Nederlandsche kerken in Februarij 1566
aan den Keizer gezonden (zie Te Water, Verbond der Edelen. I Dl. bl. 180-181) gaf
hij dadelijk den gezant kennis met de ernstige raadgeving, dat de Landvoogdes met
kracht het ontglimmend vuur moest smooren, hetwelk ook het Duitsche Rijk zou
kunnen aansteken. Aan den raadsheer Cobel, die bijzonderlijk in last had op den
rijksdag van Augsburg (Mei, Junij 1566) den Keizer te onderhouden over eene
geheime poging om de Nederlandsche Heeren rijksonmiddelbaar te verklaren, gaf
hij de meest geruststellende verzekeringen. De bekende ‘Waarschouwingen’ te
Antwerpen gestrooid, die hier te lande zooveel opziens en der Landvoogdes zooveel
ongerustheid baarden, drongen ook tot Weenen door; maar Maximiliaan veroordeelde
haren inhoud als oproerig, strijdig met de voorregten des Konings, logenachtig ten
opzigte zijner eigene verklaringen en voornemens en voortgevloeid uit eene ten
eenenmale valsche voorstelling van de onderlinge betrekking tusschen de
Nederlanden en het Rijk. Toen hij het berigt ontving van de overeenkomst, door de
Landvoogdes met de verbondene Edelen getroffen, veroordeelde hij die in de meest
onbewimpelde bewoordingen. Volgens hem was daarbij ten nadeele van 's Konings
regten veel meer toegegeven dan hetgeen bij den vrede van Augsburg (Religionsfrid)
aan Duitschland was toegestaan, omdat die vrede slechts twee Godsdiensten
erkende en daarvan aan den landsheer de keuze liet. De beperking, door de
Landvoogdes
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in die overeenkomst opgenomen, dat eene vergadering later zou uitmaken, welke
Godsdienst zou worden aangenomen, voldeed hem niet. ‘Die zoo aandrongen op
het bijeenroepen der Algemeene Staten wisten zeer goed, wat zij er van te wachten
hadden, en terwijl de Religionsfrid den Rijksvorsten het regt gaf de wet van den
Godsdienst aan hunne onderdanen voor te schrijven, zou thans de Koning verpligt
zijn, die van de zijnen te ontvangen.’ De wervingen, door de Nederlandsche Edelen
in Duitschland ondernomen, ondervonden 's Keizers aanhoudende tegenwerking.
In dien geest schreef hij aan Karel IX een brief, waarin hij dien vorst roemde en
aanmoedigde, omdat hij bij een scherp bevelschrift zijnen onderdanen verboden
had, voor de Nederlanders de wapenen op te vatten; in dienzelfden geest
waarschuwde hij den Hertog van Brunswijk, het oog te houden op de praktijken
zijner ritmeesters George von Holle en Hilmar von Münchausen; schriftelijk dreigde
hij dezelfde ritmeesters en mondeling de graven van Schwartzburg met straf en
ongenade, zoo zij zich met de zaak der Geuzen inlieten. Voor den Koning
daarentegen waren aanstonds de patenten bereid, bij welke diens wervingen binnen
het Rijksgebied werden toegelaten: zelfs vaardigde hij algemeene bevelschriften
(mandements) uit, waarbij alle ligtingen ten voordeele van de oproerige onderdanen
des konings van Spanje als verbreking van den Rijksvrede werden beschouwd; en
toen eindelijk die bevelschriften krachteloos bleken tegen den drang der
omstandigheden en de verzoekingen, waarmede Graaf Lodewijk een gedeelte van
het voor Gotha ontbonden Rijksleger zocht tot zich te trekken. behield de Keizer op
eigen gevaar en onkosten het grootste gedeelte in dienst.
Ik moet niet verzwijgen, wat in strijd zou kunnen schijnen met het gevoelen, dat ik
over Maximiliaan en diens gedrag ten opzigte der Nederlandsche beroerten heb
uitgesproken. Zoowel uit andere oorkonden als uit de briefwisseling van Chantonnay
blijkt namelijk ten eerste, dat de Keizer reeds vroeg zijne bemiddeling heeft
aangeboden, maar dat Philips die van de hand wees; ten tweede dat, ondanks al
den aandrang der Landvoogdes en van den Koning zelven, de Keizer tot het
uitvaardigen dier bevel-
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schriften, waarvan ik zoo even gewaagde, niet dan spade te bewegen was, en toen
nog daarin een artikel opnam, hetwelk den Koning mishagen moest. Op den eersten
opslag zou men uit deze omstandigheden tot sympathie des Keizers voor de
Nederlanders, tot misverstand tusschen hem en den Koning kunnen besluiten. Eene
nadere beschouwing der brieven van Chantonnay wederlegt het eerste vermoeden
en wijzigt het laatste.
Ik heb reeds gesproken van de bescherming, welke de Nederlanders van het Rijk
hoopten; ik heb gemeld, dat Cobel's zending onder anderen het doel had, die hoop
te verijdelen. Bij het tractaat van 1548 waren de betrekkingen tusschen het Rijk en
de Nederlanden niet scherp afgebakend. Oppermagtig in beiden was Keizer Karel
en zijne uitlegging vulde aan, wat onduidelijk of onvolledig was: maar na zijnen dood
had de aangewezene onzekerheid ten gevolge, dat beide partijen de voordeelen
eener vereeniging voor zich eischten en de lasten dier vereeniging van zich
afschoven. Bij zijn ergdenkend karakter wees Philips de bemiddeling des Keizers
van de hand, en in het algemeen had hij gelijk, dat hij aan zijne binnenlandsche
ongelegenheden een vorst vreemd wilde houden, met wien sommigen zijner
onderdanen de vroegere betrekkingen streefden te hernieuwen. Maar innig ben ik
overtuigd, dat Maximiliaan ten minste in 1566 geen heerschzuchtig oog op de
Nederlanden geslagen had; de goede man was tevreden, indien slechts de
Bourgondische kreits zijnen ‘Türken-Steuer’ trouw opbragt. Het is gevaarlijk eene
geschiedenis te maken, die niet gebeurd is; indien ik mij echter eene gissing
vergunne, dan zou, ware werkelijk Maximiliaan als scheidsman opgetreden, zijne
beslissing deze geweest zijn. Hij zou de bloedplakaten tegen de Lutherschen
voorloopig hebben doen opschorten, maar de Calvinisten en Doopsgezinden aan
hun lot en 's Konings strengheid hebben overgelaten. Hij zou de beslissing over
den Godsdienst der Nederlanden nooit aan de Staten maar aan den Koning hebben
toegewezen, en daar diens keuze voor hem evenmin als voor ieder ander een
raadsel kon zijn, zou hij slechts voor de Lutherschen binnen eene gegevene
tijdsruimte vrijen aftogt uit de Nederlanden hebben bedongen. Zulk eene
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bemiddeling zou voorzeker de bron der Nederlandsche onlusten niet hebben gestopt.
Het ware nog bovendien de vraag geweest, in hoeverre de Keizer, eenmaal als
bemiddelaar opgetreden, zijne eigene inzichten zou hebben kunnen volgen, in
hoeverre hij zijns ondanks door den Keurvorst van Saksen en den Hertog van
Wurtemberg zou zijn voortgesleept? welke belemmeringen de edele, brave maar
onrustige Keurvorst van den Palts hem zou hebben in den weg geworpen. In het
kort: ik acht het een geluk, dat de Keizer niet tusschenbeide gekomen is. De zaak
der Nederlanden ware door zijne tusschenkomst niet gered; daarentegen ware
welligt een nieuwe kamp in Duitschland opgestaan, en de land- en religievrede voor
lange jaren verbroken geworden. Het waren voorzeker niet die beschouwingen,
welke Philips drongen tot het verwerpen van 's Keizers voorslag, noch Margaretha
tot het terughouden van 's Keizers brieven, aan den Prins van Oranje en andere
groote Heeren gerigt. Beide zagen in Maximiliaan een ongeroepen mededinger
naar hun gezag, meer nog, eenen vorst van hoogst verdachte beginselen, die met
zijne eigene onderdanen over het Avondmaal onder beiderlei gestalten en andere
inwilligingen onderhandelde.
Het punt der verlangde en steeds vertraagde verbodschriften laat zich evenzeer uit
Maximiliaan's betrekkingen verklaren, zonder dat men aan zijne opregtheid behoeft
te twijfelen. De Koning verlangde een algemeen verbodschrift, waardoor het dienst
nemen voor de bondgenooten schending van den Rijksvrede zou worden verklaard.
Maximiliaan toonde zich daartoe bereid, op deze voorwaarde slechts, dat hij als
scheidsman zou mogen optreden. Ware op die wijze zijn eigen invloed in het spel
gebragt, hij zou dan eenen grond hebben gehad, waarop hij de begeerde
verbodschriften voor Duitschland verpligtend zou hebben kunnen maken; dan immers
moest de overtreding van zijn gebod als een vergrijp aan hem als scheidsregter en
aan de hoogheid des Rijks, in hem vertegenwoordigd, worden aangemerkt; zonder
dit, beweerde Maximiliaan, waren zijne handen gebonden. De Duitschers hielden
staande, dat zij vrij waren en het regt bezaten, daar dienst te nemen, waar zij
verkozen; alleenlijk door den Lands-
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vrede was dat regt beperkt; maar van dien Landsvrede had de Koning van Spanje
zich zelven buitengesloten. Een bevel, door den Keizer ten gunste eener vreemde
mogendheid uit loutere magtsvolkomenheid uitgevaardigd, zou als eene inbreuk op
vrijheid en regt eene kreet van verontwaardiging hebben doen opgaan en des te
eer overtreden zijn door de Rijksvorsten zelve, waaronder vele den Nederlanders
genegen waren. Nadat Chantonnay vijf maanden lang om zulke bevelschriften had
aangehouden, sloeg eindelijk de Keizer zijne bede bepaaldelijk af. Hij voegde er de
reden bij in eene verzekering, welke, naar ik acht, even welgemeend als waarachtig
was: ‘Que si les mandats debvoient estre de quelque effet et prouffit pour le bien
des affaires du Roy, il ne se feroit tant prier ny requérir; mais tant s'en failloit que
cela fut proffitable, que comme Sad. Majesté avoit tousiours dit, il nuyroit plustost
et empireroit les afaires et alumeroit le feu d'advantaige, et que l'on scavoit assez
combien du passé telles deffences avoient vallu.’
De Landvoogdes gaf toen de zaak op. Later, sedert Graaf Lodewijk van Nassau
met verdachte oogmerken omstreeks Februarij 1567 naar Duitschland was gereisd,
hernieuwde zij haar aanzoek bij den Keizer. Van dat oogenblik af worden de
onderhandelingen opmerkelijk uit het oogpunt, hetwelk ik hierboven heb opgegeven.
De Keizer liet zich bewegen, de mandaten werden uitgevaardigd; maar getrouw
aan zijn beginsel, plaatste hij zekere overwegingen als inleiding aan het hoofd. Hij
verklaarde de Nederlanders voor rebellen; maar wetende hoe men hem zou te
gemoet voeren, dat de Nederlanders niet eenvoudiglijk rebellen waren, maar dat
hun tegenstand in hunne Godsdienstige begrippen zijnen oorsprong had, vermeldde
hij uitdrukkelijk, dat zij zich niet gedroegen overeenkomstig het Rijksverdrag, en als
zoodanig niet mogten ondersteund worden door eenig lid des Rijks op de straffen,
bij den Godsdienst- en Landsvrede bepaald. Overigens voegde hij er de verzekering
bij, dat de Koning van Spanje niets dacht te ondernemen met den Landsvrede in
strijd.
Het is der moeite waard hier eene schrede achterwaarts te doen en de woorden
mede te deelen, waarmede Margaretha in Novem-
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ber 1566 op de mandaten had aangedrongen (Brief der Landvoogdes aan
Chantonnay van 5 November): ‘Quant est que concerne les mandatz et deffences,
oultre ce que vous en peulx avoir touché par mesd. précédentes, il fault considérer,
que les pays de pardeça représentent l'un des cercles de l'Empire et comme telz
estimez pour membre d'icelluy, comprins en la paix publicque et capables des fruictz
de l'exécution d'icelle, et tout cecy en vertu des traicté et recez, faict avec les estatz
de l'empire en l'an quarante huit dernier. - Et mesmes aurez veu par la copie, que
vous ay envoyé des lettres du Duc de Wurtemberg, et verrez encoires par celles
du Palatin Electeur et Landgrave de Hessen allant avec cestes, comment ilz veullent
baptizer les motions de pardeça et persuader au Roy de permectre en ses pays la
confession Augustane, où touttesfois par la Religionfridt il est dict et ordonné, que
ung chascun prince et estat peult demeurer et maintenir sa religion sans en povoir
estre empesché ny par mandements ny par voyes de faict. - Et tout ce considéré
té

et ne cerchant Sa Ma , sinon la vraye obéissance de ses subjectz, hoster tout
désordre et les remectre en tranquillité et repoz par voye de doulceur, si aulcunement
faire se peult sans offenser nul estat de l'empire, je ne puis sinon espérer que sa
té

Ma . Imperiale ne vouldra faire plus de difficulté de faire publier lesdictz mandatz,
comme aultresfois a esté usé en aultres choses de moindre qualité et à la requeste
des Roys estrangiers.’
Ik verzoek deze verklaring van Margaretha naauwkeurig te wegen tegen en te
vergelijken met de mededeeling, welke Chantonnay aan den Koning deed van de
onderhandelingen, door hem met den kanselier Zazius gevoerd, vooral van het
gesprek, met dezen gehouden naar aanleiding van het berigt, dat de Keizer in de
uitvaardiging der mandaten volgens den hierboven opgegeven vorm had toegestemd.
Brief van Chantonnay aan Philips II van 7 Maart 1567: ‘Preguntandole yo la forma
de los dichos mandados, entre otras cosas he notado que Zazio me ha dicho que
en ellos se pondria que el Emperador confiava que V.M. de su parte no haria cosa
d

que fuesse contra la paz publica. Yo le he dicho que mirasse que V.M . nunca havia
acetado la paz publica, ni el Religionsfrit, y

R.C. Bakhuizen van den Brink, Studiën en schetsen over vaderlandsche geschiedenis en letteren. Deel 5

30
que aunque se concedia á los Principes, que cadauno dellos escogiesse la religion
catolica, o la confession de Augusta, y que en una destos dos qual contentasse al
Principe havrian de bivir los vasallos y si no, avrian de salir del estado del Principe,
d

V.M . en ninguno de sus Estados jamas havia venido á esta postrema parte, antes
havia querido que se hazia la justitia con pena corporal. Respondiome que á esto
d

se dezia que si V.M . en otras cosas queria gozar las favorables del Imperio, como
1)
son estos mandatos, era menester que no se tuviesse sequestrandose de todo .
Tras muchas disputas resolviome resolutamente, que el Emperador no podia hazer
los mandatos absolutos sin esto particular, el qual en effecto no tocava á los
a

d

vassallos de V Ma ni perjudicava nada, pues quantos havia en los payses baxos
eran sacramentarios y no confessionistas.’
Op aandrang van Margaretha had Chantonnay eene nadere onderhandeling met
den Keizer zelven: ziehier hoe deze zijne mandaten uitlegde. Brief van Chantonnay
aan de Landvoogdes van 3 April 1567: ‘Dadvantage’, schrijft de gezant, ‘comme
j'ay tousiours déclairé non vouloir admectre, que le Roy et ses pays fussent obligez
au Religionsfrit, aussy n'est inséré aucun commandement, que le Roy le doive tenir,
et pourtant l'Empereur dict comme de soymesmes, il espère que le Roy se sçaura
conduire envers ses subjectz quant audict Religionsfrit comm'il conviendra. Et a
semblé à l'Empereur et à ceulx de son conseil, qu'il estoit nécessaire toucher ce
point, tant plus que maintenant les rebelles mectent en avant, qu'on ne leur tient ce
qu'ilz prétendent leur avoir esté promis d'avoir presches. Et quant à la confession
d'Auguste lad. Religionsfrit n'oblige nul prince, conte, baron ny aultre seigneur de
la consentir à ses subjectz, s'il ne luy plaist; ains sont d'advis pardeça que par
alléguer lad. Religionsfrit l'on délie les mains au Roy, lequel il leur semble les avoir
liées par les presches sacramentaires et autres, qui sont encoires pour le jourd huy
en usage, et permis en Anvers et ailleurs aux Pays-bas, et que encoires que
l'Empereur touchat led, point de Religionsfrid plus ouvertement, il n'eust pas dict
pourtant que le

1)

Hier schijnt iets uitgevallen te zijn. Met afwijkende lezingen en den datum 8 Maart vindt men
dezen brief in de Doc. inéditos, t. CI, p. 166. (U.)
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Roy le concède, tant plus que lesd. mandatz se publient par l'Empereur et non par
le Roy, combien qu'ainsil'on pourroit dire par le narré, que ceste provision est sur
remonstrance du Roy: ce que aussi j'ay desbattu; mais l'on me respond, que le
Prince ne le juge de remède à la partie intéressée, que ce ne soit sur sa
remonstrance et querelle.’ Chantonnay gaf op zijne beurt toe, en de mandaten
werden gezegeld en uitgevaardigd.
Ik moet opmerken, dat ik hier slechts Maximiliaan beoordeele, zooals hij zich aan
mij voordoet bij den aanvang der Nederlandsche onlusten, niet, zooals hij was,
nadat de tyranny van Alva en van zijne Spanjaarden aan al wat menschelijk was
voor de Nederlanders belangstelling had ingeboezemd. Tijdens de regeering van
Margaretha acht ik zijne verzekeringen van trouw aan den Koning van Spanje
volkomen opregt, al gaf hij overigens een loffelijk bewijs van zijne gematigdheid,
toen hij het aanzoek der Landvoogdes om Lodewijk van Nassau in 1567 in
Duitschland te doen opligten en als verbreker van den landvrede teregt stellen,
afwees met de verklaring: ‘qu'il ne pourroit procéder contre luy jusques à ce que
par effect l'on voit les praticques, qu'il mennera en Allemaigne, dont il ne conste
encoires que par suspicion et pour les troubles, qu'il pourroit avoir faict au Pays-Bas’
(volgens den boven aangehaalden brief).
Ik had gehoopt te Weenen even belangrijke bouwstoffen voor onze geschiedenis
te zullen aantreffen in de briefwisseling van den gezant aan het Fransche hof, don
Frances d'Alava. Ik werd te leur gesteld. De omslag, als zoodanig gemerkt, bevatte
een dertigtal brieven of liever meest minuten van brieven, door de Landvoogdes
afgezonden. Slechts twee brieven waren er van Alava zelven. Die allen hadden
eene zeer betrekkelijke waarde; meerendeels handelen zij over
grensaangelegenheden, en bevatten wederzijdsche klagten over schending van
1)
grondgebied en ongetrouwe nakoming van den vrede van Cateau-Cambresis .
1)

Eene der hoofdpersonen, welke zich bij die grenskrakeelen onderscheidden, was Bernard
van Malberg, sedert het hoofd der verbondene Edelen in Luxemburg, die vervolgens gebannen
in Lotharingen en de Ardennes troepen aanwierf voor den Prins van Oranje, aan de veldtogten
van dezen deelnam en in het gevecht aan de Gethe het leven liet. De Heer Groen van
Prinsterer heeft in zijne belangrijke verzameling twee brieven van Malberg medegedeeld (T.
II p. 225 en III p. 268-269) benevens een derden brief aan Malberg geschreven (T. II p. 209).
Dit geeft ons aanleiding tot eenige ophelderingen. Malberg schijnt in den eersten echt gehuwd
te zijn geweest met eene dochter des Heeren van Busancy, bezitter van het kasteel van
Lumes aan de Maas in de nabijheid van Mézières. Voor dit kasteel deed Busancy, zoowel
als voor andere bezittingen in Henegouwen en Vlaanderen, hulde aan den koning van Spanje,
terwijl hij overigens Fransch onderdaan en leenman was. Bij het uitbreken van den oorlog
had hij de zijde des konings van Spanje gekozen en hij was daarom door dien van Frankrijk
wederspannig verklaard. Zijn kasteel van Lumes werd herhaaldelijk door de Franschen
belegerd, maar met een klein Spaansch of Nederlandsch garnisoen onder van Malberg zelven
ongeloofelijk dapper verdedigd. Eerst na den dood des Heeren van Busancy werd de bezetting
gedwongen zich op genade over te geven. Rabutin heeft in zijne geschiedenis van den oorlog
uitvoeriglijk gesproken over de krijgsbedrijven bij Lumes. Na de overgave werden de
verdedigingswerken geslecht; want volgens Rabutin was het: ‘un vray magazin de banniz et
desoreillez de France, qui sçavoient les destroictz et passages pour servir de guides et espions
en temps de division aux ennemis.’ Vervolgens werd de plaats in handen van den Hertog
van Nevers gesteld, die haar in leen gaf aan een Seigneur de Bourlemont of Conflans. welke
eene nicht van Busancy had gehuwd. Bij den vrede van Cateau-Cambresis werd evenwel
Lumes aan den koning van Spanje toegekend, en wel in denzelfden staat, waarin het voor
den oorlog door Busancy was bezeten. De Koning gaf het in leen aan Malberg, ofschoon zich
de andere erfgenaam daarbinnen bleef handhaven. In 1560 werd Nicolas le Gouverneur heer
van Tassignies door de Landvoogdes gezonden om het kasteel over te nemen. Hij deed dit,
maar op voorwaarden, aan welke de Landvoogdes hare bekrachtiging weigerde. De Franschen
namelijk beweerden, dat zij alleenlijk het kasteel in den vorigen staat hadden te leveren; van
de Nederlandsche zijde vorderde men uit kracht van het verdrag tevens alle de
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Waar zijn de meer belangrijke brieven gebleven? waar inzonderheid de rapporten
van Alava zelven, die van den Koning last bekomen had in onafgebroken
verstandhouding met de Land-

aanhoorigheden, hare opgezetenen en inkomsten. Het gevolg van dit krakeel was, dat de
bezetting van Mézières telken jare rondom Lumes den oogst kwam weghalen, ja zelfs enkele
dorpelingen opligtte, die aan Malberg in naam des konings van Spanje hulde en eed hadden
gedaan. Van zijne zijde hield de wakkere Malberg zijn kasteel steeds in staat van tegenweer
en wreekte zich op de Franschen door represailles, inzonderheid door het afsluiten van de
vaart op de Maas. Dit is ‘le fait de Lumes’ (bij Groen van Prinsterer T. II p. 229), dat alzoo
niet de allerminste betrekking heeft tot Lumey, gelijk de voortreffelijke uitgever vermoedde.
Mijne mededeeling is het kort begrip van een dikken bundel papieren, te Brussel in het Archief
onder de rubriek Enclaves et terres contestées voorhanden. (Vgl. Andries Bourlette, in: Cartons
I. 116. (U.) - Eenmaal van de brieven van Malberg gewagende, geloof ik onzen uitstekenden
geleerde geen ondienst te doen met nog een paar teregtwijzingen ten opzigte der aangehaalde
brieven. De eerste betreft Malbergs correspondent, De Colloguren, zooals bij Groen van
Prinsterer (t.a.p. bl. 209) staat. Zijn naam wordt gewoonlijk geschreven: Jaques de Solloguren.
Hij was heer van Polrus of Poulru (thans Pouru) in het departement der Ardennes op de
grenzen van het prinsdom Sédan. De titel van ‘bon et fidel geux’ (p. 225) past niet zoozeer
op zijne onbekendheid als op zijnen ijver voor de zaak der bondgenooten. In April 1568 bragt
hij een gedeelte der Ardennes voor den Prins van Oranje in opstand, en bedreigde St. Hubert,
ja zelfs een oogenblik Luik. Zijn naam echter is op eene zonderlinge wijze in de geschiedenis
onkenbaar geworden. Richardus Dinothus De bello Belgico had het volgende verhaald (pag.
82): ‘Porcius et Jacobus Davanus Gedunenses magnam perditorum hominum multitudinem
in Arduenna et locis circumvicinis ubi conscripsissent, ad loca Leodio vicina pervenere rumor
evaserat eos civitatem ex insidiis adoriri velle, verum conjuratione detecta conatus irritus fuit.’
Chapeaville (Gesta Pontificum Leod. T. III p. 430) heeft Dinothus nageschreven en uitgebreid,
maar van Porcius Porcus gemaakt. De zaak verklaart zich uit de brieven des Graven van
Mansfelt aan Alva, waarbij hij als hoofden dier onderneming ‘Le Sr. de Porru et son lieutenant
Jacques d'Awans’ opgeeft. Het patronymicum Gedunenses is gevormd van Gedinne, een
vlek in de Ardennes, van waar de togt uitging. Solloguren zelf schijnt in ballingschap gestorven
of gesneuveld te zijn. Althans in 1578 waren het zijne erfgenamen, die handligting erlangden
van zijne verbeurdverklaarde goederen. (Vgl. Andries Bourlette, in: Cartons. I 115. U.) - Eene
tweede aanmerking betreft den ‘maire de Limbourg’ (T. III p. 271). Er is hier niet aan ‘Limburg
aan den Lahn’ te denken, maar aan de vesting Limburg aan de grenzen van het Luiksche
grondgebied. De bedoelde meijer heette Reinier Ratloe en was met zijnen zoon een ijverig
aanhanger des Prinsen van Oranje, voor wien hij volk wierf en wien hij op zijnen togt over de
Maas vergezelde. Vader en zoon werden sedert door Alva met ballingschap en
verbeurdverklaring hunner goederen gestraft. - Ik hoop, dat de Heer Groen van Prinsterer
mij deze kleine aanmerkingen ten goede zal houden. Het zijn beuzelingen, opgeraapt uit den
rijken schat van oorkonden, welke het geluk ter mijner beschikking stelde. Over Malberg
overigens en Solloguren hoop ik uitvoeriger berigten mede te deelen, wanneer ik hunne
sententiën, welke ik afgeschreven heb, in het licht zal geven.
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voogdes te treden en die te dien einde zelfs een bepaald cijfer be zat? Men verzekert
mij, dat de Archiven van het Ministerie van Buitenlandsche zaken te Parijs rijk zijn
aan brieven van Alava. Vullen zij de hier bestaande gapingen aan? Ik durf het niet
verzekeren; maar ik vertrouw, dat hier te Brussel in de tallooze cartons der Archives
du Conseil d'État et de l'Audience nog wel een en ander zal zijn op te delven. In de
Archiven van Simancas ten minste schijnt de Heer Gachard geene correspondentie
van Alava te hebben ontdekt. Alles wat hij mededeelt bepaalt zich tot de kopy in het
Fransch van den beruchten brief van Alava aan de Landvoogdes, welke het
1)
onderwerp van de zamenkomst te Dendermonde is geweest . Reeds vroeger heb
ik mijne twijfelingen omtrent de echtheid diens briefs niet verzwegen. Thans heeft
de Heer Gachard (Correspondance de Philippe II. p. 475) den vertrouwelijken brief
der Landvoogdes aan den Koning openbaar gemaakt, waarbij zij verklaart nimmer
zoodanig schrijven van den gezant te hebben ontvangen. Heeft zij de waarheid
geschre-

1)

Vgl. Gachard, I 455. (U.)
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ven? Ik moet opmerken, dat, hoe onvolledig de briefwisseling van Alava met
Margaretha van Parma wezen moge, wij echter uit de schrale overblijfselen kunnen
opmaken, dat zij nimmer dien toon van vertrouwelijkheid hebbe bereikt, welke in de
brieven van Chantonnay heerschende is, noch dat zij in rijkdom van mededeelingen
en staatkundige beschouwingen kan gelijk gesteld worden met die van den bisschop
De la Quadra, 's konings gezant aan het Engelsche hof; een zijdelingsch bewijs
misschien, dat een zoo gewigtig staatsgeheim, als hetgeen de brieven, door den
Prins van Oranje aan het licht gebragt, bevatten, nimmer tusschen Margaretha van
Parma en Alava zij verhandeld.

II.
In de memorie, welke ik mij veroorloofde in 1847 aan Zijne Excellentie den
1)
toenmaligen Minister van Binnenlandsche Zaken in te leveren , gaf ik een algemeen
overzigt van den staat en de inrigting des Archiefs te Brussel. Ik moet beknoptelijk
het gezegde herhalen. Hoe onwetenschappelijk ook zulk eene verdeeling zij, de
verdeeling der oorkonden naar de talen, waarin zij geschreven zijn, heeft het voordeel
der actualiteit en verklaart eenigermate den gang, welken mijne nasporingen mijns
ondanks gedwongen zijn te volgen. Men vergunne mij derhalve èn duidelijkheidso

o

o

èn gemakshalve te onderscheiden: 1 . het Fransche, 2 , het Duitsche, 3 . het
Vlaamsche of, hetgeen in die dagen niet onderscheiden is, het Hollandsche gedeelte
des Archiefs. Tot de eerste rubriek breng ik de weinige en schaarsche Spaansche
en Italiaansche oorkonden; tot de derde hetgeen in het Platduitsch dialect der
grensprovinciën, Gelderland, Overijssel en de landen van Overmaes, geschreven
is.
Het eerste gedeelte is het zorgvuldigst en vlijtigst geordend: het is het belangrijkst
gedeelte des Archiefs. Natuurlijk, want alle staatszaken werden in het Fransch
behandeld; die taal was de officiële taal, zoowel van het hof van Brussel als van
den Grooten raad van Mechelen; alle brieven en acten, zelfs die welke aan de
landen en steden der dusgenoemde ‘langue thioise’ gerigt

1)

Studiën en schetsen, IV p. 16. (U.)
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waren, werden in het Fransch geminuteerd, en de sommaires der berigten van
derwaarts werden aan den Raad van State in het Fransch voorgelegd. Ik heb bij
mijne vorige memorie een afdruk gevoegd van het Rapport sur les Archives du
Royaume, door den Heer Gachard in 1838 in het licht gegeven. Ik zal de vrijheid
nemen hier en daar naar dit rapport te verwijzen; slechts moet ik mij de opmerking
veroorlooven, dat ten gevolge van de specialiteit des auteurs dit rapport, schoon
het geheel des Archiefs omvattende, echter hoofdzakelijk op het Fransch gedeelte
toepasselijk is.
Het andere gedeelte is vlijtig uit alle hoeken bijeengestommeld; maar hoe rijk ook
de bijeengebragte voorraad zij, een ordenende geest heeft aan de rangschikking
1)
daarvan ontbroken. Ik heb dat reeds in mijn vorig rapport aangewezen . Onder de
rubrieken: Diètes et Diétines, Correspondance d' Allemagne, Ephémerides des
Secrétaires en Papiers militaires is alles zoo geclasseerd, dat noch eenige uitwendige
maatstaf, noch de innerlijke gehalte der papieren eenige reden laat gissen, waarom
die rangschikking zoo en niet anders is. Ik moet opmerken, dat twee
onderafdeelingen op die wanorde eene uitzondering maken: de correspondentie
namelijk der Roomsche keizers en die van Hertog Albrecht van Beyeren zijn met
de meestmogelijke naauwkeurigheid en volledig in afzonderlijke cartons en banden
vereenigd.
Het Hollandsche gedeelte is over het geheel in de hoogste mate verwaarloosd,
en echter spreekt het van zelven, dat daaronder een even aanzienlijk als belangrijk
gedeelte des Archiefs begrepen is. Schoon ook de regtstreeksche briefwisseling
der Stadhouders met het hof in het Fransch plaats had, correspondeerden zij evenwel
in de Noordelijke provincien met gewestelijke en stedelijke onderbesturen in de
Landstaal. De opene brieven, voorstellen, plakkaten, enz., die van het hof zelf
uitgingen, werden voor die gewesten in het Hollandsch of Vlaamsch geformuleerd.
Ik behoef niet op te merken, dat zelfs voor een groot gedeelte van Brabant en
Vlaanderen het Vlaamsch de heerschende taal was; maar welken regel men
daaromtrent ten hove volgde, is mij niet duidelijk. Zoo vind

1)

Studiën en schetsen, IV p. 24, 31, 41. (U.)
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ik dat de Landvoogdes, toen zij ter gelegenheid van het beruchte pamphlet:
Vermaninge aan de Regeerders, enz. eene nadere verklaring gaf van de door haar
voorgeslagene moderatie, zij hare brieven aan de hoofdofficieren en schepenen
van Brugge, Gent, Yperen, Kortrijk, Audenaarden, Dendermonde en Aalst evenals
aan die der Hollandsche en Utrechtsche steden in het Vlaamsch deed opstellen.
Een andermaal (October 1566) werd aan de zoogenaamde goede steden - Brussel,
Kortrijk, Brugge - in het Fransch geschreven, slechts aan Leuven, Dendermonde
so

en Aalst in het Vlaamsch. Daarentegen voor den brief, door Bor Dl. I f. 121 v en
122 medegedeeld, vind ik op een bijliggend blad door den Audiencier de volgende
verdeeling gemaakt. Fransch: Brussel, Gent, Brugge, Yperen, Oudenaarden, Belle
(Bailleul), Kortrijk, Veurne, Aalst, Cassel, Mechelen, en bovendien de uitsluitend
Waalsche steden; Vlaamsch of ‘langue thioise’ daarentegen waren de brieven aan
de uitsluitend Hollandsche steden, daaronder begrepen Leuven en Lier. Zijn de
geachte beoordeelaars, aan wie waarschijnlijk deze mijne memorie zal worden ter
1)
hand gesteld , in staat omtrent deze onregelmatigheid mij inlichting te geven? Hoe
het zij, het behoeft geene uitvoerige ontwikkeling, hoe talrijke en hoe belangrijke
stukken in onze taal in het Archief alhier voorhanden zijn. Nogtans worden zij meestal
verbannen uit de afzonderlijke verzamelingen, welke hier ijverig worden
bijeengebragt, en worden zij in de geledigde cartons der vergetelheid overgegeven
Dezelfde zucht tot verzamelen heeft echter de justificatiën van sommige Vlaamsche
steden gered: om twee der voornaamste te noemen, dat is het lot van die van
Antwerpen en 's Hertogenbosch geweest. Over de laatste heb ik in mijn vorig rapport
2)
gesproken ; over de eerstgenoemde zal ik hierna een en ander mededeelen.
Evenals met de Hollandsche stukken is het met de Latynsche gegaan: zij zijn als
bijhangsels tot andere hoofdverzamelingen beschouwd of ter zijde geschoven; zij
zijn wel niet zoo talrijk als

1)
2)

Bedoeld worden gewis de heeren Jhr. Mr. J.C. de Jonge en Mr. G. Groen van Prinsterer, die
over des schrijvers vroegere rapporten geadviseerd hadden. (Zie: Briefwisseling, p. 237.) (U.)
Studiën en schetsen, IV p. 50. Dit is de eenige plaats in het vorige rapport, waar die justificatie
even wordt genoemd. (U.)
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de Vlaamsche oorkonden, maar zij zijn toch van veel gewigt, omdat alles, wat van
godsdienstigen of kerkelijken aard was, in die taal werd behandeld.
Uwe Excellentie veroorloove mij, dat ik, om als het ware den inwendigen toestand
en geschiedenis des Brusselschen Archiefs bloot te leggen, de onwetenschappelijke
verdeeling, welke ik boven waagde, door eene even onwetenschappelijke, maar
toch zeer actueele, doe kruisen. Het is eene verdeeling naar de localiteit. Wat zich
in het hoofdgebouw des Archiefs bevindt, is, behalve hetgeen nog op de zolders
verschoven ligt, goed geklassificeerd en met zorg gerangschikt. Behalven de
collectiën van tijd tot tijd gemaakt, behalven vele hoogst belangrijke cartulaires van
onderscheiden dagteekening, behalven de liassen van den Geheimen Raad, zijn
het vooral de Archiven van de Rekenkamer en van de Domeinen, waaraan dit
voorregt is te beurt gevallen. Hoogst bekwame beambten, onder welke ik gaarne
de Heeren Schayes en Piot met onderscheiding noem, hebben daaraan hunne
kunde en vlijt besteed. De vrucht hunner werkzaamheid is de uitmuntende in het
1)
jaar 1837 uitgegeven Inventaire des Archives de la Chambre des comptes geweest,
welke echter sedert door de nieuw ontdekte en bijeenverzamelde rekeningen der
verbeurdverklaringen eenen aanmerkelijken aanwas heeft bekomen.
Het andere gedeelte des Archiefs heeft zijne plaats in de succursale ten huize
van den Archivist, den Heer Gachard zelven. Er bevinden zich daar vele registers
en oorkonden, tot de handelingen der Staten-generaal betrekkelijk, voor een
2)
gedeelte , de ac-

1)
2)

In 1837 deel I; deel II-V van 1845-79. (U.)
Een ander en wel het grootste gedeelte dier acten, evenals de papieren van den Raad van
Brabant, bevindt zich. helaas, onder de Archiven van het Hof van Appel. De toegang tot die
Archiven is moeijelijk, en is de toegang verkregen, dan is het deels aan de wanorde, waarin
de stukken zich bevinden, deels aan de weinige welwillendheid van den afgeleefden
ambtenaar, die met de bewaring der Archiven belast is, te wijten, dat de bezoeker zelden
vindt wat hij zoekt en ongetroost en gemelijk van daar gaat. Des te navolgenswaardiger is
het voorbeeld van het Hof van Appel van Bergen in Henegouwen, waar onder medewerking
der Députation permanente een bepaald ambtenaar reeds sedert eenige jaren met de
classificatie en inventarisatie der aldaar voorhanden oorkonden belast is, waar alle stukken
van algemeen historisch belang aan het Provinciaal Archief worden uitgeleverd, terwijl de
overige goed gerangschikt en naauwkeurig geinventarieerd voor het onderzoek in loco
openstaan.
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ten van den Grooten raad van Mechelen, de stukken betreffende de enclaves en
betwiste landstreken; eindelijk, hetgeen voor mij van bijzonder gewigt is, de
dusgenaamde Archives du Conseil d'état et de l'audience. Die cartons zijn omstreeks
1400 in getal. Alle zaken, welke voor den Raad van State gebragt werden, zijn daarin
vervat, de berigten van de stedehouders en andere overheden, de beslissingen
daarop van den algemeenen landvoogd, de bevelen en brieven, door dezen of in
zijnen naam aan genen afgezonden. Van die Archives is tijdens onze vereeniging
met België een inventaris gemaakt geworden door den toenmaligen hervormden
predikant van Brussel, Ds. Rijke. Die arbeid is te verdienstelijker, omdat zij uit louter
liefhebberij werd ondernomen. De bezoeker van het Brusselsch Archief vindt daarin
eene aanwijzing, wat hij in het algemeen in de cartons vinden kan. Maar de opsteller
heeft slechts in het gros den inhoud opgeteekend en zich niet aan eene zelfstandige
rangschikking gewaagd. Veel - het kon niet anders bij eenen arbeid zonder contrôle
ten uitvoer gebragt - is onnaauwkeurig en onvolledig opgegeven; sedert dien tijd
zijn de cartons zelve herhaaldelijk gehanteerd, doorplozen en verschikt, nieuwe
stukken zijn er ingelegd, andere zijn er uitgenomen, en ik zou geenszins voor de
volledigheid mijner nasporingen durven instaan, zoolang ik niet de meeste stuk voor
stuk heb doorgezien.
Weinige Archivisten winnen het voorzeker van den Heer Gachard in
arbeidzaamheid; niemand zal gereeder dan ik hulde doen aan de treffelijke diensten,
door hem onzer geschiedenis bewezen; ik heb te dikwijls tot zijne inlichtingen mijne
toevlugt genomen, om niet met dankbaarheid te erkennen, hoe verpligtend en
bereidvaardig hij zich jegens mij heeft betoond. Ik bedoel dus allerminst hem een
verwijt te doen, wanneer ik het betreur, dat de toegang tot de Archives de l'Audience
zooveel moeijelijker dan tot de overige is. Zeker zou het den heer Gachard aan
geene geschiktheid ontbreken, aan die Archieven dezelfde openbaarheid als aan
de vroeger genoemde te geven; ik moet zeggen, dat hij er mede bezig is. Maar
daarom kan ik echter niet onbepaald mijn zegel hangen aan het stelsel door hem
gevolgd. Naar mate hij in die cartons stukken ontdekt, welke onder ééne
gemeenzame rubriek kunnen worden gebragt, laat hij die in lijvige boekdeelen ver-
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eenigen, als b.v. Correspondance d' Angleterre, de Rome, Dixième, Vingtième et
Centième dénier, Correspondance du Comte de Meghem, d'Aremberg enz. Bij dit
zamenbinden wordt echter meer op het volume dan op de volledigheid acht geslagen.
Een paar proeven. Ik heb in het voorleden jaar de cartons doorlopen, die de
briefwisseling met Graaf Peter Ernst van Mansfeldt bevatten. Ik stuitte eensklaps
op eene gaping voor het jaar 1564. Weinig tijds daarna werden voor het Archief de
nagelaten papieren van den President Roose aangekocht. Het is eene verzameling,
thans in een vijftigtal lijvige boekdeelen vervat, meerendeels tot latere jaren,
inzonderheid tot die der ambtsbediening van Roose betrekkelijk. Geheel onverwachts
werd ik opmerkzaam gemaakt, dat zich daaronder de correspondentie van Mansfeldt
bevond, juist zooals zij in de bovengemelde cartons der Audience ontbrak. Ik heb
daarnaar de kopyen en uittreksels gemaakt, welke ik dienstig achtte. Intusschen
die verscheidenheid van inhoud en oorsprong heeft niet verhinderd, dat het toevallig
onder de nieuw aangekochte verzameling aanwezige met het overige geheel
vreemdsoortige tot ééne Collection Roose is bijeengebonden, terwijl later welligt
hetzelfde met de Correspondance de Mansfeldt zal geschieden, welke in dat geval
de door mij aangewezene gaping zal opleveren.
Evenzoo is dezer dagen de correspondentie des Hertogs van Alva met den Graaf
van Bossu ingebonden geworden. Toen het te laat was, bekwam ik een carton in
handen getiteld: Différentes pièces relatives aux Troubles. Het eerste, wat mij in
het oog viel, was eene vrij volledige briefwisseling des Hertogs met den Graaf van
Bossu en den Heer van Wackene gedurende de jaren 1568 en 1569, even belangrijk
voorzeker als het reeds ingebonden gedeelte, om ons de eerste ondernemingen
en wapenfeiten der Watergeuzen te leeren kennen.
Ik heb in mijne vorige memorie van de Justificatie van 's Hertogenbosch gesproken;
twee lijvige banden in folio zijn daarmede gevuld. In de laatste weken heb ik de stof
voor een ten minsten even lijvig derde boekdeel ontdekt in een carton, dat met vele
andere onder den algemeenen titel van: Sentences et informations pour le fait
d'hérésie doorgaat.
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Over het geheel zijn de laatste maanden voor mijne ontdekkingen inderdaad gelukkig
1)
geweest. Waar, vroeg men mij eenigen tijd geleden, zijn de acten van den
Bloedraad, de verhooren, de informatiën, uit alle oorden des lands aan dit geregtshof
door zijne commissarissen ingezonden, gebleven? Een verhoor van Delrio in 1577,
gedeeltelijk door den baron De S. Genois in den Messager des sciences et des arts
Ann. 1838 p. 465, gedeeltelijk door den Heer Gachard, Rapport sur les Archives de
Lille (Bruxelles 1841) p. 252, 253 in het licht gegeven, had het vermoeden doen
ontstaan, dat, tijdens de omwenteling van 1576 de leden van dien raad die zelve
hadden vernietigd, om de algemeene wraakzucht te ontvlieden. Zelfs in Spanje
vond de heer Gachard weinig of niets hiertoe betrekkelijk, en tot voor weinige weken
bleef ik geloovig aan de hier in het Archief heerschende meening, dat die stukken
niet meer bestonden. Een gelukkige inval leidde mij om de papieren na te pluizen,
in een Supplément des Archives de l'Audience voorhanden onder een opschrift,
dat, ik erken het, mijn vermoeden kon regtvaardigen. Ik acht mij gelukkig Uwer
Excellentie thans te kunnen verzekeren, dat de Archiven van den Raad van Beroerten
niet geheel zijn verloren. In een twintigtal cartons bevindt zich een groot gedeelte
der vonnissen, door den Bloedraad en zijne beruchte handlangers, den provoost
van het Hof, Jan Grauwels, en den Drossaard van Brabant, Jan de Greve, gewezen
en door hen en den secretaris S. Prats onderteekend; voorts advisen aan den hertog,
door de leden van den raad opgesteld en onderschreven, en minuten van
ondervragingen van de hand van Jakob Hessels. Echte bescheiden, zoo er eenige
te vinden zijn! Want zelfs de eigenhandig onderteekende verklaring der biechtvaders
omtrent het uiteinde der edelen, welke in Junij 1568 als slagtoffers van Alva's
2)
gestrengheid vielen, ontbreekt hier niet . Ik onthoud mij hier van verdere uitbreiding,
omdat ik op een en

1)
2)

In het H.S. staat: men men. (U.)
Het is mijne schuld niet, zoo die verklaring het gemoedelijk verhaal, dat te Water, Verbond
der Edelen deel II, blz. 186 aan eene hervormingspreek ontleende ten opzigte der
regtzinnigheid van Sjoert Beyma, niet bevestigt. Dezelfde onderteekenaars trekken eene
scherpe lijn tusschen degeene, die Katholijk stierven, en de ‘perfidi’, welke weigerden hunne
zonden te biechten. Onder de eersten is in de eerste plaats Sjoert Beyma van Leeuwarden
gerangschikt.
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ander later zal terugkomen. Slechts dit moet ik nog aanmerken, dat de cartons,
ongeveer dertig in getal en tot het deksel toe opgevuld, nog aanzienlijke gapingen
opleveren; dat men evenwel in Spanje weinig daarvan zal kunnen vinden, daar de
Koning zelf de informatiën, vroeger door Margaretha van Parma hem medegedeeld,
tot narigt van Alva en Vargas naar de Nederlanden terugzond; dat het door Delrio
vernietigde niet te vergelijken kan zijn met het nog voorhandene, en dat ik mij sterk
make uit vele tot dusverre op de zolders van het Archief verschovene ongeopende
kisten veel tot aanvulling te zullen kunnen bijeenbrengen.
Ik zend deze aanmerkingen voorop, niet om op het Belgisch Archief eenen blaam
te werpen - weinige toch zullen er gevonden worden, welke zich evenzeer door orde
en toegankelijkheid onderscheiden, - maar om Uwer Excellentie te bewijzen, dat
het mijne schuld niet was, zoo nu en dan mijne beloofde en met vlijt voortgezette
nasporingen geen resultaat opleverden, dat aan mijne verwachtingen voldeed, en
een ander maal het toeval mij beter diende dan mijn overleg.
In mijn vorig rapport heb ik opgegeven, met welke oorkonden ik mij tot op dien
1)
tijd in het Brusselsch Archief had bezig gehouden . Indien mijn geheugen en mijne
aanteekeningen mij niet bedriegen, waren zij deze:
o
1 . de registers hier aanwezig, welke de correspondentie van Margaretha van
Parma met koning Philips behelsden, ter aanvulling van hetgeen aan mijne
Weener afschriften ontbrak.
o de verzameling kopijen, onder toezigt van den voormaligen Archivaris Graaf
2 .
de Wynandts vervaardigd en onder den titel: Troubles des Pays bas vereenigd.
Zij bevat stukken, welke grootendeels, zoo men verzekert, naar Weenen zijn
vervoerd, waarvan ten minste de originelen in het Brusselsche Archief niet
meer zijn aan te wijzen.
o de talrijke foliobanden der Correspondance d' Angleterre en de oorkonden
3 .
betrekkelijk de onderhandelingen te Brugge gevoerd.
o de cartons getiteld: Dépêches aux Princes étrangers.
4 .

1)

Studiën en schetsen. IV p. 32 vlg. (U.)

R.C. Bakhuizen van den Brink, Studiën en schetsen over vaderlandsche geschiedenis en letteren. Deel 5

42
o
5 . eene verzameling stukken, uit de nalatenschap des Heeren Lemmens te Gent
aangekocht, met het opschrift: Pièces relatives aux troubles des Pays-bas
voorzien.
o eenige cartons der Audience, waarin ik naar aanwijzing van den Inventaris
6 .
oorkonden hoopte aan te treffen betreffende de oprigting der bisdommen in
de Nederlanden en omtrent den staat en geschiedenis der toenmalige
Nederlandsche kerk.
o de reeds te zamen gebragte Justificatiën der steden. Ik had toenmaals die van
7 .
Doornik, 's Hertogenbosch en Romsen (Renaix) deels geëxcerpeerd, deels
1)
gekopyeerd . Met die van Antwerpen was ik juist bezig en ik stelde mij voor
achtereenvolgens de andere onder handen te nemen.
o een gedeelte der cartons, tot het Duitsche secretariaat behoorende, de
8 .
briefwisseling met den Keizer en de Rijksvorsten, de Diètes et Diétines, de dus
betitelde Affaires militaires en de Ephemeriden van den geheimschrijver
Scharemberger.

Wat No. 1 tot 5 betreft, bij het inzenden van mijn vorig rapport kon mijn arbeid als
voltooid worden beschouwd. De inventarissen gaven mij geenerlei aanwijzing, waar
nog welligt brieven, tusschen Margaretha en Philips gewisseld, zouden te vinden
zijn. Slechts eene gelukkige greep konen kan nog mij eenen of meer in handen
voeren. Zoo de titel: Dépêches aux Princes étrangers een onmetelijken omvang
aanduidt - de correspondentie, met de Duitsche vorsten in het Duitsch gevoerd,
behoort tot eene andere classificatie - de cartons met bovengenoemd opschrift
waren uitgeput. De Correspondance d' Angleterre houdt genoegzaam op met den
dood van den Bisschop van La Quadra; de brieven zijns opvolgers, don Guzman
da Silva, schijnen verstrooid geraakt. Bij No. 2 en 5 vond ik mij door de willekeur
der verzamelaars, die somtijds de meest ongelijksoortige stukken hadden vereenigd,
beperkt. De drie laatste rubrieken moesten, deels om haren omvang, deels om de
verstrooijing van haren inhoud in onderscheidene gedeelten des Archiefs, het
voorwerp van aanhoudende nasporingen blijven.
Gaarne had ik het stelsel blijven volgen, dat ik bij de inzending van mijn vorig
rapport als het beste had aangenomen en hetgeen

1)

Studiën en schetsen. IV p. 50. (U.)
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ik nog het meest redelijke zou achten, ware het dat ik als heer en meester in deze
talrijke verzameling van oorkonden konde beschikken. Ik had mij namelijk
voorgesteld, deels de briefwisseling van Margaretha van Parma, zooals ik die te
Weenen had bijeengebragt, ten grondslag te leggen en jaar voorjaar, voor zooverre
zulks doenlijk was, de daartoe betrekkelijke cartons der Audience te doorloopen;
deels meende ik enkele punten, waarvan ik mij een nader onderzoek had
voorbehouden, tot doel mijner nasporingen te stellen. De ondervinding heeft mij
gedwongen, dit plan te wijzigen. De daartoe noodzakelijke herhaalde verplaatsing
der cartons gaf mijns ondanks stof tot gemompel onder de ondergeschikte beambten.
Ik heb hierboven Uwer Excellentie trachten aan te wijzen, dat de inventarissen die
volledigheid en juistheid missen, welke hen tot veilige gidsen voor den bezoeker
moeten maken. Eindelijk ik vond zoo dikwijls, wat ik niet gezocht had en wat ik
evenwel noch kon noch mogt verwaarloozen, dat ik iedere raming, door mij a priori
gemaakt, als te bekrompen behoorde te mistrouwen.
Ik behoef intusschen Uwe Excellentie niet te zeggen, hoe elke studie zijnen
eigenaardigen prikkel bezit, hoe eigene inzigten, beschouwingen en in hare
gevolgtrekkingen uitgesponnen opmerkingen zelfs bij den veeleer machinalen arbeid
van verzamelen en afschrijven hare regten doen gelden. Ik heb mij, zooveel in mij
was, getracht vrij te waren van het gevaar om in de oorkonden slechts een spiegel
mijner eigene meeningen te zoeken; ik zou mij al te gelukkig achten, ware ik die
klip geheel ontkomen. Aan de andere zijde moet ik openhartig erkennen, dat die
oorkonden dikwijls en in vele opzigten mijn oordeel over gebeurtenissen en
persoonen hebben gewijzigd en dat ik bij voorkeur die cartons doorliep en mijnen
navorschingen die rigting gaf, waardoor mijne nieuwst gevormde beschouwingen
door nieuwe gronden mogten worden bevestigd. Uwe Excellentie veroorloove mij,
dat ik voor een oogenblik de dorre opsomming der door mij geraadpleegde stukken
afbreke en mij overgeve aan eenige beschouwingen, welke als het resultaat mijner
studiën kunnen gelden, en welke te gelijk zich aansluiten aan die mededeelingen,
die ik in mijn vorig rapport had aangevangen.
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Ik heb toen, in navolging van vele anderen en ik durf daarom zeggen: met regt,
onder de oorzaken der Nederlandsche beroerten de oprigting der Bisdommen en
1)
het handhaven der plakkaten aangenomen . Ik heb het gewaagd op te merken, dat
over het geheel de juiste waardering dier maatregelen werd verwaarloosd en dat
men vooral onzerzijds had nagelaten de verdediging daarvan, zooals die door
Havensius, Strada en anderen was gegeven, aan te hooren of te wederleggen. Ik
2)
heb toen gezegd , dat de werkzaamheid van Sonnius en Lindanus in het bijzonder
een uitvoeriger onderzoek verdiende, en beloofd dat ik mij bevlijtigen zou de akten
bijeen te brengen, waarop een billijk besluit zou kunnen worden gevestigd. Ik moet
het betreuren, dat voor een groot gedeelte die nasporingen zonder vrucht zijn
gebleven. De cartons door mij doorloopen waren het rijkste voor de kerkelijke
aangelegenheden van Friesland. Een vijftigtal stukken, meest alle van grooten
omvang, de zending van Sonnius en Lidmatius, vervolgens van Lindanus als
buitengewoone commissarissen ter regeling der geestelijke aangelegenheden
rakende, zijn door mij vereenigd. Men voege daarbij een tiental brieven, tusschen
Aremberg en de Landvoogdes voor en in 1564 over de invoering van den bisschop
in Leeuwaarden gewisseld. Ik had gehoopt over het bisdom van Groningen meerdere
stukken te vinden, om den hardnekkigen kamp te dier plaatse inzonderheid tegen
de nieuwe instelling; maar in de cartons, welke volgens aanwijzing van den inventaris
de acten voor de kerkelijke aangelegenheden moesten bevatten, trof ik geen enkel
stuk aan, dat Groningen raakte. Ik hoop echter weldra in de gelegenheid te zijn, de
geheele briefwisseling des Graven van Aremberg met de Landvoogdes gevoerd te
doorloopen, en ik vertrouw daaruit nadere en belangrijke narigten te zullen kunnen
opdelven.
Voor Holland heb ik een zestiental stukken bijeengebragt. Zij betreffen de oprigting
van het Bisdom van Haarlem, de invoering van den Bisschop, de opheffing van het
klooster te 's Gravesande en de toewijzing zijner bezittingen aan het kapittel van
St. Bavo,

1)
2)

Studiën en Schetsen. IV p. 33. (W.)
l.c. IV p 36/7. (U.)
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eindelijk den ten hoogste verdachten wandel van den Bisschop zelven. Inzonderheid
moet ik melding maken van twee zeer belangrijke informatiën over den staat van
den godsdienst en de zeden in Holland: eene van het jaar 1565 door Lindanus aan
de Landvoogdes ingeleverd, eene andere uit de eerste jaren der regeering van Alva,
welke echter aan vele herinneringen en retrospective berigten rijk is. Er worden in
deze laatste hevige klagten over de gematigdheid der gemeentebesturen
aangeheven en als redmiddel wordt aan den Hertog de voorslag gedaan, dat de
pastoor in elke gemeente bij de benoeming der regeeringsleden een drietal zal
voordragen, waaruit de Landvoogd zijne keuze te doen hebbe.
Andere stukken betreffen de handelingen van den Bisschop van Brugge en de
klagten, door de regeering der stad tegen zijne maatregelen zoowel als tegen die
van den beruchten inquisiteur Titelman aangeheven.
Een twintigtal stukken, meestal in verschillende cartons verstrooid, en zeer enkele
uit eene afzonderlijk gebondene Correspondance du Magistrat d' Anvers getrokken,
geven berigt van de volharding, waarmede de burgerij dier stad zich tegen de
geestelijke voogdij, waarmede zij bedreigd werd, verzette en eindelijk door hare
bewonderenswaardige eendragt zelfs bij den Koning hare zegepraal doordreef.
Onder de laatste stukken behoort ook eene informatie tegen den pastoor van het
Kiel, welke, vroeger door Jezuitische lagen in hechtenis geraakt en uit zijn plaats
verdreven, in 1566 door de bescherming van den Prins van Oranje zelven aan zijne
gemeente werd hergeven. Geheele stukken uit zijne predikatiën worden in die
informatie medegedeeld, en daarnaar te oordeelen moet de man tot de
merkwaardigste predikers van zijn tijd hebben behoord. Aan helderheid van
begrippen en opregtheid in het blootleggen zijner beginselen paart zich eene echt
homiletische levendigheid, geestigheid van uitdrukking en eene voor dien tijd
zeldzame zuiverheid van taal en stijl.
Voor den man, in wiens wedervaren ik het meeste belang had gesteld, Sonnius,
den bekenden Bisschop van 's Hertogenbosch, heb ik bijna niets gevonden. Ik moet
zelfs er aan wanhoopen, in het Archief iets over hem te zullen aantreffen. Want een
der ja-
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ren, waarvan ik alle documenten het volledigst heb bijeengebragt, is het jaar 1566.
Het was in dit jaar, dat de Bisschop van Luik de hoofdkerk te 's Hertogenbosch deed
sluiten en den nieuwbakken kerkvoogd zelven in den ban deed. Evenwel omtrent
dit merkwaardig voorval is mij noch brief noch acte voorgekomen. Ik ken het alleen
uit gelijktijdige gedrukte pamphletten en uit eene vlugtige mededeeling, door de
Landvoogdes aan den koning gedaan.
Die resultaten - ik ben de eerste om het te erkennen - zijn onbevredigend. Er was
slechts één middel om betere te verkrijgen, en dit middel was mijne toevlugt te
nemen tot twee of drie handschriften, aan de Bibliothèque de Bourgogne alhier
toebehoorende. Ik kon mijn voornemen niet ten uitvoer brengen. Sedert meer dan
een jaar waren zij in handen van den Abt de Ram, die zich heeft voorgesteld op
kosten en in naam der Commission Royale d'histoire eene geschiedenis der
Bisdommen in de Zuidelijke Nederlanden uit te geven. De individualiteit diens
schrijvers in aanmerking genomen, (is het niet gewaagd te voorspellen,) dat over
hetzelfde onderwerp, naar dezelfde bronnen van studie, zijne en mijne inzigten zeer
zouden uiteengeloopen hebben. Zijn arbeid zal, daarvan ben ik overtuigd, eene
nieuwe verdediging worden van de plannen van Filips, een bijlage tot de apologiën
van Strada en Havensius, eene documentering van de regten der geestelijkheid in
1)
en over België.
Zoo echter mijne onderzoekingen, wat de uitwendige of, zal ik het noemen,
diplomatieke geschiedenis van de kerk in België (betreft), van weinig vrucht zijn
geweest, ik durf daarentegen verzekeren, dat het door mij verzamelde voor de
inwendige geschiedenis, d.i. voor de kennis van den toestand van godsdienst en
zeden en van de betrekking, waarin die toestand tot den afval der Nederlanden
stond, van veel gewigt is.
Ik moet, voor ik in bijzonderheden trede, de verklaring afleggen, dat naar mijne
meening de Hervorming het beginsel en de drijfveer van de Nederlandsche
omwenteling is geweest, dat in dat beginsel hare mogelijkheid en hare kracht gelegen
was, dat zij voorspoedig en vruchtbaar geweest is, voorzooverre zij aan dat

1)

Het werk is nimmer verschenen. (U.)
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beginsel vasthield, dat eindelijk de verschijnselen van die omwenteling van dat stand
punt moeten beschouwd en beoordeeld worden.
Indien ik dus in dit opzigt mij geheel en al aan onzen talentvollen en scherpzinnigen
1)
geschiedkundige, den Heer Groen van Prinsterer, aansluite , er bestaat tusschen
hem en mij een verschil, waarop ik daarom alleen durf bestaan, omdat mijne meening
a posteriori is en op oorkonden gegrond.
Wat was namelijk het bezielend beginsel dier Hervorming? Ik betwist het dien
hooggeachten geleerde geenszins, dat in hare wording die Hervorming zich door
een positief beginsel hebbe onderscheiden, dat de leer der regtvaardigmaking door
het geloof bij Luther en de overige Hervormers de kern hunner beschouwing, de
grond van hun handelen zij geweest, en dat de eerste bloedgetuigen, welke hier
als slagtoffers van Karels plakkaten vielen, voor die leer in den dood zijn gegaan;
maar ik geloof niet, dat op het oogenblik, waarop de Hervorming het sein werd van
den algemeenen opstand, zij zich onder de banier van dat dogme liet brengen. Ik
ben veelmeer overtuigd, dat, gedurende de eerste jaren van Philips tot op het
oogenblik, waarop de Hervorming in 1567 met geweld werd onderdrukt, uitsluitend
bijna hare negative zijde op den voorgrond trad: verwerping van het ritueel en de
instellingen der Roomsche kerk en daartegenover volstrekte gewetensvrijheid.
Ik zou ter bevestiging mijner meening mij in de eerste plaats kunnen beroepen
op die Geuzeliederen, welke, gelijk zij van de volksmeening de naive uitdrukking
zijn, op deze wederkeerig eenen beslissenden invloed oefenen. Wat vindt men?
Spotliederen op den overleden Paus, die God noch mensch zijnde in hemel noch
2)
in hel zijne plaats vinden kan en daarom in het vagevuur moet blijven , - aanvallen
op de monniken, bisschoppen en beelden en inzonderheid verguizingen van het
door de Katholyken vereerde Sacrament, dat aldaar gewoonlijk ‘Melis de waard in
de halve maan’ heet, eene spotternij, waarvan de oorsprong mij niet helder is,

1)
2)

Vgl. Briefwisseling, p. 313 vlg. (U.)
Dit lied, een der geestigste van de verzameling, is tevens waarschijnelijk een der oudste. Uit
eene onderzoeking, te Brussel gehouden, blijkt dat het tegen het einde van 1559 werd
gezongen. De Paus, dien het gold, was de wegens zijnen ijver befaamde Paulus IV, die in
dat jaar overleden was.
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tenzij hierbij aan den vorm des in tweeën gebroken ouwels zij te denken.
De Geuzenliederen waren de vrucht van de rijmers der Rederijk-kamers; maar
mijne oorkonden geven tevens inlichting, in welken geest hunne overige
1)
voorstellingen waren. Ik herinner mij in de prijsverhandeling van Prof. Kops als
thema, door eene der kamers opgegeven, de vraag gevonden te hebben (zoo mij
mijn geheugen niet bedriegt):
‘Of Godts genade of 's menschen kracht
Ons zaligheydt geheel of ten deele heeft gewracht?’
Evenwel in de door mij uit de kerkelijke informatiën verzamelde berigten doen
zich dergelijke leerstellige onderwerpen niet voor. Integendeel de gelaakte
voorstellingen zijn beschimpingen der geestelijkheid en aanvallen op de gebruiken
der kerk. Wat men van eene klucht van Priapus-broek te denken hebbe, wijst de
titel aan; maar om de geestelijkheid te kwetsen, werd bij het vertoonen door de
retrosijnen van Zuid-Beveland de naam en persoon van Priapus door St. Franciscus
vervangen, Van betere gehalte was eene andere klucht, welke door de geestelijkheid
streng vervolgd werd: de klucht van de Armen brueder kens. Hans Goedtbloedt
ontvangt van zijnen meester het overschot van een kostelijk maal, met last om het
aan de arme broeders (de Franciscanen) te brengen. Te huis gekomen vindt hij er
zijne kinderen schreeuwende van gebrek, de verzoeking is te magtig en met zijn
huisgezin doet hij zich te goed aan de keurige brokken. Het klooster, waaraan de
buit ontgaan is, beklaagt zich: de zaak komt voor den regter, die Hans Goedtbloedt
vrijspreekt en verklaart, dat de ware ‘arme bruederkens’ hongerende kinderen en
behoeftige huisgezinnen zijn. Zelfs de beeldenstorm schijnt bij de rethorykers
aanmoediging te hebben gevonden. De kamer van Brielle vertoonde het proces van
St. Rochus. Een advocaat voor en tegen hem werd gehoord. De eerste verloor na
een onhandig pleidooi het geding en St. Rochus werd veroordeeld en verbrand,
omdat hij zich als een God had laten vereeren.
Een derden grond voor mijne meening levert de inhoud der

1)

o

Schets eener geschiedenis der Rederijkers, in dl. II der 4 werken van de Maatsch. der Nederl.
Letterkunde. (U.)
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kerkelijke informatien op, De ketterregters vinden niet in het leerstuk der
regtvaardigmaking, maar in vele andere dingen het eigentlijke kenmerk der ketterij.
1)
Reeds vroeg vindt men predikers, die de vereering der beelden aantasten , anderen,
die de verdienstelijkheid van pelgrimaadjen en de heiligheid van den ongehuwden
staat loochenen; weder anderen preeken tegen de vereering van Maria of de kracht
der priesterlijke absolutie; maar verre de meesten zijn verdacht, omdat zij de misse
niet behoorlijk bedienen of de transsubstantiatie loochenen. Zooals met de
geestelijken is het met de leeken: zelden treedt bij het geloofsonderzoek, tegen hen
aangevangen, eenig dogmatisch punt op den voorgrond; het is het verbreken van
de vasten, het spotten met de heilige Maagd, het niet aanbidden van het Sacrament,
2)
het nalaten van biecht en hoogtijden, het zingen van Psalmen . Zoo men eenig
leerstellig kenmerk vinden wil, het is de Calvinische of Zwinglische meening, dat
Christus in het Avondmaal niet ligchamelijk tegenwoordig is.
Een ander feit. waarvoor de bovengenoemde stukken de bewijzen leveren, is de
verdeeling en de onderlinge verhouding der in die dagen bestaande sekten. De
eerste is die der Libertijnen, waartoe vele aanzienlijken in den lande behooren; zij
onderwerpt zich aan alle kerkelijke plegtigheden en misbruiken, onder voorbehoud
van er mede te lagchen; zij wordt geduld zoolang zij geenen aanstoot geeft: de
ketterregters vervolgen haar niet scherpelijk, en de Libertijn maakt desgevorderd
3)
er weinig werk van, zijne vrijgeesterij te verbergen . Naast deze partij, gering in
aantal, staan

1)

2)

3)

In 1560 werkte een pastoor te Leeuwarden het Horatinansche; ‘Faber incertus scamnum
faceretne Priapum, Maluit esse deum’ (Sat. I, VIII) op de volgende kluchtige, doch grove wijze
in eene zijner predikatien om: ‘van 'tselfde hout maakt men eenen beeldt en eene brille van
'ts.... huis,’
‘Non point que iceulx soient maulvaix de soy, mais pour estre un signal entre les Huguenois
et malvoeullans’, zooals de Bisschop van Doornik, Carel van Croy, in November 1564 aan
de Landvoogdes schreef. En werkelijk het zingen van Psalmen was bij de Hervormden meer
dan eene godsdienstplegtigheld; het was eene leus. Zooals de Roomschgezinden ter bedevaart
gingen onder het prevelen hunner litanijen, zoo zongen de Hervormden in het gaan naar en
in het komen van hunne graspreken, dikwijls uren wijd, luidkeels de Psalmen.
Zoo b.v. de befaamde Anthony van Bombergen. In 1563 in hechtenis geraakt, omdat hij onder
den Prins van Condé had gediend, gaf hij bij zijn verhoor zich zelven rondelijk voor eenen
libertijn uit, die zich niet met al om de godgeleerdheid bekommerde, als boven zijne
bevoegdheid, en die geene andere boeken las of begeerde te lezen dan Ariosto, Celestine
en anderen.
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de Lutherschen; zij worden niet scherpelijk vervolgd; eene schikking met hen wordt
mogelijk geacht. Zoo men van hooger hand eenige hervorming zou kunnen
gedoogen, het zou eene hervorming in hunnen zin wezen. Van daar de
onderscheiding, welke aan den bovengemelden predikant van 't Kiel te beurt viel,
die eerst door de ketterregters uit Antwerpen verjaagd, vervolgens naar een dorp
in Limburg verschoven, een jaar later, als van twee kwaden het minste, naar zijne
vorige standplaats teruggeroepen werd en daar door de stedelijke regeering, zoowel
als door de tijdelijke stedehouders der Landvoogdes, werd gehandhaafd. De derde
partij, in alle deelen des Lands nog zeer overvloedig, hoewel meest onder de lagere
standen, bijzonderlijk onder de handwerkslieden voorhanden, zijn de Doopsgezinden.
Het is bedroevend te zeggen, dat zij van alle partijen gelijkelijk teruggestooten, ja
vervolgd werden. Den allertalrijksten aanhang echter vormen de Calvinisten; in de
kerkelijke informatiën worden vele geestelijken als Calvinisten aangewezen; bij
uitsluiting behooren daartoe bijna alle dusgenaamde groenpreekers (‘graspapen’)
van het jaar 1566. De kooplieden van Doornik, Antwerpen, Gend, de eerste
onderteekenaars van het verbond der edelen, de talrijke meesters en doctoren in
de regten, welke zich voor de Geuzen verklaarden, zijn alle, op weinige
uitzonderingen na, Calvinisten. Beweeglijker, ijveriger, rijker over het geheel aan
talenten en invloed, hebben zij tot voorgangers mannen als Dathenus, De Bres,
Taffin en Junius, als Marnix van St. Aldegonde en Mr. Pieter de Rijke.
Het resultaat dezer feiten kan voor mij geen ander zijn dan dit, dat de Hervorming,
waaruit de onlusten van 1566 zijn voortgesproten, Calvinistisch was; dat om haar
te waarderen men haar vooral moet vergelijken met de bewegingen, die ten zelfden
tijde Frankrijk beroerden; dat het karakter dier Hervorming hoofdzakelijk negatief
en radicaal was, en dat, zoo de uiteenloopende en onvaste meeningen zich in eenig
leerstuk als in haar middenpunt vereenigden, men daarvoor bij uitnemendheid het
leerstuk van het Avondmaal te houden hebbe.
Op deze beschouwing leg ik deshalve te meer nadruk, omdat
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zij mij den sleutel schijnt te geven voor de volgende gebeurtenissen. Eene Luthersche
hervorming zou namelijk nimmer eene zoo geweldige omkeering hebben kunnen
veroorzaken. Hoe streng in den aanvang ook de bloedplakkaten van Karel V tegen
de Lutherschen waren gehandhaafd, hoe afkeerig ook Philips was van alles,
waarover de kerk den ban had uitgesproken, het klein kuddeke had zelfs in de
Nederlanden eene betrekkelijke rust kunnen genieten. Men vergete niet, dat Karel
en zelfs Philips voor hunne Duitsche huurlingen Luthersche garnisoenpreekers
hadden gedoogd; ja dat zelfs in 1567, nadat Noircarmes met geweld Maastricht had
bedwongen, de Luthersche preek nog tot in 1568 stand hield, omdat 's Konings
bevelhebber aldaar, Graaf Philips van Eberstein, tot dat kerkgenootschap behoorde.
Er is meer: de Lutherschen zouden zich als vreemdelingen hebben laten beschouwen
en als zoodanig onder de schuts gesteld der voorregten, welke door de traktaten
aan de onderdanen van vreemde mogendheden waren toegekend. Te Antwerpen
b.v. zouden zij onder de factory der Oosterlingen, te Bergen op Zoom en te Brugge
1)
onder de Engelsche natie hebben gescholen . Op eene Luthersche hervorming
waren de voorslagen berekend ter bemiddeling, in 1563 en 1564 door Balduinus
en Cassander geopperd: het avondmaal onder twee gestalten, eene wijziging in de
leer der regtvaardigmaking, het huwelijk der priesters, ziedaar de voorwaarden. Zoo
het positieve beginsel der Hervorming op den voorgrond had gestaan, ware met
eene inschikkelijkheid, waaraan de andere zijde het niet ontbreken liet, de zaak te
vinden geweest; omdat het Calvinisme uitsluitend al wat negatief was in zijne banier
voerde, viel er voortaan aan geene schikking te denken. Eindelijk het Luthersche

1)

De Engelsche natie werd beschouwd als niet door den H. Stoel in den ban gedaan en genoot
daarom het voorregt vrijelijk in de Nederlanden te mogen verkeeren en had zelfs regt op de
heilige aarde na den dood. Margaretha hield aan dien regel vast, in weerwil der tegenstrevingen
van den Bisschop van Brugge en den Inquisiteur Titelmans. ‘L'on ne trouve’, schreef zij in
December 1564 aan den Bisschop van Brugge, ‘que toute la nation Anglaise soit excommuniée
par le St. Siège Apostolique’, en weinig dagen later: ‘quant ceulx de la nation d'Angleterre,
en laquelle l'on n'entend estre encoires extainte la foy Catholicque, combien que aucuns ne
se osent déclairer de leur vivant, plus par craincte que aultrement, viendront à demander la
sépulture à l'usance de l'église Catholicque, l'on en doibt tousiours bien présumer, et ne véons
que l'on leur y doye faire difficulté’.
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stelsel zou nimmer tot beeldenstorm hebben geleid, noch het opnemen der wapenen
tegen den koning of zijne vertegenwoordigers hebben gewettigd; gelijk wij reeds
vroeger aanmerkten, door de bescherming des Rijks zou misschien oogluiking voor
de geloofsgenooten en in gevalle van weigering vrije aftogt voor hen uit het land
bedongen zijn geworden.
Ik ben er verre van te beweeren, dat het Calvinisme niet evenzeer als het
Lutheranisme eenen positieven kern en beginsel hebbe, - de geloofsbelijdenis der
Nederlandsche kerken zou het tegendeel bewijzen; maar hetgeen ik beweer is, dat
de negatieve zijde - d.i. al waardoor het gezag der Roomsche kerk, hare
leerstellingen en inzettingen geloochend werd - juist het meest in het oog sprong
en de partij het scherpst kleurde. Een voorbeeld: op het punt des Avondmaals is
het Zwinglianisme veel negatiever dan het Calvinismus; en de meermalen
aangehaalde informatiën hebben mij overtuigd, dat zeker het meerendeel onzer
Hervormden in den strijd, welken zij tegen de ‘Paapsche misse’ voerden, de
Zwingliaansche voorstelling als de eenvoudigste en handtastelijkste hebbe omhelsd.
Juist in het verwerpende, in het ontbindende, in het sloopende was de sterkte van
het Calvinisme gelegen: juist daardoor was de uitbreiding dier leer in de Nederlanden
zoo aanmerkelijk en zoo plotseling. Al wat zich van toen af aan de Roomsche kerk
onttrok, voegde zich bij die partij. En geen wonder! het Lutheranisme vorderde eene
bepaalde leerstellige overtuiging, het Mennonisme een nieuwe kerkelijke plegtigheid;
die het een met het ander verwierp vond in den schoot der Hervormde gemeente
eene toevlugt. De Hervormde gemeente in de Nederlanden is niet zoozeer op de
geloofsbelijdenis der kerken, noch op de Institutio van Calvijn gegrondvest; maar
in de gemeente of liever in de menigte, welke zich tot eene gemeente vereenigde,
is die geloofsbelijdenis opgenomen om een vast punt van eenigheid te gewinnen
en eene blijvende banier op te steken.
Men vergunne mij nog een paar opmerkingen. In 1562 werd de eensklaps
uitbrekende Hervorming te Doornik, Bergen en Valenchijn met geweld onderdrukt:
gedelegeerde regters, daaronder vooral Assonleville, deden al het mogelijke om de
ketterij in hare geboorte te verstikken. Wat vonden zij? Tegenover eenige
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schaarsche martelaars een veel grooter aantal, dat zich aan de kerkelijke boete
onderwierp en zich gereed betoonde vroegere doolingen af te zweeren: velen vooral,
waarvan de strenge regters moesten getuigen, dat het simpele kwalijk onderwezene
1)
lieden waren . Het Calvinusmus was voor drie jaren overwonnen. Van waar dat het
in 1566 op nieuw zoo schrikbarender wijze de overhand nam? van waar dat volgens
de verklaring van den magistraat van Doornik zelf vijf zesden der bevolking met
ketterij besmet waren? van waar dat zoovelen, die vroeger boete hadden gedaan
en hunne meeningen afgezworen, op nieuw als relapsi in de handen der ketterregters
vielen? Ik verklaar mij de zaak aldus. Het negatieve, hetwelk den uitwendigen vorm
van het Calvinismus uitmaakte, verzamelde om die leer de groote menigte; juist
omdat deze naar uiteenloopende begrippen en uit verschillende oorzaken de leer
der kerk verwierp, was zij even uitsporig in haar uitwendig vertoon, als onvast in
haar beginsel. Anderzijds lag het aan den positieven kern der leere, dat zij na korte
verdrukking op nieuw uitsproot en met hare welige takken het land overschaduwde,
zonder dat de plant daarbij hare zelfstandigheid en levenskracht inboette.
De invoering der bisdommen, de hernieuwing der plakkaten, de Inquisitie zijn de
drie grieven tegen Philips en Granvelle, de drie voorwendsels of oorzaken van den
Nederlandschen opstand

1)

Ik schrijf wat ik vind, niet wat ik wenschte. Juist daarom beweer ik, dat het negatieve element
bij de kerkelijke en staatkundige onlusten op den voorgrond stond; omdat de Calvinisten (ik
eerbiedig enkele uitzonderingen) in die dagen juist niet de uitstekendste waren in trouw aan
hunne belijdenis. De Martelaars-spiegel der Doopsgezinden is in dit opzigt veel helderder.
Ook zij waren simpele en eenvoudige lieden, meestal uit de klasse der daglooners, en toch
hunne processen kan men niet zonder bewondering voor de slachtoffers lezen. Ik heb, en dit
is niet het eenige, de stukken voor mij liggen, tegen veertien Doopsgezinden in 1569 te
Antwerpen gevoerd. Niet alleen dat zij standvastig weigeren hunne overtuiging te herroepen,
welke volgens hen geenen anderen grondslag heeft dan het woord Gods; maar op de pijnbank
gebragt en naar hunne leeraars en geloofsgenooten gevraagd, antwoorden zij - niets. Bij het
bitterste vlijmen der smart geven zij slechts zulken op, welke zij weeten, dat reeds door hunne
beulen waren ter dood gebragt. Ter dood toe gefolterd, liet een hunner voorgangers niet
anders hooren dan bij herhaling de bede: ‘O Heere, houdt mijnen mondt toe’. Ik moet het
erkennen, ik weet onder de eigentlijk gezegde Hervormden in die dagen slechts zeer weinig
voorbeelden te vinden van dien martelaarsmoed, welken de Doopsgezinden bijna zonder
uitzondering aan den dag hebben gelegd.
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geweest. Zoo is het van alle tijden af begrepen en voorgesteld geworden, en om
van de jongste geschiedschrijvers te gewagen, zoowel de Heer Groen van Prinsterer,
bij zijne uitgave der Archives de la maison d'Orange-Nassau, als de Heer Gachard
bij die zijner Correspondance de Philippe II, hebben een groot gedeelte hunner
voorredes aan het onderzoek en de waardeering dier drie punten toegewijd. Er
bestaat eene merkwaardige overeenkomst tusschen de resultaten van beide. Zij
zijn hoofdzakelijk deze: Philips deed niets, wat niet vóór hem door zijnen vader
gedaan of besloten was; Granvelle was niet de uitvinder, maar de uitvoerder zijner
maatregelen; eindelijk Philips handelde daarin volgens zijn geweten en zijne
overtuiging. De waarheid dier beweringen te bestrijden, ware de zon loochenen op
den middag; hare gevolgtrekking ligt voor de hand: in het afgetrokkene beschouwd
is het regt aan de zijde van Philips en zijnen staatsdienaar. Het zou echter met de
zedelijke waarde van onze omwenteling ongelukkig geschapen staan, indien deze
alleen naar dat beginsel moest worden geoordeeld, indien ook hier niet de regel
gold, dat het hoogste regt dikwerf het hoogste onregt is.
Wat Karel V betreft, zijne plakkaten, zijne Inquisitie waren maatregelen van voor
1556 en den vrede van Augsburg. Door dien vrede was ten langen leste in het
Europesche staatsregt een nieuw beginsel opgenomen en erkend, het beginsel van
gewetensvrijheid onder voorbehoud der vorstelijke regten in kerkelijke
aangelegenheden. Philips had gelijk, wanneer hij staande hield niet door den
Augsburgschen vrede gebonden te zijn; maar door dien vrede was echter het oude
beginsel eener ééne algemeene kerk in zijne stelselmatige noodzakelijkheid
verbroken en de Nederlanders mogten over onbillijkheid klagen, wanneer zij onder
harder voorwaarden zuchtten dan hunne naburen. Het nieuwe stelsel had te meer
geldigheid sedert het in Frankrijk een punt uitmaakte van nog onbesliste
onderhandelingen, sedert men daar vrijheid en waarborgen eischte en herhaaldelijk
verkreeg voor de belijdenis eener aanzienlijke minderheid; sedert ook daar de wijze,
waarop de betrekking tusschen het Duitsche Rijk en de verschillende rijksleden was
geregeld, als grondslag werd aangenomen voor het eenhoofdig koninkrijk en de
verschillende onderdeelen daarvan:
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bron, het is waar, van eindeloozen kamp, woesten burgeroorlog en jammerlijke
bloedstorting, maar die eindigde met het edict van Nantes, d.i. met de zegepraal
der nieuwe orde. De Nederlandsche Protestanten hunnerzijds stelden als ultimatum:
regeling van den godsdienst te hunnent op den voet, waarop die in Frankrijk was
geregeld geworden. Behalve Frankrijk hadden zij het voorbeeld van twee naburige
landen, waar hunne godsdienst in het volkomen bezit aller staatsregten was: het
Keurvorstendom Paltz en het Prinsdom van Sédan. Frankrijk daarentegen was naar
de beschouwing des Konings en zijner ministers de belendende muur, die in brand
stond, aan welks behoud het behoud hunner eigene zekerheid en voorregten
verbonden was, en het vervolg dezes rapports zal kunnen ophelderen, wat zij in het
naburige rijk door tusschenkomst en bemiddeling vermogten.
Eene andere opmerking dringt zich bij de vergelijking van Karel en Philips
onwederstaanbaar aan ons op. De plakkaten van den eerste waren in aart en
bedoeling preventief, voor zooverre men die tegen de Wederdoopers uitzondert,
welke om hunne buitensporigheden schuldig aan (schending van) menschelijke en
goddelijke majesteit waren verklaard. Overigens handhaafden zij het geloof der
meerderheid tegen eene minderheid, die het scheen te willen bederven of omkeeren.
Niet zonder oogmerk heb ik hierboven aangedrongen op het aantal zielen, dat voor
de Calvinische belijdenis gewonnen was. Ik heb in grove omtrekken de onderlinge
verhouding der toenmaals bestaande gezindheden opgegeven: het zou omslagtig
maar niet moeijelijk zijn, het opgegevene tot eene statistische naauwkeurigheid te
brengen, en bij eene eerste beschouwing acht ik het hoogst twijfelachtig, of wel in
1566 het Catholicisme de numerische meerderheid voor zich had. Ik verwijs naar
de schrikbarende lijsten, door Marcus in zijne Sententiën van Alva medegedeeld.
Men voege daarbij die van eenige steden, waar sedert het Catholicisme de overhand
1)
heeft behouden: van Doornik, Valenchijn, Antwerpen, 's Hertogenbosch, Gend .
Zoo ik wel ge-

1)

De vonnissen, door Marcus uitgegeven, bepalen zich alleen tot de steden uit de Noordelijke
provinciën. Voor de hier genoemde steden ben ik in de gelegenheid geweest de meesten te
verzamelen, met uitzondering echter van Gend. Eenige sententiën, Antwerpen en Doornik
betreffende, hoop ik aan het licht te brengen. Hier, waar het minder op den aart der
beschuldigingen dan wel op het aantal beschuldigden aankomt, vergenoeg ik mij naar de
schrikbarende lijsten te verwijzen, door Chotin in zijne Histoire de Tournai et du Tournesis
(Tournai 1840 T. II p. 184-190) medegedeeld.
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teld heb, vind ik in ééne enkele indaging van inwooners binnen de stad van Yperen
niet minder dan drie honderd drie en negentig voortvlugtigen. Eene andere lijst van
Belle (Bailleul) in Vlaanderen bevatte honderd en elf beschuldigden. Eene lijst van
het dorp Nieuwkerke, insgelijks in Vlaanderen, bevat twee en dertig; Merxem leverde
op eene eerste lijst vier en twintig, op eene tweede elf ingedaagden; de eerste lijst
van het stedeken Limburg droeg drie en dertig, de tweede drie en zestig
veroordeelden. Turnhout, om geene andere plaatsen te noemen, zag op eenen
enkelen dag niet minder dan acht en negentig zijner ingezetenen voor den vierschaar
roepen. Hoe men ook over de waarde van het fait accompli moge denken, het
oefende in de staatkunde dier dagen niet minder dan thans zijnen invloed. Hetgeen
tegen eene kleine menigte strengheid zou geweest zijn, werd terrorisme in zijne
toepassing op de meerderheid of op eene aanzienlijke minderheid: en de vraag
drong zich op, of het beter ware, dat een beginsel dan dat een gedeelte des volks
verloren ging. Philips en Granvelle beantwoordden die vraag bevestigend. De drie
heeren deden het ontkennend, en zij beriepen zich hoofdzakelijk op de verbreiding
en algemeenheid des kwaads om de maatregelen des gewelds onuitgevoerd te
1)
laten .
In verband met de beide bovengenoemde punten moet ik nog op een derde
opmerkzaam maken. Het is dit, dat de Nederlanders bij den aanvang der onlusten
de eischen der Roomsche kerk zelfs niet als regtelijk geldig konden beschouwen.
Het concilie

1)

Men zie den brief van den Markies van Bergen bij Reiffenberg, Correspondance de Marguerite
d'Autriche p. 257: ‘..il s'en suyvra nécessairement de deux choses l'une, ou que les infectés
de ceste peste, avec ceux qui jà sont expatriés, confortés de nos voisins (desquels ne se
fault fier, quelque bonne chère qu'ils nous monstrent) exécuteront grands troubles et séditions
en ces paīs, ou pour le moings et le mieulx aller, s'expatrieront de ces estatz ung million
d'hommes, avecq la plus grande perte de la négotiation: qui causera ungne telle diminution
de forces en ces païs, qu' aisément nos voisins viendront audessubs de leurs anciennes et
inicques prétentions’. In de beschuldigingen tegen Hoorne, Egmont, Bergen, Montigny en
Hoogstraten, zooals zij in het Spaansch waren geredigeerd, komt als punt van beschuldiging
gelijkelijk voor: ‘que el dicho.... ha dicho, trattando de la inquisition y moderation de los
placartes, que el no ayudaria a quemar L o LX mill hombres, diziendolo con palabras sobervias
y desacatadas’.
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van Trente was toen nog niet afgeloopen: de vraag omtrent de toelating van
Protestantsche godgeleerden, de vraag omtrent de regten der minderheid werd in
1)
Duitschland nog levendig betwist. Frankrijk betoonde herhaaldelijk overhelling, om
door een nationaal concilie zijne kerkelijke onafhankelijkheid tegenover het
algemeene te handhaven. Philips was de onbuigzame kampioen eener
tegenovergestelde meening. Door de buitengewone zending des Groot-Priors Don
Antonio de Toledo trachtte hij in Frankrijk de bijeenroeping van een nationaal concilie
te voorkomen; door gunst en ongunst drong hij den Paus het Trentsche concilie
door te zetten, en toen het eindelijk voor alle eeuwigheid de Roomsche kerkleer
had bepaald, en al wat daarvan afweek met den ban had getroffen, liet hij die
besluiten in al hunne kracht en omvang in de Nederlanden afkondigen. Maar juist
zijn stelselmatig doordrijven hield eene stelselmatige oppositie wakker, en het is
daarom niet te verwonderen, hoe dit concilie van Trente de som der grieven
vermeerderde, welke de Nederlanders tegen hunnen opperheer in rekening bragten.
Van deze algemeene beschouwingen keer ik terug tot de meer bijzondere resultaten
mijner oorkonden. Het stelsel der drie Heeren, dat de staatkunde van Granvelle
verving, kenmerkte zich door eene buitengewone, door eene verdachte rekkelijkheid
in het stuk van de godsdienst. Waar tusschen de stedelijke regeringen en de
geestelijkheid botsing ontstond, werd de twist meestal ten nadeele van de laatste
beslist. Ik laat eenige voorbeelden volgen. In 1564 beklaagde zich de regering van
Brugge, dat de beruchte Inquisiteur Titelmans op eigen gezag eenige burgers dier
stad voor zich had laten dagen en vatten. De vier leden van Vlaanderen
ondersteunden de regering van Brugge; Titelmans beriep zich op zijnen lastbrief
als Inquisiteur; de Landvoogdes stelde hem in het ongelijk. In hetzelfde jaar weigerde
de Bisschop van Brugge de heilige aarde aan de Engelschen, welke daar overleden
waren; en bij herhaling en door scherpe brieven van de Landvoogdes werd de
Bisschop gedwongen zijn besluit in te trekken. Rollin, heer van Aymeries, leermeester
der kinderen van de Prinses van Epi-

1)

In het H.A. staat: niet. (U.)
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noy, werd door de grootmoeder zelve zijner kweekelingen van ketterij beschuldigd;
door den invloed echter der Heeren werd het proces gesmoord. Ten zelfden jare
zag zich Viglius gedwongen aan den Bisschop van Haarlem te schrijven, dat deze,
om in behoorlijk bezit van zijn bisdom te geraken, andere middelen moest aangrijpen
dan zich aan hem, den voorzitter wenden, ‘omdat’, schreef hij, ‘men van de zaak
der bisschoppen in den Staatsraad niets meer wilde hooren.’ Het gevolg dier
rekkelijkheid was, dat de ketterij zich naar alle zijden uitbreidde.
Hoe geheel anders was de staatkunde van Granvelle! Hetgeen, waaromtrent ik
tot dusverre onzeker was, is mij uit nieuwe oirkonden overtuigend gebleken.
Granvelle handhaafde de uitvoering der plakkaten op het strengste. Ik weet, dat de
Heer Gachard eenen brief van den Kardinaal heeft medegedeeld, na zijn vertrek
uit de Nederlanden aan Splinter van Hargum, Heer van Oosterwijk, geschreven,
waarin hij de strengheid, hem aangewreven, loochent; waarin hij zich beroept op
de door hem ten behoeve der veroordeelden aangedrongen verzoekschriften, en
spreekt van de velerlei bewijzen van genade, gedurende zijne aanwezigheid in den
Raad van State gegeven. (Zie Gachard l.l. p. CLXXI.) Mogen wij echter aan
Granvelles latere verzekeringen geloof hechten, wanneer vooral de briefwisseling
met Doornik en andere plaatsen, waar het bloed der andersdenkenden gestroomd
heeft, ons overtuigt, dat door Granvelles tusschenkomst de ijver der derwaarts
gezondene commissarissen is geprikkeld en hunne zeldzame mededoogendheid
onvruchtbaar is gemaakt? Ik heb bij Granvelle geen enkel voorbeeld van genade
of oogluiking gevonden, maar daarentegen herhaalde afwijzingen van daartoe
gedane aanzoeken, en vernietigingen van in zijne oogen te zacht gevelde vonnissen.
En toch ik stem het den Heer Gachard toe: Granvelle was noch wreed van inborst
noch van beginselen. Er schiet niet over dan toe te geven, dat zijn stelsel wreed
was, omdat hij doorzag met welke gevaren het ingebroken Calvinismus het gezag
des meesters bedreigde. Philips' fanatisme en de staatkunde van Granvelle stemden
alzoo in de uitwerkselen overeen. Het gevolg was, dat de hervorming der
geestelijkheid, door Philips ernstig voorgenomen, haar doel miste, en in dienst van
het staatsbelang getreden, alle

R.C. Bakhuizen van den Brink, Studiën en schetsen over vaderlandsche geschiedenis en letteren. Deel 5

59
zedelijke en menschelijke gewaarwordingen op het grievendst beleedigde. Het is
de eeuwige vloek van alle geloofsvervolging, dat zij de besten en onschuldigsten
het scherpste treft. Wij betwisten geenszins, dat Tapper, Sonnius, Lindanus,
misschien zelfs Titelmans, door plakkaten, bisschoppelijk toezigt en kettergerigt het
vestigen in het oog hadden eener kerk, eenig en vast in de leer, schitterend in uiterlijk
voorkomen, heilig ten opzigte van den wandel van leeraars en leeken. Maar wat
werd er van hunne werkzaamheid onder de leiding van lieden, zoo berispelijk van
zeden als Granvelle zelf en als de bisschop van Doornik, Karel van Croy? Het
concubinaat der priesters was zeker eene vlek, welke dringend zuivering vorderde;
maar de regterlijke veroordeeling trof niet diegenen, welke misbruikte en bedrogene
biechtelingen verstietten, maar zulke, die, uit overtuiging de heiligheid van den
ongehuwden staat verwerpend, uitkwamen voor de gezellin huns levens en de
regtmatige deelgenoote hunner handelingen en gedachten. De Bisschop van
Haarlem, reeds vroeg aangewezen als van hoogst berispelijk gedrag, werd evenwel
tot in 1569 geduld; de ergste grieve, welke de Inquisiteurs tegen hem inbragten,
was deze, dat hij bij het vervolgen der ketterij te veel toegefelijkheid aan den dag
legde. Meester Florisz, gewezen ketterregter te Amsterdam en overtuigd valsche
getuigen te hebben bestoken, werd met voorbeeldelooze verschoonlijkheid
behandeld. De deken van Ter Tholen had alle gelegenheid, om zich op de te dier
plaatse regeerende familie der Reesens te wreken: vroeger door hem en op zijn
aanstoken vervolgd, hadden deze zich van den hun opgedichten blaam gezuiverd:
de aanstotelijke wandel daarentegen des dekens was niet gelogenstraft. Maar wat
gebeurde? Alva en de Bloedraad verschenen. De deken, die steeds zijnen rang
behouden en zijne veete met de Reesens voortgezet had, werd in het gelijk gesteld.
De beide Reesens, burgemeester en secretaris der stad, werden na eene langdurige
gevangenis gevonnisd en gedurende eenige jaren in een klooster gestoken, totdat
zij van hunne regtzinnigheid bewijzen zouden hebben geleverd. Zoo weinig had de
Bloedraad te hunnen laste gevonden, 't welk steek hield!
Ik heb uitvoerig mijn stelsel ontwikkeld omtrent den eigent-
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lijken oorsprong der omwenteling van 1566, en ik moet opmerken, dat alle de
bijzonderheden, welke ik tot staving mijner opvatting heb aangevoerd, niet uitsluitend
uit de boven aangevoerde informatiën zijn geput, Ik ga over tot een uitvoerig berigt
van de bronnen, welke ik sedert mijn laatste rapport heb geraadpleegd.
In de eerste plaats moet ik hier vermelden de correspondentie van Chantonnay
gedurende het eerste jaar van zijn gezantschap aan het Fransche hof. Ik heb in
mijn vorig berigt gesproken van de kopyen, voor meer dan vijftig jaren onder het
toezigt van den toenmaligen Archivist, Graaf De Wynandts, voor de Oostenrijksche
1)
regering vervaardigd . Wanneer ik zeg, dat de correspondentie van Chantonnay
tot die kopyen behoort, kan ik er wel een: helaas! bijvoegen. Zoo toch is gebeurd,
dat die kopyen zelve de zinstorendste fouten opleveren, dat de originelen verdwenen
zijn, de Hemel weet werwaarts, en dat het afschrift juist daar ophoudt, waar wij het
meeste regt hebben nieuwsgierig te zijn naar het vervolg. Ik heb het meerendeel
dier kopyen gecopyeerd en waar ik kon bij gissing den hoogst bedorvenen tekst
trachten te herstellen. Een veertigtal zeer uitvoerige brieven hebben alzoo mijne
verzameling verrijkt. Ik ben er eenige rekenschap van verschuldigd.
Dadelijk na het sluiten van den vrede van Cateau-Cambresis vertrok Chantonnay
naar Frankrijk met den vollen rang en waardigheid van gezant, terwijl aan den
Franschen zendeling in deze gewesten geen hooger rang dan die van agent werd
toegekend. Chantonnay had over de behoorlijke uitvoering van de nieuwelings
getroffene overeenkomsten te waken en tevens eene zekere eenheid van stelsel
tusschen de staatkunde zijns meesters en die van den magtigen nabuur en
mededinger te bevorderen. Over het eerste punt zal ik niet uitvoerig zijn. Vele brieven
zijn opgevuld met de onderhandelingen over de wederzijdsche regten op
grensplaatsen in Luxemburg en Picardye, waarover tot in 1564 en 1565 herhaalde
zamenkomsten tusschen de afgevaardigden van beide partijen werden gehouden.
Eenige dier brieven geven niet zoozeer ophelderingen omtrent, als wel
dagteekeningen voor het verblijf des Prinsen van Oranje als gijzelaar in Frankrijk.
Ik heb niets ge-

1)

Studiën en schetsen, IV p. 30, 46. (U.)
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vonden voor noch tegen de naauwe vertrouwdheid des Prinsen met Koning Hendrik
II, welke de grondslag zijn moet voor de bekende mededeeling, waarvan in 's Prinsen
Apologie van 1580 melding wordt gemaakt; ik heb evenmin iets gevonden van de
huwelijksplannen des Prinsen met de Gravin van St. Pol, waarvan Languet (Epist.
Secr. L. II p. 52) gewaagt; maar ik moet op grond dier brieven de meening bestrijden,
als ware's Prinsen verblijf in Frankrijk van eenigen duur geweest. De gijzelaars
vertoonden zich één oogenblik slechts en bekwamen terstond daarna verlof. Zij
dienden voorts om als voorwerpen van weelde luister bij te zetten aan de feesten,
waartoe de krooning van Frans II aanleiding gaf; om mij van eene hedendaagsche
uitdrukking te bedienen: zij maakten daar tapisserie; men liet ze kijken aan de Staten,
die daarop aandrongen om de overtuiging te hebben, dat zij door de diplomatie niet
werden verschalkt.
Het andere oogpunt is belangrijker. Chantonnay, geheel en al deelgenoot van de
inzigten zijns broeders en zelf staatsman van onmiskenbare bekwaamheid, had na
den vrede de roeping om voor eene geheel nieuwe staatkunde in Frankrijk den weg
te banen. Welke was die? Het stelsel, hetwelk opentlijk beleden en betuigd werd,
luidde in de woorden van Chantonnay aldus: ‘Ayant donné nre. seigneur paix
universelle, elle se doibt emploier au remède de la Chrestienneté par ung concille,
lequel ne se peult tenir sans la paix universelle; car à quelque tiltre qu'il y eult
maulvaise, difficilement se rendroient les partis à ung accord quant à l'acceptation
du concille.’ Die staatkunde des vredes was zeker het meest in overeenstemming
met het karakter van den koning zijnen meester, die, van welke gruwelen en
bloedstortingen ook zijne regering vol zij geweest, voor niets minder dan voor een
krijgszuchtig vorst te houden is.
Maar deze vredelievende staatkunde stiet ten gevolge der omstandigheden op
herhaalde teleurstellingen. In Frankrijk vond Chantonnay reeds aanstonds eenen
woeligen en bekwamen tegenstander in den Engelschen afgezant Throgmorton.
Betrokken, ten minste verdacht bij alle aanslagen, tegen de Guises en den kardinaal
van Lotharingen ondernomen, droeg deze door zijnen ijver bij om de breuk, welke
er tusschen Engeland en de koningin van
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Schotland en Frankrijk tevens, Maria Stuart, ontstaan was, te verwijden. In Frankrijk
en ter zake der Schotsche aangelegenheden, waarbij Elisabeth opentlijk de zijde
der opstandelingen en van hun hoofd den Graaf van Arran had gekozen, ontbond
zich het eerst die vereeniging tusschen Spanje en Engeland, welke de kracht van
beide in den kamp met Frankrijk had uitgemaakt.
Welke schuld had daaraan Spanje? Chantonnay verloochende de beginselen
niet, waarvan wij hierboven de opentlijke betuiging hebben medegedeeld. Toen
Throgmorton beweerde, dat de krijgslieden, die in de Nederlanden afgedankt werden,
in Schotland onder de troepen der Koningin dienst namen, verontschuldigde
Chantonnay de Landvoogdes met de onmogelijkheid, waarin zij zich bevond van
op alles het oog te houden (Brief van 19 Februarij 1560). Weinig dagen later
verklaarde dezelfde afgezant, dat de koning van Spanje in het belang zijner
godsdienst aan den koning van Frankrijk bijstand had beloofd, en Chantonnay, die
zijn programma geloochenstraft zag, wist niet wat te antwoorden. Kort te voren had
Chantonnay aan zijne meesteres het volgende geschreven: ‘Le Sr. Cardinal (de
Lorraine) dict - maisjem'en remets à ce qu' en est - qu' à l'ambassadeur de France
té

Sa Ma auroit déclairé expressément et en plein conseil, que pour le chastoy des
Escossois et leur rebellion allencontre leur Prince et pour remédier le faict de la
religion, il offroit au Roy très-Chrestien toutes ses forces tant de Flandres que
d'Espaigne, navires et aultres equippaiges, sans toutesfois vouloir permectre ny
consentir, que l'on feist trouble et fascherie au royaulme et pays de la reine
d'Angleterre.’
Wat Chantonnay schreef en de Kardinaal van Lotharingen beweerde, was
waarachtig. In eene onderhandeling, tusschen den Hertog van Alva en den
Franschen gezant te Madrid, den Bisschop van Limoges, gepleegd, had de eerste
beweerd, dat de hulp en bijstand, welke hij den Franschen tegen de opstandelingen
in Schotland had toegezegd, zijnen meester bijna in eene vredebreuk met Engeland
hadden gebragt.
Was er derhalve voor de onderhandelingen met Frankrijk eene opentlijk erkende
staatkunde, die door Chantonnay werd vertegenwoordigd, en eene andere, welke,
aan het hof van Madrid
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werkzaam, zich naar de hartstogten en de eischen des oogenbliks regelde? Eer wij
die vraag beantwoorden, moeten wij ons nog eene aanmerking veroorlooven.
Chantonnay had in zijn, mag ik het dus noemen, programma eene zamenwerking
der hoven van Spanje en Frankrijk aangekondigd, om tot eenstemmigheid des
geloofs en de eindelijke regeling van de belangen der Christenheid door een
algemeen concilie te geraken. Doch ook dit punt werd niet geheel aan hem
overgelaten: het maakte het bepaalde onderwerp uit van de zending des Groot-Priors,
Don Antonio de Toledo, naar Frankrijk in September 1560. Om dien uitslag echter
voor te bereiden, was insgelijks Chantonnay werkzaam. Doordrongen als hij was
van de staatkunde zijns broeders, was hij in Frankrijk de tolk diens eigene gedachten,
en onze voorgedragene stellingen omtrent Granvelles onverdraagzaamheid vinden
hare bevestiging in deze en dergelijke verklaringen zijns broeders: ‘M. le Cardinal
(de Lorraine) a beaucoup d'ennemis et sont multipliés à cause de la relligion, en
laquelle je leur aye souvent dict du commencement, que l'on y ailloit trop doulcement
avecq trop de respect et à la longue, leur remectant souvent devant la fachon du
Roy nostre maistre; mais jamais ilz ne se sont eschauffez, et encoires n'est faict le
procès du conseillier Du Bourg (den bekenden edelen martelaar Anne du Bourg)
ny ses compaignons.’
Een ander maal had Chantonnay een onderhoud met den maarschalk van St.
André, die zich beklaagde over de omslagtigheid en het lankwijlige der
ketterprocessen voor de gewoone regtbanken, en sprak van eene in te voeren
‘sommiere regtspleging’. Chantonnay antwoordde, zooals hij aan zijnen broeder
schreef: ‘que toute sorte d'abbréviations de rigueur en ce faict de relligion estoit
grandement à louer en la nécessité présente, et qu'il y failloit monstrer visaige sans
acception de personnes, car c'estoit ce qui faisoit sonner le chastoy et trembler tous
1)
les subjectz’ .

1)

In een anderen brief schrijft Chantonnay, dat men te Bordeaux den President en de
raadsheeren met eene bloedige wraak had bedreigd, zoo zij in hunne strengheid tegen de
Hugenooten wilden volharden. Hij voegt er bij: ‘Certes il ne les fault guaires intimider, car le
plus grand venin du pays est dans les gens de lettre et de justice’. Ik kan niet voorbijgaan op
te merken de overeenkomst, die ook in dit punt tusschen de Nederlanden en Frankrijk bestaat.
Ook hier beklaagde zich de Katholijke partij over de toegefelijkheid der officieren en regtbanken,
en sedert werden werkelijk vele daaronder de slagtoffers hunner zachtmoedigheid. Onder de
hoofden der Hervorming zijn de lieden van den tabbaard zeer talrijk geweest. Men denke aan
Mr. Pieter de Rijke, Jan Bets, Hendrik Agileus, Reinier Everzwijn, Pelgrom van Loon, Nicolaas
Taffin, Gillesle Clercq, Jaspar van Vosbergen, Aggaeus Albada, Tjalling Eysinga en anderen.
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Chantonnay's werkzaamheid echter bepaalde zich tot dergelijke raadgevingen.
Gelijk de zaak van het concilie aan eenen buitengewoonen gezant werd opgedragen,
zoo vinden wij, dat de Koning door denzelfden de verklaring liet geven, dat, ingevalle
de Hugenooten het der Fransche regeering te benaauwd maakten: ‘si se quiere
valer de nuestras fuerças y poder le empleeremos de tan buena gaña en ello, como
lo veera con effecto, y aun si fuere menester aceder a ello con nuestra propria
persona lo haremos, dexandolo en su arbitrio.’ Men kent de uitkomst. Philips zond
van de zijde van Perpignan eenige troepen in Frankrijk, welke tot de overwinning
1)
der Guisen en den vrede van Amboise hebben bijgedragen .
Hier herhaal ik de vraag of er eene politiek bestond, welke buiten het hof van
Brussel en buiten Granvelle omging? Ik geloof die vraag wat het hof van Brussel
betreft, met ja, voorzooverre Granvelle, met neen te moeten beantwoorden. Ik heb
2)
elders eenen brief van Margaretha van Parma aan den Koning medegedeeld,
waarin zij hem alle gewapende inmenging in de Fransche burgertwisten ten stelligste
afraadt. De brief was de uitdrukking van het gevoelen des Raads van State, die,
hoezeer ook onderling verdeeld, echter bij zijne beslissingen aanzienlijke regten
toekende aan de wenschen en inzigten der natie en de belangen des lands. Ook
Margaretha kan bij het schrijven van dien brief opregt, al zij het ook min consequent,
geweest zijn. Ik zeg: min consequent; want in katholijken ijver deed zij voorzeker
noch voor ha-

1)

Het schijnt echter, dat ook Chantonnay onder de hand tot dergelijke aanbiedingen is gemagtigd
geweest. Althans in een onderhoud met den Koning zelven verklaarde de Bisschop van
és

Limoges (Relation du 13 Septembre 1560): ‘Que quoique leurs Mat espérassent au moyen
de ces précautions remédier à tout-cependant se ressouvenant des offres gracieuses, que
le Roy Catholicque leur avoit faictes tant icy que là par son Ambassadeur, le prioient de leur
faire tenir prestes quelcques trouppes, tant icy qu'en Flandre (voulant parler des Espaignolz,
e

2)

quy y estoient) ainsy que d'escrire à Mad de Parme de sa propre main à ce subject, affin
que lesd. trouppes puissent servir en Champaingne et en Lorraine, où elles seroient
nécessaires’.
In den Gids Jaargang 1846, in mijne Cartons voor de Vaderlandsche Geschiedenis.
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ren broeder noch voor haren eersten staatsdienaar onder. Maar de een en de ander
ontveinsden zich niet, dat de geweldige onderdrukking der ketterij en het op gevaar
eens oorlogs bijspringen, wanneer de Fransche Hugenoterij dreigend het hoofd
opstak, schakels van een en denzelfden keten waren. De stukken, door den Heer
Gachard uit de Archiven van Simancas aan het licht gebragt, verdienen ook hier
met oplettendheid te worden geraadpleegd. Wij vinden er een brief van de
Landvoogdes aan den Koning, in Julij 1562 in denzelfden geest als de
bovenaangehaalde geschreven. Wij vinden er, ik moet het erkennen, een anderen
(bl. 206) van Granvelle, waarin ook hij de interventie afraadt. Zijn wij gedwongen
aan zijne goede trouw te dien opzigte geloof te hechten? ik kan het naauwelijks. Ik
houd het er voor, dat hij bij het schrijven van dezen brief voor de moeijelijkheden
van het oogenblik zwicht, en dat hij er om geene andere reden de tegenwoordigheid
des Konings zelven wenscht, dan om eene opentlijke verklaring ten voordeele der
Guises en eene krachtiger inmenging in de twisten der naburen te verwerven.
Immers uit de verzameling leeren wij, dat Granvelle in December deszelfden jaars
bij den Koning aanhield, dat deze de katholijken in Frankrijk zou ondersteunen. De
brief, door Granvelle aan 's Konings geheimschrijver Gonçalo Perez geschreven
(No. LXXV bij Gachard), geeft ons de sleutel van Granvelles dubbelzinnigheid. Op
het oogenblik, waarop hij den koning den veldtogt in Frankrijk afried, werd hij juist
door de drie Heeren op het levendigst beschuldigd van aan het tot stand brengen
eener Katholijke ligue te arbeiden (vergelijk Gachard ald. p. 207). Terwijl ik deze
plaatsen aanhaal als een bewijs, hoe zelfs de geheime correspondentie uit de
Archiven van Simancas eene vergelijking met andere officiële oorkonden vordert,
eer men zich veiliglijk op haren inhoud mag verlaten, kan ik de overtuiging niet
verzwijgen, dat Granvelle dezelfde plannen had met zijnen meester, ook wanneer
hij ten opzigte van het oogenblik en de wijze der uitvoering van hem verschilde. Ik
verwijs voorts ter bevestiging van mijn gevoelen naar hetgeen ik in mijn vorig rapport
1)
omtrent de krijgsligtingen van Hertog Erik van Brunswijk heb medegedeeld . De
avontuurlijke togt, welke

1)

Studiën en schetsen, IV p. 58.
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dezen ten langen leste tot aan de grenzen van Polen voerde, is mij onverklaarbaar,
tenzij men onderstelle, dat de ligtingen van dien vorst op aanstooken zijns magtigen
beschermers, Granvelle, geschied zijn, en dat deze daarmede eene afleiding
bedoelde voor die Rijksvorsten, welke gewapenderhand de zaak der Hugenoten
schenen te willen ondersteunen, - toerustingen, die ter eener en ter andere zijde
door de gevangenis van Condé en den vrede van Amboise nutteloos zijn geworden.
Ik heb reeds boven gezegd, dat de kopyen van Chantonnay's briefwisseling, door
Graaf Wijnandts bijeengebragt, zich tot de jaren 1559 en 1560 bepalen. Voor de
volgende jaren heb ik slechts verstrooide en onzamenhangende brieven gevonden
en mij ontbreekt dus de gelegenheid mijne beschouwingen, wat de politiek der latere
jaren betreft, aan de oorkonden zelve te toetsen. Eene algemeene gevolgtrekking
echter kan ik uit het bijeengebragte maken, welke, hoe onwaarschijnlijk ook, van
alle zijden gestaafd wordt. Zij is deze: Granvelle, de geestelijke, de kerkvoogd, de
diplomaat, volgde eene politiek, misschien niet zoozeer oorlogszuchtig als wel
twistziek, - ik had bijna het Fransche woord hargneux geschreven. Zijne politiek
stelde het land elk oogenblik aan het gevaar eens oorlogs bloot; de kwestiën over
de grensscheiding en over de uitvoering van het verdrag van Câteau-Cambresis
werden door hem met eene scherpte, eene gezetheid op het uiterste regt gedreven,
welke hem herhaaldelijk zelfs met den eensdenkenden Kardinaal van Lotharingen
in oneenigheid bragt; hij was het, die de Nederlanden met Denemarken in onmin
hield en die opentlijk en heimelijk de vijandschap tusschen Engeland en dezen Staat
1)
voedde . De drie Heeren daarentegen, die hem in het bestuur vervingen, schoon
door geboorte, vorming en gewoonte veeleer mannen van het zwaard dan van den
tabberd, huldigden

1)

Wat ik op andere gronden beweere, vindt zijne bevestiging in de documenten van Simancas.
Het volgende is ontleend aan de inhoudsopgave van eenen brief des Kardinaals aan Gonçalo
Perez (Gachard p. 244): ‘Pour satisfaire les Etats, qui forment de grandes plaintes contre les
Anglais, on est occupé d'examiner, s'il ne convient pas de députer quelqu'un à Londres. Le
Cardinal travaille sous main à faire adopter ce parti, qui servirait à animer lesdits Etats contre
les Anglais: attendu, que ce que nous devons le plus craindre aujourd'hui, c'est que les gens
de ce pays-ci soient bien avec les Anglais, la reine étant, en matière de religion, ce qu'elle
est.’

R.C. Bakhuizen van den Brink, Studiën en schetsen over vaderlandsche geschiedenis en letteren. Deel 5

67
een tegenovergesteld beginsel; zij zochten de bondgenooten voor den staat te
behouden, streefden naar oplossing der verschilpunten langs minnelijke schikking
en deden beurtelings aan Frankrijk en Engeland inwilligingen, welke men niet dan
met moeite aan Granvelle zou hebben ontscheurd.
Het is mij onmogelijk, onder eene enkele rubriek of beschouwing te brengen de
lijvige bundels, die onder den titel Lettres missives door den Heer Gachard tot één
zijn gebragt. Ongeveer vier honderd stukken van zeer verschillenden aard en
oorsprong zijn daarin naast elkander geplaatst. Zij vangen met het jaar 1561 aan
en loopen door tot het vertrek der Landvoogdes uit de Nederlanden. Van voor 1566
heb ik er zeer weinige aangetroffen, die van eenige beteekenis zijn. Met het
genoemde jaar echter worden zij belangrijk. Van alle heb ik nota, van zeer vele kopy
genomen. Eenige, waarvan het historisch gewigt meer bijzonderlijk in het oog valt
of die tot opheldering van nog duistere feiten onzer geschiedenis kunnen strekken,
zal ik achtervolgens opgeven:
o

1 . Te Water heeft in zijne Geschiedenis van het Verbond der Edelen Dl. I p.
326-329 de echtheid verdedigd eener voorgewende verklaring, door de Vliesridders
na de inlevering van het smeekschrift aan de verbondene Edelen gedaan, waarbij
zij verzekerden, dat er voortaan om het geloof geene vervolgingen meer zouden
plaats grijpen. Strada had de echtheid van dat stuk betwijfeld, en de Heer Groen
van Prinsterer heeft zich met zijn gevoelen vereenigd (Archives etc. T. II p. 92). Ter
bevestiging van hun oordeel is, geloof ik, het volgende stuk alles afdoende. Het is
den

een memorandum van den secretaris Van der Aa, van den 13 April 1566
gedagteekend en aldus luidende: ‘De porter avec moy le billet, qu'ont publié les
confédérez, aultrement que la chose n'at esté passée avec eulx, et que son Altèze
seroit d'intention d'envoyer aux gouverneurs particuliers et ceulx des principalles
villes, mais ne l'a voulu faire sans premiers le communicquer aux Seigneurs, désirant
son Altèze sur ce avoir leur advis pour selon ce conduyre, veu que ce concerne
tous les Srs. comme chevaliers de l'ordre.’ - Van der Aa vond Egmont niet waar hij
hem zocht, en liet zijne boodschap aan Mansfelt. Egmont, sedert terugge-
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keerd, liet aan Van der Aa berigten, dat Mansfelt en hij hunnen hoogtijd dachten te
houden, maar dat zij na Paschen dadelijk zich bij de Landvoogdes zouden vervoegen;
1)
zoolang, meenden zij, kon de zaak wel uitstel lijden .
o

2 . De brieven, tusschen Egmont en de Landvoogdes gewisseld, toen deze na
de onderhandelingen van Duffel in zijn stadhouderschap van Vlaanderen was
teruggekeerd. Zij behelzen berigten omtrent de openbare predikatiën in sommige
plaatsen van Vlaanderen, zooals te Poperingen, Yperen en Gent. Te Armentières
dreigde men reeds op den zesden Augustus met eenen beeldenstorm, welke elders
eerst met Maria Hemelvaart aanving. Terzelfder plaatse liet Egmont door den
groot-baljuw, Nicolas de Landas (een der verbondene Edelen, naar alle
waarschijnlijkheid), afkondigen, dat de openbare preek tegen den wil en buiten de
bewilliging van de ridders der Orde en van de verbondene Edelen was. Van de
andere zijde dreigde men te Brugge met eene vergadering van wel dertigduizend
Hervormden, die zich met eenige stukken veldgeschut zouden voorzien. Tot dezelfde
oorkonden behoort de instructie, welke de Landvoogdes aan Egmont gaf en waarbij
zij hem het te keer gaan der groenpreek en het afleggen der wapenen door de
Hervormden nadrukkelijk inscherpte. Een zijdelingsch bewijs van het onder No. 1
aangevoerde is gelegen in de bijzonderheid, dat Egmont in overeenstemming met
de Landvoogdes aanvankelijk het ontslag weigerde van gevangenen wegens het
geloof, welke voor de invoering der moderatie in hechtenis waren geraakt, - eene
opvatting, welke ook de Prins van Oranje te Antwerpen had voorgestaan.
o

3 . Slechts in het algemeen wist men, dat Lier tot de steden

1)

In de Spaansche tekst der beschuldigingen tegen Egmont en Hoorne, waarover later, komt
het volgende voor: ‘A VIII de Abril antes de Pascua el Conde d' Egmont, Principe d' Oranges
y Conde de Hornes tomaron en su salvaguardia y protection á los confederados con promesa
que no les seria dado molestia ny querela alguna agora, ny en lo porvenir, por causa de la
religion ny inquisition, pero si se accontesciessen algun caso o tumulto que dellos todavia
ternian el conoscimiento los nobles confederados.’ Er staat echter bij die beschuldiging
aangeteekend, dat de verklaring, welke de Bloedraad in handen had, niet authentisch was,
maar ontleend aan een stuk papier zonder dag- noch naamteekening, onder de papieren van
Gilles le Clercq gevonden. Hoe die waarlijk niet toegefelijke regtbank dit bewijs beschouwde,
blijkt daaruit, dat er sedert in de beschuldigingen tegen die Heeren niet meer op werd
aangedrongen.
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had behoord, welke door de Landvoogdes tot de kwade steden gerekend werden.
Bijzonderheden waren er geene bekend en ik betreurde het, dat onder de justificatiën
hier voorhanden er geene die stad betreffende ter mijner kennisse waren gekomen.
Een paar brieven van den legerkommissaris Quarré onder de Lettres missives vullen
die gaping aan. Volgens deze moet Lier onder die steden worden gerekend, waar
de Landvoogdes het eerst door het inlegeren van garnizoenen de door haar
ondernomen reactie poogde door te zetten. Die stad treedt alzoo in de rei van
Woerden, Mechelen. Doornik, Rammekens. Voor Lier was een gedeelte der in
September 1566 door den Graaf van Mansfelt nieuw aangeworven troepen bestemd.
De Graaf van Hoogstraten en de voogd van Duffel (Willem van Merode)
ondersteunden de gilden, welke den soldaten der Landvoogdes den intogt weigerden.
Over de gesteldheid der burgerij van Lier diene het volgende tot narigt. Die stad
telde in zijn midden vele aanzienlijke burgers, welke aan de zaak der Hervorming
met hart en ziel verkleefd waren. Aan hun hoofd stond een jeugdig edelman, Marcus
Creticq, die den schout der stad, Roelof van Stakenbroek, zijnen zwager, en Claude
van Thieusieu, Heer van Belmont, zijnen schoonvader, voor de zaak der Geuzen
wist te winnen. Andere Edellieden, zooals de voogd van Duffel en Anthoine
l'Empereur, sloten zich aan dezelfde partij aan, en het was onder hunne begunstiging
niet alleen, dat de predikatiën ingevoerd werden, maar ook dat de plannen voor de
vergadering van St. Truyen werden geregeld en de besluiten voorloopig geraamd.
o

4 . Een paar brieven, tusschen de Landvoogdes en Anthony van Stralen in
December 1566 gewisseld, die als de voorboden kunnen worden beschouwd van
den storm, die later tegen hem opstak. Van Stralen, die door de Staten tot
betaalmeester voor de negenjarige bede benoemd was, verontschuldigt zich
beleefdelijk, dat hij in de betaling der garnisoenen nog niet kan voorzien, dat daartoe
de opname van eene som van 40 of 45000 guldens noodig is, voor de betaling van
welker interessen hij gereed is in te staan. Het antwoord der Landvoogdes is van
verbolgenheid vol. Zij noemt zijne verontschuldigingen ‘fort impertinentes’, beschuldigt
hem van opzettelijk pligtverzuim en eindigt: ‘si dés-
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té

ordre, inconvénient ou aultre desservice de sa Ma en advenoit, nous aurons juste
cause de l'imputer à vous et nous en excuser où il appertiendra à vostre charge.’
Het ongenoegen der Landvoogdes laat zich uit hare verlegenheid verklaren.
Noircarmes stond op het punt om zijne groote onderneming tegen Doornik en
Valenciennes uit te voeren, en het welslagen hing af van de gereede betaling der
benden, welke of nieuw aangeworven waren of uit andere garnisoenen moesten
geligt worden. Toen ter tijd was Van Stralen reeds verdacht van met de
opstandelingen te heulen. Wat van de gezegde correspondentie de uitslag was,
weet ik niet. In Januarij 1567 bevond zich Van Stralen in persoon te Brussel. Hij
schijnt die gelegenheid te hebben te baat genomen, om zich te zuiveren van de,
zoo hij beweerde, onregtmatige inblazingen, waarmede men te zijnen opzigte de
ooren der Landvoogdes had opgevuld; het schijnt, dat het hem gelukt zij de gunst
der Landvoogdesse te herwinnen, door het verdrag der stad Antwerpen met haar
en het binnenlaten der troepen van Mansfelt te bevorderen. Dit althans waren de
gronden, welke sedert Van Stralens broeder, nadat deze reeds drie maanden in de
gevangenis had gezucht, ten zijnen voordeele aanvoerde in het rekwest, door hem
ingediend op het oogenblik, dat de Landvoogdes gereed stond het land te verlaten.
Dit verzoekschrift, insgelijks onder de Lettres missives opgenomen, werd gunstig
beantwoord; de Landvoogdes herinnerde zich de diensten van Van Stralen en
beloofde die te zullen laten gelden bij den Koning of waar het elders mogt noodig
zijn. Ziehier intusschen, hoe van eene andere zijde de diensten, waarop zich Van
Stralen beroemde, werden beschouwd en door welke vooroordeelen de Hertog van
Alva tegen hem moest ingenomen zijn. In een brief van Granvelle, uit Rome in Julij
1)
1567 aan den hertog geschreven , staat: ‘Scrive me (el Presidente Viglius) que
hasta aqui en Anversa se ha hecho muy poco, y no le pareçe que se atiende deveras
a lo que convenia y dize que Stralla ha hallado forma de gañar el credito y por su
voto y voluntad passa todo quanto en Anversa se haze, haviendo el tenido gran
d

parte en muchas cosas que se han hecho en deservizio de su Ma ansi en los
estados de Brabante

1)

Corr. de Granvelle, Il 519. (U.)
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como en la dicha tierra de Anversa en laqual era lugarteniente del Principe de
Oranges y en su ausentia mandava, quando se començaron los tumultos en Anversa
1)
y se saqueavan las yglesias.’ .
o

5 . Onderscheidene brieven betreffen den eed, welken de Hertogin van Parma
in het laatst van December 1566 van alle edellieden en van alle openbare
ambtenaren vorderde. Een viertal brieven werd daarover met Egmont gewisseld.
Hij had in de tegenwoordigheid der Landvoogdes de gevorderde verklaring afgelegd;
maartoen deze hem daarvan akte toezond en zijne onderteekening vorderde,
weigerde hij die, ofschoon hij bij zijne weigering de sterkste betuigingen van
aanhankelijkheid aan den Koning voegde. De Hertogin hield vol en zond hem behalve
de acte, zooals zij door de ridders van de Orde was geteekend, nog twee andere
in blanco, welke de Graaf kon invullen van waar en van wanneer hij wilde. Egmont
deed het niet, onder, ik weet niet welk, onbedui dend voorwendsel: hij wilde het
doen in tegenwoordigheid zijner Ordebroeders in het algemeen; hij zou over veertien
dagen te Brussel komen en het dan doen; zijn uitstellen had geen ander doel dan
om des te beter te doen (!) alles, wat men van hem verlangen zou; indien de Hertogin
in dien tusschentijd aan den Koning schreef, kon zij Zijne Majesteit wel verzekeren,
2)
dat hij Egmont het zou doen, enz. . Men ziet, het is ellendig; maar wat is niet ellendig
aan den gevierden held van St. Quentyn, voor welken de Belgische Aca-

1)

2)

Ik heb dien brief gekopyeerd uit een handschrift der Bibliothèque de Bourgogne, hetwelk
oorspronkelijk uit drie foliobanden bestond, waarvan echter thans slechts twee voorhanden
zijn. Het handschrift bevat brieven van en aan den Kardinaal Granvelle. De meeste echter
zijn na 1570 geschreven en over het geheel van geringe beteekenis. Behalve den hier
aangehaalden brief, hoofdzakelijk met het doel geschreven om Viglius als raadsman aan den
Hertog aan te bevelen, heb ik aan dien bundel nog een anderen zeer uitvoerigen brief van
den Kardinaal aan den Hertog ontleend. Hij is van den 16 Mei deszelfden jaars en strekt ter
gelukwensching van den Hertog bij zijne aankomst in Italië. De inhoud is voorts een zaakrijk
en uit Granvelles oogpunt juist overzigt van den toestand der Nederlanden. De brief bewijst,
hoe goed en hoe naauwkeurig de Kardinaal door zijne aanhangers van alles, wat er in de
Nederlanden voorviel, werd onderrigt.
Van de brieven, door mij bedoeld, zijn er sedert ik dit verslag opstelde drie uitgegeven door
den Heer Gachet in zijn Rapport trimestriel à la Commission royale in het Compte rendu de
la Commission royale d' histoire, T. XV No. 2. Een dier brieven is echter zeer onvolledig
medegedeeld, daar de anders zeer bekwame uitgever zich de moeite niet heeft getroost het
schrift, dat uitgewischt, maar geenszins onleesbaar is, op te halen. (Men bedenke bij deze
noot, dat de schrijver dit rapport in 1848 stelde, maar eerst in 1851 overschreef. U.)
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demie een standbeeld dreigt op te rigten? Het zij zoo, mits het als St. Denys het
hoofd in de hand, ten minste niet op zijne plaats drage!
Veel hooger stel ik Hoorne, wat hoofd en karakter betreft; men weet, dat hij eerst
spade tot het doen van den eed zich liet bewegen. Granvelle schrijft in den brief,
waarvan ik in de aanteekening gewaagde, dat Robles en de Gravin van Mansfeld,
Hoorne's behuwdzuster, hem daartoe niet dan met moeite hadden overreed. In de
Lettres missives vind ik geene brieven van de Hertogin noch van Hoorne, die op
zijnen eed betrekking hebben, maar wel over den eisch, dat de Graaf de
manschappen zijner bende van ordonnantie allen en elk in het bij(zonder) zulk een
eed mogt afnemen en tevens er op aandringen, dat zij zich van elke andere
verbindtenis zouden ontslaan. Hoorne gaf met zijne gewoone norscheid ten antwoord:
dat zijne bende regt had van klagen over het mistrouwen, dat de Landvoogdes haar
betoonde, en dat overigens de Landvoogdes, had zij zulk een oogmerk, liever een
commissaris van de monstering aan hen had te zenden. De Landvoogdes hield
aan: Hoorne vermoeide zich niet, maar zond van den huize Weert het bevel der
Landvoogdes aan zijnen luitenant. Zooals de meester, zoo de dienaars. De mannen
van wapenen boden aan eene algemeene verklaring te doen, dat zij den afgelegden
t

eed aan zijne Ma . zouden gestand doen tot in Junij aanstaanden, wanneer hun
diensttijd verstreken was, maar dat zij aan geen nieuwen eed zich dachten te
onderwerpen, noch eenige persoonlijke verklaring elk voor zich te geven. Hoorne's
luitenant, Bernard van Merode, heer van Rummen, zond eene afzonderlijke
verklaring, waarbij hij den gevergden eed stellig weigerde en zijn deelgenootschap
aan het verbond der Edelen erkende, met bijvoeging dat hij voornemens was met
dezen te leven en te sterven tot dienst Zijner Majesteit en heel des vaderlands.
Eene standvastigheid als die van Rummen was in die dagen zeldzaam; meest
allen, zelfs Brederode en Culemburg, lieten zich tot het doen van den eed bewegen.
De Lettres missives voegen bij de lijst der wankelmoedigen den naam van nog
eenen der hoofden van het bondgenootschap: George de Montigny, heer van
Noyelles, die in handen van Rassenghien den verlangden eed af-
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legde en op hoop van vergiffenis het verbond den rug keerde. Onder de weinigen,
die bedenking maakten, behoort met eere de Stedehouder der leenen van Braband,
Jan de Mol, heer van Oetingen, een vriend en beschermeling des Prinsen van
Oranje, vermeld te worden. Ten minste onder de Lettres missives treffen wij van
hem een rekwest aan, waarbij hij het in strijd met zijne voorregten noemt, dat hij
zulk eenen eed in handen van de Commissarissen door de landvoogdes daartoe
benoemd zou afleggen, als zijnde hij dit alleenlijk aan den Koning zelven of diens
algemeenen stadhouder verschuldigd.
o

6 . Ik zal slechts met een enkel woord reppen van een twintigtal brieven van
Noircarmes, welke onder deze Lettres missives verdwaald zijn. Wanneer ik over de
correspondentie met Doornik zal spreken, zal ik gelegenheid hebben (een en ander)
over dien persoon, welke in het jaar 1567 een hoofdrol speelt, mede te deelen. De
brieven, thans bedoeld, hebben betrekking tot zijne handelingen bij het leger, dat
in Noord-Braband gevormd werd om het steeds wederspannige 's Hertogenbosch
te bedwingen. - Eene enkele bijzond erheid, die van geen dadelijk historisch belang
is. Met de meeste minachting spreekt Noircarmes van de krijgsrusting des bisschops
van Luik; Maaseyk, meent hij, heeft zich aan zijnen wettigen heer onderworpen,
alleenlijk uit vrees voor het leger des Konings, dat in den omtrek van Maastricht
stond. In het gansche land, schrijft Noircarmes, waren slechts drie kanonnen te
vinden en daaronder geen enkel dat deugde. Een groot verschil, voorwaar! met
onze dagen, waarin Luik gansch Europa uit zijne geschutgieterijen voorziet!
o

7 . Eenige brieven hebben tot de onderneming en de nederlaag van den broeder
van Marnix van St. Aldegonde, den Heer van Tholouse, betrekking. Zij zijn van
Servaes van Steelandt, den beruchten Spaanschgezinden baljuw van het land van
Waes, van Quaderebbe, van Beauvoir, en onder die des laatsten zijn officieel berigt
van deze gebeurtenis, zooals hij het aan de Hertogin van Parma zond. Het verhaal,
door Strada van dit voorval gegeven, wordt daardoor van eenige onjuistheid
overtuigd. Tholouse kwam niet, zooals Strada vermeldt, in de vlammen eener schuur
om, waar hij zich tot het uiterste had verdedigd. Volgens
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Beauvoir werd hij in honderd stukken gehouwen, ondanks de losprijs van twee
duizend kroonen, welke hij voor zijn leven bood. Eene andere bijzonderheid is deze:
Beauvoir naderde Oosterweel stillekens met opgerolde vendels. Het Geuzenleger,
dat zijne manschappen zag naderen, juichte van vreugde en heette ze met luide
kreeten welkom. Zij meenden, dat het de hulptroepen uit Duitschland waren, waarop
zij rekenden. Zoo tot op zeer digten afstand van hen genaderd, deed Beauvoir
eensklaps de legerteekens ontrollen, die met een kruis gestikt waren. De
overrompeling was oorzaak van de geduchte nederlaag. Al de papieren en
geschriften van Tholouse vielen den overwinnaar in handen, welke ze aan de
Landvoogdes opzond. Waar zijn ze gebleven? Zal mij het geluk beschoren zijn, ze
nog ergens onder de acten van den Bloedraad te ontdekken? Overigens op Tholouse
en zijne onderneming zal ik later terugkomen. - Van den brief van Quaderebbe
melde ik slechts, dat zij in zeer duistere bewoordingen een voorslag bevat aan de
Landvoogdes, om den Prins van Oranje, sedert het oproer te Antwerpen hem in
gevaar des levens had gebragt, in het belang des Konings te winnen. Men sloeg
voor, dat hij ergens in Antwerpen een punt zou aanwijzen, waar men stillekens
eenige der benden van Beauvoir zou kunnen binnensmokkelen. Zijn die
onderhandelingen werkelijk aangeknoopt? Ik geloof het niet; de achterdocht der
Landvoogdes was op dat oogenblik tegen den Prins te groot, dan dat zij zich of aan
eene weigering van hem zou hebben durven blootstellen of op zijne bescheidenheid
zich hebben verlaten.
o

8 . Ik heb van de hulp gesproken, welke de Geuzen uit Duitschland verwachtende
waren: ik mag niet vergeten, dat vele brieven der onderhavige verzameling de
verstandhouding betreffen, welke zij buiten 's lands onderhielden, en dat zij
daaromtrent, zoo geene inlichtingen, toch aanwijzingen verschaffen. De brieven,
met den Aartsbisschop van Kamerijk gewisseld, zijn te dien opzigte niet zonder
belang: herhaaldelijk verzocht hij de Landvoogdes om ondersteuning en beriep zich
op de verpligting des Konings als beschermheer van zijn bisdom tegen de
ondernemingen zijner eigene onderdanen in verbindtenis met de Fransche
Hugenoten; het gevreesde en ondernemende hoofd dier partij, de heer van Genlis,
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was het vooral, welke van die zijde Kamerijk en de Nederlanden bedreigde. In het
begin van 1567 werd eene verstandhouding tusschen den Prins van Condé en de
bezetting van Hesdinfert ontdekt. Hierboven heb ik van Bernard van Malberg
gesproken, ook onder deze rubriek verdient hij voor te komen. Reeds in 1566 werd
1)
2)
hij van geheime verstandhouding met den Prins van Porcéan verdacht . In Februarij
1567 schijnt hij werkelijk het land verlaten te hebben, om in afspraak met Grave
Lodewijk van Nassau vrijwilligers in Champagne en Lotharingen te ligten en
daarmede de door Noircarmes bedreigde Geuzen ter hulp te snellen. - Andere
brieven raken vooral den Hertog van Cleve, die, niettegenstaande zijne stelligste
verzekering van trouw en van goede nabuur- en bondgenootschap, evenwel door
de uitlatingen der Geuzen meer dan eens in kwade faam werd gebragt. In December
1566 zond de Landvoogdes den commies van financien, Albert van Loo, derwaarts
om op den Hertog een wakend oog te houden. Van eene dergelijke zending des
Heeren van Sweveghem, weinig tijds vroeger, heeft de Heer Gachard ons het verslag
medegedeeld in zijne meermalen aangehaalde verzameling (ald. p. 468 en 469).
o

9 . Zeer vele der stukken, onder de onderhavige rubriek te vermelden, hebben
betrekking tot de reeds destijds onder het bestuur van Margaretha van Parma
aangevangene processen tegen de hoofdbewerkers der beroerten. Zij leveren de
voorboden dier vervolgingen, welke eigentlijk eerst door den Bloedraad in volle
werking kwamen; maar toch zag zich ook de Landvoogdes vooral sedert de komst
van Alva gedwongen, straffer te zijn dan vroeger. Door haar reeds werd de
kennisneming over de voorgevallene onlusten aan den gewonen regter onttrokken
en aan bui-

1)
2)

De prins van Porcéan is Antoine de Croy, prins van Chateau-Porcéan. (U.)
De brief daaromtrent, door den Luxemburgschen raadsheer Martini Stella aan de Landvoogdes
geschreven, is niet minder om zijnen inhoud, dan als proeve van cryptographie merkwaardig.
De Nederlanden heeten er: Frankfort, de Koning van Spanje: Messire Antonio Fugger, die
van Frankrijk: le caissier, Catherine de Medicis: la boutiquière, de Admiraal Coligny: le
controlleur, de Maarschalk van Montmorency: le notaire, het nationaal concilie: la chambre
des comptes, Parijs: la bourse, de Godsdienst: la marchandise, het Evangelie en de eere
Gods: le traficque et compaignie, de mis waarnemen: porter draps de soie, het avondmaal
houden: faire banqueroute, de Doctoren in de Godgeleerdheid: ouvriers du laine, de
Hugenootsche predikanten: cardeurs de soie.
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tengewoone commissarissen opgedragen, en het vonnis van verbeurdverklaring
door hen uitgesproken werd voor geldig verklaard door het geheele land en voor
iedere regtbank. - Een zeker aantal brieven betreft de nalatenschap des Markgraven
van Bergen. Men vindt daaronder den brief, waarbij Manteville gelast wordt zich
met zijne manschappen in het kasteel van Bergen op Zoom te werpen; den brief,
waarin zich de Landvoogdes bij de Markgravin over dat bedrijf verontschuldigt, brief gekenmerkt door de onopregtheid der Italiaansche, aan welke wij anders de
eer moeten geven, dat zij alleenlijk de uitvoerster van de bevelen des Konings is
geweest, welke zij in haar eigen schrijven aan den Koning onbewimpeld afkeurde.
Merkwaardig daarentegen zijn de klagten der ongelukkige Markgravin over haren
hulpeloozen toestand, sedert zich vreemde meesters in het eigendom haars
overledenen mans hadden gevestigd. - Eindelijk moet ik inzonderheid vermelden
eene menigte stukken van de hand des zoozeer beruchten Jacob Hessels. De
bekende overlevering omtrent zijne slaperigheid en domheid wordt door die stukken
afdoende wederlegd. Immers de meeste ontwerpen der verhooren voor de
commissarissen der Landvoogdes, zooals later die van den Bloedraad, zijn door
hem eigenhandig opgesteld en hij schijnt inderdaad het bezielend beginsel dier
aanvankelijke vervolging te zijn geweest. Een der gewigtigste stukken van zijn hand,
zijn de vraagpunten voorgelegd aan de Edelen, welke door Aremberg omstreeks
Friesland gevangen, sedert naar Vilvoorden en van daar naar het schavot werden
gesleept. Reeds op zich zelve bragten zij mij op het spoor van onbekende en toch
belangrijke bijzonderheden; doch eerst door het ontdekken der papieren van den
Raad van Beroerten heb ik ze in al den omvang van hare beteekenis op prijs leeren
stellen. Ook de verhooren van den ongelukkigen graaf van Egmont zijn blijkens zijn
hier voorhanden handschrift door Hessels opgesteld. Over een en ander zal ik
naderhand gelegenheid vinden om uitvoeriger mededeelingen te doen.
o

10 . Eindelijk bevatten de Lettres missives de laatste regeringshandelingen van
Margaretha van Parma. Uit een historisch oogpunt zijn die van weinig belang. Haar
invloed zwichtte geheel en al voor dien van Alva en zij zag zich vernederd, in opent-
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lijke akten haren naam te leenen aan maatregelen, waarvoor haar goedvinden niet
eens gevraagd was. Alva deelde haar kortweg mede ‘la provision, qu'il avoit donnée
à tout par advis de ces Seigneurs estans icy’; het zijn de bewoordingen uit eenen
den

brief van Alva van den 5 November 1567, en met deze verklaring was alles
afgedaan. Omdat die brieven tot aanvulling strekken van het door mij te Weenen
afgeschreven register, hetwelk de briefwisseling der Landvoogdes met den Hertog
van Alva bevat, heb ik van de meeste hier voorhanden uittreksels gemaakt of
aanteekening gehouden. Hoe onbelangrijk zij ook uit een staatkundig gezigtspunt
wezen mogen, bewijzen zij echter, dat de Landvoogdes hare goede zijde had en
voor hare beproefde dienaars, zooals Mansfeld en anderen, het beste wilde. Ik heb
uit een dier brieven de volgende bijzonderheid op te teekenen. De overlevering wil,
dat de oude Van Mansfeld zijnen zoon, den sedert zoo beroemden held uit den
Turkenoorlog, door een wenk hebbe te kennen gegeven, dat hij zich voor de wraak
des Hertogs had te hoeden, en dat de zoon slechts door eene tijdige vlugt na het
eerste gehoor het lot van Egmond, Hoorne en Van Stralen zij ontkomen. Ik kan niet
ontkennen, dat Karel van Mansfeldt terstond na de komst des Hertogen Brussel
hebbe verlaten: misschien heeft hij zich niet eens daar vertoond; maar hij begaf zich
naar Luxemburg, en eene nieuwe overijling dreef van daar den vurigen jongeling
de wijde wereld in. In een twist stak hij dienzelfden Provoost van Ivoix overhoop,
welke ons in de Archives etc. des Heeren Groen van Prinsterer als een verbitterde
1)
vijand der Geuzen is afgeschilderd . Ten gevolge van een en ander bleef de jonge
Mansfelt een tijd lang uitlandig en alzoo buiten bediening. Zijne betrekking bij de
bende van ordonnantie zijns vaders werd waargenomen door een Luxemburgsch
edelman, Messire de Bettembourg. Alva namelijk had zich ten regel gesteld, alle
edelen, welke het verbond hadden geteekend, ook al hadden zij naderhand aan de
zaak des Konings de gewigtigste diensten bewezen, uit de benden van ordonnantien
2)
te doen schrappen In 1568

1)
2)

Zie Groen van Prinsterer T. II p. 210, 230. Zijn naam, aldaar niet vermeld, was: Didier de
Pouilly, gezegd Novion.
Hiernaar is te wijzigen wat de beroemde en geleerde O.Z. van Haren ietwat ligtvaardig
beweerde bij Te Water Verbond der Edelen III Deel bl. 263, dat voor de slag op. de Zuiderzee
door Alva niemand ongestraft is vrijgelaten, van wien het bekend was, dat hij aan de
confederatie had deelgenomen. De geschiedenis bewijst, dat vele teekennars van het verbond
lijf en goed behielden; doch de voorwaarden waren vernederend. Ingedaagd door den
Bloedraad, lieten vele zich ten bepaalden tijde door eenen zaakgelastigde vertegenwoordigen,
die wat ter hunner ontschuldiging diende overlegde en rekwest indiende, ten einde vergiffenis
te verwerven. De apostille op zulk een rekwest was gewoonlijk deze, dat de ingedaagde
binnen een kort tijdsbestek sub poena convicti had in te leveren eene omstandige verklaring
omtrent het aandeel, dat hij aan het verbond had gehad, een bewijs, dat hij het land niet
verlaten noch wapenen tegen den Koning gedragen had, eindelijk eene naauwkeurige opgave
van alle zijne inkomsten en bezittingen, baten en lasten. De hoofdredenen van
verontschuldiging waren deze: dat men door anderen verleid zijnen naam geteekend had
(het is beschamend te zien. hoevele Edelener er voor uitkwamen, dat drinkgelagen en
dronkenschap de aanleiding geweest waren tot hunne onvoorzigtigheid), - ten tweede, dat
zij, zoodra zij gezien hadden dat het bondgenootschap met den dienst des Konings in strijd
was, daarvan waren teruggetreden, - eindelijk dat zij altoos als goede katholijken hadden
geleefd, en hierbij speelden de verklaringen der biechtvaders een gewigtigen rol. Een ander
middel van rehabilitatie voor sommige onderteekenaars van het verbond was het aandeel
nemen aan den kruistogt des Graven van Aremberg, op het einde van 1567 tegen de Fransche
Hugenooten ondernomen. Het was eene ware bedevaart. Op deze wijze ontgingen twee
Dassa's het vonnis, dat hunnen broeder Hieronymus trof. Overigens is, wat ik mededeelde
omtrent de uitmonstering der verbondene edelen uit de benden van ordonnantiën, op eenen
brief van Alva aan den Graaf van Mansfeldt gegrond.
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trachtte de oude Mansfeldt zijnen zoon in den dienst des Konings te herstellen, en
Alva zijnerzijds beloofde hem te zullen gebruiken. Maar de vader zelf was bij den
Hertog in de blijkbaarste ongenade: zijne aanbeveling kon op geen gunstigen uitslag
rekenen; dat zij desniettemin plaats vond, bewijst dat Karel van Mansfeldt ten minste
niet voor zijne persoonlijke zekerheid hebbe te vrezen gehad.
Toen ik vroeger de Justificatiën der steden tot het voorwerp eener meer oplettende
beschouwing maakte, had ik mij daarmede een bijzonder doel voorgesteld. Ik bragt
ze namelijk in verband met het stelsel, dat ik hierboven ontwikkelde en waarvan
elke dag, aan het onderzoek der oorkonden besteed, mij nieuwe bevestiging schonk.
Ik wendde het oog af van de kabalen des hofs, van den strijd over de privilegiën,
van de eerzucht der aanzienlijke Heeren, van het verbond der Edelen zelf, waarvan
men veel te veel ophef heeft gemaakt, geenszins omdat ik den invloed dier oorzaken
op den loop der zaken wilde miskennen, maar omdat ik ze buiten staat achtte zulk
eene omwenteling te bewerken als sedert het jaar 1566 losbrak. Veel meer meende
ik in de vooral intellectuele
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ontwikkeling eener magtige burgerij, waarvan ditmaal het Calvinisme vorm en leus
was, de beslissende oorzaak van al het gebeurde te ontdekken. De werkzaamheid
dier oorzaak was als een brand-en middelpunt in de consistoriën vereenigd. Over
de onderhandelingen van deze met de onderscheidene stedelijke regeringen, hun
aanvankelijke zegepraal en vervolgens over de werking dier reactie, waardoor het
vroeger snel gewonnene even snel weder verloren ging, ziedaar waarover ik van
de Justificatiën opheldering verlangde en verwachtte. Twee dier Justificatiën hebben
het licht gezien. Die van Mechelen werd, doch zonder de bijlagen, in de Mechelsche
kronyk of Almanak voor het jaar 1770 door d'Azevedo, die van Audenaerden voor
1)
weinige jaren door den Heer Van der Meersch (Gent, 1842) in het licht gegeven .
Grootendeels zijn uit gelijken of verwanten bron geput de Stedelijke eeuwgetijden,
in de vorige eeuw vooral door Zeeuwsche geleerden - 's Gravesande, Te Water,
2)
Van der Sloot - opgesteld . Men kan daarnevens vermelden de Extraits des registres
des consaux de Tournai, in 1846 te Brussel door den Heer Gachard uitgegeven.
Eene inzage dezer aangehaalde schriften is voldoende, om ieder van de
belangrijkheid van hun onderwerp te overtuigen. Wat ik, alvorens het inzenden
mijner vroegere memorie, van de stukken betreffende Doornik, Ronssen (Renaix)
en vooral's Hertogenbosch had gezien, hield (bij) mij de lust levendig, dergelijke
bescheiden omtrent de andere steden der Nederlanden te onderzoeken. Van daar
dat ik de Justificatie der toenmaals aanzienlijkste stad der Nederlanden, Antwerpen,
o

onder handen nam. Bor had deze bij uitsluiting vermeld: I Dl. f 149 vs. 150. Deze
remonstrantie, door Schout, Burgemeesteren en Schepenen in Januarij 1568 op
uitdrukkelijk bevel des Hertogs van Alva ingeleverd,

1)

2)

Bij de uitgegevene justificatiën heb ik nog die van Middelburg te voegen. Zij is te vinden in
Quintyn Weytsens Naauwkeurig verhaal van de aanstelling van N. de Castro tot eersten
Bisschop van Middelburg (1561), in het laatste gedeelte der vorige eeuw uitgegeven. (Leyden,
1757. U.) Dat stuk was mij onbekend, toen ik het nevenstaande schreef. (Nam. in 1848; de
noot is blijkbaar uit 1851 .U.)
A. 's Gravezande, Tweede eeuwgedachtenis der Middelburgsche vrijheid enz. (1774). - Aug.
van der Sloot, Tweehonderdjarige gedagtenis der verlossing van Middelburg (1774). - J te
Water, Tweede eeuwfeest... binnen Vlissinge (1772). - Redenvoering ter blijde 2e
eeuwgedachtenisse.... voor Goes en Zuidbeveland (1777). (U.)
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heeft, volgens de erkentenis der remonstranten zelve, den schijn ‘van lanck ende
prolix te zijn’. Ik zal de laatste zijn, om die grieve te verontschuldigen. Ik doe het te
minder, omdat ik mij in mijne verwachtingen te leur gesteld vond; omdat ik namen,
waarnaar ik gezocht had, nergens aantrof: een enkel woord omtrent Modet en Taffin,
Marco Perez eenmaal vermeld, van Gillis le Clercq, Jean Soreau en Ferdinand de
Bernuy geen gewag in het geheel.
1)
Een enkel woord moge die justificatie nader leeren kennen . Ware zij in ons
gewoon octavo-formaat gedrukt, zij zou een boekdeel van 150 à 180 bladzijden
uitmaken. Zij is verrijkt met de kopyen der originele stukken, daarnevens
overgegeven. Die stukken zijn ten getale van ongeveer drie honderd. Behalve die,
welke niet verdienen gedrukt of herdrukt te worden, behoort men daarvan af te
trekken die stukken, welke reeds door Bor zijn uitgegeven, die welke de Heer
Gachard als aanhangsel tot zijnen herdruk der: Défense de Messire Antoine de
Lalaing, Conte de Hocstrate, in de verzameling der Bibliophiles de Mons (Mons,
1838) heeft aan het licht gebragt, zijnde meest brieven tusschen Margaretha van
Parma en den Graaf van Hoogstraten gewisseld, en eindelijk de brieven van
Margaretha van Parma aan den Prins van Oranje en wederkeerig, welke dezelfde
geleerde op dit oogenblik voor de pers in gereedheid heeft. Wie in een en ander
veel nieuws zoekt, zal bedrogen uitkomen. Het algemeene is met uitvoerigheid door
Bor geleverd en was zelfs bij vroegere schrijvers te vinden. Tot op den beeldenstorm
toe heeft Van Wesembeke alles in bijzonderheden opgeteekend; kleine feiten zijn
door den schrijver van het Antwerpsch Cronijkjen, hoezeer uit een eenzijdig
standpunt, der nakomelingschap medegedeeld geworden.
Antwerpen, heet het gewoonlijk in onze geschiedenis, was de stad, van waar de
Hervorming uitging, en dit bewerende denkt men aan 't verblijf van Brederode te
dier stede, aan de graspreken, zooals de onsterfelijke prent van Jan Luyken ons
die heeft

1)

Gachard heeft er vrij wat uit medegedeeld in de noten bij zijne Préface op t. II der
Correspondance de Guillaume le Taciturne, - ook Van Vloten het een en ander in Nederlands
opstand tegen Spanje, 1564-1567. (U.)
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afgebeeld, aan den beeldenstorm, die meer dan elders daar gerucht maakte en
waarvan de plundering der schoone hoofdkerk eene der beruchtste episoden is,
aan de bewindvoering des Prinsen van Oranje en des Graven van Hoogstraten,
aan het oproer in de Meire en den ondergang van het Geuzen-leger bij Oosterweel.
De justificatie echter bewijst, dat wij aan Antwerpen in de geschiedenis onzer
omwenteling den rang van hoofd- en moederstad niet kunnen toekennen. Antwerpen
was door het aantal en vermogen zijner bevolking voor de Nederlanden wat destijds
Parijs voor Frankrijk was: het brandpunt, waarin alles weerkaatste en gloed sloeg,
wat elders ontvonkt was; maar de vaste zetel tevens eener behoudende, eener
belangzieke (ik onderscheid beide begrippen zeer uitdrukkelijk) partij. welke den
opgaanden brand of doofde of verdeelde. Ik noem naast Antwerpen twee andere
plaatsen, en het noemen van deze zal voldoende zijn om het gezegde te staven.
Die plaatsen zijn Doornik en 's Hertogenbosch. Waar was in Antwerpen die geestdrift,
die overrompelende meerderheid, welke zich ten voordeele van staats- en
kerkhervorming in de eerste, - waar in Antwerpen die tot het uiterste gedrevene
volharding, welke zich in de tweede der genoemde steden openbaarde?
Toen ik boven beweerde, dat de hoofdoorzaak van den opstand der Nederlanden
in de Hervorming en het Calvinisme te zoeken was, bedoelde ik geenszins daardoor
de zamenwerking van andere nevenoorzaken buiten te sluiten. Ontevredenheid
eerst over de maatregelen des Konings, die de herkomstige vrijheden van steden
en gewesten bedreigden, later vrees dat de ontstane onlusten eene terugwerking
zouden uitlokken, waardoor het vreemd despotisme zou worden gevestigd, zeker
moeten die beweegredenen in aanslag worden gebragt, waar men onderzoek doet
naar de beginselen en den aard der Nederlandsche omwenteling. Dit behoudende
aristokratische beginsel deed zich bovenal te Antwerpen gelden. Den bloei en de
hoogheid der stad ongeschonden te bewaren door bevestiging der openbare rust,
en dit doel te bejagen door den zedelijken invloed der regeering en de strikte
handhaving der wetten en willekeuren, zonder vreemde tusschenkomst, 't zij eener
gewapende magt, 't zij buitengewoone maatregelen der
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landsregeering; ziedaar het stelsel, door de regeering van Antwerpen gevolgd en
waarvan ook haar justificatie uitgaat en waarop zij nederkomt. Er mogen onder de
regeering van Antwerpen eenigen geweest zijn, welke tot de nieuwe
godsdienstbegrippen eenige overhelling betoonden, het geheele ligchaam schijnt
veeleer van die begrippen afkeerig te zijn geweest. De Markgraaf van Antwerpen,
schoon hij van 't hof herhaaldelijk verwijten en bedreigingen ontving, dat hij zijn ambt
te slap waarnam, werd des ondanks door de Hervorming voor ‘koning Pharao’
gescholden en is ons in de geuzenliedekens afgeschilderd als een ‘wreed tyrant,
1)
die de Christenen heeft vervolgd en verbrand’ . Elke beweging, die de godsdienst
tot aanleiding of voorwendsel had, was tevens tegen de magistraat gerigt, en niet
minder dan de Lieve Vrouwenkerk vond zich het Stadhuis bedreigd. De justificatie
verzwijgt het niet: de schromelijke vordering, welke de beeldenstorm den 20sten
Augustus 1566 en volgende dagen maakte, was het gevolg van de vrees voor eigen
lijfsgevaar, welke Schout en Burgemeesters om het hart geslagen was. Het stadhuis
was verschanst als eene vesting en Antwerpen had zijne barrikaden, maar ditmaal
door de regeering opgeworpen, om daarachter lijf en have te verdedigen. Welke de
gezindheid der menigte jegens de regeering was, blijkt uit eene ‘Waarschouwinge’,
weinig dagen te voren (13 Augustus) aan de wijkmeesters rondgezonden. Zij werden
daarbij aangemaand zich met den Prins te verstaan: ‘omtrent zekere comploten
tusschen Madame ende de heeren der stadt, nyet alleenelick tenderende om die
predicatie te behinderen, maer oyck inzonderheyt tot bloedstortinge hunner
huysvrouwen, kinderen en dergelijcken onnoozelen meer’. Eene gelijke verklaring
legden de afgevaardigden der Consistoriën in Maart 1567 af. Zij begeerden, zeiden
zij, geen garnisoen in te nemen: ‘uuytdien zij de Gouverneurs ende Magistraat
suspect hielen, ende dat sy sorge hadden, dat men alhier garnisoenen inne zou
laten commen, omme hen doot te slaan, zooals hunne broeders buyten der

1)

o

Bedoeld zal zijn het liedeken n . X, p. 15, in het Nieuw Geuzenlied boek, bijeenverzameld
door H.J. van Lummel. De woorden luiden daar:
‘De Maregraef t' Antwerpen is eenen tyrant
Hij heeft de Christenen verdroncken en verbrandt’. (U.)
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stadt waren dootgeslagen ende als gebeurt was dien van Doornicke.’
In hoeverre wettigde de Antwerpsche regeering den ongunstigen dunk der
Calvinisten? Om die vraag te beantwoorden, herinneren wij hetgeen later gebeurde.
De Bloedraad, die onverzadelijk woedde tegen andere stedelijke regeeringen, die
bijna geenen baljuw van het jaar 1566 met vrede liet, trof, hoezeer ook de regeering
voor den schrik van den beeldenstorm had gezwicht, echter slechts zeer enkele
leden van dat ligchaam en om oorzaken buiten betrekking tot de gebeurtenissen
1)
van Augustus 1566 en Maart 67. De Markgraaf van Immerseele , de burgemeesters
Van Ursel en Berchem, de schout Dirk van der Meeren bleven op het kussen. Van
den magistraat zelven was geene enkele inwilliging aan de Geuzen geschied; die
alle stonden op rekening van den Prins van Oranje en den Graaf van Hoogstraten,
en gewoonlijk hadden beide niet enkel de regeering, maar in het gemeen alle
collegiën geraadpleegd. Wat de regeering deed, bestond in het terughouden van
enkele plakkaten, door de Landvoogdes haar toegezonden, wanneer daarin
aanleiding werd gevonden voor eene nieuwe uitbarsting der volkswoede. Het
bekende verzoekschrift der Hervormden om vrije en openbare prediking tegen
overgave van dertig tonnen gouds, werd eenvoudiglijk door de leden der regeering
aan de Landvoogdes ingezonden, zonder dat zij er kennis van gaven aan hunnen
bevolmagtigden pensionaris, die zich op dat oogenblik bij het hof te Brussel bevond,
zonder dat zij hem zelfs een afschrift, overeenkomstig zijne aanvrage, toezonden,
opdat niet, zoo hij eenig voorstel omtrent die zaak deed of zelfs op gedane vragen
antwoordde, zij daarom zouden geacht worden eenigermate als voorspraak voor
het verlangde op te treden. Voorts blijkt het uit diezelfde justificatie, dat het
inzonderheid de regering van Antwerpen was, die sedert November 1566 in
overeenstemming met de overige Staten van Brabant de schorsing der openbare
preek verlangde, en zoo het plakkaat door de Landvoogdes ontworpen niet tot
uitvoering kwam, de reden was niet te zoeken omdat men de hoofdzaak niet wilde,

1)

Jan van Immerseele, heer van Baudry, schout van Antwerpen en markgraaf van het land van
Rijen. (U.)
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maar omdat men de vrijheid der stad gehandhaafd wenschte en daarom noch van
verbeurdverklaring, als in strijd met de voorregten der stad, hooren wilde, noch van
eenig ander artikel, dat den schijn kon hebben de burgers aan den wereldlijken
regter te onttrekken en aan eene geestelijke inquisitie te onderwerpen.
Eenige beschouwingen en bijzonderheden, welke de justificatie van Antwerpen
bevat, verdienen bijzondere opteekening. In de eerste plaats kan de justificatie van
Antwerpen bijna als eene justificatie van den Prins van Oranje worden beschouwd.
Ziehier hoe zij zich omtrent dien persoon uitlaat. ‘Uuyt allen tgene des hiervooren
gededuceert is, blijct evidentlijck, dat die voirscr. Prins van Orangen, na de
brisementen te Antwerpen gekeert zijnde, alle middelen gesocht heeft om de oude
Katholicque religie ende dienst Goids in de kercken ende geestelijcke plaatsen te
conserveren ende te restitueren, ende de sectarissen daeruuyt te houdene ende
mede de stadt te stellene in ruste ende vrede, ende die te houdene in de obedientie
t

van zijne Ma . ende d'ingesetenen in goede politicque vereeninge totter tijt anderssins
t

bij zijne Ma . naerdere daerinne ware versien; hebbende nae de gelegentheyt van
den tijde moeten tracteren met die van der nyeuwer religien zekere diversse puncten
ten eynde voirscr., ende dairaff hare Hoocheyt geadverteert wesende ende haer
gesonden copie van denselven tractaten, soe aengegaen met die Calvinisten als
Confessionisten mitsgaders de geboden dienaengaende gepubliceert, en heeft haar
Hoocheyt midts den tijde nyet cunnen gevinden die quaet te zijne, dan alleenlijck
die permissie ende toelaten van binnen der stadt te prekene ende dexercitie van
tnyeuw fatsoen van de religie.’
Tegenover deze regtvaardiging hier van den Prins van Oranje, en elders in bijna
gelijken vorm van den Graaf van Hoogstraten, staat het desaveu, dat op min of
meer ingewikkelde wijze tot tweemalen toe aan den Pensionaris Wesembeke wordt
gegeven. De eerste maal geldt het de onderhandelingen, met de Calvinisten
aangeknoopt, ten gevolge van het verzoek om vrije prediking, dat de Hervormden
in Augustus 1566 hadden ingeleverd. Men had - zeggen de remonstranten Wesembeke aan de Hervormden gezonden om te verklaren, ‘dat men hunne
supplicatie
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dien van den collegio soude communiceeren, zonder den voirscr. Wesembeke
eenigen last gegeven te hebben yet meer te verclaeren, gelijck oyck dienaengaende
hem bij den collegio egheenen naerderen last is gegeven.’ Een ander maal is er
sprake van het verdrag in de Meire met de Calvinisten, hetwelk de regeering
verklaarde niet dan hares ondanks en eeniglijk op advys der oudschepenen te
hebben geteekend, en ‘niettegenstaende de swarigheden die zy bevonden in de
intitulatie ende sloten, die by den Pensionaris Wesenbeke daerby waeren gevuecht.’
De strekking dier beide aanmerkingen wordt duidelijk uit het vonnis, in Mei 1568
over Wesembeke geveld, waarbij de Raad van Beroerten hem schuldig verklaart:
‘d'avoir eu secrète intelligence avecq les députez, ministres et consistoires, tant
Calvinistes que Martinistes, meismes avecq le ministre Hermannus (Moded), - aussy
sollicité vers le Magistrat d'avoir signé l'acte de l'accord, faict avecq lesd. de la
nouvelle religion et adjousté de son authorité au prohème dud. accord (contre vérité)
que ceulx de la vielle confrarie des arbalestriers auroient esté présens et consentans
aud. accord et que tous les vieulx eschevins l'avoient juré.’
Ik heb reeds boven opgegeven, dat de justificatie van Antwerpen eenige détails
van zeker gewigt voegt bij de geschiedenis van den beeldenstorm te Antwerpen:
in die justificatie is het verhaal van dit feit zeer omstandig, en het verzekert en
bevestigt ten stelligste, dat de Hervormde predikanten die ongeregeldheden hebben
aangewakkerd en bestuurd. Is dit laster en moet men veeleer Marnix, aangehaald
1)
bij Te Water Dl. I 382-383, Junius in zijn leven , en het verdedigschrift der
Hervormden bij Le Petit p. 140-161 gelooven, die op het stelligste die beschuldiging
2)
ontkennen? Ik kan het niet. Ik heb boven aangewezen het verband, dat tusschen
de Fransche en Nederlandsche Calvinisten bestond, en zeker is, dat de Fransche
Hugenoterij (eene vlugtige blik op Languets brieven staaft het) zich evenzeer in het
vernielen der beelden en het verstoren der Roomsche kerken openbaarde. Toen
Tholouze en De Hammes daags na den beeldenstorm te Antwerpen voor te dier
aanleiding gevangenen vergiffenis zochten te be-

1)
2)

Fr. Junii Vita, in: Gerdes, Scrinium antiq. I. (U.)
Zie hiervoor p. 54. (U.)
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werken, verzekerden zij volgens de justificatie, ‘dat het ghetal van denghenen, die
daerinne consenteerden ende advoyeerden, zoo groot was ende daeronder oyck
waeren verscheyden van qualiteyten, dat zoe verre zy tselve wisten, daeraff
verwondert ende verscroomt zouden wesen.’
Bor en andere schrijvers hebben gemeend, zonder in verdere bijzonderheden te
treden, gewag te moeten maken van eenen brand, welke in Februarij 1567 in het
Minderbroeders-klooster uitbrak. De oorzaak, waarom zij op dit feit nadruk legden,
was omdat men ten hove dien brand als moedwil beschouwde en als eene
aanleiding, door de Calvinisten voorbereid om nieuwe onlusten te doen ontstaan.
De justificatie rechtvaardigt de Calvinisten: de onderzoekingen op bevel der
Landvoogdes gedaan, hebben tot resultaat, dat de brand aan toeval of
onvoorzichtigheid toe te schrijven zij, en geenszins, zooals Alva en zijn Bloedraad
sedert als bewezen hebben aangenomen, aan kwaadwilligheid.
Weinig levert de justificatie op ter verklaring van den nog altoos duisteren aanslag
op Walcheren, door Tholouze en eenen anderen edelman Neufville (tot op den
1)
huidigen dag weet ik niet regt, wie deze is ) beraamd. Twee gebeurtenissen echter
gebiedt zij wel te onderscheiden. De eerste krijgswerving, door onze historieschrijvers
medegedeeld en op rekening van Van der Aa gesteld, stond met de onderneming
tegen Walcheren in geen onmiddellijk verband. De Prins heeft waarschijnlijk met
die wervingen oogluiking gebruikt en is voor de veiligheid der Edelen, die daarvan
de aanleggers waren, in de bres gesprongen. Zonder belemmering zijn de
geworvenen uit Antwerpen afgetrokken en hebben zich bij Brederode gevoegd en
gedeeltelijk aan dezen opgedrongen. Van latere dagteekening was de onderneming
van Tholouze, welke tegen het uitdrukkelijk gebod des Prinsen en der regering van
Antwerpen plaats had en welke de Hertogin niet ten onregte in eenen harer brieven
openbare rebellie noemde. Naar mijne meening is de Prins van alle dadelijk aandeel
daaraan vrij te spreken. De toeleg van Tholouze was geheel van Antwerpschen
oorsprong, op kosten en door de bijdragen der Ant-

1)

Misschien is het de predikant. (U.)
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werpsche Calvinisten tot stand gebragt, en deze waren op dit oogenblik op den
Prins zelven misnoegd, omdat hij bij het beletten der openbare prediking zich aan
de zijde der regering had geschaard. Toen, na het mislukken van den aanslag,
Tholouze's benden op nieuw voor Antwerpen zich vereenigden, hadden zij in
verstandhouding met de oproerigen daarbinnen geen ander doel dan de
overrompeling der stad, waarbij noch de Prins noch Hoogstraten zouden ontzien
zijn. Terwijl de Justificatie het bestaan van zulk een plan duidelijk in het licht stelt,
geeft zij tevens de stelligste verzekering, dat de Prins in overeenstemming met de
stedelijke regering al het zijne heeft bijgedragen tot den ondergang van Tholouzes
verwilderden hoop en tot den gelukkigen uitslag van de onderneming van Beauvoir.
Eer ik van de justificatie van Antwerpen afstappe, moet ik aanmerken, dat onze
historieschrijver Bor de meeste bijzonderheden daarin vervat heeft opgenomen, dat
men zelfs tot in enkele uitdrukkingen volkomen overeenstemming tusschen zijn
verhaal en die justificatie aantreft. In andere punten, bepaaldelijk wat de officiële
stukken door hem medegedeeld betreft, schijnt hij eene Fransche bron te hebben
gevolgd. Die akten toch, zooals zij door hem zijn geboekt, zijn juist wat den inhoud,
niet wat de bewoordingen betreft. Herhaaldelijk geeft Bor een synoniem voor de
uitdrukking in het oorspronkelijke, 't zij plakkaat 't zij verdrag, gebezigd. Ik maak
deze opmerking, omdat zij tot de nadere kennis van de bronnen onzes uitvoerigsten
en getrouwsten geschiedschrijvers eene bijdrage kan leveren.
Van de justificatie van Antwerpen is de overgang tot de aangelegenheden van
Doornik geleidelijk. De laatste stad was de wedergade der eerste met dat
onderscheid, dat gelijk Doornik voor Antwerpen onderdeed in uitgestrektheid en
magt, zij boven de andere uitmuntte in kragtigen en volhardenden ijver voor de zaak
van gewetensvrijheid en hervorming. Ik had vroeger een register gecollationneerd,
getiteld: Brief discours des choses passées en l'an quinze cent soixante six durant
les presches des sectaires, assemblées illicites, sacagemens des Eglises et lieux
religieux, troubles, esmotions populaires et aultres désordres, advenues en icelle
ville. Naar alle waarschijnlijkheid was dat vertoog, hetzij
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aan den Raad van Beroerten, hetzij aan de commissarissen, door Margaretha van
Parma naar Doornik gezonden, ingeleverd. In de meeste opzigten komt het overeen
met het register, waarvan de Heer Gachard had gebruik gemaakt bij zijne Extraits
des registres des consaux de Tournai (Brussel 1846), bepaaldelijk van bl. 77 aldaar
en vlgg. Het Brief discours bevat echter menige bijzonderheid, door den Heer
Gachard niet vermeld en welke ik meende te moeten opteekenen; daarentegen is
het zeer onvolledig met opzigt tot de gebeurtenissen van November en December
1566 en met het jaar 1567 neemt het een einde. Overtuigd als ik was van het groot
gewigt van Doornik in de schaal der Nederlandsche aangelegenheden, heb ik mij
gehaast de verschillende cartons te doorloopen, waarin ik eene Correspondance
de Tournai aangewezen vond. Zie hier den materiëlen omvang der stukken, door
mij aangeteekend of verzameld.
15 stukken van de jaren 1561, 62, 63, behelzende brieven, tusschen de regering
van Doornik, den bisschop Karel van Croy, den stadhouder Montigny, den raadsheer
Assonleville en de Landvoogdes gewisseld.
18 brieven in het jaar 1564 tusschen de regeering, den Bisschop en de
commissarissen, benoemd ter zake van de godsdienst (surrogués sur le faict de la
religion), gewisseld.
10 brieven van het jaar 1565 van Margaretha van Parma, de regering van Doornik,
den stadhouder Montigny en de bovengenoemde commissarissen.
Het jaar 1566 leverde daarentegen niet minder dan zeventig brieven, het jaar
1567 tot in de maand Julij vijf en zestig brieven op; schrijvers zijn Margaretha van
Parma, de regering van Doornik, Jan de Chasteler, heer van Moulbais, Philips van
Lannoy, heer van Beauvoir, Noircarmes en Jan van Croy, graaf van Roeulx.
Het blijkt uit deze opgave, dat voor de eerste beroerten, waarvan in 1563 Doornik
het tooneel was, weinig opheldering hier te verwachten is. De brieven der
buitengewoone commissarissen en van Assonleville betreffen grootendeels enkele
gevangenen om het geloof, en wij moeten opmerken, dat Margaretha zich over het
geheel noch lankmoedig noch toegefelijk heeft betoond. De vervolgden waren meest
bij uitsluiting Calvinisten; maar hetgeen ik
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boven gezegd heb omtrent den negatieven vorm, waarin zich dat stelsel vertoonde,
vindt hier zijne volkomene bevestiging. Slechts zeer weinige dier gevangenen hadden
de standvastigheid van martelaars, en wat moet men denken van eene burgerij,
welke, na eerst met groote luidruchtigheid de Hervorming te hebben ontvangen,
door ingelegerde krijgslieden en buitengewoone commissarissen zich zoo verre liet
brengen, dat de regeering steeds der Landvoogdes de meest geruststellende
verzekeringen omtrent de onderworpenheid der ingezetenen en hunne verkleefdheid
aan het oude geloof gaf, terwijl nogtans weinig maanden later een nieuwe storm
opstak, die de gansche stad in beweging bragt en bijna ten eenenmale aan de
gehoorzaamheid des Konings ontrukte? Men moet erkennen, dat de Landvoogdes
opzettelijk omtrent den toestand van Doornik is misleid geworden. De oorzaak was
deze. De Doorniksche aristokratie was over het geheel den nieuwen beginselen
toegedaan; de adel en de rijke kooplieden waren of zelve Hervormd of met
Hervormden naauw verbonden; door hunnen maatschappelijken toestand aan een
vreedzaam bezit van het hunne gehecht en weinig gereed om het aardsch belang
aan een hooger op te offeren, waren zij tevreden, zoo de inschikkelijkheid der
overheden den bodem hunner schijnbare onderwerping ongepeild liet. Hunne ware
meening echter openbaarde zich, zoodra de menigte luide had uitgesproken wat
1)
zij dacht en het voor de tegenpartij gevaarlijk geworden was, opregt te zijn . De
regering was het tegendeel van de Antwerpsche: de meerderheid was op de zijde
der nieuwe orde van zaken, zoo niet der nieuwe godsdienst. Drie bekwame
regtsgeleerden, maar tevens ijverige Hervormden, waren de ziel van alle
beraadslagingen en werden later de vertegenwoordigers van het consistorie: Nicolaas
Taffin, Gilles le Clercq en Pieter Cotrel. De kapiteins der burgerij weigerden bij

1)

Margaretha van Parma verweet hun teregt scherpelijk die onopregtheid in eenen brief van 6
Julij 1566: ‘Il n'y a riens que tant nous ayt donné de merveille, que d'avoir entendu que le
nombre des mauvais à Tournay excéderoit de beaucop les bons, estant chose bien diverse
de ce que l'on nous dict, quand pour nous persuader le licentiement des gens de guerre, mis
dernièrement dans la ville pour la quiétude d'icelle, l'on nous dict que les choses de la religion
y estiont à recoy et le peuple reduict, si que croyons plustot cecy se dire par une craincte et
timidité, que pour estre la chose ainsy; aultrement il eùt mieulx valu non seullement y laysser
ce demeurant desdicts gens de guerre, ains y remplir le nombre y mis dans le commenchement
de ces troubles.’
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het uitbarsten der onlusten bijna eenstemmig de wapenen te gebruiken ter
verstrooijing der predikatiën, en twee hunner lieten sedert bij vonnis van den
Bloedraad hun hoofd onder de bijl des beuls. Van de drie Hervormde predikanten,
die aldaar optraden, waren twee geboren Doornikers, en van deze was de beroemde
Carolus Niellius uit eene der aanzienlijkste burgerfamiliën geboortig en met eene
der aanzienlijkste vermaagschapt. De derde was een Bourgondiër, maar huwde te
Doornik eene der rijkste erfdochters. Onder de beambten van het geregt waren er
twee verdacht van gemeene zaak te hebben gemaakt met de Geuzen, en het vonnis,
waarbij de een, Passchier de la Barre, ter dood wordt veroordeeld, kent hem
medepligtigheid toe aan den beeldenstorm. De tresorier van de stad onderging een
gelijk lot; van 's konings zegelbewaarder werd de nagedachtenis veroordeeld, en
de stedehouder van den Baljuw eindelijk, zoo hem de Bloedraad na langdurige
vervolging al van de aangetijgde beschuldigingen vrijsprak, had in zijnen oudsten
zoon, Pieter Dennetieres, een onderteekenaar van het verbond der Edelen. Wie
stonden tegen deze meerderheid over? De stadhouder Montigny: zijne katholijke
regtzinnigheid, zijne katholijke bekrompenheid zelfs, zijn niet in twijfel getrokken. In
1563 ontwikkelde hij zelfs tegen de Hervormden eene in het oog vallende strengheid;
1)
toch vinden wij in de brieven, door den Heer Gachard aan het licht gebragt , dat
Margaretha hem den stelregel toeschreef, dat het eene onzinnigheid was de ketters
aan het leven te straffen. Sedert schijnt hij werkelijk gematigder te zijn geworden.
De verdachte Paschier de la Barre had aan hem zijne aanstelling in weerwil van de
Landvoogdes te danken. Hij was het, die de stedelijke regering ondersteunde in
hare herhaalde aanzoeken om van garnizoen te worden ontslagen, door de
verzekering dat geenerlei gevaar meer noch den Staat noch de Godsdienst
bedreigde. Tot broeder had hij den, mijns inziens Protestantschen, Graaf van Hoorne,
door zijn huwelijk tot zuster de beroemde heldin der Hervormden, de Prinses van

1)

Correspondance p..., niet ingevuld. (Hoogstwaarschijnlijk is bedoeld: Correspondance de
Phil. II, t. I p. 139. waar van Montigny verhaald wordt, dat hij dikwijls zegt, ‘qu'il est abusif de
punir de mort les délits en matière de religion.’ Die brief is echter niet van Margaretha, maar
van Granvelle. U.)
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Epinoy. Om de omwenteling te bedwingen had hij aan de zijde en tot
onderbevelhebber: Jean de Chasteler, Heer van Moulbais, een oud en beproefd
soldaat; maar afgeleefd en ziekelijk had deze de veerkracht niet om tegen den
losgebroken stroom in te sturen. Verlegenheid was het kenmerk van alle zijne
maatregelen. Slechts aan éénen man - het is pligt ook jegens de hoofden der
tegenpartij billijk te zijn - komt bijna bij uitzondering de lof toe, te midden der
omwenteling, waaraan Doornik ten prooi was, het gezag des konings en de oude
godsdienst te hebben gehandhaafd: die man was de Pensionaris der stad, Jaques
le Clercq.
De Graaf van Hoorne is altijd overschenen door den luister van zijnen lotgenoot
Egmont. De Heer Groen van Prinsterer zelf heeft hem in de voorrede van zijn eerste
deel geene hoogere waarde toegekend dan die eener persoon, door de
omstandigheden op een standpunt geplaatst, waarop innerlijke deugden hem geene
aanspraak gaven. Het is hier de plaats niet zijne oordeelvelling te betwisten; ik moet
echter erkennen, dat de Correspondance de Tournai mijn oordeel omtrent dien
Graaf aanmerkelijk heeft gewijzigd. Ik zal mij verklaren en door die verklaring tevens
gelegenheid vinden om een ander punt ter sprake te brengen, waaromtrent anders
mijn gevoelen, hetwelk ik ook elders heb gezegd, zou kunnen geacht worden
ligtvaardig of paradox te zijn.
Het komt mij namelijk voor, dat Hoorne den zweem zijner onbeduidendheid
hoofdzakelijk aan zijne verdediging te danken heeft. Men leze de Apologiën, welke
wij kennen, - ik sluit die van den Prins van Oranje in 1568 niet uit, - en het resultaat
van die lectuur zou geen ander kunnen zijn, als dat de betrokkene persoonen
eigentlijk niets, noch goed, noch kwaad, hebben gedaan dan op hoogere order. Dat
kleed der schaapachtigste onnoozelheid, waarin men zich ter wille van den Bloedraad
hulde, deed afbreuk aan hunne door de geschiedenis gestaafde energie. Ik heb
1)
elders opgegeven , dat ik sommige verzekeringen des Prinsen van Oranje en des
Graven van Hoogstraten in hunne Apologiën voor hoogst betwistbaar, zoo niet voor
volstrekte onwaarheid houde. Met de correspondentie van Doornik voor mij moet

1)

Studiën en Schetsen, I p. 120 vlg.
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ik hetzelfde oordeel over de Déduction de l'innocence du Comte de Hornes
uitstrekken, welke, aanvankelijk in 1568 uitgegeven, sedert door Bor is overgenomen
en in het Supplément de Strada door Foppens herdrukt. Uwe Excellentie vergunne
mij een paar proeven te geven, welke voorzeker niet stichtelijk zijn voor de goede
trouw dier Apologie.
Op den dag zelven, waarop de graaf van Hoorne te Doornik kwam, zonden de
bevelhebbers van het kasteel aldaar een dreigenden brief aan de afgevaardigden
der verbonden edelen. De procureur van den Bloedraad beschuldigde naar aanleiding
van dit feit den Graaf van Hoorne in dezer voege: ‘de quoy ledict Deffendeur fust
tellement indigné et fâché, que incontinent il manda le Magistrat se trouver en la
maison de la ville, où il mist en terme de faire sortir du chasteau ledict Seigneur de
Beauvoir avec sa compagnie de gens de guerre, qu'il avoit par ordonnance de son
Alteze cellepart mené’. (Supplément de Strada. P. I p. 121. Ziehier wat Hoorne
antwoordde: ‘Et quant à la lettre, que les Seigneurs de Moulbais et Beauvois et
d'Esplechen avoient escript aux Seigneurs Desquerdes et Villers, n'en fut lors
aucunement adverti; mais l'entendit le deffendeur huit ou dix jours après et leur en
parlit lors.’ Ongelukkiglijk is in opentlijke strijd met de verzekering des graven het
en

volgende, dat in het register van den Raad op den 31 Augustus 1566 aangeteekend
staat: ‘lesquelles lettres recheues iceulx Seigneurs d'Esquerdes et de Villers en
feirent part aud. Sr. Amiral, lesquelles leues icelluy Seigneur fust fort aggraviat, que
lesdicts Capitaines du chastel luy auroient porté tant peu de respect que de ne luy
avoir faict scavoir tele emprinse, attendu que son arrivée en ladicte ville estoit toute
notoire. Et de faict manda aucuns du Magistrat avant se trouver en la maison de la
ville, pour leur monstrer le danger, auquel la ville avoit esté exposée, et leur feit
lecture desdictes lettres, qui auroient estre signées: De Lannoy, de Moulbais et
d'Esplechin.’
Onder de bijlagen tot dezelfde verdediging ontmoet men eenen brief van Viglius
aan den meergemelden bevelhebber van het kasteel, De Moulbais (Supplement de
Strada. T. II. p. 434). Die brief wordt aldus medegedeeld: ‘Je suis bien aise, que
ceux de vostre ville se soyent contentez de s'abstenir des presches en

R.C. Bakhuizen van den Brink, Studiën en schetsen over vaderlandsche geschiedenis en letteren. Deel 5

93
icelle et que l'on aye accordé de restituer aux Catholicques leurs Eglises. Et de ma
part je tiendray volontiers la main à tout ce que j'entendray povoir servir à
l'appaisement de ces troubles: et m'a esté plaisir d'entendre les bons offices, que
mondict Seigneur l'admiral y a fait et selon que vous dictes pourra faire d'avantaige,
veu le contentement et confiance, que ceux de ladite ville ont en lui.’ De brief echter,
zooals we dien onder de Correspondance de Tournai vinden, bevat zinsneden, die
de zin aanmerkelijk wijzigen. Ziehier den brief: ‘J'ay naguères receu deux voz lettres
du 20 et 22 de ce mois et vous eusse volontiers respondu à vosdictes premieres,
s'il m'estoit loysible d'escrire sur les matières, qui se traictent au conseil; mais de
ma part ay tousiours gardé le secret, me remettant à ce que son Alteze ordonne
sur icelles; bien me serviray je de voz advertissemens et y auray en mon endroit le
regard qu'il convient, vous mercyant de l'office que nous faictes en cestuy, que
j'entens procéder de l'affection, que portez au bien publicque et repos du pays. Et
suys bien ayse que ceulx etc. - leurs églises. Et quant à ce que m'escripvez de
pourvoir Monseigneur l'admiral du gouvernement pendant l'absence de son frère,
cela a esté souvent réprésenté à son Alteze, quy a remis d'y ordonner jusques à
son retour en court; ne scay si elle changera d'opinion. Et de ma part etc.’
Ik heb Doornik naast Antwerpen geplaatst, en de vergelijking van den toestand
van beide steden maakt ons de vergelijking van beider bewindvoerders, den Prins
van Oranje en den Graaf van Hoorne, mogelijk. Terwijl de Prins eene regering naast
zich had, die der partij der Geuzen veeleer ongenegen was, zag zich de Graaf
geworpen te midden eener regering, die merendeels met hart en ziel de zegepraal
hunner zaak wenschte. Zelf gehuisvest en weelderig onthaald in het huis van eenen
der rijkste burgers der stad, die later zijn opentlijk ijveren voor de zaak der
1)
Hervormden met het leven boette , omgaf hij zich weldra van eenen raad, eeniglijk
zaamgesteld uit edelen, die tot de bondgenooten behoorden of hunne vrienden
waren. Het verbaal eener confe-

1)

Jean Saye of Says. In zijn vonnis van 29 December 1568 komt als grieve voor: ‘d'avoir requis
et impétré du Conte de Horne, de povoir faire lesdictes presches es halles aux draps, scituées
sur le grand marchiet.’ (Zie over Hoorne te Doornik ook Studiën en Schetsen, I p. 64 vlg. U.)
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rentie, tusschen beide partijen in September 1566 voor den Graaf van Hoorne
gehouden, is merkwaardig, omdat de vertegenwoordiger en woordvoerder der
katholijke partij er werkelijk geheel als lijdende en aangeklaagde verschijnt. Van
den aanvang af was de Graaf veeleer de bondgenoot van de partij der beweging
dan scheidsregter of bevrediger der beide. Bij zijne onderhandelingen met de
overheid stelde hij op den voorgrond, dat hare leden voor het oogenblik afstand
moesten doen van hunne voorliefde voor de eene of de andere godsdienst en slechts
in overweging nemen, wat tot veiligheid en bevrediging der stad zou kunnen dienen.
Maar dit punt op te offeren was niet anders dan den regtsgrond opgeven, waarop
zich de Landvoogdes en de Koning eens vooral hadden geplaatst. Sedert verscheen
een plakkaat, waarin Hoornes naam voorkomt naast die der beide afgevaardigden
van het verbond der Edelen, en inderdaad was Hoorne gedurende zijn oponthoud
te Doornik weinig anders dan een derde commissaris, door naam en rang boven
de beide anderen verheven en door den bijzonderen lastbrief der Landvoogdes met
meer gezag dan zij hadden over de regering toegerust.
Die lastbrief zelf was het struikelblok voor Hoorne: hij was benoemd tot
‘superintendant du chateau ville et cité de Tournay et du Tournesis’. Zelve noemde
hij zich ten gevolge van dien lastbrief: ‘commissaire député par leurs Majesté et
Altesse sur le faict de la pacification des troubles’, eene qualificatie, welke de
afgevaardigden der verbondene Edelen zich evenzeer gaven. Ja, de Landvoogdes
stelde zelve den Graaf van Hoorne als hen vervangend en hunnen last in den zijnen
als besloten en daardoor opgeheven voor. De onbepaaldheid echter van Hoorne's
volmagten maakte hem magteloos, en schoon hem de Landvoogdes een andermaal
schreef, dat hij slechts te bevelen had, ‘pour estre commis au gouvernement de
ladicte ville et pays seul’, Hoorne waagde het niet zich zelven de regten en rang
van stadhouder toe te kennen. Ware hij stadhouder geweest, dan zou binnen de
grenzen van zijn stadhouderschap geene militaire aanstelling, geene inlegering van
1)
garnizoen kunnen hebben plaats gehad zonder zijne toestemming , dan zouden
alle burgerlijke en militaire

1)

Het was de overtreding van dat regt, welke naderhand, bij gelegenheid van het bezetten van
Woerden en Utrecht, het misnoegen van den Prins van Oranje, - bij gelegenheid van het
bezetten van Mechelen, dat van den Graaf van Hoogstraten opwekte. In 1563 was dezelfde
vraag opgerezen, maar toen ten voordeele der bijzondere stadhouders beslist geworden in
de zaak van Anthony de Blondel, Heer van Hautbois, die buiten de voorkennis en in het
afwezen des Markgraven van Bergen tot bevelhebber van Bergen in Henegouwen was
benoemd geworden.
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overheden dadelijk onder zijnen eed hebben gestaan. Ondanks het schijnbaar gezag
van Hoorne bleef Jan van Moulbais plaatsvervanger van den afwezigen stadhouder
Montigny en hoogste overheid, en als zoodanig deden de kapiteinen der
burgerkompagniën later aan dezen en niet aan Hoorne den eed. (Zie Supplément
de Strada. T. I, p. 189. - Gachard, Reg. des Consaux de Tournai. p. 97.) Van daar
dat Hoorne, de regering van Doornik, de partij der beweging, alle bij herhaling er
op aandrongen, dat hem eene bepaalde lastgeving als stadhouder mogt worden
gezonden; van daar dat de Hervormden slechts op die voorwaarde in de door den
Graaf voorgeslagen artikels wilden bewilligen. (Supplément de Strada. T. II. p.
385-387.) Want zulk eene aanstelling gaf hun de waarborg, dat al wat gesloten was
ook in zijne afwezigheid geldig zou zijn en geen tweede gezag door strijdige
maatregelen de uitvoering der overeenkomst zou kunnen belemmeren.
Hoorne heeft zich in zijne verdediging (t.a.p.T. I, p. 194) beklaagd, dat de brieven
der Landvoogdes zoo dubbelzinnig waren, dat hij hare meening niet kon verstaan.
Inderdaad niets was valscher dan de houding, welke de Landvoogdes jegens hem
aannam. Toen hij te Doornik kwam, vond hij Beauvoir in het bezit des kasteels en
tot minnelijke zamenwerking van den aanvang af ongeneigd. Van dat oogenblik af
nam het misverstand onophoudelijk toe. Beauvoir, dus beweerde Hoorne, was alleen
derwaarts gezonden in de onderstelling dat Doornik in opstand was. Volgens hem
echter, was dit gerucht valsch en Doornik steeds in de gehoorzaamheid des Konings
gebleven. Zijnerzijds drong hij dus aan op het onmiddellijk vertrek van Beauvoir met
zijne onderhoorige manschap. Margaretha's beschouwing was eene lijn regt
tegenovergestelde: zij beschouwde Doorniks toestand niet als normaal, maar zij
achtte de opentlijke rust alleen verzekerd door de inlegering van Beauvoirs
krijgsmagt. Zij riep derhalve Hoorne naar
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1)

Brussel terug . Hij beloofde te komen, zoodra de Landvoogdes hem zijne volmagt
als stadhouder zenden wilde, omdat hij eerst dan voor de veiligheid der stad zou
kunnen instaan. Margaretha daarentegen, vastbesloten hem nimmer die volmagt
te geven, maakte van zijne komst te Brussel haar besluit omtrent zijne aanstelling
afhankelijk. Erger en onheelbaar werd de tweedragt, sedert Beauvoir zelf in dien
tusschentijd eene keer naar Brussel had gedaan en van daar met den stelligen last
terugkeerde, dat de gouverneur van het kasteel en plaatsvervangend stedehouder
Moulbais in zijne handen en niet in die des Graven den eed te doen had. Die eed
bevatte, dat hij aan niemand het kasteel had over te geven noch eenige
garnizoensverplaatsing te dulden, zonder uitdrukkelijk bevel der Landvoogdes. Van
dien maatregel werd de Graaf van Hoorne niet eens onderrigt, en het gevolg was
eene voortdurende hatelijkheid tusschen de bewindvoerders binnen het kasteel en
den bewindvoerder binnen de stad Door de arglist der Landvoogdes was al het
officieel gezag des Graven verbroken; slechts zijn invloed op de Calvinisten en de
heethoofdigsten der stad bleef hem over, en hem zoowel als dezen was er aan
gelegen, dien invloed op het hoogste te doen gelden.
Ik wil niet zoozeer beweeren, dat het wantrouwen, waarmede de Landvoogdes
Hoorne bejegende, onverdiend was, als wel dat het onstaatkundig bleek en den
Graaf onvermijdelijk in de armen moest werpen dier partij, welke hij had behooren
te bedwingen. Hoorne had bovendien zich zelven opgedrongen voor de zending
naar Doornik. waarmede oorspronkelijk zijn oom de Heer van Hachicourt was belast
geweest. De Landvoogdes was gedwongen geworden voor hem te zwichten. De
zamenhang van alle deze gebeurtenissen wordt duidelijk uit enkele der door mij
opgezamelde brieven, vergeleken met die, welke de Heer Gachard uit de Archiven
van Simancas heeft uitgegeven: Oranje, Egmont, Hoorne en Hoogstraten hadden
onder elkander een zeker, zal ik het noemen, programma vastgesteld, volgens
hetwelk de open-

1)

Zie Gachard, Correspondance de Simancas p. 459: ‘la duchesse a écrit au comte de Hornes
pour qu'il les (ses dispositions) révoquât et s'en revînt à Bruxelles, attendu que Beauvoir était
déjà entré dans le château de Tournai avec sa compagnie d'infanterie.’
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bare predikatiën zouden worden toegelaten. Voor hunnen invloed, gesteund op de
dreigende houding, welke de Geuzen hadden aangenomen, moest de Landvoogdes
het hoofd buigen. Evenwel waar het haar aan magt faalde, nam zij tot list haren
toevlugt. Van toen af bragt zij eene vereeniging tot stand, om 's Konings besluiten
met geweld door te zetten, en in die vereeniging waren Noircarmes en Beauvoir
hoofdpersonen. Men had voor, eene aanzienlijke magt van troepen in Henegouwen
en het Atrechtsche bijeen te brengen en des noods te midden van dat kamp de
Landvoogdes zelve te plaatsen. De omstandigheden evenwel verijdelden nevens
dit plan den burgeroorlog, die ten gevolge daarvan waarschijnlijk reeds toen zou
zijn losgebroken. Sinds gaf men aan de opgeroepene krijgsmagt eene andere
bestemming, en het was in en rondom Brussel dat zich de Landvoogdes versterkte.
Voor alle deze beschikkingen evenwel had Beauvoir op het gerucht der te Doornik
uitgebrokene onlusten bevel bekomen, de van alle zijden toesnellende benden te
vereenigen en zich daarmede in het kasteel dier stad te werpen; na zijn vertrek werd
de zending van Hachicourt als opperste stedehouder teruggenomen. Hoorne ging
in zijne plaats derwaarts en de Landvoogdes, welke op dat oogenblik gedwongen
was in alles zich naar den wensch van het driemanschap te voegen, zond zelfs
tegenbevel aan Beauvoir. Het schijnt echter, dat deze bij zijn verblijf te Brussel in
het hart zijner gebiedster had kunnen lezen. Hij versmaadde het tegenbevel, brak
onverwachts van Condé op en, gelijk hij zelf niet zonder ijdelheid aan de
Landvoogdes berigtte, ‘met de voortvarendheid van Caesar’ stelde hij zich in bezit
van het bedreigde punt. Vergeefs had Hoorne in dien tusschentijd met Egmont
afspraak gemaakt, dat deze Beauvoir, die onder zijne bevelen stond, elders zou
heenzenden; meer nog, in den lastbrief van Hoorne was uitdrukkelijk geschreven,
dat deze hem in alles zou moeten gehoorzamen. Terugroeping, lastbrief gekijf zelfs
van den Graaf van Hoorne, sloeg Beauvoir in den wind, zeker als hij was van de
goedkeuring der Landvoogdes.
Ik heb van de reactie het eerste bedrijf opgegeven in de onderneming van Beauvoir
tegen Doornik. De Correspondance de Tournai, waarvan ik tot dusverre de resultaten
mededeelde, licht
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ons ook in omtrent het hoofdbedrijf derzelfde reactie, in de zeer volledige
briefwisseling van Noircarmes met de Landvoogdesse gedurende de maanden
1)
December 1566 en Januarij 1567 . De burgeroorlog, door de krachtige
tusschenkomst des Graven van Mansfeldt in 1566 bedwongen, barstte uit zijne
boeijen met het einde diens jaars, - door wiens schuld, zal ik later zeggen. Hier
volsta het te vermelden, dat het besluit, waarbij Valenchijn wederspannig verklaard
en in den ban gedaan werd, zamenhing met een zeer uitgestrekt plan, tusschen de
Landvoogdes en Noircarmes beraamd. Volgens dit plan moest Noircarmes alle de
nieuwlings in Luxemburg vooral aangeworvene legerbenden onder zijn bevel
vereenigen en daarmede naar bevind van zaken vrij omspringen. Onder dat bevind
van zaken moet gerekend worden de mogelijkheid, om, voor en aleer men Valenchijn
een openbaren oorlog aandeed, talrijke troepen in Doornik te werpen, met die
troepen de gevreesde stad in teugel te houden en de inwoners te beletten, om aan
Valenchijn bijstand te verschaffen. Noircarmes, wiens instructie zich in mijne
verzameling bevindt, handelde juist zooals hem gelast was. Maar het oogenblik,
waarop hij tot de uitvoering zou overgaan, verrezen eensklaps twee Geuzenlegers
als uit den grond, wier vereeniging het ontzet van Valenchijn en de geheele
mislukking van Noircarmes' plan ten gevolge moest hebben. Het eene legerde zich
voor Doornik; eene overrompeling dier stad was op handen, vooral doordien binnen
de stad zelve de onvermoeide Gilles le Clercq en een ander Doorniksche balling,
Jean Soreau, met de opstandelingen in verstandhouding stonden. Uit vrees echter
voor de vuurmonden des kasteels hield de stad hare poorten gesloten; des ondanks
waagde Noircarmes het niet, in die stelling het Geuzenleger aan te tasten. Overigens
verdiende dit zijn lot. Het drong de kloosters binnen en verbrandde die tot afscheid;
het hield de katholyke edelen in hunne eigene sloten belegerd, ja, wat erger is, het
oefende krijgsregt over de verdachte personen, die in hunne handen vielen, en de
predikant, dien zij met zich voerden, stelde of onderteekende de doodvonnissen.
Over de nederlaag, die dit leger bij Lannoy

1)

Vgl. de brieven, uitgegeven door Gachard, Corr. de Guil. le Taciturne, II p. 475 vlg. (U.)
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leed, heb ik twee legerberigten van Noircarmes afgeschreven. Zij getuigen van de
dapperheid der Geuzen, maar tevens dat de zegepraal der katholyken zoo
schitterend en volkomen was, als men ten hove die opgaf. (Zie Groen van Prinsterer,
T. III p. 13.) Later zelfs bleek volgens schrijven van Noircarmes de nederlaag der
Geuzen geduchter, dan hij die in zijn legerberigt had voorgesteld. De negen vendels,
aanvankelijk door hem buit gemaakt en als zoodanig door Strada en anderen
vermeld, moeten met drie worden vermeerderd. Het allergewigtigste gevolg evenwel
zijner overwinning was de inbezitneming van Doornik, waaromtrent een paar brieven
van hem aan de Landvoogdes hoogst belangrijk zijn.
Een correspondent van den Prins van Oranje bij Groen van Prinsterer (t.a.p.)
schrijft: ‘Ces bons hypocrites catholicques haulcent pour l'heure la teste comme
trommetaires et ne sont quacy plus traictables d'orgueil.’ De voorstelling blijkt waar.
- De instructie, in den aanvang en voor het gevecht bij Lannoy aan Noircarmes
gegeven, was zeer gematigd: ‘Procéderez’, schreef de Landvoogdes, ‘avecq toutte
doulceur, dont pourrez vous adviser pour démonstrer effectuellement, que ce n'est
té

que pour conserver ladicte ville en l'obéissance de sa Ma ., que la dicte garnison
se y mict, comme dict est, comme véritablement ce n'est à aultre fin’. In dezelfde
instructie gaf zij hem volmagt, dien van Doornik te beloven, dat zij stiptelijk het
verdrag, met de verbondene Edelen in Augustus aangegaan, zou naleven. Noircarmes begon werkelijk met gematigdheid. In Doornik binnengerukt, belemmerde
hij de predikanten niet; den ballingen liet hij drie dagen tijd om de stad te verlaten;
hij vaardigde eene dagorder uit, waarop Hoorne zich in zijne verdediging beriep,
als even gematigd als de maatregelen, waarover hij werd vervolgd. Margaretha
daarentegen, trotsch op de behaalde zege, beval op staanden voet, de predikanten,
de leden van het consistorie, de armverzorgers, vooral edellieden, zoo er die onder
waren, en een iegelijk, die slechts eenigermate verdacht was, te vatten en op het
kasteel te sluiten, de predikatiën buiten de stad te werpen en die in het open veld
zelfs bij de eerste gelegenheid te doen staken. Kortom Margaretha, ongetwijfeld
door de Cardinalisten die haar omgaven
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bezield, betoonde zich wraakgierig, buitensporig, in één woord de ‘mulier impotens’,
zooals zij in de Apologie des Prinsen wordt afge(schilderd).
Noircarmes is misschien het lelijkste karakter uit de geschiedenis onzer beroerten;
maar als hoofd en leidsman eener terugwerking is hij bewonderenswaardig: even
voorzigtig als volhardend, even stoutmoedig als gelukkig. De eigenlijke toongevers
van den opstand waren zijne handen ontgaan. Gedurende het paar uren van zijne
onderhandeling met de regering van Doornik hadden zich Gilles le Clercq en Nicolaas
Taffin uit de voeten gemaakt; Jean Soreau zelf was uit de nederlaag van Lannoy
ontkomen, om in Antwerpen nieuwe wapens tegen den Koning te smeden. Ondanks
al het aandringen der Landvoogdes, vervolgde Noircarmes de verdachte personen
niet. Elk zijner brieven raadt strenge maatregelen af. ‘Sy j'ay esté d'avis’, schreef
hij, ‘ne procéder en cesy du commenchement avecq véhémence, ce n'a esté pour
aucunnement desirrer les excuser de justice pour sy grandes fautes, ayns pour
paraprès et tout à coup les chastyer comm' ilz le méritent’. Ontwapening was vooral
zijne leus, en dit zoowel in een zedelijk als stoffelijk opzigt. Zedelijk, want de fierheid
der Doornikers was niet gebroken; zij beklaagden zich dat zij overrompeld waren
en dreigden, dat zij zich, zoo het er toe kwam, in zes uren tijds tot eene omwenteling
zouden in staat stellen. Noircarmes vreesde voor zijne eigene veiligheid, wel wetende
dat hij het mikpunt geworden was voor de partij der beweging, en bij herhaling
smeekte hij de Landvoogdes om eene lijfwacht. Zulk eene stemming der gemoederen
kon alleen met zachtheid worden ontspannen. Bovendien hield hij Valenchijn in het
oog. Zijn stelsel drukte hij dus uit: ‘Il importe procéder en cecy du commenchement
avecq telle doulceur, que l'occasion s'ensuye à ceulx qui encoires ne sont arrestez
sur la résolution qu'ilz doibvent prendre, de se réduyre à l'obéissance de sa Majesté
et notamment ceulx de Vallenchiennes, lesquelz n'ont autre chose en bouche, synon
morir sur les rampars plustost que de se rendre obéyssants, d'autant qu'ilz disent
que aussy bien après avoir accepté garnison, l'on les fera morir l'un après l'autre,
m'estant advis que par ce moyen de traicter ceulx-cy de Tournai au commenchement
sans la rigeur,
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té

laquelle, estant au dessus, sera au volloir de sa Ma . toutes les foys qu'il luy plaira.
Ceulx qui sont encorres à réduyre en prendront exemple’. (Brief van Noircarmes
aan de Landvoogdes van 1 Januarij 1567.) In het stoffelijk opzigt bragt Noircarmes
de ontwapening der stedelingen en der onderzaten van het baljuwschap op de
meest geregelde wijze ten uitvoer. Eerst na de derde maning veroorloofde hij
huiszoeking, en die huiszoeking was slechts een voorwendsel om verdachte lieden
en teruggekeerde ballingen op het spoor te komen. Anderzijds strekte zij om met
de verbeurde wapenen zijn eigen krijgsvolk toe te rusten of te beloonen. Gepaard
met de ontwapening ging de krijgskundige versterking van de stad, voor welke hij
nieuwe vestingwerken voorsloeg en sterker garnisoen verlangde. Eerst toen alles
wel geregeld was, verliet hij Doornik, ten einde al zijn beleid tegen Valenchijn te
keeren; vooralsnog bezwalkte hij de glans zijner voorspoed niet door vervolgingen,
welke eerst na zijn vertrek op naam zijns opvolgers en der buitengewoone
commissarissen van de Landvoogdes aanvingen. Eer hij echter Doornik verliet, was
de stad geheel tot onderwerping gebragt, de ontbinding der overheid begonnen en
door zijne aangiften de vervolging ingewijd, die later het hoofd der aanzienlijkste
edelen en burgers trof. - De briefwisseling der Landvoogdes met degenen, welke
Noircarmes in Doornik vervingen, Jan de Lannoy, Graaf van Roeulx, Jacob de
Blondel, Heer van Cuinchy, en de buitengewoone commissarissen, is
vergelijkenderwijze onbelangrijk. Hetgeen zij deden was slechts eene bijlage tot
eene voortzetting van het werk van Noircarmes.
De overgang van de correspondentie betrekkelijk Doornik tot die betreffende
Luxemburg en Namen is in zooverre geleidelijk, als de stadhouders in die beide
provinciën, Berlaymont in Namen, Mansfeldt in Luxemburg, hoofd en ziel der
tegenomwenteling waren, de eerste met hevigheid en partijwoede, de ander als
man van het juiste midden, maar die door zijne kloekheid en energie al den invloed
had verdiend, welken hij bij de Landvoogdes genoot en wien men slechts regt doet
door de verzekering, dat de wettelijke orde in die dagen geen krachtiger steun dan
in hem
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zou hebben gevonden. Ongeveer drie cartons gingen door onder het opschrift:
Correspondance avec les gouverneurs de Luxembourg et de Namur depuis l'an
1563. Ik mag Uwer Excellentie geene mijner teleurstellingen verzwijgen: het
doorworstelen dier cartons was even vervelend als vruchteloos. De briefwisseling
begint eerst met het jaar 1565 een geheel te vormen, en nog moet ik uitzondering
maken voor die van Berlaymont. Onder de ongeveer honderd en twintig brieven,
waarvan ik aanteekening hield, had slechts een twaalftal brieven op hem betrekking.
Zij betroffen of verplaatsing van garnisoen uit de vestingen van zijn stadhouderschap,
of inlijving der rijke abdij van Broigne bij het bisdom van Namen. Van éénen brief
echter der Landvoogdes aan Berlaimont moet ik melding maken. Van Mei 1566
gedagteekend, is die brief als de eerste oorkonde te beschouwen voor het Katholyke
bondgenootschap, dat sedert tegen het verbond der Edelen tot stand kwam.
Margaretha verzekert Berlaymont van hare geheimhouding; zij meldt dat zij den
Graven van Ligne en van Boussu en den Barons van Trazegnies en Moriamé last
gegeven heeft met hem te Namen eene bijeenkomst te houden, waar de Graaf van
Aremberg beloofd (heeft) insgelijks dien dag of den volgenden te zullen verschijnen.
Ik heb van dien brief kopy genomen; maar als oorkonde staat hij tot op dit oogenblik
voor mij op zich zelven: de brief der Landvoogdes is een antwoord op twee brieven
van Berlaymont, welke ik tot dusverre niet heb ontdekt. Eerst latere nasporingen
derhalve zullen mij in staat stellen, dit document in zijne volle beteekenis te
waardeeren en te rangschikken. Zeker is, dat de brieven van Berlaymont tot dusverre
verscholen of verstrooid zijn; maar om den gewigtigen rol, welken de schrijver in de
geschiedenis onzer onlusten heeft gespeeld, zal ik mij aan hunne opsporing alles
laten gelegen zijn.
De brieven van Mansfeldt, stadhouder van Luxemburg, vertoonen ons evenmin
dien krijgs- en staatsman in zijne volle werkzaamheid. Het schitterendst gedeelte
van zijnen loopbaan reken ik dat, waarop hij sedert Augustus 1566 tot aan het vertrek
der Landvoogdes uitsluitend het bestuur der zaken in handen had. Het spreekt van
zelve, dat, aangezien Mansfeldt zich toen meest te Brussel of te Antwerpen bij de
Landvoogdes onthield, er geene
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brieven uit dit tijdvak tusschen beide gewisseld worden aangetroffen, en Mansfeldts
werkzaamheid als hoofd des bestuurs wordt door de briefwisseling van Luxemburg
niet opgehelderd. Gedurende zijne afwezigheid werden de zaken van zijn
stadhouderschap met den President en raden van het hertogdom behandeld. Die
zaken zijn niet van alle gewigt ontbloot. Luxemburg, als grensprovincie tusschen
het Duitsche rijk en Frankrijk ingesloten, had met beide talrijke punten van aanraking.
Nergens had de oorlog van Karel V en Hendrik II vernielender dan daar gewoed,
en nergens leed ten gevolge daarvan de uitvoering van het traktaat van
Câteau-Cambresis grooteren aanstoot. Ik heb vroeger gesproken van de twisten,
waartoe de teruggave van het kasteel van Lumes aanleiding gaf; maar niet alleen
ten opzigte van die plaats, maar ook van eene menigte anderen, in het landschap
van Metz en aan de oevers van den Moezel of Semoy gelegen, bevatten de
aangevoerde cartons eindelooze onderhandelingen, waaruit ten minste dit
overtuigend blijkt, dat de Nederlandsche of Spaansche regeering niet de minst
inschikkelijke partij was. Het kan niet genoeg gezegd worden: zoo dikwijls Philips
niet voor de inblazingen van Granvelle of Alva zwichtte, was hij de meest
vredelievende der vorsten. Dan, minder nog in de plaatsen en dorpen, welke aan
een der beide vorsten in het bijzonder toekwamen, dan wel in de landstreken,
waarover ieder hunner zijnen invloed trachtte uit te strekken, lag de bron eener
voortdurende oneenigheid. Het gold voornamelijk die landstreken, welke,
oorspronkelijk tot het Duitsche rijk behoorende, onder het protectoraat van een der
beide vorsten eene zekere onafhankelijkheid hadden verworven, en de Koning van
Spanje zag zich genoodzaakt in het geschil over de steden Metz, Toul en Verdun,
waarover Frankrijk en het Duitsche rijk onophoudelijk haspelden, partij te kiezen.
De Fransche regeering handhaafde onder voorwendsel van het protectoraat de
regten van den Bisschop van Metz, de Spaansche harerzijds liet zich als
beschermster van Verdun gelden. - Ik wil den Heer Groen van Prinsterer niet
tegenspreken, als hij (t.a.p.T. II p. 225) beweert, dat ‘la cause principale des troubles
1)
à Trèves était la religion’; maar het is niet dit oogpunt, waaruit de inmenging van

1)

In het HS. staat: was.
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Filips II in de Triersche aangelegenheden te beschouwen valt. Hij koos opentlijk de
partij der stad tegen den Bisschop, en waarom? Opdat Frankrijks invloed zou
buitengesloten blijven. De dubbelzinnige staatkunde van Catherine de Medicis
bekreunde er zich weinig aan, welke godsdienst in het bisdom zou zegevieren; maar
zij rekende er op twee kansen voor de uitbreiding van haren invloed. Eensdeels
had de Bisschop van Trier altoos met den Koning van Spanje als hertog van
Luxemburg overhoop gelegen; hij helde tot Frankrijk over en werd in die neiging
versterkt door een zijner edellieden, den in de Fransche oorlogen beruchten
partijganger, Von Reiffenberg. Had anderszijds de oproerige stad verzuimd de
bescherming van Filips in te roepen of had deze aldaar zijn gezag verwaarloosd of
verspeeld, dan zou Frankrijk ten voordeele der stad een anderen zijner afhangelingen
hebben gereed gehad in den ondernemenden Paltsgraaf Wolfgang van
1)
Tweebruggen, die gretig op een dergelijken ‘handel’ loerde . Op beide wijzen had
Frankrijk zijn hoofddoel bereikt: eene nieuwe schrede op den bodem des Duitschen
Rijks, en het was dus meer het belang zijner staatkunde dan de zaak van de
godsdienst, die ditmaal aan het hof van Brussel de rigting voorschreef, welke het
insloeg.
Ik zal niet stilstaan bij enkele bijzonderheden, die in de Luxemburgsche
correspondentie van eenig gewigt zijn, zooals bijv. de wapeningen, tegen het einde
van 1566 door Mansfelt tot stand gebragt, waaruit sedert voor de hoofden der reactie,
Noircarmes en Rassenghien, de krachtigste ondersteuning vloeide. Liever zal ik mij
een oogenblik bepalen bij het voordeel, dat ik uit de aangewezene cartons trok voor
eenen anderen arbeid, waarvan ik in

1)

In dezelfde correspondentie trof ik een (hoewel retrospectief) berigt aan omtrent de
geheimzinnige toerustingen van Paltsgraaf Wolfgang in 1562 en 1563. (Zie Strada L. III p.
103.) Een brief van Mansfelt van 1 April 1565 beschrijft uitvoeriglijk de gezindheden en het
gedrag diens vorsten. ‘Durant ces guerres civiles en France’, schrijft Mansfelt onder anderen,
‘icelluy Conte a heu intelligence avec le Prince de Condé et en effect s'estoit assuré d'une
bonne et grosse assamblée et préparation d'artillerie et sa suyte, ayant heu prest des gens
de cheval noir harnais jusques au nombre de sept à huit milles et soixante enseignes de
piétons. - J'en scay assez a parler et si besoing fust, espérerois bien recouvrer la retenue;
mais comme sur ces entrefaictes la paix se feit, la chose demeura infructueuse au très-grand
dommaige dud. Conte Palatin, auquel il a cousté plus de cent mille daldres du sien, ayant
esté constrainct sans avoir receu aulcung argent du costé de France (comm'il dict) payer à
tous les susdicts gens de guerre wartgeld et satisfaire lesdictes monitions.’

R.C. Bakhuizen van den Brink, Studiën en schetsen over vaderlandsche geschiedenis en letteren. Deel 5

105
1)

vroegere rapporten gewaagde . Die cartons strekken zich namelijk ook over het
jaar 1568 uit; en ik vond hier de briefwisseling, tusschen Alva, Berlaymont en vooral
Mansfelt gevoerd over de wervingen en den inval des Prinsen van Oranje in 1568.
Die briefwisseling was mij hoogst welkom, als bijdrage tot hetgeen ik reeds voor de
geschiedenis van dien veldtogt had verzameld. Zoowel voor de krijgstoerustingen
van den Prins van Oranje bij zijnen inval in het Roermondsche en in Oostfriesland,
als voor de latere grootere onderneming in 1568, levert zij vele en naauwkeurige
bijzonderheden. Ik sprak boven van de ligting, door Jacob van Solloguren in de
Ardennen ondernomen. Hij was niet de eenige: Malberg en Delvaux deden evenzoo.
Van de oevers van de Maas tot aan die van den Rhijn doorkruisten gewapende
benden het landschap en trokken opentlijk naar diens legerplaats, zonder dat noch
Mansfeldt, noch zijne onderbevelhebbers in staat waren dat te verhinderen. De
krijgshaftige graaf van Barby trok midden door Luxemburg met zijnen hoop zwarte
ruiters, welke door den vrede van Lonjumeau in Frankrijk nutteloos geworden waren,
ter hulpe van de Nederlandsche uitgewekenen. De toestand van het gewest was
hoopeloos. Alva had zijne gansche krijgsmagt naar elders zamengetrokken: zelfs
enkele vendelen, door Mansfelt in haast bijeengeraapt om tegen den dreigenden
nood te voorzien, werden sedert de nederlaag van Aremberg bij Heiligerlee naar
eene andere bestemming verwezen. Toen in de maand Augustus alle berigten
daarin overeenstemden, dat de nieuwe rustingen des Prinsen in verband met het
krijgsrumoer der Fransche Hugenoten de provincie Luxemburg met eenen inval
bedreigden, liet Alva dat gewest zonder middelen van verdediging. Slechts beval
hij alomme den oogst van het veld te halen en die binnen welversterkte sloten te
stapelen: Mansfelt zelf, bijaldien de vijand hem mogt overvallen, had zich binnen
de vesting Luxemburg op te sluiten. De verlatenheid van het gewest maakte het
mogelijk, dat in October Genlis, de geduchte aanvoerder der Hugenoten, tot in het
hart van Brabant doordrong en daar zijne vereeniging met den Prins van Oranje
bewerkstelligde. Had de krijgskundige Alva zich hier werkelijk verrekend?

1)

Studiën en schetsen. IV p. 4, 14, 18.
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Het schijnt bijna zoo, wanneer wij gelooven moeten aan de goede trouw zijner
briefwisseling met Mansfelt, wien hij steeds geruststelde met de verzekering, dat
het leger des Konings van Frankrijk en van den Hertog van Aumale de Hugenoten
zou belemmeren iets tegen de Nederlanden uit te rigten. Spaansche schrijvers
verzekeren, dat Alva mistrouwen voedde jegens den Graaf, en hij kan geschroomd
hebben zijn hoofdleger te verzwakken ten voordeele eens onderbevelhebbers, die
hem verdacht was. Hoe het zij, Mansfelt stond de moeijelijke proeve door: noch de
verlokkingen, waarmede de Prins van Oranje jegens hem niet karig was, noch de
verlegenheid van zijnen eigenen toestand, noch de ongenade, waarmede Alva hem
bejegende, waren in staat hem van de zaak zijns meesters af te trekken. Want het
was werkelijk ongenade, waarvan Alva's behandeling den stempel droeg. Sedert
hij van de begeleiding der Landvoogdes was teruggekeerd, schijnt er geene
persoonlijke ontmoeting tusschen hem en den opperlandvoogd te hebben plaats
gehad. Elke brief van Mansfeltademt bitterheid over de minachting, waarmede hij,
in plaats van vergelding zijner getrouwe diensten, werd behandeld; nu en dan
ontmoeten wij klagten, dat Alva zich niet verwaardigt hem te antwoorden, hetzij hij
zich tot dezen in het Spaansch of in het Fransch hebbe gerigt; en wanneer Alva
antwoordt, dan bevatten diens brieven meestal weigeringen van hetgeen Mansfelt
voorslaat of verlangt, hoezeer ook die weigering in hoofsche vormen sta uitgedrukt.
Van den veldtogt van 1568 gewagend, breek ik even den gang van mijn rapport
af voor eene andere mededeeling. In de Archives van den Heer Groen van Prinsterer
1)
komt (T. III p. 225) een brief voor van Barchon aan Gielis Exaerde , waarin van de
zending van Taxis aan den Hertog van Cleve gesproken wordt, om een wakend
oog te houden op de ondernemingen des Prinsen van Oranje. Volgens eene
bijzonderheid t.a.p. p. 239 vermeld, ver-

1)

De Heer Groen heeft in de Errata van zijn derde deel de aanvankelijk door hem gemaakte
aanteekening verbeterd. Wat hij omtrent Barchon zegt, is juist, maar voor ‘Cielis Epaerde’
moet Gielis Exaerde gelezen worden. Gielis van Exaerde hoorde te Breda te huis, en was
rentmeester (argentier) van den Prins van Oranje; schoon noch ingedaagd noch gebannen,
volgde hij zijnen meester in den vreemde en overleed in het jaar 1568.
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moedde de Heer Groen, dat die zendeling door de aanhangers des Prinsen ware
opgeligt geworden. Dit is niet zoo. Niet lang geleden vond ik van hem ten minsten
twintig brieven, uit het land van Gulik aan den Hertog geschreven, waarin menige
bijzonderheid omtrent de bedoelingen en verstandhouding des Prinsen met de
1)
Duitsche Vorsten. Ik bespaar een naauwkeuriger berigt tot een volgend rapport ,
dewijl de ontcijfering niet bij alle brieven is gevoegd en ik voor vier of vijf die zelf zal
moeten beproeven.
Niemand kan meer dan ik afkeerig zijn van alles, waarvan de wetenschappelijke
zamenhang niet in het oogvalt, en zoo dit rapport mijns ondanks dien blaam mogt
verdienen, bid ik Uwe Excellentie, dit wel te willen toeschrijven aan de
wisselvalligheden, waaraan elke historische navorsching in een vreemd land en in
vreemde Archieven blootstaat. Zij vergunne mij echter van deze omstandigheid
gebruik of misbruik te maken, om hare aandacht te vestigen op een stuk, dat in de
bronnen onzer geschiedenis eene voorname plaats moet bekleeden. Het is de
apologie van Margaretha van Parma.
De Heer Gachard heeft in zijne meermalen aangehaalde voorrede (p. CXLVII)
van deze acte gesproken, en schoon hij die onder de Archiven van Simancas niet
kon uitgeven, komt het mij evenwel voor, dat een zoo belangrijk gedenkstuk voor
onze geschiedenis niet onbekend mag blijven. Ik heb die acte niet uit de verzameling,
welke de heer Gachard t.a.p. opgeeft, overgenomen, maar uit een carton de
l'Audience No. 1336, dat onder den onbepaalden titel: Pièces du seizième siècle
2)
avant et durant les Troubles verschoven lag .
De acte is gedagteekend van den 30 September 1566 en gecontrasigneerd door
den Secretaris Berty. Het is de minuut van dezen, waarnaar ik mijne kopie heb
vervaardigd. De acte, uitdruk-

1)
2)

Dat echter nooit verschenen is; zie een fragment daarvan hierachter. (U.)
Behalve deze déclaration (zooals de bedoelde acte heet) bevat dit carton de stukken,
medegedeeld door Van Hasselt, Bijdragen voor de Vaderl. Geschiedenis, Dl. I No. 55, 56 en
97: de onderhandeling van de afgevaardigden van's Hertogenbosch in 1567, en het verhoor
van Anthony van Bombergen in 1563, toen hij uit den krijgsdienst van den Prins van Condé
in zijn vaderland was teruggekeerd.
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kelijk opgesteld ‘pour servir à la postérité de mémoire comment toutes ces choses
sont esté passées’, bevat eene blootlegging van het gedrag der Landvoogdes ten
opzigte van de afgevaardigden der verbondene Edelen na de vergadering van St.
Truyen en de inwilligingen, hun toegestaan ten gevolge van den dreigenden
beeldenstorm. In vele opzigten de letterlijke herhaling van hetgeen voorkomt in den
brief van de Landvoogdes aan den Koning medegedeeld door Reiffenberg (t.a.p.p.
1)
187 , is die acte vooral merkwaardig door de verschillende rangschikking der
omstandigheden en door hetgeen zij opzettelijk meer of minder dan de gezegde
brief bevat. Het is blijkbaar, dat Margaretha de acte meer bedaard van zinnen dan
haar brief heeft doen ontwerpen en dat de eerste niet zooals de laatste aan de
censuur van den Raad van State, waarin zij vrezen moest de gevoeligheid der drie
Heeren te kwetsen, is onderworpen geweest. De Landvoogdes bedoelde door hare
verdediging vooral te protesteren tegen de uitbreiding, welke Oranje, Egmont en
Hoorne aan hare belofte hadden gegeven, dat aan het volk geen leed zou
geschieden, zoo het vreedzaam de predikatiën bijwoonde, waar die tot dusverre
hadden plaats gehad. Het geschrift, dat zij van die belofte liet opmaken, werd door
haar niet onderteekend. Zij voert alles aan om er de wettige kracht van te
verzwakken, en verzekert dat zij het slechts uit de handen heeft gegeven: ‘après
avoir déclaré, que lesd. Seigneurs l avoient empesché de sortir, et la constraingoient
à faire chose sy exhorbitante et malheureuse, considérant que la promesse de
n'user de force n'estoit advouer ny tollérer les presces; mais seulement pour faire
2)
cesser les tumultes, séditions et port d'armes’ . Een zeker gezag kan aan hare
verkla-

1)

2)

Ik kan niet nalaten hier op te merken, hoe onbegrijpelijk slordig de uitgave van Reiffenberg
is. Margaretha zegt, dat het inwilligen van het aanzoek der drie Heeren ‘seroit incontinent
interprètée pour consentement, du moins permission et comme ung edict émané en fraude’
(t.a.p.p. 195). Dus luidt de tekst van Reiffenberg en in eene aanteekening merkt hij omtrent
zijne lezing aan: ‘A. émané omis. A. et B. en France au lieu d'en fraude’. Intusschen is niets
juister dan de lezing: en France. Margaretha dacht daarbij aan het bekende edict van Januarij
1562, dat den Katholyken zooveel weerzin had ingeboezemd en dat tot grondslag strekte
van de vrijheid, welke de Hervormden in andere Katholyke gewesten verlangden. De
Déclaration van Margaretha wijst het uit, waar wij lezen: ‘et comme ung édict de Janvier en
France.’
In overeenstemming hiermede is hetgeen in dezelfde déclaration voorkomt. Op de woorden
boven aangehaald, waarin de Heer Reiffenberg zich zoo jammerlijk heeft bedrogen, volgt
deze zinsnede: ‘ce que jamais elle ne feroit; trop bien sy ce remède sembloit à ces Seigneurs
sy bon (comme ilz disoient) qu'ilz le fissent eulx mesmes’.
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ring niet ontzegd worden, wanneer men in aanmerking neemt, dat zij niet bestemd
was om aan den Koning te worden toegezonden, noch om welligt gedurende haar
leven aan de openbaarheid te worden prijsgegeven. Het geeft haar regt zich te
beklagen, dat de drie Heeren zoo niet tegen de letter dan toch tegen den geest der
Landvoogdes handelden door de kopyen der haar afgedrongene belofte zoo spoedig
mogelijk te verspreiden; Oranje, die het door de handen van De Hames en Tholouze
aanstonds naar Antwerpen zond, Egmont, die het 's anderdaags te Antwerpen liet
afkondigen, Hoorne, die bij zijne komst te Doornik verklaarde, dat hij de predikatiën
niet wilde afschaffen, maar middelen voorslaan om die te regelen. Het verklaart,
hoe de Landvoogdes, met die verklaring in opentlijken strijd, terzelfder tijd aan de
verschillende steden kon afvaardigen, en hoe van zijn standpunt de Raad van
Beroerte, sedert de afgedwongene toegefelijkheid versmadend, al, wat daarmede
in overeenstemming was geschied, als misdaad en kwetsing der Majesteit des
Konings kon beschouwen.
Het is geenszins mijns ondanks, wanneer ik meeningen, die ik door opvoeding,
leerschool en lektuur heb ingezogen, moet opgeven, zoodra het blijkt, dat zij in het
aangezicht van echte historische oorkonden niet kunnen bestaan. Erger kwaad is
het, door het openbaar maken van die resultaten van onderzoek den schijn te
hebben, alsof men tegen de gevestigde denkbeelden strijden en indicta ore alio wil
zeggen. Nog erger, wanneer men, om het overnemen eener afzonderlijke meening
of het bevestigen van een enkel feit, gerekend wordt een stelsel te omhelzen, strijdig
zoowel met onze overtuiging, als met de rigting van onzen geest. Ik verklaar, dat,
naar mijne meening, voor eene verdediging van onzen opstand tegen Spanje de
grond ons onder de voeten ontzinkt, wanneer wij den toestand van Europa en den
geest des tijds uit de oogen verliezen en alleenlijk de Nederlandsche gewesten als
in opstand tegen hunnen souverein willen zien; wanneer wij dien opstand naar de
letter der geschrevene regten willen waarderen en naar hetgeen binnen den
gevraagden omtrek voor
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herkomst en wet had gegolden. Ik erken, dat wanneer wij in het verbond der edelen
den dageraad der vrijheid en in de voorgewende woordbreuk van Margaretha den
titel onzer onafhankelijkheid willen zien, wij beschaamd moeten staan voor de
stukken, welke Duitsche, Spaansche, Belgische en zelfs Vaderlandsche Archieven
ons onder de oogen leggen; met één woord, ik onderschrijf volkomen het oordeel,
door den beroemden Huber uitgebragt en door den voortreffelijken Kluit gestaafd,
dat, zoo wij Philips slechts daarom hadden afgezworen, omdat hij onze privilegiën
had geschonden, onze onafhankelijkheid elken regtsgrond zou missen. - Eene
andere meening, welke vooral in de laatste jaren bijval heeft gevonden, staat tegen
de gelaakte beschouwing over: het is die, welke in de Hervorming het beginsel en
middelpunt onzer omwenteling vindt; maar wanneer die meening tevens die
Hervorming als doorgaans heilig in beginsel en slechts bij uitzondering als onheilig
in hare werking wenscht voor te stellen; wanneer zij het Hervormde beginsel in zijne
zuiverheid in de eigentlijke hoofden dier omwenteling - ik aarzel niet namen te
noemen - in den Prins van Oranje vertegenwoordigd acht, dan moet ik tegen die
meening aanvoeren, dat de Hervorming van 1563 en 1566 niet meer die was van
1517 en 1520, dat zij meer in de hoofden dan in de harten werkzaam was, dat zij
veel meer negatief dan positief was, dat zij in hare verdere ontwikkeling niet die
bleek, welke hare aanvankelijke begunstigers bedoeld of gewenscht hadden, maar
dat zij een veel overdrevener leus in hare banier voerde. Ik spreek zelfs, geloof ik,
eenigermate in den geest der bedoelde partij, wanneer ik voor de overtuiging uitkom,
dat, ware door de beschikking der Voorzienigheid de overwinning over
gewetensdwang en kerkheerschappij reeds in 1566 of 1567 behaald geworden,
een Hervormde staat, zooals de republiek der Nederlanden heeft opgeleverd, zoo
kernig in haar beginsel, zoo forsch in hare ontwikkeling, zoo standvastig in hare
volharding, nimmer ware ontstaan. Ballingschap en vervolging, oorlog en rampspoed,
hebben dien staat gelouterd, gesticht en bevestigd. Maar wat volgt uit deze
stellingen? Dat de uitstekende hoofden, die tot de gebeurtenissen van 1566 hebben
bijgedragen en die zich sedert voor hare gevolgen als verantwoordelijk hebben
opgedaan, zelve of onge-
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loovig, of op twee gedachten hinkend, of niet overtuigd van de positieve waarheid
des beginsels, dat de gemoederen der gemeente in beweging bragt, de dienaren
waren van staatszucht en eigenbelang? Wij zouden daarmede tot de beschouwing
vervallen, door Roomschgezinde schrijvers, door Hopperus, Van der Haer, Strada,
Burgundus in zwang gebragt en voortgeplant. Maar om haar te staven is eene
onderstelling noodig, waarmede tot dusverre alle historische oorkonden in
tegenspraak zijn. Die onderstelling is deze, dat namelijk door de aangewezene
hoofden de ontevredenheid en gisting des volks niet alleen gewekt en aangemoedigd,
maar ook versterkt en onderhouden zijn. Integendeel zelve zijn zij dikwijls door de
woeling, waartegen zij vruchteloos worstelden, medegesleept. Ik zal dit straks in
een sprekend voorbeeld, in Brederode, aantoonen, gelijk ik het hierboven in Hoorne
deed. Dat overigens eer noch staatszucht in het spel kwamen, zal niemand en
evenmin ik willen beweren. Maar terwijl men ter eener zijde het regt van den opstand
naar de artikels van Blijde inkomsten en oude verdragen afmeet, en anderszijds
den tekst van het Woord Gods tot rigtsnoer stelt van alle handelingen en bedoelingen,
vergete men niet, dat er eene magt was, die, ik wil niet zeggen met beide spot, maar
zich over beide laat heendrijven: de magt der publieke opinie. Voor velen, voor de
meesten misschien klonk de stem Gods noch van de kansels der geestelijkheid,
noch uit den vertaalden Bijbel: voor velen was de stemme des volks de stemme
Gods. De vraag drong zich op en eischte hare oplossing: wat te doen, wanneer
wettige instellingen in strijd bleken met de ontwikkeling der natie, wanneer het
behoud van gene ten koste zijn moest, niet alleen van welvaart en bezittingen, maar
ten koste zelfs van het bloed en leven van deze? wanneer hij, die die instellingen
gehandhaafd wilde, die hoop niet anders kon verwezenlijkt zien dan door eenen
burgeroorlog van des te onzekerder uitslag, naarmate de meerderheid op de zijde
der bestrijders kon schijnen. Wat voor dertig jaren een beroemd staatsman van
onzen tijd zeide: ‘La démocratie coule à plein bord’, was ook op den tijd toepasselijk,
welke de gebeurtenissen van 1566 voorafging en vergezelde; maar naar den aard
diens tijds had zij niet de regten van den mensch, doch vaak de regten van den
burger, en algemeen de regten
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van ieder lid der Christelijke kerk op haren banier geschreven.
Voor drie jaren ving ik de mededeeling van eenige resultaten van mijn onderzoek
in het tijdschrift de Gids aan onder den titel: ‘Cartons voor de geschiedenis van den
vrijheidsoorlog’. Ik heb niet meer dan één artikel medegedeeld, omdat sedert dat
1)
tijdschrift van vorm veranderde ; maar in dit artikel trachtte ik te betoogen, dat het
voortbestaan van den adelstand, zooals die toenmaals in de Nederlanden aanwezig
was, onmogelijk worden moest, indien de beweging, waaruit de opstand tegen
Spanje voortkwam, gelukkig en overeenkomstig haar beginsel zou slagen. Ik trachtte
aan te wijzen, dat de Hervorming, eenmaal de huizen onzer aanzienlijken
binnengedrongen, daarin onrust, tweespalt en eindelijk den ondergang bragt, en
dat de ondergang des adels, zooals die toenmaals een hoofdbestanddeel van het
staatsligchaam was, niet alleen een vorm, maar een wezenlijk deel en een middel
uitmaakte der algeheele staatsomwenteling. Indien de algemeen gehuldigde stelregel,
dat de ontbinding van het familieverband een begin is van de slooping van het
staatsverband, waar is, dan kon een slag aan den adel toegebragt, of een in zijne
eigene aderen kruipend verderf geen ander gevolg hebben, in een tijd, waarin de
adel zoo niet bij uitsluiting, ten minste bij uitnemendheid het eigentlijke, wettige
familiewezen vertegenwoordigde. Ik kan mij niet ontgeven, dat de Hervorming,
bijzonderlijk de Calvinische, een doodelijken slag aan het bestaan dier bevoorregte
klasse hebbe toegebragt, en ik vind de bevestiging dier stelling daarin, dat die stand
zich sedert gehandhaafd en hersteld heeft voornamelijk op twee voorwaarden, welke
het Calvinismus standvastig moest verwerpen: terugkeering en volharding in den
schoot der kerk en verloochening van den handelstand, voor zooverre men geen
geldschieter of betaalmeester van koninklijke of keizerlijke legers wilde worden. De
beroemde Ranke (Historisch-Politische Zeitschrift, I S. 223) heeft uitvoeriglijk
betoogd, dat het Protestantismus in Duitschland in zijne uiterste staatkundige
gevolgtrekkingen is gestuit geworden, en dat het status quo, door den vrede van

1)

Vgl. Briefwisseling, p. 312. De verandering, waarop B.v.d.B. zinspeelt, is de in 1848 gestaakte
splitsing van het tijdschrift in Boekbeoordeelingen en Mengelingen, zooals Verwey aantoonde
in: De Beweging, III p. 223. (U.)
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Augsburg geschapen, tevens een soort van verdrag tusschen de belangen des
adels en die der kerk tot stand bragt. Ik poogde uit diezelfde redenering af te leiden,
ten eerste: de voorliefde, die de adelstand, bijzonder de hoogere, in het algemeen
voor de Luthersche instellingen betoonde; en ten tweede, dat toen hier te lande het
Lutheranisme onder den drang en den ijver van het Calvinismus bezweek, het
belang van zijnen stand den adel noopen moest, om of eene schrede achterwaarts
te doen en zich de vergiffenis van Alva en Requesens onder goedkeuring van den
H. Vader te laten welgevallen, of zijne voorregten in de wieling der Calvinistische
democratie te werpen, die van alle kanten hare golven hoog sloeg. Ik wensch wel
verstaan te worden: de ondergang van den adel in zijn oude hooge beteekenis (het
feudaalwezen, voor zoo verre het nog bestond) was door vele en verschillende
oorzaken voorbereid, van de Hervorming onafhankelijk: door de verwijdering van
het koninklijk hof uit het middelpunt des bestuurs, - door den vrede die het zwaard,
waarvan zij geleefd hadden, den edelen uit de hand nam en die hen tot vorstelijke
weelde bij ingekrompen inkomsten veroordeelde, - door het meer en meer op den
voorgrond treden van den intellectuelen invloed, die nevens den Adel van het zwaard
den Adel van den tabbaard deed opstaan,- door de verslimmering van de zeden
des adels zelven, hetzij die op het voorouderlijk slot heerschte of in adelsstiften en
kapittels een onderkomen had gezocht; maar de laatste, de genadeslag bragt de
Calvinistische Hervorming aan het ondermijnde gebouw toe. Het was de evangelische
gelijkenis van den nieuwen wijn in oude zakken, welke hier hare vervulling vond.
Ik schreef mijne beschouwing met het beeld des onsterfelijken Zwijgers voor den
geest, zooals hij sneefde in de ledige zalen eens verlaten kloosters, met het simpel
kalotje op het door zorgen gekrenkte hoofd, met den bijna burgerlijken tabbaard om
de leden, maar magtiger dan ooit hier in de harten van duizende onderdanen, laat
ik liever zeggen, medeburgers. En naast mij lagen de oorkonden, waarin hij geschetst
werd als de waardige opvolger der Hendriks van Nassau, Renés van Chalons,
Maximiliaans van Egmont, de grootste heer van het Bourgondische hof, en zoo
iemand, jaloersch op die grootheid, te midden van een
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stoet van dienstbare edelen, de pracht van Granvelle en het aanzien der
Landvoogdes door het zijne overschaduwend, in zijne paleizen een leerschool
stichtend voor vorstelijke weelde. Voorzeker is zulk eene gedaanteverwisseling een
bewijs voor de verhevenheid van zijnen geest en de kracht van zijn karakter; maar
zij is tevens de maatstaf der geweldige veranderingen, welke de tijd baarde en
waarin honderden anderen, die meer of minder schitterende voorouders, maar zeker
veel minder bekwaamheden, minder volharding, minder reinheid van bedoelingen
bezaten dan hij, moesten ondergaan.
Het was deze beschouwing, welke mij op eenen zijweg voerde, welke niet zoo
vruchtbaar in uitkomsten als lang was: ik bedoel een onderzoek naar den toestand
des adels, zijne uiterlijke betrekking tot de Hervorming, de waarschijnlijke
beweegredenen van zijne aansluiting aan de nieuwe orde van zaken. De naaste
me

aanleiding was een register, dat onder de Pièces de XVI siècle, uit de verzameling
van den Heer Lammens afkomstig in het Archief alhier wordt bewaard. Het is een
staat der ingevorderde schulden van de door den Raad van Beroerten onder Braband
verbeurd verklaarde goederen, uit den boedel van den ten jare 1570 overledenen
secretaris Facuwez afkomstig. Ik heb mij niet kunnen onthouden eenige uitgaven,
waarmede de boedels des Prinsen van Oranje, der Graven van Egmont en
Culemborg en van andere Edelen, maar inzonderheid die des Graven van Hoorne
bezwaard waren, op te teekenen. Vooral de tafelweelde moet in die dagen
buitensporig, en de hofhouding der Grooten vorstelijk zijn geweest. Maar nog
grooteren prijs stelde ik op de aanwijzingen, welke ik daaruit erlangde omtrent
sommige verbondene en verbannene Edelen, die in het omslagtige werk van Te
Water niet of verkeerd zijn opgegeven. Vooral gaven mij die rekeningen opheldering
omtrent familieverbindtenissen der betrokkenen, en meer dan immer werd mij
duidelijk, welk eene rol bloedverwantschap in de zaak van het verbond der edelen
heeft gespeeld. Door de rekening van Facuwez en de aanteekeningen daaruit
opgezameld, werd ik als onwillekeurig geleid om de overige rekeningen der
verbeurdverklaringen hier voorhanden te
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onderzoeken. Zij zijn in grooten getale aanwezig voor de provinciën Brabant, Limburg,
Luxemburg, een groot gedeelte van Vlaanderen en Henegouwen. De overige
rekeningen voor de nog meer zuidelijke gewesten bevinden zich te Rijssel. Dit
onderzoek vermeerderde de proeven en bijzonderheden voor gedeeltelijk reeds
van elders verkregene resultaten. Ik acht het noodig, die resultaten eenigermate te
specificeeren.
o

1 . Aanvulling en zuivering van de bekende lijsten der verbondene Edelen, zooals
die door Te Water en anderen zijn opgegeven, en verbetering van verkeerde
aanwijzingen omtrent daarin vermelde persoonen. Ik laat die in eene aanteekening
1)
hiernevens volgen .
1)

Hugo van Alkemade(Holland), - Coenraad van Arckenteel (Argenteau?)(Namen),
onderscheiden van den bij Te Water bedoelden Jean van Argenteau, heer van Ochain, Pieter d'Assignies (Henegouwen), - Anthony d'Aubermont (Doornik),- Jean de Baudrenghien,
- Willem van Berlo, heer van Berlo (Luik); Te Water geeft slechts den naam van Berlo op
zonder nadere aanwijzing, - Michiel du Blioul (Brabant); Te Water heeft in zijn 1e. Deel bl.
261 teregt gegist, dat een Blioul tot de verbondene Edelen behoorde, - Blondin Blondel
(Atrecht), - Jan de Bonnot, heer van Cormaillon (Brabant; Groen van Prinsterer heeft hem
eenige malen onder den naam Cormaillon vermeld, zonder nadere aanwijzing, - Adolf van
Boubais, heer van Anbain (Henegouwen), misschien de door Te Water bedoelde d'Enbain
(IIe. Dl. bl. 378), - Hans Paul van Boullandt, Heer van Fischbach (Luxemburg), - Dirk Bouton,
heer van Melleyn (Brabant); Te Water heeft op het artikel Corbaron van hem gesproken (IIe
stuk p. 324) en Groen van Prinsterer hem vermeld onder de teekenaars van de verklaring
van St.Truyen (T. II p. 162); maar beide onderscheiden hem van den Heer van Mellijn (Groen
van Prinsterer II 62. - Te Water III 121). Hij is echter één en dezelfde met dezen, maar dewijl
ik hem doorgaans den Heer van Mellijn genoemd vinde, vermoede ik dat Corbaron zij zijn
broeder Jan Bouton, een andere (bastaard)zoon van den voormaligen opvoeder en hofmeester
des Prinsen van Oranje, - Pieter van Brandenburg, heer van Château-Thierry (Namen); Te
Water heeft slechts den naam Brandenburg opgegeven; zijne nadere aanwijzingen zijn onjuist.
Hij moet onderscheiden worden van zijn halven broeder Jan van Brandenburg, burggraaf van
Esclay, met wien ik hem zelf vroeger heb verwisseld en die voorkomt bij Groen van Prinsterer
T. II p. 154. Op bl. 162 aldaar lees ik Brandenbourch, waar de Heer Groen van Prinsterer:
F.D. van den Bourch heeft gelezen, - Arthur van Brederode (Holland), bastaardzoon van
Reinoud van Brederode, bij de zuster van Coornhert verwekt, - Hendrik de Buyle (Brabant),
-Jean des Champs, bevelhebber van la Ferté (Luxemburg), - Adolfvan Cortenbach, burggraaf
van Tervueren, broeder van Jan, teregt bij Te Water Dl. II bl. 325 vermeld, - Louis de Courioules
(Namen), - Willem van Crehen, heer van Hour (Namen); Te Water heeft L. Creham en Crohain,
zonder nadere aanwijzing, - Hendrik en Jan de Crissignée, gezegd Lysens (Luik), - Hendrik
Croesinck, heer van Benthuizen (Holland), - Jean de Cuinchy, Heer van Libersart (gebied
van Rijssel), - Gerard de Cuynghem, gezegd du Hem (Rijssel), - Achille de Davre, heer van
Rossigny (Namen), - Dirk van der Does (Holland), - Jean d'Ausque, Heer van Lamotte (Artois),
- Robert l'Escuyer, Heer van Bretel (Artois), - Jean d'Estourmel, Heer van Vendeville
(Vlaanderen); Groen van Prinsterer heeft Jean d'Estourmel vermeld (t.a.p. II p. 161), Te Water
spreekt van Vendeville, beide zonder bepaalde aanwijzingen, - Marcelis van Eynatten
(Limburg), - Govert du Fresnoy, heer van Thuin (Artois), - Antoine de Haudion, gezegd
Giberchies, Heer van Ville, en zijn broeder Wouter de Haudion, gezegd Giberchies, Heer van
la Hamaide (Doornik). Te Water heeft, in navolging van Strada, Ghibercius opgenomen en
elders: Nalterre de Handun dict Gitrici, zonder nadere aanwijzing, - Philippe de Hertaing, heer
van Marquette (Henegouwen), als deelgenoot aan het verbond der Edelen ook opgegeven
bij d'Oultreman, Histoire de Valenciennes (Hist. de la ville et comté de Valentienne. Douay,
1639. U), - Antoine de Lannoy, Heer van Bailleul en Hardyplancques. Groen van Prinsterer
(T. II p. 64) noemt Bailleu du Hardixplan; Te Water deelt op het artikel Bailleu hoogst onzekere
gissingen mede (echter verbeterd in deel IV, Bijlaagen. U.), zooals hij ook onder de verbondene
Edelen niet telt: Philips van Bailleul, Heer van Bailleul tot Cornuailles (Artois), - Willem van
Landas, Heer van Chin (Doornik), - Hector van Lier (Brabant). De berigten van Te Water
omtrent Kornelis en Willem van Lier (Dl. II bl. 499) zijn geheel onjuist (verbeterd in deel IV
Bijlaagen. U.), - George de Ligne, heer van Monstroeul (Henegouwen). Hij is niet
onderscheiden van George de Ligne, heer van Estambruges, die te St. Truyen tegenwoordig
was en als teekenaar des verbonds vermeld staat in het proces van Egmont, door Reiffenberg
uitgegeven p. 336, 345 Zie ook Groen van Prinsterer T. III p. 242. Hij werd door Alva gebannen
en zijne goederen werden verbeurd verklaard, - Karel van Marcenelle, heer van Fraine (Artois),
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2 . Ofschoon Brabant en Vlaanderen het aanzienlijkst aantal Edelen aan het Verbond
leverden, springt het in de oogen, dat het beweren van Burgundus en andere
schrijvers niet volkomen

- Lancelot van Marbais, heer van Marbais (Namen), wel te onderscheiden van zijn bloedverwant
Philips van Marbais, heer van Louvirvaul, - Willem de la Margelle (Luxemburg); bij Groen van
Prinsterer T. II p. 154, J.C. de Lamagelle, lees G. de Lamargelle, - Everard van Merode, heer
van Vaux (Luxemburg), bij Te Water: Levert van Merode (Dl. III p. 134) en de Delvau (Dl. II
bl. 332) bij Groen van Pinsterer (T. II p. 59, 63 en elders), - Willem van Merode, voogd van
Duffel (Brabant), geheel en al onderscheiden van Willem van Merode-Waroux, door Te Water
Dl. III bl. 132 vermeld, welke nimmer tot de bondgenooten heeft behoord, - Adriaan Morel,
Heer van Tangrye (Artois), dezelfde persoon, waarvan Te Water in het onzekere gewaagt,
Dl. III p. 327), - Hendrik van Nedonchelle, Heer van Viscoigne en Hannecamp (Rijssel), Nicolaas van Oixhain, Heer van Jemeppe (Luxemburg), - Jacob van Oyenbruggen, heer van
Bethon (Limburg). Te Water heeft Dl. III bl. 201 e.v. eenige gissingen, die niet juist zijn,
medegedeeld, - Jan Paets van Zanthorst (Holland), - Carselis van Pallandt, Heer van Ruif
(Limburg). Bij Groen van Prinsterer (T. II p. 64) en Te Water (Dl. III p. 281) zonder nadere
aanwijzing als De Ruif vermeld, - Engelbert van Salm, gezegd Rograve, heer van Hermalle
en Hemptinne (Namen), - Nicolaas van Sappoigne (Luxemburg), - Philips van Schoonhoven
(Brabant), - Jan van Schoore, Heer van Marchove (Vlaanderen), - Jacob Six, heer van
Thieffries (Doornik), - Jacob van Solloguren, heer van Pouru (Luxemburg), over wien hierboven,
- Willem van Spontin, heer van Frayre (Namen), - Ponthus de la Tramerye, heer van Hertaing,
en zijn broeder Robert, heer van la Tramerye (Artois). Te Water heeft (Dl. III bl. 362) twee
bondgenooten: van Vramerye opgegeven, - Karel de Trillo (Brabant), - Simon van Utenhove
(Vlaanderen). Te Water had overigens regt, ook den ongelukkigen martelaar Anthony van
Utenhove onder de verbondene edelen te tellen (Dl. I, bl. 277), - Maximiliaan Uuyterlimmighe
(Brabant). Bij Groen van Prinsterer komt ‘Lymynge’ slechts als edelman van Brederode voor
(T. II p. 201), - Anthony de Vicq, heer van Noosthoven (Vlaanderen). Te Water heeft (Dl. III
bl. 150) opgegeven Mosthoven, Groen van Prinsterer heeft op zijne lijst (T. II p. 59) de
Nosthove, - Adriaan Waldecker (Luxemburg). De Meer Groen heeft (T.11 bl. 154) verkeerdelijk
Bern. Waldecker gelezen, - Jean de Wazemmes, heer van Haultmez (Doornik), - Willem van
de Werve (Brabant), - Assuerus van Zantwijck (Holland). Alle de boven genoemden behoorden
zeker tot de onderteekenaars van het Compromis en werden als zoodanig alle ingedaagd en
voor een gedeelte veroordeeld en met ballingschap en verbeurdverklaring van goederen
gestraft. Enkelen hunner verdienen zelfs om hunnen ijver voor de zaak des bondgenootschaps
eene meer uitvoerige vermelding, zooals Dirk Bouton, Pieter van Brandenburg, Willem van
Crehen, Achilles van Davre, Jan d'Estourmel, de beide Ghiberchies, Anthony van Lannoy,
Lancelot van Marbais, Everard van Merode, Hendrik van Nedonchelle, Jacob van
Oyenbruggen, Jacob van Solloguren en Anthony de Vicq.
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waar is, alsof sommige provinciën (Artois b.v.) genoegzaam geheel zuiver bleven
van het kwaad van ketterij en opentlijken wederstand. Familieverbindtenissen waren
meestal van beslissenden invloed op de gezindheid der leden van denzelfden stam.
De voorbeelden der Boetzelaers, der Renesses, der Merodes, der De Fiennes waren
niet de eenige proeven van den invloed der betrekkingen van bloedverwantschap.
Vooral in Namen, Henegouwen en Luxemburg was dit punt beslissend voor de
partij, welke de Edelen omhelsden.
o

3 . De inzage der rekeningen heeft mij overtuigd, dat, met uitzondering misschien
van Lodewijk van Nassau, geene vreemde Edelen aan het verbond hebben
deelgenomen. Te Water had eene tegenovergestelde meening omhelsd; maar bij
nader onderzoek blijkt zijn gevoelen onhoudbaar. Pieter d'Andelot was wel van
afkomst een Bourgondiër; maar hij woonde te Enghien, was leenman des konings
in Henegouwen en Artois, en had eene aanzienlijke Brabandsche weduwe ter
vrouwe. Als Bourgondiër kon hij buitendien tot de onderdanen en leenmannen des
Konings worden gerekend. Want evenals in Friesland, had men ook in Bourgondië
eene soort van filiaal-eedgenootschap tot stand gebragt, dat daar onder den naam
te

van Broeders van S Barbara bekend was; een der magtigste edelen uit Bourgondië,
De Rye, behoorde er toe. Hetzelfde geldt omtrent de beide Montfalcons, die elders
Savoyaards, elders Bourgondiërs worden genoemd. In de
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taal dier dagen werden beide nationaliteiten niet scherp onderscheiden. Beide
intusschen waren in Brabant gevestigd, en hadden daar hunne bezittingen. Claude
van Thieusieu, heer van Belmont, wordt opgegeven, als uit Savoye afkomstig; maar
zelf woonde hij in de stad Lier en had eene zuster van den Tresorier Schetz in
huwelijk. Bartholomé de la Valle, die een Italiaan of Piemontees genoemd wordt,
schoon hij met de edelen op den eersten Junij 1568 het leven verloor, wordt echter
in zijn vonnis niet van deelgenootschap aan het Compromis beschuldigd. Het berigt
van Michaël ab Isselt (Sui temporis historia, p. 143. U.) moet dus voor het minst als
onzeker worden aangemerkt. Lanoue's onderteekening heeft Te Water zelf reeds
e

verworpen (III Dl. bl. 170). Reinier de Sultz, voor wien Te Water eene Duitsche
afkomst vermoedde, heb ik nergens vermeld gevonden, maar wel onder de
verbannenen een Jaspar de Sultz, die te Mechelen woonde en in den omtrek dier
stad en van Leuven leengoederen bezat. Eindelijk zou men met veel
waarschijnlijkheid tot de verbondene edelen den beroemden Duitschen overste,
Herman van Westerholt, kunnen brengen; maar ook deze was door zijn huwelijk
aan de Renesses vermaagschapt en leenman des Konings in den lande van Utrecht.
Omtrent Sonoy zie men Te Water Dl. III bl. 300. Ik geloof, dat men volgens dit alles
als regel kan stellen, dat geene andere Edellieden dan leenmannen des konings
en die tot de dusgenaamde Neder-Bourgondische erflanden behoorden, het verbond
hebben geteekend.
o

4 . Opmerkelijk is, hoe vooral ten dezen tijde de Adel van den tabbaard of die
zijne verheffing aan hofdienst te danken had, den boventoon verkreeg ten koste
van den Adel van oude afkomst, voor zooverre die niet door aanzienlijke ambten of
vorstelijke gunst werd gerugsteund. De Granvelles waren daarvan een in het oog
vallend voorbeeld; maar ook de Marnixen, de Boutons, de Sauvages, de Bliouls,
de Schetzen hadden daaraan hunne grootheid te danken. Het blijkt uit de genoemde
rekeningen der verbeurdverklaringen, dat zij juist de rijkste in bezittingen waren,
zoowel door eigene leengoederen als door erfelijke renten op die van den ouderen
adel. Dit verschijnsel werd een bron van ontevredenheid en onrust voor den in
invloed geringe-
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ren, in afkomst aanzienlijkeren Adel in de meer afgelegene gewesten, als Gelderland,
Namen, Luxemburg. Van daar dat er bij het toestaan van beden herhaaldelijk op
aangedrongen werd, dat ten minsten even veel raadslieden van Adel als mannen
van den tabbaard in de gewestelijke raden zouden worden toegelaten. De Groote
raad van Mechelen was vooral der oude feudaliteit een steen des aanstoots, en die
raad handhaafde zijne gewijsden met kracht en strengheid. Overigens verdiende
de Adel weinig beklag om den wille van hare eigene buitensporigheid: doodslagen
en rooverijen waren geene zeldzaamheid en schoon de regeering te dien opzigte
niet verschoonend te werk ging, was zij echter magteloos tegen de middeleeuwsche
vooroordeelen, ten gevolge waarvan dergelijke misdaden of door geld gezoend
werden, of ten gevolge der voorspraak van de leden deszelfden stams, die ten
1)
voordeele van den schuldige de handen ineensloegen, ongestraft bleven . Hoe
verre het jus asyli zich uitstrekte, blijkt onder anderen uit een voorbeeld, dat ik in
Luxemburg aantrof. Een soldaat der bezetting van Diedenhoven had zich na een
onverschoonlijken manslag in een huis binnen die stad geborgen. De bevelhebber
Bernard van Schauwenborg, tevens onderstadhouder van Luxemburg, eischte in
alle behoorlijke vormen den misdadiger op, en eerst nadat de eigenaars van het
huis (de Heeren van Rollingen (Ravelle), erfmaarschalken van Luxemburg) geweigerd
hadden den vlugteling in verzekerde bewaring te houden tot nadere beslissing van
het Hof, deed hij den misdadiger grijpen en wegvoeren. Het gansche geslacht der
Rollingens raakte over die schending hunner regten in beweging en vorderde, dat
de onderstadhouder den gevangene terugbragt, van waar hij hem had weggevoerd.
Bernard van Schauwenborg werd veroordeeld, nadat meer dan een jaar in
regtsgedingen verstreken was; de Raad van Mechelen deed hem op zijne beurt
vervolgen, en alles eindigde met de invrijheidstelling van den doodslager.

1)

Zoo werd b.v. in het jaar 1558 Karel de Nedonchelle wegens een aanslag op het leven van
zijnen oom verbrand. Een edelman uit het geslacht van Vertaing (Namen) werd tot de galeijen
veroordeeld, wegens moord en diefstal omstreeks 1563. Daarentegen bleven de minder
moedwillige doodslagen van Josua van Alveringen, Philips Triest, Willem Buma of Bonga en
Karel van Mansfeldt ongestraft.
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Onder dezelfde registers van de Rekenkamer trof ik er een aan, dat in het bijzonder
voor mijne nasporingen dienstig mag gerekend worden. Dit register bevat ongeveer
twee honderd vonnissen, meest door den Raad van Beroerten of op diens advijs
door den beruchten provoost van het Hof Jan Grauwels gewezen. Alle die vonnissen
hebben betrekking tot Brabant en tot hetgeen oudtijds tot Brabant werd gerekend:
Maastricht en Limburg over Maas. Een paar vonnissen hebben als bij uitzondering
Luxemburgers tot voorwerp. Alle zijn onuitgegeven en voor de vaderlandsche
geschiedenis niet minder gewigtig dan die voor bijna eene eeuw door Marcus aan
het licht werden gebragt en waarvan Wagenaar en Te Water om strijd partij hebben
getrokken. Die vonnissen loopen over de jaren 1568-1571 en zij leveren dus niet
alleen eenige nieuwe bijzonderheden voor de onlusten van Antwerpen, Brussel, 's
Hertogenbosch en Lier gedurende de regering van Margaretha van Parma, maar
ook voor het aandeel, dat bijzondere persoonen zoowel als geheele steden, zooals
Diest en Leeuw, namen aan de zaak des Prinsen van Oranje, toen hij in 1568 tegen
den Hertog van Alva in het veld verscheen. Om van bijzondere persoonen te
gewagen, ik heb aan dit register de vonnissen te danken van Philips van Marnix
van St. Aldegonde en zijnen broeder van Tholouze, van Jan van Hoorne, baron van
Boxtel, van Karel van Boisot, van Willem van der Marck-Lumey, van Jeronimus 't
Seeraerts, van Jacob van Wesembeecke, van Marco Perez en anderen. Ik vond in
deze vonnissen ophelderingen omtrent de geheimzinnige zamenzwering, omstreeks
Paschen 1568 tegen den Hertog van Alva gesmeed, als hoofden waarvan Jan de
Mol, Heer van Oetingen, Jaspar van der Noot, heer van Carlo, en eenige
1)
dienstmannen van den Graaf van Egmont worden opgegeven . Een ander vonnis
is geslagen tegen de dappere krijgsmakkers van Herman de Ruyter in zijne stoute
onderneming op Loevestein; doch ik wil mij niet in gebeurtenissen verdiepen, welke
de grenzen overschrijden van het door mij gekozen tijdvak.
Aan dit register sluit zich uit den aart der zake de inhoud dier cartons aan, waarvan
ik in den aanvang melding maakte en die in den slechtsten toestand der vergetelheid
waren prijsgegeven:

1)

vo

Van Meteren, editie 1614, fol. 55 . (U.)
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de cartons, welke de advijzen, vonnissen en andere acten van den zoo beruchten
Bloedraad bevatten. Zij zijn van onderscheidenen oorsprong en dagteekening.
Grootendeels schijnen het stukken te zijn, die destijds op de Rekenkamer zijn
gedeponeerd; doch de dubbelden van dezelfde stukken, de originele vonnissen, de
brieven tusschen Vargas, Olzignano, Hessels, Alonço de Ulloa. bevelhebber van
het kasteel van Gent, en Juan de Torres, bevelhebber van Vilvoorde, gewisseld,
zijn waarschijnlijk uit de archieven van den Bloedraad zelven afkomstig. De Bloedraad
werd namelijk in 1574 opgeheven bij de acte van acceptatie, waarbij Requesens
de bede van de Staten aannam, tot welker uitdrukkelijke voorwaarde deze de
opheffing van dit buitengewoone geregtshof hadden gemaakt. Bij de acte van
Requesens werden tevens alle nog aanhangige processen naar de Provinciale
hoven verwezen. Het is dus waarschijnlijk in de archieven van deze, dat het nog
ontbrekende omtrent de onlusten en de vervolging, welke haar verving, zal zijn aan
r

te treffen. Andere stukken echter hebben blijkbaar tot de nalatenschap van M . Jan
de Brune behoord, die omstreeks het jaar 1569 overleed en een der werkzaamste
ambtenaren van den Raad van Beroerten was geweest. Het tijdvak, dat de cartons
omvatten, loopt van het jaar 1567 tot op 1575; stukken van vroegere dagteekening
en het gedrag rakende van bijzondere persoonen, die zich in de onlusten van Doornik
en Valenchijn ten jare 1562-1563 onderscheiden hadden of voor het uitbreken der
eigentlijke onlusten in verdenking van ketterij waren geraakt, zijn als annexen met
de hoofdoorkonden van lateren datum verbonden. Andere stukken liggen in dezelfde
cartons verstrooid, welke aan den inhoud geheel vreemd zijn; b.v. de
correspondentiën van den Hertog van Alva met den graaf van Boussu en den
admiraal Adolf van Bourgondië, heer van Wackene; eenige papieren uit het tijdvak
van Don Juan, waaronder de notulen van eenen krijgsraad, op het kasteel van
Namen gehouden betrekkelijk de voortzetting van den oorlog tegen de Staten; eene
correspondentie zelfs van Graaf Karel van Mansfeldt van het jaar 1590.
De stukken echter, welke van retrospectieven aard zijn en tot de regtshandelingen
van den Bloedraad zelven behooren, geloof ik niet te laag aan te slaan, wanneer ik
hun getal tot ongeveer
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tienduizend breng. Ik zal die stukken eenigszins nader specificeren en onder zekere
rubrieken brengen.
o

1 . Rekeningen van onderscheidenen aard, door de buitengewoone
commissarissen ter zake der troebelen, de beambten van het geregt, de gewoone
of buitengewoone ontvangers met het ten uitvoer leggen der verbeurdverklaringen
belast, bij den Raad van Beroerten ingeleverd. Die stukken, welke misschien een
vierde der geheele verzameling uitmaken, kunnen gerust ongelezen ter zijde worden
gelegd. Slechts enkele hebben een zeer bijzonder belang, minder voor de
geschiedenis dan als antiquarische curiositeit. Ik reken daaronder inventarissen,
als die van het huis van Egmont te Gend, een inventaris van de pergamenten en
charters, op het huis te Weerdt in de nalatenschap des Graven van Hoorne
voorhanden, een inventaris van de boekerij van Brederode te Vianen, eene rekening
van de onkosten voor het afbreken van het Hof van Culemborg te Brussel, en
verschillende plannen voor de schandkolom op te rigten op het ledige erf.
o

2 . Indagingen der in de onlusten betrokkene persoonen, meestal in triplo
overeenkomstig de drie termijnen van verstek. Die indagingen geven slechts de
namen der persoonen op, welke ingedaagd werden, den termijn om te verschijnen,
het regtsgebied, waaronder zij geacht werden te behooren. Omtrent de misdaden,
die hun werden aangetijgd, leeren zij niets. Ook deze stukken kunnen over het
geheel ter zijde worden gelegd. Slechts nu en dan leerde ik daaruit een of ander
persoon, die in de geschiedenis of in mijne oorkonden genoemd wordt, nader kennen.
Het geheel geeft aanleiding tot eene statistische begrooting van het aandeel, dat
de onderscheidene steden en landstreken aan het verzet tegen den Koning of aan
de Hervorming hebben genomen. Ik moet er bijvoegen: het heeft de kwade meening,
die ik uit de tot dusverre bekende geschiedenis van den Bloedraad had opgevat,
niet alleen versterkt, maar overtroffen. Ik had tot op dat oogenblik een zeer
onvolkomen denkbeeld van de ontvolking en het verderf des lands, waarvoor Alva
en zijn aanhang niet hebben teruggebeefd.
o

3 . Processen, voor den Bloedraad gevoerd tegen officieren, welke, met de
uitvoering der vonnissen belast, die taak kwalijk vervuld hadden, of processen ten
gevolge dier vonnissen zelve
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ontstaan, reclamatiën van schuldeischers en renteheffers op de verbeurdverklaarde
goederen. Ook in deze stukken is weinig vruchtbaars aan te treffen. Enkele slechts
leveren bijzonderheden omtrent ons van elders bekende persoonen, hunne
familiebetrekkingen en huiselijke omstandigheden. Zoo is het proces van Jan
Martens, rentmeester des Prinsen van Oranje te Breda, niet zonder belang, omdat
het over de onderlinge betrekkingen van Brederode, Mansfelt, den Prins zelven,
vooral omtrent Palamedes van Chalons (insgelijks, helaas, een der edelen, die voor
1)
een schandelijken afval het behoud hunner goederen kochten) eenig licht verspreidt.
Maar bij uitzondering moet ik een dier processen als hoogst gewigtig vermelden.
Het is dat van Gilles Joly, die wegens valsche aanklagt en opruijing en omkooping
van getuigen teregt stond.
2)
Ik heb in mijn vorig rapport gesproken van het Compromis der kooplieden, van
hunne verbindtenis met den adel en met de consistoriën, van den Doornikschen
advokaat Gilles le Clercq, die de ziel en adem was van alle deze onderhandelingen.
Ik heb toen gemeld, hoe het opligten zijner papieren omstreeks Junij 1567 de
Landvoogdes, volgens haar eigen schrijven, op het spoor had gebragt van alle de
plannen en ondernemingen der bondgenooten, en hoe diezelfde papieren naderhand
den Bloedraad bij zijne vervolgingen tot rigtsnoer en bewijsstukken hadden gediend.
Ik vermeldde tevens, dat overblijfselen van die papieren waarschijnlijk gevonden
me

werden in de verzameling van Lammens: Pièces relatives aux troubles du XVI
siècle. Sedert heeft de Heer Gachard in zijne Correspondance de Philippe II p. 557
en Additions p. 651 van hem gesproken. Hij had evenwel de stukken niet gezien,
welke mij sedert in handen zijn gevallen.
Gilles Joly was een dier verfoeijelijke wezens, ware beeldtenissen van den geest
des kwaads, welke deze voor de tijden van algemeenen jammer schijnt te besparen,
opdat zij de som der menschelijke ellende door hunne kwaadaardigheid helpen
vergrooten. Hij was uit Hervormde ouders geboren: zijn vader was om zijn geloof
te Doornik vervolgd geworden en, zoo niet hij zelf, dan toch waren zijne
medeaangeklaagden slachtoffers van den

1)
2)

Het HS. heeft: aanval.
Studiën en schetsen, IV p. 48.
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brandstapel geworden. De zoon hield zich langen tijd in Duitschland op, en te Doornik
teruggekeerd, wist hij het vertrouwen te winnen der Hervormden, welke hem als
een ijverigen aanhanger, als een martelaar van hunne, belijdenis beschouwden.
Zelfs de brave Guido de Bres werd door het vroom uiterlijk van Gilles misleid. Sinds
echter leed diens goede naam een geweldigen schok. Een valsche munter, te
Doornik ter dood veroordeeld, betigtte Gilles Joly als zijn medepligtige. Hij ontging
echter de straf, wees een ander als den eigentlijken schuldige aan en verwierf van
de Landvoogdes vrijgeleide om dezen op te spooren. Uit Doornik gebannen, zette
hij zich te Antwerpen neder, en andermaal slaagde de huichelaar er in om het
vertrouwen der Hervormden te verwerven; hij hernieuwde er de betrekking met zijne
r

voormalige stadgenooten, die tevens aan het hoofd der Calvinisten stonden, M .
Gilles le Clercq en Nicolaas Taffin, trad met hen in briefwisseling en stelde zich
langs dien weg in het bezit hunner belangrijkste geheimen. Daarmede toegerust,
wendde hij zich tot d'Assonleville, Berlaymont, Armenteros en andere vertrouwde
raadslieden der Landvoogdes, om hun zijne wetenschap te verkoopen, en voorts
den eerloozen rol van verspieder te spelen. Hij vervulde die taak, zooals hij het
slechts van zijnen meester, den duivel, had kunnen leeren; want schoon hij
herhaaldelijk de Cardinalisten, ja eenmaal zelfs den Prins van Oranje omtrent de
raadslagen zijner voorgewende geloofsgenooten had onderrigt, bleef hij echter het
algemeen vertrouwen van deze genieten. Reeds eenmaal had hij gewigtige papieren
aan Gilles le Clercq ontfutseld, en sedert deed hij eene nieuwe ontdekking. Hij
spoorde de plaats op, waar dezelfde Le Clercq de gedenkschriften van het Verbond
der kooplieden had verborgen en leverde die in handen der Landvoogdes. Hij won
daarmede opheffing van het banvonnis, te Doornik tegen hem uitgesproken, en
eenen vrijbrief voor alle misdaden, behalve voor schennis van goddelijke en
menschelijke Majesteit. Den invloed, door hem als verklikker verworven gebruikte
hij aanstonds om zijne vijanden, om 't even te regt of te onregt, in het verderf te
storten: in de eerste plaats den officier van het baljuwschap van Doornik, welke hem
vroeger als valschen munter had vervolgd, en om dezen en anderen, tegen wie hij
eenen ouden wrok

R.C. Bakhuizen van den Brink, Studiën en schetsen over vaderlandsche geschiedenis en letteren. Deel 5

125
koesterde, om goed en leven te helpen, kocht hij getuigen om en zeide hun de les
voor van wat zij voor den Bloedraad of diens commissarissen hadden te verklaren.
De gevlugten uit Valenchyn, Doornik en andere plaatsen, die zich te Antwerpen
ophielden, wees hij den leden van dat vreeselijk geregtshof aan en droeg er roem
op, dat hij dan eens zeventien, dan weder zestig persoonen aan den geregte, dat
wil zeggen aan strop of brandstapel, had overgeleverd. In dien tusschentijd werd
hij op een gewigtiger jagt afgezonden. Het gold den gevaarlijken en rusteloozen
Gilles le Clercq zelven; om dezen in handen te krijgen, zond de Landvoogdes hem
naar Duitschland met een vrijgeleide-brief voor den beklaagde, waarbij hem vergund
werd, vrij en vrank naar het Vaderland te komen en te keeren. Le Clercq evenwel
was te geoefend zamenzweerder om zich aldus te laten verschalken, en toen eene
tweede dergelijke poging, onder de regering van Alva ondernomen, andermaal was
mislukt, zag Gilles Joly met den roem zijner behendigheid zijn aanzien tanen. De
gewezen stedehouder van het baljuwschap te Doornik, door Joly's toedoen in handen
van den Bloedraad geraakt, wreekte zich door eene lange reeks van beschuldigingen
op zijnen aanklager. Joly raakte in hechtenis, doch werd eerlang onder borgtogt
geslaakt. Een paar jaren later verviel hij opnieuw in handen van het geregt, onder
de hernieuwde beschuldiging van valsche munt te hebben verspreid. De Raad van
Mechelen echter en Alva zelf, met eene naauwgezetheid, welke zij jegens eerlijke
lieden niet altoos in acht namen, verklaarden den vrijbrief van Margaretha van Parma
als bij voortduring geldig, en nogmaals ontkwam Gillis Joly hechtenis, pijnbank en
1)
straf .
Ik heb uitvoerig van dezen eerloozen persoon gewag gemaakt, omdat hij als de
werkzaamste handlanger, eerst der buitengewoone commissarissen van Margaretha,
vervolgens van den Raad van Beroerten te beschouwen is. Door hem kwamen zij
in het bezit der gewigtigste corpora delicti, en de feiten, in de verhooren van Egmont
en anderen aangevoerd, de misdaden, in de vonnissen der verbondene Edelen
aangetijgd, zijn hoofdzakelijk uit die

1)

Bij Langeraad, Guido de Bray, Bijlage E., is afgedrukt de ‘Remonstrance et exposition des
debvoirs faictz par Gillis Joly,’ etc. (U.)
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bron geput. Twee gevulde koffers met brieven van de consistoriën, van de
verbondene edelen en van andere persoonen, in de onlusten betrokken en door
Gilles le Clercq voor zijne ballingschap, deels te Antwerpen, deels te Brussel
verborgen, werden door hem aan Viglius, Berlaymont en Berty in handen gesteld.
Op dezelfde wijze kwamen de vervolgers in het bezit van een dagboek des mans,
die in en buiten de Nederlanden de gewigtigste zendingen voor de zaak der
gewetensvrijheid had vervuld en beurtelings aan Lodewijk van Nassau en aan den
graaf van Hoorne tot geheimschrijver had verstrekt. Men mag hiernaar beoordeelen,
hoe onvoorzigtig het zij, als kwaadwillige verdichtsels te verwerpen, wat sedert door
de beambten van den Raad van Beroerten tegen de aangeklaagden werd
geformuleerd. Ik acht, dat er voor die beschuldigingen meer grond van waarheid
bestaat, dan (voor die) in de brieven, door Alonço del Canto, Fray Lorenço de
Villavicencio en andere aanbrengers bij den koning of door partijdige raadslieden,
zooals Armenteros of D'Assonleville, geschreven. Zoo op gezag der geschriften van
Gilles le Clercq de pogingen tot gewapenden wederstand tegen den Koning, het in
de hoogere kringen ontworpen of voorbereide plan der beeldstorming, de wervingen
in Duitschland en de verstandhouding met de vorsten en steden van dat land niet
kunnen ontkend worden, hetgeen in de bovengenoemde oorkonden niet gemeld is
en van elders den verbondenen of opgestanen Nederlanders wordt aangedicht,
1)
zooals b.v. verstandhouding met de natuurlijke vijanden des lands, de Franschen ,
algemeene priestermoord enz., kan op dienzelfden grond als valsch worden
beschouwd.

1)

Hetgeen de Hervormden in hun verdedigschrift beweerden, dat zij steeds alle verstandhouding
met de vijanden des lands geschuwd hadden, wordt ten opzigte der burgers van Valenciennes
op eene treffende wijze van eene andere zijde bevestigd. Een Henegouwsch Edelman, Adrien
de Mahieu, Heer van Fromes, die over het geheel een voor de Hervormden en Geuzen
nadeelig getuigenis voor Vargas en Delrio zelve kwam afleggen, getuigde het volgende
omtrent een gesprek, dat hij met den Franschen bevelhebber van Doullens, een Hugenoot
van de partij des Prinsen van Condé, had gehouden. Bouchavennes, dus was zijn naam, liet
zich dus over de inwoners van Valenciennes uit: ‘que le roy les debvoit tous faire pendre,
pour ce qu'ils avoient faict des entreprinses et ne auroient persisté en icelles, si avant le
secours qu'ilz auroient demandé au Prince de Condé, son maistre, mesmes que ledict de
e

Bouchavennes s'estoit trouvé à ces fins en lad ville de Valenchiennes. Et estoient d'avis
aucuns, de lesser entrer led. Prince de Condé en ladicte ville. Aultres estoient d'advis de ne
le lesser. Et voyant led. de Bouchavennes, que il ne les sçavoit amener à ce point que de les
induire à recepvoir en ladicte ville le Prince de Condet, se seroit party dudict Valenchiennes,
après y avoir esté quinze jours’.
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o

4 . Verzoekschriften, door edele en burgerlijke persoonen ingeleverd, die op de lijst
der ingedaagden gebragt, zich wegens de hun opgedrongen misdaden òf
verontschuldigden òf verlof verzochten hunne zaak voor het Hof te mogen voeren,
òf eindelijk sedert 1570 om te mogen worden opgenomen in de algemeene
vergiffenis, door den Hertog van Alva afgekondigd. Het spijt mij, dat ik het zeggen
moet, maar geene oorkonden zijn geschikter om mijne meening omtrent de
grenzenlooze zwakheid des Adels en de krachteloosheid van het eedgenootschap
te bevestigen. De appostille namelijk op de eerstgenoemde soort van
verzoekschriften behelsde gewoonlijk, dat de requestrant binnen dertig dagen alle
zijne bewijsstukken benevens een opgave van alle zijne bezittingen had in te leveren.
Ik vind onder mijne stukken eene lijst van niet minder dan honderd edellieden,
teekenaars van het verbond, welke aan dien eisch hebben voldaan. En nog zijn
daaronder niet die opgeteld, welke voor of omstreeks de vergadering van St. Truyen
hun deelgenootschap aan het Compromis hadden opgezegd. - Eene aanzienlijke
plaats daarentegen beslaan er de Friesche edellieden. Ziehier wat te hunnen opzigte
te zeggen valt. De vrije Friezen, hoe verhard ook in wederstand tegen al wat
oppermagt heette, zijn, waar het zamenwerking tot het groote doel van allen,
gewetensvrijheid, gold, arbeiders van de elfde ure geweest, indien zij zelfs dien
naam verdienen. De rekwesten, door Edo Gerbranda, Hessel Emingha en Sippe
Meckama, ten einde in hunne verdediging gehoord te worden, bij Alva ingediend,
geven ons belangrijke maar geene vleijende inlichtingen omtrent het aandeel, dat
Friesland aan de eerste vrijheidsbewegingen nam. Al wat Te Water (Dl. I bl. 91-99)
naar de berigten van Winsemius heeft medegedeeld, en vooral de door hem
uitgegeven brief van koning Philips aan het Hof van Friesland, bewijzen mijns inziens
ten duidelijkste, dat de eerste poging van Brederode en Lodewijk van Nassau, om
den Frieschen adel in het verbond te trekken, mislukt zij. De aanwinst van Sjoerd
Beyma en Hartman Galama is misschien de eenige, welke het verbond te
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dier tijd in Friesland heeft gemaakt. Eerst in Augustus 1566 kwam een aanmerkelijk
gewijzigd verbondschrift (tot stand), het Kleine compromis, zooals Alva het noemde,
waarvan wij ons verheugen den tot dusverre onuitgegeven tekst te kunnen
1)
mededeelen . Die tekst maakt duidelijk, hoezeer dit stuk van het eigentlijke verbond
afwijkt. Eene bijzonderheid, die het Kleine compromis onderscheidt, is dat ook
onedelen daartoe toetraden. Kwam het verbond der Friezen laat tot stand, het was
daarom niet langer van duur. De Friesche edellieden verzamelden zich op aandrang
des Graven van Aremberg in Januarij 1567 ter zelfder plaatse, waar zij het verbond
vijf maanden vroeger hadden bezworen; hier werd ten overstaan van Idzard van
Grovestins, Haring van Glins en Tjaerdt van Holdinghe de acte verscheurd en in
het vuur geworpen. Van toen af hadden Beyma, Galama, Bonga en anderen, die
aan het hoofd der beweging hadden gestaan, niets over dan de gevaarlijke kans
om zich in de armen van Brederode te werpen.
Eene andere klasse van verzoekschriften dagteekent van het oogenblik, waarop
door Alva in 1570 de algemeene vergiffenis afgekondigd was. Ik kan de stelling,
door Wagenaar Dl. VI. bl. 316 uit Bor overgenomen, ‘dat hiervan slechts weinige
en geringe lieden zouden hebben gebruik gemaakt’, niet bevestigen.

1)

Ik twijfel er geenszins aan, of dit is het stuk, waarvan volgens den Raad van Beroerten
(Sententien van Alva p. 166) Tzaling Eysinga de opsteller was, en hetgeen in de sententiën
van Galama, Beyma en Bonga (niet Binga) wordt bedoeld (bl. 76, 81, 354). Ziehier den inhoud:
‘Soe wy, onderscreven personen, eedel ende oneedelle, dagelicx verstaen, dat onse landen,
personen, bluet ende goet mochten deur eenighe oproer beswaert worden, ende onse oude
privilegien, heercomen ende gewoenten bekrenckt, met infueringhe van de Hispaensche
Inquisitie ofte andersins, hebben, om tobvieren alle twist, tweedracht ende oproer, die tegens
t

Conincklycke Ma , zijn luytenant ofte andersins mochten geschien, gelyck des werlts beloop
nuw is, (verclaert,) dat wy bereyt zijn tot defensie van de warachtige religie, beschermenisse
van onse personen, gueden ende welvaren, malcanderen geloefft hebben ende geloeven by
deesen, by onse eedt, siel ende salicheyt, met hanttastinge ende onderscrivinge deen daner
de handt thouden, alle bystandt ende hulpe tdoen, dien wy moegen doen, met lyff, guet ende
bluet, ende in geener manieren van malcanderen tscheiden, ende offte in dien gevall, tegens
recht, privilegien, oude gewoonten, eenighe saecken tegens einander worden vervolcht, dat
wy alle rechtelicke beschermers van dien in maten ende voegen voorsz. sullen zijn ende
den

daarvoeren onse guedt ende bloet emploieren. Actum den X

o

Augusti a 1566.’
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Integendeel de regenten en ambtenaars, die min of meer aan de overige onlusten
schuldig gerekend waren, namen die gelegenheid te baat, om aan het einde te
geraken der processen, waarin zij meestal door nijd en wangunst waren betrokken.
Hunne met dat doel ingediende verzoekschriften bevatten nu en dan eenige
inlichtingen omtrent hunne ambtsvoering voor of in de jaren 1566 en 1567. Van dien
aart zijn de verzoekschriften van de baljuws van Schiedam, 's Hage, Doornik, van
de burgemeesters van Harderwijk, Tholen en andere plaatsen. Reeds Margaretha
van Parma had opentlijk en in het geheim bij den Koning geklaagd over de traagheid
van de overheden in het vervolgen der schuldigen aan oproer en ketterij, en hoe
geducht de Bloedraad zich wreekte over de teleurstelling, welke de regering van
die zijde had ondervonden, leeren deze oorkonden. Immers wat er ook van hunne
toegefelijkheid moge geweest zijn, alle de opgegevene persoonen bewezen op het
overtuigendst, dat zij noch den Koning noch der katholyke godsdienst ontrouw waren
geweest; de advijzen van den Bloedraad erkenden, dat de beschuldigingen tegen
hen ingebragt het onzuiver gewrocht van vijandschap en oude veten waren;
desniettemin werden zij alle ongeschikt verklaard, om voortaan den Lande te dienen
en meestal voor twee of meer jaren in een klooster gestoken, om daar goede leering
en tucht te ontvangen.
o

5 . Eene geheele reeks van onuitgegevene vonnissen, meestal de originele zelve
met de onderteekening van Alva's secretaris, Steven Prats. Ik trof daaronder de
sententiën aan, tegen de edelen gewezen, welke tegelijk met Egmont en Hoorne
het slachtoffer werden der gruwelijke rechtspleging van Junij 1568. Van die vonnissen
zijn geene andere tot dusverre medegedeeld, dan die der beide Friezen, der
gebroeders Blois en van Ilpendam door Marcus (blz. 72-82), die van de Batenburgen
door Van Hasselt (Stukken voor de Vaderlandsche historie, I Dl. bl. 251, 252). De
overige zijn onuitgegeven en daaronder zeer belangrijke, zooals van Pieter d'Andelot,
Jan van Montigny, Heer van Villers, Philips Triest, en de gebroeders Philips en
Pieter Wattepaste. Zoo schrijf ik dien naam, gelijk zij in hun vonnis en in alle
verhooren voorkomt. Zij waren afkomstig uit eene oude familie van het dusgenaamde
Pays
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de la Leue, waarvan het stedeken Laventhie de hoofdplaats was, en aldaar domi
principes. Hun vader, die sedert insgelijks het hoofd verloor, was daar in de regering
en de hoofdsteun der Hervormden. Hoe Te Water ze, in navolging der Antwerpsche
kronijk, tot een geslacht van Aelst heeft kunnen brengen, is mij onbegrijpelijk.
Evenmin is het waar, dat zij tot de edelen gerekend werden of hun verbond hadden
geteekend. De stereotype zinsnede des genoemden schrijvers: ‘Hunne verbintenis
met de edelen tot verkrijginge van vrijheid was gronds genoeg voor Alva, om hen....
te laten onthalzen’, vervalt daarmede ten eenenmale. Zij waren vroeger misschien
niet onschuldig aan den eersten beeldenstorm, vervolgens de voornaamste
voorspraken der Hervormden ter verkrijging van vrije godsdienstoefening, en eindelijk
- uitdrukkelijk vermeldt het hun vonnis - de hoofden dergenen, welke de wapenen
tegen den koning opnamen en door Noircarmes verslagen werden. Evenals de
Wattepastes moet men van de lijst der Edelen Constantijn Bruynseel, Bartolomeo
1)
de la Valle, Jean Rumault, Lodewijk Carlier, Firmin Peltier uitschrappen . Alle de
genoemde hebben in dienst der Edelen ondergeschikte betrekkingen bekleed en
waren gedeeltelijk vreemdelingen. Het stelsel, door Margaretha en de mannen der
dusgenaamde orde gevolgd, behoefde niet overdreven, behoefde slechts met
naauwgezetheid te worden gevolgd, om hen des doods schuldig te verklaren. Dezelfde cartons boden mij inlichtingen omtrent de lijst, door Van Hasselt (dl. I bl.
301) opgegeven, met name omtrent Passchier

1)

Constantijn Bruynseel had geene de minste betrekking tot de adellijke geslachten der De
Bruxelles of De Bregilles. Hij was een Clevenaar, van Dusseldorp geboortig en hofmeester
van Dandelot. - Louis Carlier was geenszins kanselier van Kamerijk, gelijk Te Water opgeeft
(dl. II bl. 318); maar zijn vader was daar ontvanger geweest en om oneerlijkheid van zijn ambt
ontzet. De zoon was niet meer dan een gelukzoeker, die volgens zijne eigene bekentenis,
om zijn fortuin te maken, onder den wilden hoop van Dandelot dienst nam. - Jean Rumault
was evenmin edelman. Uit Aire geboortig, had hij zich eenigen roem als krijgsman verworven,
en daarom trad Jean le Sauvage, Heer van Escobecque, een der werkzaamste bondgenooten,
met hem in onderhandeling. Het was aan hem, dat het beleid van den gewapenden opstand
in het Westkwartier werd opgedragen, - opstand, die sedert door de nederlagen van Lannoy
en Waterlois jammerlijk mislukte. - Uit dit een en ander blijkt, hoe onbedacht het opgeven
van Te Water (dl. III bl. 245) is, dat zijne deelneming in de verbindtenisse der Edelen de
eenige oorzaak was van zijn doodvonnis.
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de la Barre, Mattheus Wattepaste, Hendrik (niet ‘Jean’) de Nedonchelle, Heer van
Hannecamp, Christoffel Traisnel, Nicolaas de Salingre en Jean de Beaussart. Wat
onderscheiden historieschrijvers omtrent het vreeselijk uiteinde des laatsten hebben
opgegeven, vindt zich volkomen bevestigd. Ik voeg zijn vonnis in eene aanteeking
1)
hiernevens, als eene proeve van de wreedheid des Spaanschen dwingelands . Als
merkwaardig moet ik voorts de vonnissen vermelden, tegen de hoofden van het
Gendsche consistorie uitgesproken, daaronder die van Frans Huereblocq, den
r

schoonvader des in onze geschiedenis beroemden M . Pieter de Rijke, Jan
Commelin, Maerten Dierckens. Voorts eenige vonnissen over de nagedachtenis
der gestorvenen, Adriana van Hemsrode, weduwe van Giberchies, Philips van
Wissekercke, Maria Heymans, weduwe van den rentmeester van het land van
Brielle, Adriaan van den Kerkwerve. Ik vermeld Philips van Wissekerke met
voordacht, omdat hij tot een Zeeuwsch geslacht behoorde. Hij overleed echter voor
de komst van Alva en ontging daardoor het lot, dat zijnen landgenoot Jonker Jacob
van Cats trof, die om zijne deelneming aan het verbond der Edelen en aan de
invoering der Hervorming met ballingschap en verbeurdverklaring zijner goederen
werd gestraft. Beide bewijzen, dat de stelling van Te Water, dat over het geheel de
Zeeuwsche edelen aan den Koning en het Katholicisme zijn getrouw gebleven,
eene kleine uitzondering toelaat. Eindelijk vermeld ik als merkwaardig een paar
vonnissen, tegen geheele steden, met name tegen Diest en Leeuwe, uitgesproken,
die als schuldig aan majesteitsschennis. met verlies van privilegiën en kostumen
en met afbreking harer muren en poorten werden gestraft, omdat zij in 1568 het
leger des Prinsen van Oranje zonder wederstand hadden binnengelaten.
o

6 . Eene tallooze menigte processtukken van verschillenden oorsprong. Ik bepaal
mij weder alleen tot dezulke, die een retrospectief karakter hebben, en vermeld
alzoo de verslagen der verschillende commissarissen, door Margaretha gemagtigd
om

1)

‘Son Excellence le condempne comme traistre d'estre exécutez par rompture de ses bras et
jambes, et en après estre miz sur une roue tout vifz et luy briser l'eschynes du dos, et ainsi
laisser tant qu'il pourra vivre, interdisant sur payne capitale à tous de audict Beaussart a
vancher la mort.’
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onderzoek naar de onlusten van 1566 te doen, welke die verslagen sedert aan haar
of aan den Raad van Beroerten inzonden. Zij hadden eene plaats behooren te
vinden nevens de justificatiën der steden boven vermeld, maar zij lagen hier in de
cartons verstrooid en vergeten. Tot de noordelijke gewesten hebben betrekking het
verslag der commissarissen omtrent de onlusten in Rijnland, Voorburg en elders,
1)
omtrent die in de stad Groningen, Arnhem, Bommel en Breda. Hoevele van de hier
voorhanden stukken tot 's Hertogenbosch betrekking hebben, heb ik hierboven
opgegeven. - Tot de Zuidelijke Nederlanden behooren bewijsstukken voor de
justificatie van Mechelen, en onderzoekingen door de gecommitteerden aldaar
gehouden, voorts de rapporten der commissarissen van Belle (Bailleul), Yperen,
Armentières, het zoogenaamde Pays de la Leue, Rijssel, Douai. Vooral is eene
menigte stukken betrekkelijk tot de handelingen van Antonio de Ribera, als
buitengewoon commissaris door den Raad van Beroerten naar Doornik gezonden,
omdat zijne voorgangers te inschikkelijk schenen. Uit deze rapporten werden
vervolgens door den Bloedraad uittreksels gemaakt, recueils des charges, zooals
zij heeten, waarin de verdachte of betichte inwooners van elke plaats stonden
aangeteekend, met aanwijzing der aan hen te last gelegde beschuldigingen, der
getuigen die de verklaring hadden afgelegd, en de(r) bladzijde, waarop de
bijzonderheden in het oorspronkelijk rapport te vinden waren. Op die wijze waren
de recueils de charges ingerigt, welke ik van Maastricht, van Brussel, van Luxemburg
hier aantrof. Eene andere soort van recueils werd uit die verslagen zamengesteld
ten laste van voorname persoonen, wier proces voor den raad hangende was; ik
vond die meestal in het Spaansch door den secretaris Prats overgezet en
2)
geschreven, eene enkele in het oorspronkelijk Fransch . Op die wijze vindt men de
punten

1)
2)

De tekst heeft: tot.
Die cargos zijn alle in het Spaansch, op eene uitzondering na, welke het ‘Sommier recoeuil’
der Vlaamsche steden bevat, in het Fransch; hiervan bestaat echter insgelijks een Spaansche
tekst, doch minder uitvoerig en op den rug gemerkt als vertaling van Prats. Het komt mij om
die reden voor, dat alle de acten van beschuldiging oorspronkelijk in het Fransch zijn
ontworpen: te meer omdat de interrogatoriën, meest alle door Hessels opgesteld, in het
Fransch zijn. De Spaansche vertaling was waarschijnlijk ten gevalle van Vargas, Olzignano
en andere Spaansche leden van den Raad van Beroerte. De Spaansche tekst der verhooren
van Egmont, op de Haagsche bibliotheek voorhanden en door Reiffenberg in vertaling
uitgegeven, acht ik eene uitzondering ten gevalle van den onwetenden Vargas gemaakt. De
Fransche vertaling daarentegen is en blijft de officiële tekst. Ik merk dit aan tegen het gevoelen
van Reiffenberg t.a.p. p. 298. De vertaling der akten was niet, gelijk hij meent, bestemd voor
de leden van den Bloedraad, die het Spaansch niet verstonden, maar veeleer omgekeerd
voor de Spanjaarden, die met het Fransch geen weg wisten.

R.C. Bakhuizen van den Brink, Studiën en schetsen over vaderlandsche geschiedenis en letteren. Deel 5

133
van beschuldiging bijeen tegen Brederode, Lodewijk van Nassau, den Graaf van
Culemburg, van Hoogstraten, van Hoorne, tegen den Markies van Bergen, tegen
Backerzeele en Anthony van Stralen, tegen den Markgraaf van Antwerpen en den
Ambtman van Brussel. Vooral is te dien opzigte het libel tegen den Graaf van Hoorne
opmerkelijk. Men vindt er den korten inhoud der drie en zestig artikelen tegen den
Graaf van Hoorne in zijn proces (Supplément de Strada. T. I p. 103-133)
medegedeeld, halfblads geschreven, en daartegenover de stukken opgegeven,
waaraan die artikelen zijn ontleend. Als zoodanig komen inzonderheid de
getuigenissen van d'Andelot en Van Stralen voor, die van Moulbais, Rassenghien
en Warlusel; maar bovenal brieven, welke in handen van den Bloedraad waren
geraakt, van den Graaf zelven, van Filips van Marnix, van Gilles le Clercq. Er wordt
en

onder anderen een patent van den 8 October 1566 aangehaald, door den Graaf
geteekend en gezegeld met zijn wapen, waarbij hij den genoemden Le Clercq in
zijnen dienst stelde ; een bewijs van hetgeen ik beweerde, dat die Graaf dieper dan
men meent in de zaak der Geuzen gewikkeld was. Een ander bewijsstuk, waarvan
zich de Bloedraad bediende en dat gelijkelijk tegen Hoorne. Bergen, Montigny,
Hoogstraten en gedeeltelijk tegen Brederode wordt aangevoerd, is: ‘La pregunta
de Chacon de la Vega’. Ik weet omtrent dit stuk geen bescheid te geven, dan dat
het de meest algemeene beschuldigingen heeft bevat, b.v. dat de bedoelde Heeren
tot het verbond der pijlen (tegen Granvelle) hadden behoord, dat zij de benden van
ordonnantie niet tegen de muitelingen hadden willen gebruiken, dat zij verklaard
hadden voor de handhaving der plakkaten het bloed van zestig duizend menschen
niet te willen vergieten, dat het aan hen gestaan had de onlusten in den aanvang
te smoren, maar dat zij uit redenen van eerzucht het niet hadden gewild. Uit een en
ander vermoed ik, dat dit stuk
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in Spanje zij opgesteld, naar uittreksels uit de rapporten van Margaretha of andere
dienaars des Konings in de Nederlanden.
Onder dezelfde rubriek behooren in de tweede plaats eene groote menigte
verhooren, interrogatoriën en bekentenissen van beschuldigden en hunne getuigen.
Ik kan niet alle opgeven; ik bepaal mij tot de belangrijkste, en om te toonen, hoeveel
uit dergelijke oorkonden te putten zij, verwijs ik naar Van Hasselt's Stukken voor de
Vaderlandsche Historie. Naar chronologische orde komen in de eerste plaats: het
verhoor der bovengenoemde Wattepastes, door den procureur van Vlaanderen in
het begin van 1567 in hechtenis genomen, vervolgens de verhooren der gevangenen
te Austruweel, gehouden door denzelfden Procureur-Generaal en den Drossaard
van Brabant, waaronder inzonderheid uitvoerig en belangrijk is dat van Jan Denys,
aanvoerder van de Vlaamsche opstandelingen en een der onderbevelhebbers van
Tholouze. Voorts de verhooren der gevangenen van Valenciennes, daaronder die
der beide Herlins, Guy de Bray en Peregrin de la Grange; het verhoor van Jonker
Jan van Renesse, bevelhebber van Vianen na het vertrek van Brederode; de
ondervragingen der gevangene kapiteins van Brederode, zoo op het kasteel van
Harlingen als te Vilvoorden, door Hessels ontworpen, benevens een kort begrip van
hunne bekentenissen; de bekentenis van Philips Triest, op de pijnbank afgelegd;
het concept der ondervragingen van den Graaf van Egmont, door Hessels op het
papier gebragt en niet volkomen eensluidend met en uitvoeriger dan hetgeen door
Reiffenberg t.a.p. is medegedeeld; eindelijk de verhooren, de verdediging en
genoegzaam het geheele proces van den beroemden Dirk Volkertszoon Coornhert.
Coornhert beslaat in de geschiedenis onzer letterkunde eene zoo eervolle plaats;
zijne gevangenis zelve is zoo verheerlijkt door de huwelijkstrouw zijner gade, dat ik
mij niet weerhouden kan iets uitvoeriger van dit regtsgeding te gewagen Men vindt
er den geheelen Koornhert in terug. Aanstonds onderscheidt zich zijne
verantwoording door eene kracht en scherpte van redenering, dat ik geene andere
verantwoording van die dagen aan hare zijde weet te plaatsen, of het moest die zijn
van den Mechelschen raadsheer Jan Bets; doch de laatste is streng juridisch en in
het Latijn
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geschreven. Die van Coornhert is de natuurlijke zelfverdediging van een moedig
hart en een vrij hoofd, en daarenboven, hoe kunstloos ook, zij verraadt eene
gemakkelijkheid van uitdrukking, eene meesterschap over de taal, eene smijdigheid
van stijl, zooals men die slechts van een der scheppers onzer letterkunde kan
verwachten. Hetzelfde geldt van het verhoor. Men moet voor Nederlandsche
elegantie geen gevoel hebben, indien men daarin slechts de aanteekeningen eens
Secretaris of Procureurs dier dagen zou willen herkennen: neen! het springt in het
r

oog, dat dit stuk door Coornhert zelven, wien overigens zijne regters, M . Jan le
Zaen en.... de Glarges, groote welwillendheid betoonden, overzien is of veeleer dat
hetgeen mondeling door hem verklaard is, ook sedert in zijn geheel door hem in
schrift is gebragt. Wat door Coornhert gesproken en geschreven is, draagt den
stempel der waarheid, en als hij bij herhaling verklaart, dat de zaak der Geuzen
hem niet aanstond, dan is zijne verzekering te geloofwaardiger, omdat hij nergens
door vleijerij de tirannij, waarvan hij het slachtoffer was, tracht te verbidden of eigen
heil zoekt in het bezwaren van anderen. Eene geur van edelmoedigheid, van
vrankheid van zin en inborst, waait ons (uit) die stukken tegen, welke mij niet alleen
het lezen, maar ook het afschrijven tot eene lust maakte. Wij leeren er Coornhert,
Brederode, den Prins van Oranje uit kennen, alsof zij voor ons leefden. Omtrent het
regtsgeding zelve het volgende. De beschuldigingen tegen Coornhert waren kleine
grieven, uit losselijk daarheen geworpen gezegden afgeleid en alleenlijk tot punten
van aanklagt aangezwollen door het wantrouwen, dat op 's mans beginselen rustte.
De zwaarste aanklagt was deze: Coornhert zou door de regering van Haarlem naar
den Prins van Oranje zijn gezonden om te vernemen, hoe men zich ten opzigte der
predikatiën hadde te gedragen. De Prins zou aan Coornhert hebben gevraagd, of
er tot dusverre te Haarlem geene beelden gebroken waren? en op diens ontkennend
antwoord er zijn leedwezen over hebben betuigd. ‘Welnu’ - had Coornhert, luidens
de beschuldiging, daarop gezegd - ‘indien Uwe Excellentie mij een klein briefken
wilde geven, zal de zaak alras geklaard zijn’, - beschuldiging zoo grof en lomp, dat
zij, zelfs zonder Coornherts verzekering, het merk harer valschheid met
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zich draagt. - De Prins, zooals hij hier en overal in Coornherts verhoor en
verantwoording voor ons optreedt, is de man van orde, van overleg, van wettige
maatregelen, van eerbied voor de prerogatieven der Staten, maar tevens diep
ingewijd in alle de plannen der Geuzen, omdat zijn broeder Lodewijk geene zijner
geheimen voor hem verborgen hield. Terwijl de Prins zijnerzijds Coornhert met eene
zending belast om de orde te handhaven, draagt Lodewijk van Nassau hem voor
het oog des Prinsen de taak op, het bekende rekwest der dertig tonnen gouds in
het Nederduitsch te vertalen, omdat de bestaande vertaling gebrekkelijk is en ‘de
Fransche frase daarbij geheel gevolgd is.’ - Zouden dan werkelijk de beide mannen,
welke als gevaders aan den wieg onzer letterkunde hebben gestaan. Coornhert en
Marnix, ook hunne pen hebben gewijd aan de eerste oorkonden onzer
onafhankelijkheid? - De teekening, door Coornhert van Brederode geleverd, is niet
minder sprekend, en het is jammer, dat niemand haar kende, toen voor weinige
1)
jaren het karakter diens mans het voorwerp eener twistvraag was . Brederode stond
met Coornhert niet op den besten voet. De verdachte betrekking van Coornherts
vrouws-zuster tot Brederodes vader, wien zij twee zoonen Lancelot en Arthur had
gebaard, gaf tot familietwisten aanleiding, en toen eenmaal Coornhert een proces
tegen Hendrik van Brederode had gewonnen, had deze hem den dood gezworen.
Maar Coornhert wist, dat Brederode het niet zoo kwaad meende als zijne
oploopendheid het hem op de tong gaf, en in de wijze, waarop hij ons dien heer
afschetst, straalt de overtuiging door, dat onder de voorbarigheid zijner vormen een
goed hart school. Later zijn dan ook Coornhert en Brederode goede vrienden, een
wolkje van oploopendheid, dat den zonneschijn benevelt, drijft ras voorbij. Eene
trek moet ik mededeelen. Van stadswege kwamen in Augustus 1566 Burgemeester
Jan van Duivenvoorde en Coornhert Brederode verwellekomen op zijn huis te Cleef.
De hooge gastheer onthaalt hen rijkelijk, en toen de wijn in den man was, rukt hij
het Geuzenteeken van zijne borst, en hangt het om de hals van den burgemeester,
met bijvoeging

1)

Bedoeld wordt de strijd tusschen Van Hall en Groen van Prinsterer, waarin Bakhuizen van
den Brink zelf zich gemengd had met zijne studie, getiteld: Hendrik van Brederode en Willem
van Oranje in 1566 en 1567. Zie Studiën en schetsen, I p. 87. (U.)
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dat hij hem 's anderdaags een splinternieuw zal schenken; een tweede neemt hij
van de hals van eenen zijner edellieden, en hangt het Coornhert voor de borst. Ik
kan niet vertellen zooals Dirk Volkertz, en ik zou hem moeten afschrijven om de
koddige verlegenheid des burgemeesters met het ongevraagde geschenk te
teekenen. Coornhert weet, wie Brederode is, en hoe eene weigering hem zou doen
opstuiven Op Coornherts wenk zet de burgemeester zijn gelaat in eene plooi, welke
voor de omstandigheid paste; maar zoodra roes en gesprek aan het doorslaan
raken, neemt Coornhert de drokte te baat, om (het) ordeteeken opnieuw op de borst
des oorspronkelijken eigenaars te herstellen, en de burgemeester is niet lui om dat
voorbeeld te volgen. 's Anderdaags, toen de burgemeester uit het bed stapt, is zijne
eerste zorg, dat Brederode hem thans voor goed lid der Geuzenorde zal willen
maken; maar Coornhert is ter hand. Hij gaat Brederode opzoeken, die nog te bed
ligt, en weet hem zoo ‘te kallen’ (het is Coornherts uitdrukking), dat deze belooft,
dat hij het er bij laten zal. - Ik zeide, dat Coornhert ook zich zelven teekent.
Hieromtrent dit weinige. Hij is - verhaalt hij van zich zelven - de voorname oorzaak
geweest, dat Haarlem door geenen beeldenstorm is geschandvlekt geworden; alle
zijne zendingen hebben het doel de rust en de orde te herstellen of te handhaven,
en door zijnen invloed slaagt hij bij zijn bastaardneef Lancelot, door zijne
bespraaktheid bij Brederode zelven; de bagijntjes, zijne geburen, zijn in doodelijken
angst; het is Coornhert, die voor hare persoonen instaat en hare goederen in zijn
huis bewaart. Een goed Calvinist is de man - dat weet ieder - nooit geweest; maar
als het (er op) aankomt, den Hervormden ook voor hunne belangen met goeden
1)
raad te dienen dan is hij er de eerste toe Hij had in de Geuzerij geen zin; maar nog
meer was hij de vijand van gewetensdwang, en toen de terugwerking haar
schrikbewind vestigde, wat wonder dat Coornhert het land verliet, om te Keulen
regten te gaan ‘studeeren’? Studie was het doel en het geluk zijns levens: ieder-

1)

Coornhert, die in 1581 de ongenade der Staten op zich laadde door het rekwest op te stellen
voor de herkrijging der groote kerk te Haarlem voor de Roomschgezinden, was het, die in
1566 aan Frans van Haeften de overwegingen leverde voor het rekwest der dertig tonnen
gouds en die zich zelven borg stelde voor de uitvoering der overeenkomst, die buiten Haarlem
den Hervormden een preekgebouw verzekerde.
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een, zeide Coornhert, kende hem daarvoor te Haarlem, en als bewijs voerde hij
aan, dat hij, thans vijf en veertig jaren oud, op zijn veertigste jaar met het Latijn had
aangevangen en het tamelijk wel geleerd had.
Uwe Excellentie vergeve mij de lange uitweiding, welke con amore geschreven
is. Ik heb duizende stukken voor en om mij, waaruit ik staats-, raads- en krijgslieden
heb leeren kennen. Het was mij eene wellust een oogenblik mij te verpoozen,
wanneer de wensch van Diogenes vervuld is en ik ergens een mensch heb
aangetroffen.
Maar mijne verpligting dwingt mij, zelfs niet aan literarische sympathiën den vrijen
teugel te vieren. Zij heeft regt van mij eene uiteenzetting te vorderen omtrent de
historische resultaten van die menigte papieren, uit de archieven van den Raad van
Beroerten afkomstig. Ik durf mij vleijen, dat, wanneer Uwe Excellentie voor hare
herinnering roept, wat de schriften van Wagenaer, van Te Water, zelfs de jongste
van Groen van Prinsterer hebben opgeleverd, zij hetgeen ik mede te deelen heb,
zoo al geen insigne, ten minste een recens, indictum ore alio zal achten. Mij tot die
oorkonden bepalende, zal (ik) in doorloopende rede de geschiedenis van het jaar
1566 vertellen; ik zal vier hoofdpunten bijzonderlijk doen uitkomen: het verbond der
Edelen, de verwantschap van deze met de consistoriën, den gewapenden opstand
en de onderneming van Austruweel. Uwe Excellentie wenschte ik mijn inzigt te
kunnen doen deelen, dat nevens de geschiedenissen, die gemaakt zijn, - de
geschiedenis van den Nederlandschen oorlog, de geschiedenis der Hervorming in
de Nederlanden, de geschiedenis van den Prins van Oranje, - eene andere
geschiedenis, de geschiedenis des Nederlandschen volks, nog ruime stof ter
behandeling aanbiedt.
Het verbond der Edelen heeft men tot dusverre gedagteekend of van de bruiloft van
Montigny of van die van Alexander van Parma. Ik ontken het een met het ander. Fr.
Junius, die zich overigens door zijn geheugen liet misleiden, vond eene vereeniging
kant en klaar, toen hij naar Brussel geroepen werd. Ik wil geenszins ontkennen, dat
feiten als de bovengenoemde tot nieuwe bij-
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eenkomsten des adels, nieuwe afspraken der eedgenooten en uitbreidingen van
het bondgenootschap gelegenheid gaven; maar het compromis zelf was ouder. Het
eerste ontwerp werd omstreeks Julij 1565 te Spa gemaakt. Lodewijk van Nassau
gebruikte daar toen de baden en twee edelen, even ijverig als talentvol, Nicolaas
1)
De Hammes en Jan van Marnix, Heer van Tholouze, vereenigden zich daar met
hem. Een vierde persoon, wiens verbazende werkzaamheid wij nader in het licht
zullen stellen, Gilles le Clercq, bevond zich daar insgelijks, en zoo wij zijn vonnis
moeten gelooven, werd het eerste plan des verbonds door hem geopperd. De
aanleiding komt mij voor deze te zijn geweest: het aannemen der besluiten van
Trente en de heillooze vergadering van Bisschoppen en Presidenten, zooals die tot
groote ergernis van Lodewijk van Nassau was afgeloopen. Men weet van elders,
dat ten zelfden tijde de Markies van Bergen zich te Spa ophield (Groen van Prinsterer
e

T.I. 1 Editie. p. 259, 260, 276, 278) en in dagelijkschen omgang met Lodewijk van
Nassau was. Was de Markies van Bergen een der gevaders, zoo niet van het
verbond der Edelen, dan toch van de middelen, die het voorbereidden? Ik moet
erkennen, dat ik het geloof. Zoo iemand, was hij verstoord over den uitslag der
2)
Brusselsche bijeenkomst
Tusschen de verklaring van hem aan de Landvoogdes en die van den Prins van
Oranje in het begin van 1566 is de sprekendste overeenkomst (verg. Groen van
Prinsterer T. II p. 16 suiv. met

1)

2)

Ik had gewenscht, dat de Heer Groen van Prinsterer, die zoozeer de eigenschappen van een
goeden stijl verstaat, meer werks had gemaakt van den fraaijen brief van De Hammes (T. II
p. 34 suiv.). Ik weet in zijne gansche verzameling bijna geen tweede stuk te noemen, dat met
dien brief in welsprekendheid van uitdrukking gelijk staat. Rabutin, Monluc, Tavannes, Lanoue
schreven niet beter. Al had ik omtrent Nikolaas de Hammes geene andere oorkonden, ik zou
niet aarzelen hem om dien brief alleen een man van buitengewoone talenten te noemen.
Extraict des charges des seigneurs et bourgeois de la ville de Bruxelles: ‘Le marquis de
me

Berghes, chargé par le 10

tesmoing (le Prieur des Jacopins), que lui tenant propos touchant

té

les placcartz de sa Ma sur le faict de l'inquisition et punition des héréticques, démonstra
assez qu'il sembloit, que led, marquis n'estoit d'opinion de si estroictement les faire observer,
ains de les modérer, déclairant que, s'il eulst esté en la ville, lorsque les évesques, docteurs
de Louvain et aultres y estoient convocquez par son Alteze pour communicquer sur la
modération, il marquis eulst proposé raisons, par lesquelles il les eulst induict à y
condescendre, comme luy et aultres particuliers gouverneurs scavoient bien mieulx les
humeurs du pays et ce que y convenoit.’.
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Reiffenberg, l.l. p. 256 suiv.). - Eindelijk de markies was aanwezig op de beruchte
zamenkomst te Breda. en wat den Prins te laste gelegd werd (Groen van Prinsterer
T. II p. 11 suiv.), dat hij in het verzoekschrift der Edelen de hand had gehad, werd
1)
insgelijks den markies van Bergen verweten . Misschien was het aan den invloed
van dien geslepen staatsman te danken. dat er een verbond van Edelen tot stand
kwam, dat de tweede stand des lands zich tot een bepaald doel vereenigde, en
door haar voorloopig oordeel een gewigt legde in de schaal der mogelijke besluiten.
Want voorzeker de eerste edelen, welke tot het verbond toetraden, waren
Protestanten en de zegepraal hunner belijdenis was hun oogmerk Margaretha had
daarvan de overtuiging, wanneer zij het doel van verbond en verzoekschrift als
vrijheid van godsdienst, of hetgeen in hare oogen hetzelfde was ‘Atheisme’,
beschouwde. Maar later breidde zich het verbond ook onder de Katholijken uit;
sommige der teekenaars voegden bij hunne teekening de verklaring, dat zij niets
tegen de oude godsdienst bedoelden te onderschrijven; en de afval van velen na
de voorgeslagene moderatie is daaruit te verklaren. Oorspronkelijk echter waren
de ontwerpers Protestanten, ijverige Protestanten. Ik heb slechts op de getuigenis
van Junius te verwijzen. Door het herscheppen hunner vereeniging in een verbond
van Edelen, werd op eene ongevoelige, misschien behendige wijze, wat
gewetenszaak was tot staatszaak gemaakt.
Maar zoo min als het de Edelen waren, die den beroemden Junius naar de
Nederlanden riepen, evenmin was het den Edelen vergund onafhankelijk te handelen
en als scheidregterlijke magt de dingen te beheerschen, die daar komen zouden.
De belijders der Hervorming hadden zich tot een zelfstandig ligchaam gevormd en
behandelden hunne zaken volgens een vast plan en eigene inzigten. De berigten
van Junius omtrent het consistorie van Antwerpen worden op eene treffende wijze
door onze oorkonden bevestigd. Een brief van Guy de Bres van Julij 1565, aan

1)

Eene verklaring van Warluzel behelsde volgens de Spaansche vertaling: ‘que estando el
dicho Marques en Cambray yendo a Spaña una mañana en la cama dixo al señor de
Noircarmes, que el havia puesto la mano en la requesta de los confederados, y sino fuera
por el, la dicha requesta fuera mas impertinente.’
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dat consistorie (het consistorie van Capernaüm, zooals het opschrift luidt)
geschreven, bewijst ons, dat reeds toen verstandhoudingen met vreemde vorsten
en steden, niet minder dan geldligtingen en pogingen tot vereeniging met de
1)
Lutherschen. op het tapijt waren . Ofschoon Junius sedert zijne bevreemding
betuigde over de aanslagen, waarin hij onverwachts in de vergadering der
verbondene edelen was ingewijd geworden, het Antwerpsche consistorie was waarlijk
niet minder bedrijvig en voortvarend dan de mannen van het Compromis: een verkeer
en zamenwerking van beiden kwam spoedig tot stand. Op het einde des jaars 1565
werd de werkzame Gilles le Clercq met eene geheime zending namens de
2)
Nederlandsche kerken aan de Duitsche gemeenten afgevaardigd . Voor rekening
en op kosten der Antwerpsche kooplieden ging toen of reeds vroeger een edelman,
welke zich sedert onder de bedrijvigste eedgenooten onderscheidde, Pieter Dandelot,
naar Zwitserland, Bourgondië, Hessen en andere gewesten van Duitschland.
Lodewijk van Nassau (wij weten het door den Heer Groen) bevond zich omstreeks
denzelfden tijd in dien omtrek, en in welken geest en onder welke omgeving hij daar
werkzaam was, blijkt uit een merkwaardig artikel der beschuldigingen, tegen hem
ingebragt. Volgens de bekentenis van Dandelot namelijk, had deze te Marburg van
Graaf Lodewijk den

1)

2)

De brief van Guy de Bres bevat eene andere historische bijzonderheid. Het begin is dus:
‘Monseigneur le Duc (denkelijk de Hertog of Prins van Sédan) m'a communicqué ung certain
escript, venant de la part des Allemans, au moings estant envoyé par le frère de ce grand
personnaige, que nous fusmes voire à Bruxelles, il y a ung an, les frere Charles et moy.’
Onder broeder Charles is Charles de Nyelle of Niëllius te verstaan. De groote personaadje
kan wel niemand anders zijn dan de Prins van Oranje, en (diens broeder zal zijn) Graaf
Lodewijk (of misschien Graaf Jan). Volgens dit onwraakbaar berigt zou dus reeds in 1564 de
Prins van Oranje met twee voorname woordvoerders der Hervormden, beide om den geloove
gebannen, in de hoofdstad zelve in onderhandeling zijn getreden. (De brief van G. De Bres
is gedrukt bij Bakhuizen v.d. Brink, Het huwelijk van Willem oan Oranje met Anna van Saksen,
Bijlage E, en bij Langeraad, Guido de Bray, Bijlage A. Zie daar ook diens vermoeden omtrent
den ‘grand personnaige’. U.)
Strada L.V. p. 170 heeft die zending tot het jaar 1564 gebragt. Er heeft hier eene vergissing
plaats, waarvan ik de oorzaak kan aanwijzen. De Latijnsche geloofsbrief is VI Kal. Jan. 1565
gedagteekend, maar bij die jaartelling is de oude stijl (lees: Paaschstijl. U.) gevolgd. Immers
de brief is door Fr. Junius en Car. Niellius onderteekend, welke beide volgens het verhaal
van Junius zelven eerst in den zomer van 1565 in de Nederlanden zich als leeraars kwamen
vestigen.
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last bekomen aan Tholouze te zeggen, dat hij al zijn best had gedaan, om de vorsten
van Duitschland tot deelneming aan het Compromis te overreden, edoch dat deze
daartoe niet te bewegen waren, dan op voorwaarde dat de Nederlanders de confessie
van Augsburg zouden aannemen. Sedert bevond zich Dandelot nevens Gilles le
Clercq te Augsburg, en vertrok van daar in allerijl naar den Prins van Oranje te
Breda, ‘pour luy descouvrir de grandz affaires et ensemble négocier selon les
moyens, que Dieu nous donnera.’ Werkelijk weten wij van elders, dat Dandelot
onder de edellieden behoorde, welke in Maart 1566 zich op de bijeenkomst te Breda
bevonden. Bij de verstrooide berigten uit ondervragingen, onderschepte brieven en
andere aanwijzingen, die bij het gemis van zamenhang voor de regters van dien
tijd zelve eene verklaring behoefden, is het moeijelijk iets als historisch zeker en
bepaald op te geven. Maar uit het medegedeelde, in verband gebragt met de berigten
van Junius, enkele stukken bij Groen van Prinsterer, vooral den boven aangehaalden
o

brief van De Hammes, volgen deze punten als ontwijfelbaar: 1 . het verbond der
o

Edelen was van ouderen oorsprong dan men gewoonlijk meent. 2 . het was
o

oorspronkelijk Protestantsch in beginsel en doel, 3 . vereeniging, verkeer en gemeen
overleg tusschen de verbondene edelen en de consistoriën bestond bijna van den
o

aanvang af, 4 . aanzienlijke geldsommen werden reeds toen geligt en besteed ter
o

bevordering van het gemeenschappelijk oogmerk, 5 . de Prins van Oranje was door
de partijen zelve in hare geheimen diep ingewijd.
Ik heb boven aangemerkt, dat alle door mij geraadpleegde oorkonden mij, in
weerwil van Te Waters verzekering, overtuigd hadden, dat geene andere dan erkende
edellieden en leenmannen des Konings het verbond hebben onderteekend. Hetzelfde
verklaart, hoe dit verbond een tegenhanger vond in het Compromis der kooplieden,
oorspronkelijk der Brabandsche, die uitdrukkelijk verklaarden hierin het voorbeeld
der Edellieden te volgen. Uit den aart echter der beide verbondschriften vloeide een
karakteristiek onderscheid tusschen beide voort. Het Compromis des Adels ontleende
zijne waarde uit de menigte der onderteekenaars, zoodat als het ware een geheele
stand des rijks zich tot die onderteekening kon schijnen te hebben vereenigd, en
om dit doel te
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bereiken, moest men het Protestantsch karakter der oorspronkelijke ontwerpers
van het Compromis in de schaduw stellen, den Roomschgezinden adel zoo weinig
mogelijk ergeren en slechts twee punten, welke beide partijen gelijkelijk wenschten,
op den voorgrond plaatsen: opheffing der Inquisitie, verzachting der plakkaten. Het
andere Compromis daarentegen had vooral aan intensieve kracht behoefte; het
verzweeg niet, dat de zaak, waarvoor zich de eedgenooten vereenigden, nog meer
eene gewetenszaak dan eene staatszaak was, en liet het voorwendsel niet toe,
waaronder de helft der Edelen sedert het verbond verzaakte, dat de Landvoogdes
hen tegen de invoering der Inquisitie gewaarborgd en de plakkaten verzacht had.
Hoe voldoende het antwoord der Landvoogdes op het smeekschrift der Edelen ook
luidde, wanneer men daarvan de letter raadpleegt, zoo waren echter de eigentlijke
aanleggers van verbond en smeekschrift teleurgesteld ten opzigte van den geest,
waarin zij beide hadden ontworpen. De kooplieden of eigentlijk de consistoriën,
welke zich onder dien naam verborgen, werden niet door dezelfde belemmeringen
terug gehouden, maar streefden onverdroten naar hun doel. Men houde dien stand
van zaken in het oog, wanneer men de beschuldiging, tegen Lodewijk van Nassau
en Brederode ingebragt, niet loochenen kan, dat zij steeds nieuwe aanhangers voor
hun verbond hebben geworven, in strijd met hunne aan de Landvoogdes gedane
belofte of in strijd ten minste met de hun door deze opgelegde voorwaarde. Hun
gedrag vond bovendien eenige verontschuldiging in de tegenwerking, welke zich
tegen hun smeekschrift openbaarde, zoodat in Braband werkelijk een ander
smeekschrift, in tegenovergestelden zin van de Roomsche zijde ontworpen, schijnt
te hebben rondgegaan. Brederode ten minste wendde zulks voor, toen hij in Mei
1566 naar Holland kwam en daar een geschrift ter teekening ronddroeg, hetwelk
niet zoozeer het eigentlijke Compromis is geweest, dan wel een acte van ratificatie,
voorde ondergeschikte leenmannen en de stedelijke regeeringen bestemd, waarbij
de onderteekenaars verklaarden goed te keuren, wat in het smeekschrift der Edelen
1)
was vervat Hij slaagde waarschijnlijk niet zoo ge-

1)

Ik ontleen deze bijzonderheid aan het verhaal van D.V. Coornhert. Een dergelijk stuk als de
acte van ratificatie is waarschijnlijk hetgeen bedoeld wordt in het vonnis van Jan Zegers van
Wassenhoven (Sententien van Alva, p. 40). waarin hij beschuldigd wordt als ‘s'ayant trouvé
en certaines assemblées ou plusieurs gentilzhommes ont esté mandés et fort pressés pour
signer certayn escript, qu'ilz disoyent venir du Conte Louys de Nassauw, que
vraysemblablement estoit le double dudit compromis’. Een dergelijk was waarschijnlijk ook
de brief der Edellieden, welken Brederode aan Lodewijk van Nassau zond volgens Groen
van Prinsterer (Archives, T. II p. 130). Ik heb onder de stukken, te Brussel op het Archief
voorhanden, er een gevonden uit drie naamlijsten bestaande. Op de eerste komen voor ‘les
noms des gentishommes d'Hollande, que n'ont esté de la confédération ny signé la requeste
sur le faict de l'abolition de l'inquisition’. Op de andere: ‘les noms des gentilshommes et fiebvez
d'Hollande, qui ont signé la requeste sur le faict de l'abolition d'inquisition et ne renunchent
encores simplement la lighe.’ Op de derde lijst staan ‘les noms des gentilshommes et aultres
fiefvez d'Hollande et Westfrize, qui avoyent signé la requeste touchant l'abbolition de
l'inquisition et ont renouvellé leurs sermens et faict démonstration de se tenir contens et
satisfaictz, se retirans d'ultérieure confédération.’ Ik weet niet, of deze lijsten dezelfde zijn
met de door de Heeren D'Yvoy en Beeldsnijder (D'Yvoy van Mijdrecht, Verbond- en
smeekschriften der Ned. Edelen, vermeerderd door G.J. Beeldsnijder, U.) medegedeelde,
maar ik acht ze hoofdzakelijk gegrond op eene dergelijke acte van ratificatie. Immers op de
eerste komen namen voor, welke van elders als teekenaars van het Compromis der edelen
bekend staan. Waarschijnlijk werden hunne namen op de acte van ratificatie of op de hetzij
door Brederode, hetzij door Graaf Lodewijk sedert ontworpene rekwesten niet gevonden,
omdat hun eene dubbelde onderteekening voor dezelfde zaak onnoodig voorkwam.
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lukkig, als hij zich in zijne brieven aan Graaf Lodewijk beroemt; maar zeker is het,
dat hier door het verbond der Edelen als zoodanig ontaarden moest, en niet meer
(gelijk ook later in Friesland het geval was) uitsluitend edelen in de vereeniging
werden opgenomen. Wie wilde kon, zoo niet onderteekenen, dan toch zijne
goedkeuring aan het onderteekende geven. Terwijl de adellijke vereeniging zich
ontbond, won de burgerlijke in aantal en magt. De ijverige Gilles le Clercq, die als
1)
haar Lodewijk van Nassau te beschouwen is , gaf op hare kosten met Nicolaas du
Bar (Groen van Prinsterer, T. III p. 414) de remonstrantie of vertoog aan den Koning
in het licht (zie Te Water D. IV p. 82-133), waarvan niet

1)

Ziehier de getuigenis van Peregrin de la Grange omtrent Gilles le Clercq: ‘Requis de la qualité
de Gilles le Clercq et de quoy il se mesloit, dict que led Gilles suyvoit les grands maistres,
sicomme le Prince d'Orange et Conte de Hornes, selon qu'il a oy dire, et est homme bien
docte en Latin et grand philosophe, sans qu'il ait aucune charge en l'église qu'il soit; et en
seigne (d.i.: signe) de ce, estant requis en Anvers, en la présence de luy qui parle, d'enseigner
la parolle de Dieu, il a refusé d'accepter la charge.’ (Vgl. Gachard, Corr. de Guill. le Tac. II.
p CXVIII. Van Deventer, die voor zijne studie Het jaar 1566 veel aan B.v.d. Br.'s hulp
verschuldigd was, geeft dit getuigenis ook maar gebrekkig. U)
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minder dan 1500 exemplaren in het Fransch en 2000 in het Vlaamsch werden
opgelegd. Uit dezelfde bronnen vloeiden de geldmiddelen voor de ondernemingen
der Edelen, de openbare preek, gedeeltelijk de vergadering van St. Truyen.
Wat het eerste betreft, ik durf niet verzekeren, dat de 300.000 guldens, waarop
Brederode zich in zijnen brief (bij Groen van Prinsterer, T. II p. 130) beroemt, uit de
kas der Hervormde kooplieden waren geput. Zeker echter is het, dat, toen Brederode
zich naar St. Truyen begaf, hem meer dan vijftigduizend guldens van wege de
consistoriën toegezegd waren en dat Gilles le Clercq hem voor zijne afreize werkelijk
1)
twee duizend ter hand stelde. Nog in dezelfde maand ondernam Lodewijk van
Nassau eene nieuwe geldheffing van de Antwerpsche kooplieden, en voor eene
dergelijke te Doornik werd Le Clercq afgevaardigd. Dezelfde ging nog voor de sluiting
van het verdrag met de Landvoogdes naar Vlaanderen met geloofsbrieven van den
Graaf, om ter zake van het Compromis tien duizend guldens te innen, waarvan twee
2)
duizend bestemd waren voor den Graaf van Hoorne bij zijn vertrek naar Doornik .
Wat het tweede punt betreft, dat de openbare predikingen in den vorm, waarin zij
in Junij 1566 te gelijkertijd overal aangevangen werden, een gevolg van gemeen
overleg waren, waarmede de gereformeerden de sobere moderatie beantwoordden,
heeft ons Junius zelf reeds verzekerd. Wij hebben hier slechts bij te voegen, dat
ook in deze aangelegenheid Gilles le Clercq schijnt werkzaam geweest te zijn; dat
in overleg met eenige edelen, waaronder De Hammes met name vermeld is, het
besluit betreffende de openbare preek werd genomen, en dat terzelfder tijd aan die

1)
2)

In het H.S. staat: in denzelfden man.
Cargos contra el Conde Ludovico de Nassao. ‘En XXX del dicho mes de Agosto el dicho
e

m

Conde Ludovico dio cargo a M Gilles le Clerc que de los dichos X florines diesse dos mill
al almirante, el qual tenia cargo de los emplear en cierta parte, que el sabia que no seria sino
por el bien dellos todos’. Dit tot opheldering van een paar plaatsen bij Groen van Prinsterer,
T. II p. 274, 283. Men behoeft niet dadelijk aan omkooping van den Graaf te denken. Met dit
geld werden welligt eenige benden betaald, die de Graaf in Frankrijk had geworven en die
oorspronkelijk tot verdediging van den huize Montmorency, waartoe de Graaf behoorde,
bestemd waren; maar den bondgenooten was er aan gelegen, de welwillendheid te winnen
van den behoeftigen Graaf, en zoo men al deszelfs troepen niet bij voorkomende gelegenheid
in wachtgeld wenschte te houden, zij hadden er belang bij, dat de Graaf zijn krediet onder de
Fransche wervers behield.
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van Doornik de leus gegeven werd, hetzelfde in hunnen omtrek door te zetten. Maar
het belangrijkste bewijs voor het overwigt, hetwelk de vereeniging der Hervormden
had gewonnen, leveren de gebeurtenissen van St. Truyen zelve. Junius in zijn Leven
beklaagt zich, dat hij, met Peregrin de la Grange naar St. Truyen afgevaardigd, niets
hebbe uitgerigt. Zijne uitspraak vordert wijziging. Zoo Junius eene volslagene
aanneming van het Calvinisme door de edelen op den grondslag der in de
Antwerpsche synode destijds voorgeslagene geloofsbelijdenis hebbe bedoeld, dan
voorzeker slaagde hij niet; maar dit was ook naauwlijks te verwachten. De edelen
en hunne zoogenaamde gedeputeerden hadden in hunne voorloopige vergadering,
onder den invloed voorzeker van Lodewijk van Nassau, besloten eene ordening in
te voeren, die de zaak der Geuzen aan die van de Duitsche vorsten verbinden en
hun het voorregt der Religionsfried zou laten genieten; doch om dit doel te bereiken
was of eene aanneming van de Augsburgsche confessie of eener geloofsbelijdenis
noodig, welke tot deze naderde. De Hammes zelf, die anders als ijverig Calvinist
bekend stond, offerde zijne hevigheid ditmaal aan staatkunde op en schreef aan
Gilles le Clercq en aan Aldegonde, dat zij in dien geest de beraadslagingen der
Antwerpsche synode moesten leiden, wilde men van de onderhandelingen te St.
Truyen iets goeds verwachten. Vergeefs! waarschijnlijk niet zonder den invloed der
Fransche predikanten en van hunnen grooten meester en toongever Th. Beza,
zegevierde de uitsluitend Calvinistische belijdenis, en in strijd met den wensch der
Edelen, dreven de Hervormden eene orde en godsdienstvrijheid door, zooals die
bij het edict van Januarij in Frankrijk was gevestigd. Hoe magtig zij zich moesten
gevoelen, blijkt uit den voorslag, welken zij deden (Groen van Prinsterer, T. II p.
164), dat het beleid der gemeene zaken aan Graaf Lodewijk en Brederode zou
worden toevertrouwd, maar deze ondergeschikt aan eenen raad, ter helfte uit
edellieden, ter helfte uit kooplieden, door de gereformeerde kerken te benoemen,
zamengesteld. Hoe weinig zij zich in de schatting hunner magt bedrogen, blijkt
daaruit, dat deze voorwaarden door de Edelen aangenomen werden en door eene
kleine wijziging de Luthersche geloofsbelijdenis als even wettig erkend, en niet de
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gereformeerde in bescherming van deze, maar veelmeer deze in de bescherming
der gereformeerde beschouwd werd. Peregrin de la Grange zag dan ook den uitslag
zijner zending in veel voordeeliger licht dan Junius; het verhandelde te St. Truyen
noemde hij een verbond tusschen de kerken en de edellieden, eene wederkeerige
verpligting om elkander bij te staan. De voorslag van dit verbond (alliance) was
volgens hem van de kerken uitgegaan; hun doel daarbij was vrijheid van
godsdienstoefening geweest; wat der Edelen inzigt daarbij geweest was, verklaarde
hij in zijn verhoor, dat wist hij niet; maar - en dit was op het standpunt, waar hij zich
geplaatst had, eene noodzakelijke gevolgtrekking - het stond geenszins aan de
Landvoogdes, eenzijdig het verdrag met de Edelen getroffen uit te leggen, en hij
grondde zich op de belofte, door de Edelen mondeling aan hem en zijne
medeafgevaardigden gedaan, om te bewijzen, dat geheele vrijheid van
godsdienstoefening onder de sedert door Margaretha betwistte uitdrukkingen moest
1)
worden verstaan .
Het schijnt niet te ontkennen, dat deze vereeniging voor het

1)

De echtheid van het stuk, door den Heer Groen medegedeeld T. II 160-162, is boven alle
bedenking verheven. De naamteekening aldaar P. Marmer (p. 162) moet gelezen worden
P(hillippe) de Namur (heer van Dhuy). Doch het stuk schijnt welligt eerst op het scheiden der
vergadering van St. Truyen of naderhand onderteekend; ten minste in zijn verhoor verklaarde
Peregrin de la Grange uitdrukkelijk, dat de overeenkomst tusschen de Edelen en de kerken
slechts mondeling zij geweest. Ziehier eene oorkonde uit de papieren van Gilles le Clercq,
welke ter bevestiging strekt van de verzekering van Peregrin de la Grange: ‘Touchant les
marchans après qu'on a leu leur requeste et (lees: il?)a esté dict par les Seigneurs députez
et ce verbalement, que premierement, avant apostiller la requeste, les supplians debvoient
monstrer leur commission par escript et après les avoir faict venir en présence, on les a
interrogué, s'ilz avoient quelque commission de présenter la requeste et si elle estoit générale
ou particulière. Surquoy ilz ont respondu, qu'ilz avoient commission de ce faire par plusieurs
marchans d'Anvers, Lille, Cambray et aultres, mais qu'ilz n'en avoient point par escript. Si
est-ce que si on leur donnoit temps, ilz ne doubtoient point qu'ilz n'en monstreroient en breff
par escript là et à ceulx qu'on leur ordonneroit. Depuis lors leur at esté ordonné d'ung commun
accort de députez de l'apporter par escript au plustost qu'ilz pourroient, et qu'avant partir d'icy
on leur assignera le lieu, où ilz se debvoient retrouver avecq ladicte commission, et que alors
appoinctera la requeste. Si est ce que cependant on leur a déclairé verbalement, que la
noblesse estoit délibérée d'empescher par tous moyens possibles, qu'aulcun tort ou violence
ne leur fust faicte pour le faict de la religion jusque à ce que les Estatz-généraulx en auroient
aultrement ordonné, moyennant que les susdictz marchans et aultres, qui désirent telle
asseurance de la noblesse, se submecttent à la résolution desdictz Estatz, ainsy que la
noblesse a aussy faict.’
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verbond der Edelen noodlottig is geweest, die eerlang in hunne bondgenooten
hunne meesters vonden en van zelfstandige bemiddelaars partijhoofden werden in
dienst van den aanhang, welke zich onder hunne banier had geschaard. Schoon
volgens eene oorkonde, door Te Water medegedeeld (Dl. IV bl. 304), de Edelen de
beschuldiging loochenden, de openbare predikatiën te hebben bevorderd, zij waren
van den aanvang af den gereformeerden te wille door zich met kracht tegen het
vervolgen der predikers te verzetten. Zoo handelde Brederode te Brussel, Batenburg
te Gent. De beeldenstorm was voorzeker in strijd met het plan hunner
afgevaardigden; maar die beeldenstorm hielp hen de zegepraal behalen over de
hardnekkigheid der Landvoogdes en de meerderheid harer raadslieden. De angst,
welken zij in haren brief aan den Koning (bij Reiffenberg p. 194) beschrijft, was
evenmin overdreven als ongegrond. Men verzekerde haar, dat verscheidene
predikanten van Antwerpen in de stad gekomen waren, dat eene openbare preek
voor de balieën van het Hof moest plaats hebben, en dat dit de aanleiding zou zijn
om ook de kerken der hoofdstad der vernieling prijs te geven. Zeker was het, dat
de invloedrijke vertegenwoordiger der consistoriën Gilles le Clercq zich op dat
oogenblik in slecht verborgen geheim weder te Brussel en aan de zijde van Lodewijk
van Nassau bevond. Zoo het heette, had hij derwaarts de Antwerpsche en
Doorniksche predikanten Taffin en Niëllius bescheiden. Volgens de eigene verklaring
van Modet stond hij, toen de beeldenstorm te Antwerpen losbrak, gereed naar
Brussel te vertrekken om, ondersteund door 12 of 1400 zijner geloofsgenooten,
insgelijks aldaar vereenigd, een verzoekschrift aan de Landvoogdes over te leveren.
Het gevolg van dergelijke vertooningen was, dat der Landvoogdes, nog voordat het
verdrag met de edelen gesloten was, eene toestemming voor de openbare preek
werd afgedrongen. Met dat zegeteeken snelden ijverige Calvinisten, zooals Hammes
en Tholouze, naar Antwerpen. Gilles le Clercq werd door Lodewijk van Nassau en
Backerzeel naar Vlaanderen afgevaardigd. Zijne reis bepaalde zich niet tot dat
gewest. Ik heb hierboven van zijne geldheffing gesproken en van de penningen,
door hem aan den Graaf van Hoorne verstrekt. Ik heb er nog slechts dit bij te voegen,
dat dezelfde zich
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vervolgens aan de zijde diens Graven te Doornik bevond, dat hij daar het oprigten
der loodsen voor de preek buiten de stad tegenwerkte, in de hoop dat de Hervormden
zich te eeniger tijd in de kerken binnen de stad zelve zouden vestigen; eindelijk dat
hij het was, die aan de consistorie van Valenchijn - zoo hij schreef ‘onder goedkeuring
des Graven van Hoorne, die echter niet genoemd wilde zijn,’ - den raad gaf, geen
verdrag met Noircarmes te sluiten of ten minste in het stellen der voorwaarden zoo
ongezeggelijk mogelijk te zijn.
Dit alles volgt uit eenen brief van Gilles le Clercq aan het consistorie van
Valenchijn, die sedert in handen van de Landvoogdes viel. Wij leeren tevens uit
dien brief, dat de Vlaamsche Hervormden eene groote bijeenkomst voorbereidden
om onderling te bepalen, hoe zij met den Graaf van Egmont omtrent de toelating
der predikatiën hunne capitulatie zouden maken. Volgens de ingewonnen berigten
van den procureur-fiscaal van Vlaanderen had er werkelijk zulk eene bijeenkomst,
waarbij zestien predikanten tegenwoordig waren, (plaats). Het was in deze
vergadering, dat tot het bekende smeekschrift werd besloten, waarbij den Koning
dertig tonnen gouds werden aangeboden, als belooning voor het vrijstellen der
Hervormde eerdienst. Waarschijnlijk werden er ook de smeekschriften ontworpen,
aan den Prins van Oranje en de Graven van Egmont, Hoorne en Hoogstraten gerigt,
welke wij in het Supplément de Strada T. II p. 400-405 aantreffen. In alles was de
hand van den onvermoeiden Gilles le Clercq merkbaar. Uit Doornik ijlde hij naar
Antwerpen, en voor de bovengenoemde aanbieding der dertig tonnen gouds gelukte
het hem, voor het oogenblik de elkander anders zoo vijandige Hervormden en
Lutherschen te vereenigen. Uit Antwerpen vaardigde hem het consistorie naar
Vlaanderen af, en weinig tijds na Antwerpen boden Doornik, eenige steden van
Zeeland en Breda elk aan zijne regeering smeekschriften daartoe strekkende aan.
Wat ook het verborgen doel dier smeekschriften zij geweest, zeker is het, dat zij
weldra in dubbelde overzetting, en met goedvinden der Heeren, met name van den
Prins van Oranje, het land overstroomden; even zeker is het, dat de aangebodene
geldopoffering welgemeend was en dat door Arnout Pels, Marco Perez en anderen
op de beurs
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van Antwerpen aanzienlijke geldleeningen werden gesloten, terwijl de schatrijke
Antwerpsche koopman Ferdinand Bernuy zijne eigene bezittingen bezwaarde om
een aanzienlijk deel in de gevorderde som op te brengen. Op dat oogenblik was de
partij, en der Hervorming en der tegenomwenteling, op het toppunt harer magt. De
Hervormden en Lutherschen hadden hunne oude veeten aan het algemeene belang
opgeofferd. De Prins van Oranje, Graaf Lodewijk, Brederode en Hoogstraten
handelden met de grootste eenstemmigheid, en de zenuw van elke groote
onderneming, geld, was in overvloed voorhanden. Drie zaken wierpen de schoonste
verwachtingen overhoop.
Ten eersten: de heillooze twist tusschen Calvinisten, Zwinglianen en Lutherschen,
die door toedoen vooral der laatsten op nieuw ontbrandde, toen eenige Duitsche
vorsten hunne godgeleerden naar Antwerpen hadden gezonden. Het blijft in mijne
oogen eene vlek op de handelingen van Lodewijk van Nassau, dat hij die veete
koesterde, dat hij steeds den Hervormden eene voorwaarde bleef stellen, aan welke
zij niet konden voldoen, en de schoonste kansen voor zijne en hunne zaak liet
glippen, misleid door zijne verwachtingen van dat Duitschland, dat altoos in
bespiegelingen en breedsprakige vertoogen even rijk als in daden arm was. De
eenige vorst, die ter hulpe der Nederlanden niet de pijnlijke opstellen zijns kanseliers,
maar geld en manschappen overhad, de keurvorst van den Paltz, was een Calvinist.
Ik mag het niet verzwijgen: hier verdient Brederode de voorkeur boven Lodewijk
van Nassau; hoezeer der Calvinische partij het naast verbonden, stelde hij zijne
persen te Vianen ten dienste, om in duizende afdrukken de concordantie der
Lutherschen en Calvinisten te verspreiden, terwijl daarentegen Lodewijk van Nassau
op het oogenblik, dat Fransch-Vlaanderen reeds in vuur en vlam stond en Doornik
en

en Valenchijn wankelden, op den 28 December 1566, in eene instructie aan Gilles
le Clercq, van de Hervormden onverwijlde en onvoorwaardelijke aanneming der
zoogenaamde Naumburgsche artikelen bleef vorderen.
De tweede bron van teleurstelling was de voorbarigheid der Calvinisten. De
meerderheid, welke zij door de magt van hun geld op de over het geheel behoeftige
edelen hadden verkregen, mis-
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bruikten zij tot ondernemingen, welke al het voorkomen hadden van opstand. Te
Antwerpen, te Doornik en op sommige plaatsen elders werd de beweging der
consistoriën door planmatig overleg geleid; maar Vlaanderen, van waar de openbare
prediking, de beeldenstorm, het besluit der dertig tonnen gouds het eerst was
uitgegaan, werd ook het allereerst de wieg van den gewapenden opstand. De
predikanten gingen hier het volk in hevigheid voor, en onze oorkonden geven ons
vooral vier mannen op, als aanleggers van de volkswapening: Sebastiaan Matte,
Octavien Bécourt, Herman Modet en Petrus Dathenus. Hoe magteloos tegenover
die beweging de verbondene edelen en hunne vertegenwoordigers waren geworden,
blijkt uit onderscheidene stukken, die ik tot dezen tusschentijd meen te moeten
brengen. Daartoe behoort een besluit, waarschijnlijk onder toezigt van Gilles le
Clercq genomen, waarbij de bevordering van het beslissende smeekschrift uitsluitend
aan de predikanten werd opgedragen, en schoon aan deze bij hunne
onderhandelingen met de steden een der verbondene edelen werd toegevoegd,
was door eene dergelijke schikking eene wijde stap verder gedaan, dan toen vroeger
aan de afgevaardigden der Edelen uitsluitend de ordening der Hervormde
aangelegenheden was opgedragen. Maar het belangrijkste van alle de bedoelde
stukken is wel een besluit, op den eersten December 1566 genomen. Ik deel het
mede, zooals het onder de papieren van Gilles le Clercq wordt aangetroffen:
1)

‘QUESTION.’

‘Sy au Pays-bas une partie des vassaulx avecq une partie des subjectz peuvent
resister par force d'armes contre leur magistrat, en cas qu'il rompe et n'observe les
privilèges, faisant quelque tort ou violence ouverte?
Surquoy a esté avisé et résolu, qu'il est licite de le faire, sy on trouve bons moyens
pour le pouvoir exécuter.
Lesquelz sont: d'avoir chef ou chefz, argent et gens.
Quand aux chefz, que le plus propre seroit Monsgr. le Prince d'Orenge, moyennant
qu'il promist conserver l'exercice publicq de la religion réformée, suyvant la
confession des églises du pays-

1)

Zie dit stuk gedeeltelijk in Het Nederlandsch Rijksarchief, I p. 27. (U.)
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bas. En deffault de Monsgr. le Prince, Mons de Hornes et Mons de Brederode, ou
l'ung d'eulx.
Que lesdictz chefz ou chef, soit Monsgnr. le Prince ou aultre, se serviront de six
gentilzhommes confédérez pour leur conseil, sans riens faire d'importance sans
leur advis, lesquelz six gentilshommes seront dénommez par les églises réformées
du pays-bas. Oultre lequel conseil de gentilzhommes ilz auroient adjoinct six
marchans, députez au conseil et pour le faict des deniers, sans l'advis desquelz
aucune somme notable ne se distribuera, ensemble quelques gens de conseil.
Comme la première levée et asseurance de gendarmerie sera de l'office des
chevaucheurs et piétons, que le Comte Palatin présente, députant ad ces fins gens
propres vers led. Conte pour contracter, sans prendre aultre gendarmerie
d'Allemaigne.
Pour furnir à quelque somme de deniers, nécessaire pour la défence du pays,
que les chefz ou chef avec les gentilzhommes présenteront et subsigneront la
requeste imprimée, l'avançant par tous moyens à eulx possibles, moyennant que
on trouverat plus aysément la sixième partie des trois millions, laquelle (pourra)
servir pour l'entretenement du payz et frais nécessaires, bien entendu, que le tout
se distribuera par l'avis et consentement que dessus.
Que pour effectuer le tout se trouveront députez ung ou deux de chacune église
r

vers Mons . de Brederode.
Le premier de Décembre 1566’.
Terwijl Gilles le Clercq en anderen met Brederode, en vervolgens in Holland met
Lodewijk van Nassau, hunne onderhandelingen voortzetten, vond dit geweldig
besluit vooral in Vlaanderen weerklank. Op den 17den December werd in eene
soort van Synode besloten volk te werven, en de voornaamste steden werden op
eene bepaalde schatting gesteld. Die quotisatie was het werk van Dathenus: Brugge
werd op 8000, Yperen op 3000, Belle (Bailleuil) op 1200 guldens geschat, Dixmude,
Veurne, Duinkerken, Nieuwpoort en Oostende moesten te zamen 4000, Steenwerk
en Nieuwkerke 700 guldens opbrengen. Een gedeelte dier gelden werd dadelijk
door de predikanten aan de wervers en de opgeworpene hoofdlieden der vrijscharen,
zooals aan Jan Denys
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(aan wiens bekentenis wij veel hebben ontleend), Rumault en anderen uitbetaald;
van eene andere zijde zetten de Heeren van Escobecque, Hannescamp, Villers
hunne wervingen in het Atrechtsche en de Rijsselsche kasteleinij voort; met een
ander gedeelte der penningen ijlde Dathenus naar Antwerpen, om het in de gemeene
kas, toen zoo het schijnt onder het beheer van Marco Perez, te storten. En schoon
die eerste gewapende opstand door zijne eigene ongeregeldheid met de nederlagen
van Lannoy en Watrelos te niet liep, de opgewondenste hoofden, Soreau, Rumault,
Denys, zochten in Antwerpen hunne toevlugt, steeds tot nieuwe waagstukken
1)
vaardig. Dordrecht , Middelburg, eindelijk zelfs Antwerpen werden door hunne
stoutheid bedreigd. Eerst de slag van Austruweel hergaf der regeering hare vorige
kracht en zekerheid.
De voorbarigheid der Calvinisten had ten gevolge, wat wij als eene derde oorzaak
moeten opgeven van den heilloozen uitslag der ondernemingen van de vrienden
van vrijheid en hervorming: het wakker maken en schrap zetten eener partij des
behouds, die spoedig met die der terugwerking inéén viel. Egmont en zijn
geheimschrijver Backerzeel kunnen eenigermate als vertegenwoordigers dier partij
gelden. Ik waag het niet te verzekeren, dat de hernieuwde beeldenstorm, in October
1566 aangevangen, een uitwerksel was van een plan, door de consistorien beraamd;
maar ik kan niet ontveinzen, dat zij er aanleiding toe gaven. Hoorne verzekerde in
zijne verantwoording (Supplément de Strada, T. I p. 186), dat de gereformeerden
niet gretig waren met het oprig-

1)

Ik weet van deze onderneming op Dordrecht niets anders te melden, dan hetgeen vervat is
in eenen brief van Margaretha aan den Koning van 8 Februarij 1567: ‘J'ay aussy esté advertye
par ceulx de la ville de Dordrecht, que les sectaires se sont voulu saisir d'icelle’, en in eenen
brief van Jan van Stralen aan zijnen broeder, den beroemden burgemeester van Antwerpen,
van den 18 Januarij deszelfden jaars, waarin hij genadig regt vraagt voor de inwoners van
Antwerpen, welke dienst genomen hadden onder een hopman zonder bestelbrief, ‘veu
mesmement qu'incontinent qu'on leur a proposé chose si desraisonnable que d'aller à Dort
etc., se sont retirez’. Uit andere stukken blijkt, dat, de hoofden van die onderneming, welke
van het begin des jaars 1567 moet dagteekenen, geweest zijn de verbonden edelman
Moerkerken en de sedert onder de Watergeuzen befaamde Adriaan Menninck van Delft. Die
troep verliep, na het Sticht te hebben verontrust en door de lijfwacht des Prinsen van Oranje
verjaagd te zijn. Zie T e W a t e r I V e deel bl. 327.
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ten der gebouwen voor hunne nieuwe predikatiën. Het was een gevolg eener
overweging, welke zich op de Gentsche synode had laten gelden. ‘Quant au faict
en

des temples’, schreef Gilles le Clercq den 1 October 1566 aan het consistorie van
1)
Valenchijn , ‘nous ne avons point de haste; car il samble à plusieurs, que ne les
debvons parachever, espérans chose meilleure.’ Ik herhaal het, ik durf niet beweeren,
dat de ‘chose meilleure’ een nieuwe beeldenstorm was; maar zeker is het, dat de
gereformeerden op dit oogenblik op hunne meerderheid in aantal, in vele plaatsen
op hunne geldelijke overmagt konden rekenen. Misschien zelfs hoopten zij eenig
goed gevolg van hun dubbelzinnig smeekschrift. Omtrent dien tijd drongen zij op
twee dingen, of op den afstand eener hoofdkerk binnen de muren der stad, - op
deze wijze behielden zij hun geld, - of op gelijke deelname in de oprigting der nieuwe
tempels door de geheele burgerij, Katholijken evenzeer als Protestanten, - daardoor
werd het gebouw in zeker opzigt stedelijk eigendom en kon hun door
verbeurdverklaring niet ontvreemd worden. (Men zie het verzoekschrift der
Doorniksche Hervormden bij Foppens, Supplément de Strada, T. II p. 394-396.) Intusschen werden de hernieuwde beeldenstorm, de gewapende bewegingen der
Vlamingen, zooals te Veurne, waar men met geweld de gevangene beeldstormers
zocht te bevrijden, de ongeregelde vergaderingen der consistoriën, aanleiding, dat
de partij toenam in aantal en eensgezindheid. Eén voorbeeld gelde voor vele. In
September reeds waren de ijverigste bondgenooten, Brederode inzonderheid,
bedrijvig om elke gemeente afzonderlijk te bewegen, dat zij bij den gewestelijken
stadhouder een smeekschrift zouden inleveren, waarin, na optelling van alle de
punten, waarop de Landvoogdes vermeend werd het verdrag van Augustus te
hebben geschonden, de Koning gebeden werd in het land te komen, maar onverzeld
van die menigte troepen, waarmede de achterdocht hem als omringd voorstelde.
Het blijkt, dat geene enkele stad het waagde dit verzoekschrift aan te nemen; maar
dat alle daarvan een besluit staatsgewijze wilden hebben opgemaakt. De Prins van
Oranje, die boven alles (en misschien al te

1)

Het gansche schrijven is gedrukt bij: M.L. van Deventer, Het jaar 1566, p. 76. (U.)
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lang) de man der wettige orde was, beaamde de beslissing der steden. Met het
verzoekschrift der dertig tonnen gouds ging het niet beter. De Hervormden leverden
dat bij de stedelijke regeringen in, om het aan de Landvoogdes te bevorderen. Zoo
handelde men te Antwerpen, waar het dusgenoemde Groote consistorie gevestigd
was en welke stad door zijne ligging, zijne vrijdommen, zijnen invloed het middelpunt
van alle bewegingen was en zijn moest; en daar slaagde men in dat ontwerp. Maar
schoon het verzoekschrift van de laatste helft van October dagteekende, was,
behalve Antwerpen, Mechelen de eenige plaats, waar het van stadswege ten hove
werd verzonden, - was Hoogstraten de eenige stadhouder, die het voordroeg. In
de maand December verscheen eene bende uit Brugge onder aanvoering van den
vleeschhouwer Jan van Vijven te Brussel en bood der Landvoogdes in het gaan ter
misse het smeekschrift aan; en dit smeekschrift was van alle slechts het derde, dat
haar regtstreeks ter hand kwam. Overal hadden de Hervormden de stedelijke
regeringen op den voorgrond trachten te stellen, en die hadden of het aanzoek ad
acta gelegd, of regelden zich naar hetgeen staatsgewijze zou worden besloten. De
Staten hunnerzijds boden der regering slechts voordragten aan, hoe de openbare
prediking zou kunnen geschorst en de vroegere inwilligingen zouden kunnen
teruggenomen worden. Toen de Hervormden, over dergelijke pogingen te regt
en

verontrust, op den 16 December der regering van Antwerpen en den Grave van
Hoogstraten een verzoekschrift indienden, waarbij zij de handhaving der vroegere
overeenkomsten verlangden, schroomden de regeringsleden, en zelfs de even
volksgezinde als stoutmoedige Graaf van Hoogstraten, niet hun het verzoekschrift
terug te geven en de bevordering daarvan gladweg te weigeren. De ultima ratio van
alle besluiten en verbindtenissen was van toen af: hetgeen door de Staten, in
behoorlijken getale vereenigd, zou zijn besloten. Er bestaat echter voor mij geen
twijfel, dat, indien zulk eene vergadering ooit hadde plaats gehad en geene
tusschenkomende geschilpunten, geen geweld of drang van buiten - zoo men wil,
van beneden - de vergadering uit haar spoor had gebragt, haar besluit ten nadeele
der Hervormden zou zijn geweest en al de vroeger veroverde voordeelen
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aan de oude orde van zaken ten offer zouden zijn gevallen. In één woord, dit stelsel
van behoud, waarbij de rust des lands en het welgevallen des Konings als hoogste
goed werden gehuldigd, bragt de zaak der Hervormden meer achteruit dan de legers
van Noircarmes of de dweepachtige propaganda des Hertogs van Aerschot.
Aan het einde dezer beschouwing, welke tegelijk het einde en de slotsom van
het gewigtige jaar 1566 omvat, rijst onwederstaanbaar eene vraag op, welke ik niet
durf oplossen, maar welke ik gesteld wil hebben, al ware het om mijzelven bij mijn
verder onderzoek te leiden. De vraag is deze: waarom werd door de hooge Hoofden
de gewapende opstand niet in 1567 georganiseerd, zooals de Prins dat in 1568
deed? Nog had geen Spanjaard den vaderlandschen bodem betreden; nog waren
de voorstanders der Hervorming niet van hunne haardsteden naar alle hoeken van
Europa verstrooid; nog waren de burgers gegoed en de beurzen der kooplieden
1)
voor eene stoute onderneming geopend ; nog slaagden alle wervingen voorspoedig,
zoo in de kastellenij van Rijssel als in Vlaanderen en te Antwerpen, terwijl Malberg
in Champagne, de Batenburgs in het Guliksche en Kleefsche, de Heer van Well en
Graaf Lumey in Limburg en Luik soldaten in overvloed wisten op de been te brengen;
nog stonden de Hervormde burgers in de meeste gemeenten pal en hadden als
gewapende burgerij de overmagt op de huurlingen van Margaretha. Waarom heeft
men de kracht, die toen rijp was, laten verdorren? Waarom? Ik moet erkennen, dat
ik mij niet laat bevredigen door de zedelijke verontschuldigingen, die men heeft
aangevoerd. Ik zou die laten gelden, zoo de ondernemingen van Willem van Oranje
van later dagteekening dan van het begin des volgenden jaars waren. Alva, het is

1)

Laat ons vooral op dit punt opmerkzaam maken tegenover eene veldwinnende beschouwing,
alsof de koopmansgeest onzer natie voor opofferingen zij teruggedeinsd en reeds toen elk
moedig plan van Lodewijk van Nassau en anderen hebbe afgesneden. Het geld vloeide ruim
en mildelijk, slechts niet van de Edelen, maar van de burgers en kooplieden. Den derden
Januarij 1567 schreef de Landvoogdes aan haren broeder: ‘que aulcuns de ces confédérez
avoyent si bien practicqué par Anvers et aillieurs, que l'on dict qu'ilz ont faict lever des deniers,
ou du moins en avoir les promesses, obligations et accordt jusqu'à la somme de quatre cens
mil florins ou plus pour la première fois.’ Het zou mij niet moeijelijk vallen, onderscheidene
details bijeen te brengen, ten bewijze dat die verzekering geenszins overdreven was.
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waar, was sedert in het land gekomen; maar hij had nog niet gewoed, zooals later:
Margaretha's buitengewoone commissarissen te Doornik en te Valenciennes, niet
Alvaas Raad van Beroerten, droegen op dat oogenblik de schuld van het
bloedvergieten. Men zegge evenmin, dat er in den aanvang van 1567 op eene
vredige schikking hoop bestond, welke een jaar later geheel was verdwenen. Ik
weet te dien opzigte slechts één punt van onderscheid tusschen die beide jaren. In
1567 vleide men zich met de persoonlijke tusschenkomst des Konings; in 1568 had
men de zekerheid van teleurgesteld te zijn. Maar zoo men van die tusschenkomst
zich iets had kunnen belooven voor de zaak van vrijheid en Hervorming, dan had
de koning zonder krijgsvolk moeten komen, en reeds toen verwachtte men dit niet
meer; had ook hiervan nog eenige verwachting bestaan, dan lag eene andere
evenzeer onwettige maatregel aan de beurt: die om door volksonrust en dreiging
van opstand, door geweld en dwang Koning en Staten te noodzaken voor de
klimmende eischen des volks te zwichten. Valenchijn bestormd, Doornik en
Maastricht gevallen, Brederode binnen Vianen belegerd, Tholouze met zijn volk
voor Antwerpen vermoord, beschuldigen de leiders van die dagen van eene
onvergefelijke fout. Om het verlorene te herstellen nam men een jaar later toevlugt
tot verraderijen, tot partijgangers-ondernemingen, tot vijandige invallen, welke op
rooftogten geleken, en inmiddels woedde de Bloedraad en nestelde de Spanjaard
zich vast in het hart des lands. Aan wien de schuld van dit beloop van zaken? Neen
en duizendmaal neen! niet aan de burgers, niet aan de Calvinisten, die wisten wat
zij wilden en (even) onverschrokken als onverdroten streefden naar het doel, dat
zij zich hadden voorgesteld. Ik ben gereed voor een groot gedeelte aan Egmonts
wankelmoedigheid de schuld te geven, die, volgens de verzekering, door het sprookje
aan den Prins toegekend, maar dat daarom niet minder waarachtig is, de brug voor
de Spanjaards werd; maar zijn daarom zij minder berispelijk, die Egmonts toetreding
tot de voorwaarde van de omwenteling maakten en die de energie der landzaten
mistrouwden, om op de hulp van Duitsche(!) bondgenooten te steunen, gebrokene
rietstaf die hun de hand doorboorde? Ik moet zeggen wat mij op het hart ligt: ik heb
en behoud den diepsten eerbied
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voor den onsterfelijken Zwijger, als Nederlander klopt voor hem mijne borst van de
innigste dankbaarheid; maar als onderzoeker der geschiedenis weet ik hem tot
mijne eigene voldoening niet genoegzaam te verdedigen, wanneer iemand zijn
gedrag sedert het begin des jaars 1567 tot aan zijne uitwijking als weifelend en
zwak, en door die zwakheid als heilloos voor het vaderland beschouwt.
Ik wenschte dat ik anders kon oordeelen, en om het te kunnen, zij mij eene
opmerking vergund, die het gevaar heeft een ander geliefkoosd denkbeeld omverre
te werpen. Waarom hebben onze schrijvers de les van den ouden Hesiodus
verwaarloosd en vergeten, hoeveel meer dikwijls de helft is dan alles? Waarom
hebben zij, na alle gaven van hoofd en hart aan den Prins te hebben toegekend,
ook de trompet gestoken voor zijne bekwaamheden als krijgsbevelhebber? Het
geldt vooral van onze latere geschiedschrijvers; want de oudere, die onder den
indruk van de meening der tijdgenooten leefden, waren op dit punt bescheidener.
De geschiedschrijvers der tegenpartij ontzeggen rondweg alle krijgskundige
bekwaamheden aan den grooten Zwijger, en zoo hij er zichzelven op heeft beroemd
in zijne Justificatie van 1568, kan het hem ook gegaan zijn als zoovelen, die het
driftigst zijn om die eigenschap te doen gelden, welke zij gevoelen dat het ligtst kan
1)
worden in twijfel getrokken Men heeft gezegd, dat de Prins

1)

In een zeer belangrijk handschrift, uit de bibliotheek van Atrecht afkomstig en dat waarschijnlijk
aan den Raadsheer Pontus Payen moet worden toegeschreven, lees ik het volgende: ‘Au
demeurant le Prince estoit d'ung naturel timide et craintif, comme il auroit souventesfois
demonstré durant la guerre dernière des Franchoys, et signament estant chief de l'armée
impériale, faisant escorte aux ouvriers, qui bâtisssoient les villes de Charlemont et Philippeville.
Car sur ung faux bruict que l'admiral de France Gaspard de Coligny marchoit en campaigne
avec les troupes Franchoises pour le charger, fut sur le point d'abandonner la place à l'ennemy,
quy n'estoit à beaucoup près si fort que lui, et eust faict une grande faulte, sy les capitaines
et l'armée ne l'eussent presque retenu de force, lui remonstrant le deshonneur et infamie,
qu'il recepveroit par une retraite tant ignominieuse, considérés les petites forces de l'admiral,
lequel, comme l'on a depuis entendu, n'estoit venu que pour recognoistre nostre armée et
de faict, après avoir veu et considéré la contenance des Impériaulx, se retira sans faire
semblant de voloir combattre, ainsi que m'ont raconté aulcuns gentilzhommes de ma
congnoissance, qui estoient en nostre armée. Néantmoings ledict Prince entre les grands
services, qu'il maintient avoir faict à l'Empereur, se vante en son Apologie d'avoir faict teste
à l'armée Franchoise, que conduisoit ledict Admiral, et d'avoir fait bastir à sa barbe Philippeville
et Charlemont.’ Pontus Payen was voorzeker de geslagen vijand van de partij, aan wier hoofd
de Prins stond; maar hij is toch opregt genoeg, om aan zijne groote bekwaamheden als
staatsman regt te doen, waar zich de gelegenheid daartoe aanbiedt. (Het bedoelde handschrift
is later door A. Henne uitgegeven onder den titel: Pontus Payen, Mémoires, 1559-1578.
Bruxelles, 1860. 2 vol. U.).
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van Oranje in het versterken van steden een meester was. Ik moet zeggen, dat,
naar hetgeen mij gedurende het tijdvak der regering van Margaretha is voorgekomen,
het juist niet de Prins geweest is, welke men in dat geval te rade riep. Het waren
Mansfeldt, la Cressonière en de krijgsbouwmeester Jacob van Oyen. Maar al is die
stelling waar, dan is van die begaafdheid de afstand nog wijd tot die soldateske, zal
ik zeggen: inspiratie, welke in de woeling van het gevecht en onder het draaijen der
kansen door eene stoute handgreep over de zege beslist. Van dat talent had Egmont
bij St. Quentin en Grevelingen de proeven geleverd; het lag misschien buiten den
aanleg van Willem I. Zoolang dus de in de legers opgegroeide Mansfeldt met zijne
grijze ervaring der Landvoogdes ter zijde stond, zoolang Egmont de luister van zijn
roem en krijgsgeluk aan hare vanen leende, zoolang zich in het katholijke leger in
den jongen Mansfelt, in Hierges, in Beauvoir, in Noircarmes een jeugdige school
van legerbevelhebbers ontwikkelde, zoolang moest Prins Willem, die zelden door
zelfvertrouwen zondigde, aarzelen het zwaard uit de schede te trekken. Het gevaar
was voor het vaderland als voor hem zelven even groot, dat hem of de zege of de
leiding der zaken zou ontglippen.
Het is blijkbaar, dat ik mij op grond mijner verzamelde oorkonden geheel scheiden
moet van de beschouwingswijze des Heeren Groen van Prinsterer ten opzigte van
Prins Willem en Graaf Lodewijk. Het tweede deel der Archives wordt besloten met
de vermelding eener ‘Propositie opten 24 Dec. by mijnheere Grave Lodewijck van
Nassauwen binnen Amsterdam der gedeputeerden van de gereformeerde gemeenten
1)
der steden en plaatsen in Hollant gedaen’ . Die propositie had geen gelukkig gevolg.
Uit de belangrijke bekentenis van Daniel Rensen (bij Van Hasselt, Stukken voor de
Vaderlandsche Geschiedenis, II stuk bl. 99-100) blijkt, dat het hoofdpunt dier
propositie, deelname in de dertig tonnen gouds, werd verworpen. Hiermede was
de invloed van het Antwerpsch consistorie, dat bij uitnemendheid het

1)

L.c.p. 515. (U.)
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Groote heette, geknakt, het democratisch, of wil men liever hierarchisch plan, dat
wij boven hebben medegedeeld, verbroken; en de edele bondgenooten, die
waarschijnlijk slechts weinige weken van te voren toegetreden waren tot de opbrengst
der gemeenschappelijke heffing, namen hunne handteekening terug. Dit berigt,
benevens de voorslag, om der Landvoogdes bij rekwest af te vragen of zij zich aan
en

het verdrag van den 25 Augustus j.l. dacht te houden, was de inhoud van den
lastbrief, waarmede de onvermoeide Gilles le Clercq door Graaf Lodewijk ten gevolge
der Amsterdamsche bijeenkomst naar Antwerpen werd afgevaardigd. Zoo Graaf
Lodewijk werkelijk, naar het te Antwerpen genomen besluit, ruimer lastgeving had
gehad en hij afgezonden was om den Prins over te halen zich met een gemengden
raad van twaalf leden aan het hoofd der beweging te stellen, dan is de invloed van
den Prins op het nieuwe besluit zijns broeders niet te miskennen; misschien zelfs
was hij het, die de verwerping van den voorslag des Antwerpschen consistories
bevorderde door den invloed, dien hij zich op de hoofden der Amsterdamsche
gemeente, Reinier Cant, Maarten Coster, Frans Volkertsz. Coornhert en anderen
verworven had. Wederkeerig komt het mij voor, dat de nieuwe voorslagen van Graaf
Lodewijk den Antwerpenaren niet welkom zijn geweest en dat deze, aangevuurd
door de verbittering, welke de aan de nederlagen van Watrelos en Lannoy ontkomene
vlugtelingen medebragten, gerugsteund vooral door de geldsommen, welke Petrus
Dathenus uit het Westkwartier en de afgevaardigden van het dusgenaamde Pays
de la Leue te Antwerpen kwamen storten, naar de hevigste maatregelen grepen en
uitsluitend op Brederode hunne verwachtingen vestigden.
Ongezocht moet mijn verslag eene verdediging van Brederode worden. Gedrongen
door het Antwerpsche consistorie, aangemoedigd door de hevigsten onder de
bondgenooten, konden hem de voorwaardelijke, de steeds verschuivende
maatregelen van Graaf Lodewijk niet behagen, en zulke maatregelen lagen
voorzeker, op zijne Luthersche regtzinnigheid na, even weinig in het karakter van
dezen. Het was dus tusschen beide bijna tot een vaste overeenkomst, ten gevolge
eener ontmoeting op het huis ter Aa, gekomen, toen eensklaps Graaf Lodewijk
aarzelde en de voor-
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waarde stelde, dat er niets gesloten zou zijn dan met goedkeuring des Prinsen, zijns
broeders. Brederode - is het den voortvarenden man kwalijk te nemen? - vertrok
toornig over die nieuwe uitvlugt; maar ternaauwernood te Vianen teruggekeerd,
berouwde hem zijne haastigheid, en hij reisde in persoon naar Amsterdam om
nieuwe betrekkingen tusschen hemzelven ter eene, en den Prins en Graaf Lodewijk
ter andere zijde aan te knoopen. Het resultaat hunner ontmoeting was waarschijnlijk
het beleggen eener nieuwe vergadering van verbondene edelen en het vertrek van
Graaf Lodewijk naar Duitschland, waarop men nog altoos hoop bleef vestigen,
ofschoon eene vergadering van geloofsverwante vorsten, welke op dien tijd moest
plaats hebben, teniet was geloopen. Brederode gedroeg zich met eene gematigdheid,
die hem tot eere verstrekt. In overeenstemming met het bescheiden antwoord, dat
hij aan de afgevaardigden der Landvoogdes gaf, zorgde hij er werkelijk voor, dat
door geene nieuwe grieven de spanning tusschen de regeering en hem werd
verergerd; hij zette de versterking van Vianen voort, maar liet de ruwe hoop, die
zich daaromstreeks in zijnen naam had vergaderd, door de lijfwacht des Prinsen
uiteen drijven; de wervingen deed hij staken en vooral droeg hij zorg, dat zoo weinig
mogelijk onderdanen des Konings onder zijne troepen werden opgenomen, een
stelsel dat hij tot het uiterste heeft volgehouden. De bekentenissen van den hopman
Jan Denys en Jonker Jan van Renesse zijn Brederodes beste verdedigingsschriften
en bewijzen, dat hij op den weg van orde en wettigheid volhardde, totdat eene
1)
nieuwe bijeenkomst zou hebben beslist, wat voortaan te doen stond .

1)

De eigentlijke troepen van Brederode waren meest hooglanders. In antwoord op de klagt der
Landvoogdes van 2 Februarij 1567: ‘estant notoire, que les soldars de Viane sont (du moins
té

la plus part) subjectz de sa Ma ,’ schreef Brederode op den 6 van dezelfde maand: ‘ne pense
certes, Madame, qu'il y en a beaucoup; car toute la plus grande part sont du pays de Juilliers,
Clèves, du pays de Couloingne et de Westphalen’. - Jan Denys was een partijganger, die
zijne proef had doorgestaan, en ziehier wat volgens zijne bekentenis juist omstreeks dien tijd
met hem was voorgevallen. ‘D'Amsterdam est il retourné à Viane, s'addreschant au Sr.
Corneille de Ghistelles, sa anchienne cognoissance, beaufrère au Sr. de Brederode,
demandant service; dessus quoy led. Corneille luy respondit, que le Sr. de Brederode avoit
environ cent et cincquante hommes et qu'il ne leveroit personne davantaige.’ Na Brederodes
terugkomst uit Antwerpen (half Februarij) hernieuwde Denys zijn aanzoek, en Ghistelles
verzekerde hem, ‘qu'il ne voyoit apparence d'y trouver pardecha, à cause que le Sr. de
Brederode attent mesmes XX enseignes des estrangiers et que de jour en aultre trop de gens
en venoient pour estre enrollez, de sorte que led. déposant retourna derechief sans aulcun
confort à Anvers.’ De bekentenis van Jan Denys strookt volkomen met die van Jonker Jan
van Renesse, die zich zelven ‘quartiermeester, overste vaandrager en hopman’ van Brederode
noemde. Hij getuigde, ‘dat de Heer van Brederode nyet en dochte eenige meer knechten aen
te nemen dan een vendel off twee om zijn landt te bewaren, ende daeromme es waerachtich
dat de Walen, die onlancx daer quamen in 't landt van Vianen met hondert ende vyfftich
teffens, zijn aldaer gesonden geweest buyten onthiet ofte weten van den Heere van Brederode,
maer duer versouck der consistorie van Antwerpen,... ende en zullen die voersz. knechten
gesonden van de consistorie, wesende Walen, nyet bewysen, dat sy van den Heere van
Brederode oyt eenige bestellinge gehadt hebben, uuytgesondert die Duuytschen.’
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Daar deze laatste bijeenkomst, eerst te Breda, vervolgens te Antwerpen, weinig
bekend is, zal ik daarvan eenige bijzonderheden mededeelen. Tegen het vertrek
van den Prins van Oranje naar Antwerpen, was in overleg met de verbondene
Edelen eene zamenkomst der vier Heeren, Egmont, Hoorne. Oranje en Hoogstraten,
en

op den 30 Januarij te Breda belegd. Uit eenen brief van Lodewijk van Nassau, die
onder de papieren van Van Straelen in handen des Bloedraads viel, en die volgens
de verklaring van dien raad van het hoogste gewigt was, blijkt, dat door die
zamenkomst eene nieuwe verbindtenis tusschen de vier Heeren en de Edelen moest
worden bereikt; vooral moest men Egmont in die zaak inwikkelen en hem de beloften
1)
verwijten, welke hij voormaals aan de Geuzen had gedaan . Een weinig vroeger
zou Brederode te Antwerpen komen en in naam van het eedgenootschap een
verbond met de kerken sluiten, hunne volmagt en eene nieuwe som gelds ontvangen.
Ter eene en ter andere zijde was de vraag, welke opgelost moest worden, deze:
hoe men Valenchijn zou ontzetten en door welke middelen men zou verhinderen,
dat de Koning met magt van krijgsvolk in het land kwame. Brederode zou als
2)
handelende persoon optreden, de Prins bemiddelaar worden .
Brederodes vergadering ondervond eenig oponthoud. Hij ver-

1)

2)

Het uittreksel uit den brief van Lodewijk van Nassau wordt in den Spaanschen tekst der punten
van beschuldiging tegen dezen aldus opgegeven: ‘entender lo que queria dezir el Conde
d'Egmont, et sino queria pesar la promesa que les havia hecho con los otros Señores,
denotando al dicho de Hoochstrate.’
In de bekentenis van Guy de Bres is het dus uitgedrukt: ‘les bourgeois de Valenciennes
(Jacques Gellée en Anth. Morrenart, die naar de consistorie van Antwerpen en de verbondene
edelen afgevaardigd waren) leur escripvoyent, que le Sr. de Brederode se debvoit declarer
et que le Prince debvoit demourer comme neutre et néantmoins leur faire assistence secrète.’
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scheen te Breda, waar Oranje, Hoorne, Hoogstraten en de Graaf van Nieuwenaar
bijeenkwamen; Egmont bleef achterwege. Hoezeer ook de uitgegevene verdediging
van Hoorne het zoekt te bemantelen, er werd eene overeenkomst met Brederode
getroffen, de inzending van een smeekschrift, in den geest waarin Lodewijk van
Nassau het vroeger had voorgesteld, in eene nieuwe bijeenkomst te Antwerpen
bepaald. Hoorne had de vergadering te Breda krank verlaten; maar hij liet zich te
Antwerpen door zijnen schoonbroeder, den Graaf van Nieuwenaar,
vertegenwoordigen. Men kent uit het werk van Te Water den tekst en de geschiedenis
van het derde smeekschrift. Viglius verzekert, dat Brederode met een dreigenden
brief der Landvoogdes zijne aanstaande komst hebbe aangekondigd: zijne berigten
zijn niet juist. De brief, waarin Brederode voor zich en zijn gezelschap vrijgeleide
verzocht, was in de meest beleefde bewoordingen opgesteld en gewaagde van
slechts dertig of veertig edellieden, die hem zouden vergezellen. Hij is van den
tweeden Februarij: ik heb hem voor mij liggen in afschrift. Het antwoord der
Landvoogdes was afwijzend; maar zij sloeg aan Brederode voor, van zijnentwege
iemand met het bedoelde verzoekschrift aan haar te zenden. Brederode voldeed
aan dien wensch, en alzoo werd ook te dezen opzigte niets door hem verrigt dan
langs den weg van orde en wettigheid. Slechts in een afzonderlijk schrijven sloeg
hij een hooger toon aan, die naar eene vredebreuk of vedebrief zweemde. Of hoe
kan men anders de woorden opvatten: ‘je ne me puis laisser de penser, sinon que
vostre Alteze use des termes, comme si icelle prétendoit plus user de mon endroict
de force et oultrage que non pas d'équité, droit, justice ou raison, ausquelz je suis
à tout heure prest m'y submectre, si icelle me peult estre permise; si non et qu'il
plaise à vostre Alteze se passionner contre moy à toute rigeur, il fauldroit que j'en
prenne la pacience, protestant devant Dieu, mes bons seigneurs et amys, ausquelz
en dépend aultant devant le né, que vostre Alteze me faict oultraige et force, puisque
icelle me fourclue de mon droict et justice, ce que ne fust oncques veu de mémoire
d'homme en ces pays de pardeca.’
Beide brieven, haasten wij ons het te vermelden, waren opgesteld niet zonder
medeweten der Heeren of, zoo als men ze toen
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noemde, de Pairs. De eerste brief was in de vergadering van Breda goedgeheeten
(zie Supplément de Strada l.c.p. 190) en Brederode vertrok er mede naar Antwerpen
op hetzelfde tijdstip, dat zich de verbondenen van Breda en andere Edelen aldaar
vereenigden, onder voorwendsel van het kind des Graven van Hoogstraten ten
doop te heffen. De andere brief, de scherpere, werd evenzeer met goedvinden der
Heeren afgezonden. Hij was van den zesden gedagteekend, en reeds op den vierden
Februarij was de Prins te Antwerpen gekomen. De behendigheid, waarmede Mansfelt
in het geschil van Brederode met de Landvoogdes werd betrokken, bewijst, dat
enkele gedeelten van dien brief in een vindingrijker brein dan dat van Brederode
waren uitgebroed. Maar hetgeen vooral het gemeen overleg bewijst, was een brief
van den 10 Februarij, uit Antwerpen aan Egmont geschreven en door den Prins van
Oranje, den Graaf van Nieuwenaer namens Hoorne, dien van Hoogstraten en den
Heer van Brederode onderteekend, waarbij deze beloofden de openbare preeken
te doen staken, maar daarentegen gezamentlijk te beletten, wanneer de Koning
met vreemde heirkracht in het land komen en er alles naar zijne hand zetten wilde.
1)
De bewoordingen van dien brief zijn merkwaardig, als het ultimatum der partij .
Eene andere vraag is het, of Brederode, als gevolmagtigde der kerken, het
ophouden der openbare preek ter goeder trouw kon toestaan? of de Prins van
Oranje zelf die voorwaarde bij zijne

1)

Ik heb dien brief niet, maar ik heb de uittreksels uit de ondervragingen van Egmont, zooals
Hessels die ontwierp. Ik deel eenige punten daarvan mede, die vergeleken moeten worden
met het Procès d'Egmont, by Reiffenberg l.c. p. 329:
e

c

‘S'il a receu lettres escriptes en Anvers le X de Febvrier XV LXVI (stijl van Braband),
soubsignées par le prince d'Oranges, contes de Nieuwenaar, Hoochstrate et le Sr. de
Brederode?
Si entre aultres ne contenoient les proproz et motz, sçavoir: que si sa Majesté se voeult servir
des forces estrangieres et celles des Pays-bas estans es mains de nous adversaires etc?
Quelz estoient lesdictz adversaires et s'ilz n'entendoient le Seigneur de Noircarmes?
Si lesdictes lettres ne contenoient: les estatz généraulx se conformer avecq l'advis du Roy?
me

Quelle responce il a donné le lendemain XI
dudict mois de Febvrier?
Mesmes s'il n'escrivoit: les estatz corrompuz et gangez par la court? et: le plus grand desplaisir
aux Espaignolz - le remède avant leur venue - et que: jamais il n'oseroit venir au pays?’
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Duitsche bondgenooten zou hebben kunnen verantwoorden ? Erkennen wij het
openhartiglijk: goede trouw was ter eene noch ter andere zijde. Hoogstraten en
Oranje konden als stadhouders geene andere punten van verdrag omhelzen dan
die door de Staten voorgeslagen waren, en onder die punten stond het staken aller
geuzenpreeken op den voorgrond; maar ware het doel bereikt, ware de dreigende
komst des Konings afgewend, ware voor het oogenblik Valenchijn ontzet geworden,
dan had men tevens de handen ruim gehad voor de uitvoering van verdere
oogmerken. Mag ik door gissingen eene greep in de geschiedenis doen, dan waren
voor een oogenblik de Staten in het spel gebragt en door hunnen invloed de
ongeregelde bewegingen der Hervormden geschorst; dan waren zoowel hunne
vrijscharen (men vergeve mij het nieuwerwetsche woord, dat de zaak volkomen
uitdrukt) als de ligtingen van de katholijke heethoofden ontbonden; daarentegen
zouden bij den eersten schijn van nieuwe onlusten, welke niet konden uitblijven, de
door Lodewijk van Nassau en Brederode geworvene troepen in dienst genomen
zijn; Brederode zou, gelijk hij het sedert werkelijk deed, die in 's konings naam als
opperste veldheer hebben beëedigd; in Februarij 1567 zouden de Heeren met hem
hebben getransigeerd, zooals zij het in Augustus 1566 met Graaf Lodewijk hadden
gedaan, en de reactie, welke thans door het beleid der Landvoogdes, van Mansfeldt
en van Noircarmes stond te zegevieren, ware evenals toen onderdrukt geworden.
Egmont, de noodlottige Egmont, die bij al zijn krijgsmoed geen grein politieken moed
bezat en echter bij de menigte een on verdiend gezag behield, faalde Hoe ernstig
het den Heeren gemeend was met een doortastend plan, bewijst deze bijzonderheid,
dat, nadat Egmont een even flaauw als opgewonden antwoord daags na den
ontvangst van hunnen brief hun had toegezonden, Hoogstraten in der ijl naar Gent
kwam om hem op te zoeken. Met welk gevolg getuigen de woorden, welke
Hoogstraten tegen Mr. Jan du Bourg, raadsheer in het hof van Vlaanderen, bij het
afscheid uitsprak: ‘Monsieur Du Bourg, wij zijn er onder: de Koning wil met een leger
1)
Spanjaarden in het land komen, en wij staan daar met de armen over elkander’ .

1)

Ik vertaal de woorden uit het Spaansch, waarin zij dus worden opgegeven: ‘Mos. du Bourg,
nos otros todos sonos arruynados; pues el rey queria traher aca gente de guerra, estaremos
nos otros con los bracos cruzados.’
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De uitdrukking van Hoogstraten was juist: het gevolg van Hoogstratens mislukte
zending was werkelijk, dat de Heeren met de armen over elkander stonden. Wel
honderd edelen waren op dat tijdstip rondsom Brederode te Antwerpen verzameld,
en daaronder de ondernemendste heethoofden, zooals Tholouze, de beide
Batenburgs, Escobecque, Rummen en Villers. De consistorie van Antwerpen werd
onrustiger dan ooit, geprikkeld door de afgevaardigden van Valenchijn en door de
vlugtelingen van Doornik, van de kastellenij van Rijssel en van het Westkwartier.
De gisting werd vermeerderd door de ongunstige ontvangst, welke het laatste
smeekschrift der Edelen en der gemeenten bij de Landvoogdes ten deele viel. Een
hevig tooneel had in tegenwoordigheid des Prinsen en op zijne kamer te Antwerpen
plaats. Escobecque, een der kundigsten en welsprekendsten onder de verbondene
Edellieden, voerde in naam der overigen aldaar vereenigd het woord. Na den Prins
verweten te hebben, dat hij ter voldoening zijner persoonlijke grieven tegen den
kardinaal van Granvelle, de oorzaak van hun verbond en alle de heillooze gevolgen
van dat verbond geweest was, vorderde hij hem de stellige verklaring af, dat hij hen
voortaan in zijne bescherming zou nemen. De Prins nam tot 's anderdaags het
voorgestelde in beraad. Wat toen zijn antwoord zij geweest, is duister. Volgens
sommigen zou de Prins beloofd hebben zich aan hunne zijde te voegen, mits men
hem voor geld en manschappen instond. Maar zeker is het, dat de edelen ontevreden
van den Prins scheidden, hetzij dat zijne verklaring niet zoo duidelijk als de
opgegevene zij geweest, hetzij dat de Edelen de door hem gestelde voorwaarde
wantrouwden, als eene poging om onder een goeden glimp hun het roer en de
werktuigen voor geweldige maatregelen uit de hand te rukken. Brederode zelf vertrok
uit Antwerpen min of meer in onmin met den Prins, echter niet zonder dat er eene
nieuwe geldheffing was beraamd. De Landvoogdes deelde aan den Koning het
berigt mede, dat er binnen Antwerpen alleen wel honderd kooplieden waren, die
zich verbonden hadden maandelijks niet minder dan 1500 guldens op te brengen.
Ook andere steden en consistoriën beloofden onderstand.
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Valenchijn werd op 20.000 guldens geschat. Aan Brederode werd door de burgers
van Antwerpen voor zijne ondernemingen te Vianen zestig duizend guldens beloofd,
van welke hij echter slechts zeven duizend sedert ontving. En om alle die penningen
te innen, te beheeren en te verantwoorden, werd bij brief en zegel van Brederode
van den 16 Februarij 1567 de beroemde Marnix van St. Aldegonde tot
tresorier-generaal benoemd, die reeds werkelijk 's anderdaags gelegenheid had
eene quitantie van 1500 guldens af te geven.
Van het oogenblik, waarop Brederode Antwerpen verlaten had, dagteekenden
de met nieuwen ijver voortgezette en werkelijk ruim betaalde wervingen. Die
wervingen geschiedden deels op zijnen naam als 's Konings oppersten veldheer,
deels ten behoeve der Koninklijke Majesteit en des woords Gods. Tenzelfden tijde
(18 Februarij) verscheen Bombergen, vergezelschapt van Herman de Ruyter, te 's
Hertogenbosch, verklaarde zich ‘gecommitteerde van den Genadigen Heere, den
Heere van Brederode, deur bevel en in den naam van den Prins van Oranje, den
Graaf van Hoogstraten en andere geconfedereerden’, en gaf, ofschoon hij geen
bevelschrift overlegde, als doel zijner zending deze drie punten op: te beletten, dat
de drie leden der stad door het verbieden der predikatiën het met de Landvoogdes
in Augustus aangegane verdrag zouden schenden, de beide belijdenissen, de
Katholijke zoowel als Gereformeerde, te beschermen en te handhaven, en eindelijk
de stad te verdedigen tegen den aanval, waarmede haar de Graaf van Megen
bedreigde.
Welk aandeel had Brederode aan dit alles? welk aandeel de Prins van Oranje?
Ik heb boven gemeld, dat volgens de verklaring van den onwraakbaren getuige,
Jonker Jan van Renesse, Brederode de wervingen, op zijnen naam te Antwerpen
gedaan, grootendeels desavoueerde en dat hij aan het consistorie aldaar scheen
te verwijten, dat men hem die als zijns ondanks had op het lijf gezonden. Wij moeten
er bijvoegen, dat die troepen slechts gedeeltelijk beëedigd en gemonsterd werden,
en dat op naam der Koninklijke Majesteit, en dat de anderen bepaaldelijk werden
aangenomen om stad en land van Vianen te verdedigen tegen een aanval van
Hertog Erik van Brunswijk. - Wat Bombergens
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onderneming betreft, uit alle verklaringen bleek duidelijk, dat hij veeleer gemagtigde
was van het Antwerpsch consistorie dan van Brederode of van de Heeren. Van het
Antwerpsche consistorie was hij aan Herman de Ruiter medegegeven op diens
aanvraag, of dan de broeders in den geloove geen troost wisten voor de door den
Graaf van Megen benarde geloovigen van 's Hertogenbosch? De brief, waarbij zich
Brederode sedert, op aandrang zoowel van den Prins van Oranje als van de leden
van 's Hertogenbosch, omtrent Bombergen verklaarde, was zoo dubbelzinnig, dat
die tusschen erkennen en niet erkennen het midden hield en allerminst voor lastbrief
1)
gelden kon . Ik ben er verre van, daaruit te besluiten dat niet zoowel de volksligting,
als de onderneming van Bombergen met medeweten van Brederode hebben plaats
gehad; slechts dit beweer ik, dat het initiatief door de consistoriën werd genomen
en Brederode goed- of kwaadschiks gedwongen was zijnen bondgenooten aan de
hand te gaan, wilde hij het gezag behouden, twelk zij hem hadden toegekend. De
verhouding, waarin Brederode tot de consistoriën stond, was bijna gelijk aan die
van den Prins van Oranje tot het bondgenootschap der Edelen, waarvan Brederode
het hoofd was. Hier ligt het onderscheid tusschen beiden, dat bij minder kalmte van
geest Brederode zich door zijnen aanhang liet overrompelen en medesleepen en
eenmaal medegesleept met hem in het verderf holde; terwijl de Prins met meer
bezadigdheid en meer bekwaamheid op het door hem gekozen terrein stand hield,
maar ook daarmede

1)

Ziehier den tekst: ‘Mijnheeren, Alsoe ick huyden verstaen hebbe duer u brieven, desgelycken
van u gedeputeerde, dat ghy begeert te weten van den staet ende conditie van den goeden
heer Antoenis van Bombergen, en hebbe ick nyet willen achterlaten u by desen te versekeren
van tgene ick mach weten ende voer denwelcken ick hem altoos gekent hebbe; alsoe
denselven Bomberge ten anderen tyden is geweest onder die bende van ordonnantie van
mijn salige vader, van dewelcke ick was lietenant, ende sich heeft geholpen als eenen edelman
ende man van eeren, sonder eenich begryp, ende naderhant in ander plaetsen, alwaer den
voorscreven Bomberge heeft gehadt beveel; en heb noyt verstaen noch en is gekomen tot
mynder kennesse, oft hy en heeft sich ontdragen als een vroom man, ende tot synder eeren
ende voer sulcken heb ick denzelven altoos zien estimeren onder alle die heeren, ten minsten
van de principaalste van deselve, dwelck sullen waer maecken alle die geconfedereerde
edelluyden, ende wesende den voerscreven Bombergen een van den geconfedereerden, en
heb nyet willen voorbygaen by desen te geven een certificatie van denselven, alsoo ick tot
sulcx versocht ben als boven. H. de Brederode.’
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zijn gezag verloor op de harten der hem toegedane partij, en van de leerstoelen der
Hervormden door mannen als Guy de Bres voor verrader werd uitgekreten, terwijl
zij voor den Heer van Brederode als voor hunne overheid baden.
Welk aandeel had aan dit alles de Prins van Oranje? Indien hetgeen wij hierboven
omtrent zijne onderhandelingen met de verbondene Edelen verhaalden, op het
getuigenis van onwraakbare oorkonden steunt, dan is het duidelijk, dat, al had zich
de Prins gedeeltelijk van de bondgenooten gescheiden, al ware hij door henzelven
teruggestoten geworden, het evenwel voor hem eene zedelijke onmogelijkheid was,
als hun tegenstander, hun vijand, hun vervolger op te treden. En toch was dit de
taak, welke zijn ambtsbetrekking zelve hem oplegde, vooral toen de Geuzen tot
uitersten oversloegen, - de taak, welke de Landvoogdes van hem eischte en regt
had te eischen. Met eene staatkundige handigheid, hem als bij ingeving eigen, wist
de Prins zich van de ontevredenheid der Landvoogdes en van de maatregelen,
welke zij nam om zich van zijne trouw of tegen zijne ontrouw te verzekeren, te
bedienen om alle nadere aansluiting aan hare raadslagen af te wijzen. Van het
mistrouwen, jegens hem aan den dag gelegd, maakte hij eene vraag van eer, en
hield door het gevaar van hem te beledigen de Landvoogdes eenen tijd lang schaak.
Speelde zij haar spel met Italiaansche slimheid, de Prins bleek niet minder afgerigt
op alle grepen. Het spel was vastgeschoven en ieder schroomde de naaste zet te
doen, welke over den uitslag beslissen moest.
De Landvoogdes teekende in eenen brief aan den Koning hare verlegenheid op
de meest krachtige wijze in deze bewoordingen. Het is een brief van den laatsten
Februarij 1567. ‘Au surplus, Monseigneur. pour retourner au premier propos, je ne
puis délaisser (non sans grand regret) de dire à vostre Majesté, avec déclaration
toutefois que je ne le veulx. ni le puis encoires bonnement croyre, que j'ay beaucoup
d'advertissements de toutes partz, que toutes ces menées se font avec la connivence
et intelligence d'iceulx Prince d'Orange et Comte de Hoochstraten, estant le bruyct
fort grand, tant dedens que dehors le pays, que redouble la craincte, quand je
considère ce que s'est passé et faict en la
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ville d'Anvers, luy estant présent et ayant le gouvernement de ladicte ville, ce que
se continue encoires pour le présent, par ou je suis fort incertaine et suspense de
ce que je doibz faire; car d'ung costé, si ce bruyct est faulx, comme la raison veult
que l'on croye de personnaige de telle qualité comme luy, il samble que l'on luy fera
tordt d'entrer en diffidence de luy et de pourveoir aux choses de son gouvernement
à son desceu; d'aultre costé si ces suspitions sont vrayes, il conviendroit incontinent
pourveoir à ses gouvernements des plus principaulx de pardeça, pour éviter le mal
qui en pourroit advenir.’
Van deze verlegenheid maakte de Prins gebruik, om zijne neutraliteit zoo lang
hij konde te handhaven. Dat hij in zijn hart liever de zegepraal van Brederode dan
die van Noircarmes, liever die der Geuzen dan die der Landvoogdes wenschte, is,
dunkt mij, ontegenzeggelijk, vooral wanneer wij in de verzameling van den Heer
Groen van Prinsterer zijne brieven uit dat tijdperk naslaan, en het is uit deze
onderstelling, dat wij zijne handelingen hebben te beoordeelen.
Beginnen wij met hetgeen wij het laatst noemden: de zending van Bombergen
naar 's Hertogenbosch. De Heer Groen heeft uit eene bijzonderheid, eerst in April
1567 voorgevallen, de gevolgtrekking gemaakt, dat de Prins met Bombergen
geenerlei verstandhouding hebbe gehad (T. III p. 63). Ik moet opmerken, dat er
tusschen April en Februarij deszelfden jaars eene groote gebeurtenis in het midden
ligt: de nederlaag van Austruweel, het oproer te Antwerpen en nog eene andere,
waarvan wij later zullen spreken, de terugzending der benden, door Graaf Lodewijk
in Duitschland aangeworven. Alle die feiten hadden de harten der heethoofden ten
eenenmaal verwijderd, en onder de heethoofden kon zeker Bombergen gerekend
worden, die door zijne handelwijze met den Graaf van Megen en den kanselier van
Brabant de schepen achter zich had verbrand. Ik geloof niet, dat Bombergen, hoewel
1)
hij het bij schriftelijke verklaring verzekerde , eenigen last van den

1)

In de schriftelijke verklaring leest men: ‘In den eersten, dat Herman de Ruyter zeeckere
brieven gebracht heeft van den consistorie der Evangelise religion der voirscreven stadt ende
(aan) die van 't consistorie bynnen Antwerpen, op welke brieven de voirsz. myn Heere den
Prince, de Grave van Hoochstraten, mynen Heere van Brederode ende geconfedereerde van
Adel int lange hebben geraetslacht, ende naedyen zy wel twee oft drie daghen op de
voorscreven brieven hadden gedelibereert, hebben de voorscreven heeren ende die van den
consistorie van Antwerpen voorscreven den voorscr. Bombergen gecommitteert.’
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Prins hebbe gehad; maar ik geloof, dat deze niet ongaarne zag, dat 's Bosch zich
in andere handen dan in die des Graven van Megen bevond. Opmerkelijk toch is
den

het, dat reeds op den 18 Februarij de leden van 's Hertogenbosch bij den Prins
en Hoogstraten op eene verklaring aandrongen, of Bombergen op hunnen last zich
aldaar bevond; dat beide eerst zes dagen later en drie dagen, nadat Bombergen
als militair bevelhebber in den dienst en eed der stad getreden was, op den 24
Februarij, hunne aanvrage ontkennend beantwoordden en toen nog, wel verre van
den raad te geven den verwaten indringeling buiten de poort te zetten, de stad in
onzekerheid hielden, door haar op een nader antwoord van Brederode, dat zij
verwachtten moesten, te verwijzen, evenalsof zij dien Heer eenigen invloed op den
loop der zaken niet geregtigd waren te betwisten.
Van de zaak Bombergens ga ik over tot de gebeurtenissen omstreeks Austruweel.
Drie feiten zijn door nabuurschap van tijd onderling verwisseld geworden. Het is
van belang aan elk der drie zijne plaats aan te wijzen. Ik heb reeds boven
aangemerkt, dat de werving van Brederode zelven moet onderscheiden worden
van de werving voor hem. Met geene der beiden - ook dit moet ik voorloopig
aanmerken - is de latere verzameling van Tholouzes benden voor Antwerpen te
verwisselen of in zoodanig verband te brengen, als volgde uit het eene noodzakelijk
het andere. Ziehier hoe de zaken zich toedroegen.
Toen Brederode van Antwerpen vertrok, liet hij daar eenige edellieden achter,
welke ondersteund door het Consistorie de zaak des verbonds met raad en daad
moesten behartigen. Later zelfs beweerde de Bloedraad, dat Dandelot, Max Cock
en Philips van Wingelen eenen geloofsbrief van Brederode aan den Prins van Oranje
hielden, waarbij deze gevraagd werd, hun het aanwerven van manschappen te
vergunnen. Was het waar? ik weet het niet. Schoon de Landvoogdes spoedig genoeg
de gezagvoerders binnen Antwerpen tegen die onderneming waarschuwde,
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schoon zij zelve op het snelste hare maatregelen nam, ondanks al die bedrijvigheid
kwam zij te laat. De edelen bragten hunne manschappen behouden naar Vianen;
zeven transportschepen hadden tot hun vervoer gereed gelegen en eene menigte
rustingen, geweeren, harnassen, kruid en kogels volgde hen uit Antwerpen. Deze
eerste ligting ging regtstreeks naar Vianen aan Brederode. Voerde eene gemaakte
afspraak of de omstandigheden haar derwaarts? Opmerkelijk blijft het, dat
Margaretha, nog voordat de hier bedoelde edelen van Antwerpen opbraken, van
een ontworpen aanslag op Zeeland kennis droeg en tegen die onderneming, acht
dagen voor zij ter uitvoering kwam, hare maatregelen nam. (Zie 's Gravenzande,
Tweede Eeuwgedachtenis der Middelburgsche Vrijheid, bl. 65, vgl. met Te Water,
Dl. IV. bl 328.) Die voorwetenschap der Landvoogdes kon niet bovennatuurlijk zijn.
De aanslag op Zeeland kon niet een inval van het oogenblik of eene greep van
wanhoop zijn. Dat een ernstig beraamd plan van de verbondene edelen of van het
consistorie daaronder schuilde, is dubbeld waarschijnlijk, omdat zich sedert de
albedrijf Gilles le Clercq onder de togtgenooten deed opnemen. De dagteekeningen
zelve dwingen ons aan te nemen, dat reeds voor of dadelijk na het scheiden van
Brederode tot die onderneming was besloten. Hoe de Landvoogdes intusschen aan
hare wetenschap kwam, kan ik slechts gissen. Gilles Joly schreef zich de eer der
ontdekking toe, en zijne getuigenis is te minder verwerpelijk om het vertrouwen,
waarmede hem Gilles le Clercq vereerde. Wist de Prins, wist Hoogstraten van
dergelijke aanslagen niets? het is mij ongeloofelijk. De Remonstrantie der regeering
van Antwerpen rept met geen enkel woord van Tholouzes toerustingen, alsof sedert
het vertrek der kapiteins van Brederode geen enkele krijgsknecht zich in den omtrek
bevond. Evenwel de bekentenis van Jan Denys, die een der voornaamste hoofden
van de onderneming geweest is, ligt daar om te bewijzen dat eerst sedert het vertrek
van Brederodes krijgsvolk Tholouze zijne eigentlijke wervingen aanving. Het is in
dien tusschentijd, dat wij de zending van Oranjes luitenant, Boxtel, naar Zeeland
moeten stellen, - zending die ten doel had, voor alle krijgsvolk, onder welken naam
ook. zonder 's Prinsen uitdrukkelijk bevel de poorten gesloten te hou-

R.C. Bakhuizen van den Brink, Studiën en schetsen over vaderlandsche geschiedenis en letteren. Deel 5

173
den. Herstellen wij hier eenige onnaauwkeurigheden, welke niet zonder invloed zijn
op de voorstelling der gebeurtenissen. De Landvoogdes gaf reeds op den 22
Februarij aan Anthony van Bourgondië, heer van Wackene, last zich naar Zeeland
te begeven. Tegelijk zond zij niet Beauvoir, zooals gewoonlijk wordt opgegeven,
maar een van diens onderbevelhebbers, den Heer van Rhenax, met eene kleine
hoop volks naar Rammekens en Vlissingen. De heer van Wackene bleef wegens
1)
ongesteldheid achter . De inlegering van dit krijgsvolk was eene nieuwe inbreuk,
zoo niet op de regten dan toch op de eischen des Prinsen als stadhouder. Zoo hij
van zijne zijde Boxtel naar Zeeland zond, kon dit officieel niet zoo zeer als
aanmoediging der bondgenooten dan wel als eene handhaving van zijn regt bij
botsing van tweeërlei gezag van verschillenden oorsprong worden beschouwd. In
de gevolgen echter bleek de door hem genomene maatregel ten voordeele der
aanvallers; want de slotvoogd van Rammekens, Roeland van Ghistele, sloot
hardnekkig de door Margaretha gezondene verdedigers buiten.
Onder alle deze bedrijven verzamelde de Heer van Tholouze rustig zijne troepen
in de omstreken van Antwerpen, ontslagen als hij was van den driftigen hoop, die
reeds naar Vianen was vooruitgesneld. Onder zijne onderbevelhebbers behoorde
dezelfde Jan Denys, die de ligting van het Westkwartier had op de been gebragt.
Ik weet niet, hoe men den Prins ontschuldigen zal, dat hij aan die toebereidselen
alle ruimte van tijd liet. Want zoo men niet onderstellen mag, dat Tholouze's benden
noode- en nutteloos acht dagen lang op de Zeeuwsche stroomen hebben gezwalkt,
dan moet men aannemen, dat zij zich tot op dien tijd in den omtrek van Antwerpen
hebben opgehouden. Immers volgens de juiste berigten van 's Gravezande (bl. 81)
verscheen zijn smaldeel eerst den 2 Maart in het gezigt van Walcheren en volgens
den

een brief van Margaretha van den 5

1)

Maart had Tholouze zich Zon-

Dit verklaart de strijdigheid, door 's Gravesande t.a.p. bl. 81 opgemerkt. Hij heeft volkomen
regt met te beweeren, dat Wackene niet voor 10 Maart in Zeeland gekomen zij. De persoon,
welke Vlissingen voor de Landvoogdes verzekerde, was Wackene's broeder Adolf van
Bourgondië, heer van Catthem, welke zich op last der Landvoogdes sedert den 7 Maart te
Vlissingen bevond.
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dags te vooren nagenoeg van de reede van Antwerpen met zijne benden te scheep
gegeven, na op de haven zelven de trom te hebben doen slaan. 's Gravezande
zegt, dat de schepen slecht van het noodige voorzien waren (t.a.p. bl. 77). Het is
mogelijk. De Bloedraad meende den edelman te kunnen noemen, door wien de
Prins aan Tholouze had laten weten, dat deze zich naar Zeeland moest inschepen,
en het is bijna waarschijnlijk, dat Tholouze ten minste op dat oogenblik niet dan
onwillig tot den togt hebbe besloten. Maar kan men anders dan aan oogluiking
gelooven, wanneer ondanks al de reeds sedert veertien dagen voorgewende en
ten toon gespreide maatregelen drie vrachtschepen zich vinden lieten om het
krijgsvolk in te nemen en hun uit Antwerpen voor hun vertrek wapenrustingen,
geweeren en wijn ongehinderd werden toegevoerd?
Hoe het zij, Tholouze rigtte geene groote wapenfeiten uit: met twee, drie dagen
liep de onderneming, welke zoolang was voorbereid, te niet. De Zeeuwen, zeker
niet uit liefde voor de Landvoogdes, maar uit zucht tot orde en uit ingeboren haat
tegen al wat krijgsvolk was, maakten schepen gereed en bragten het landvolk op
de been, om den oorlog van hun gebied af te keeren. Voor Middelburg gekomen,
zagen de Geuzen het geschut van de wallen hen tegengrijnzen; te Arnemuiden
werden zij met kogels begroet, en gedwongen door de slechte ontvangst zakten zij
af naar Ter Neuze. Nog voordat de Landvoogdes dadelijk tusschen beide kwam,
zetten de gewapende schepen op hen toe. Van de drie schepen hielden die van
Jan Denys en Pieter Haeck het langste zee. Het schip van Tholouze, beter gevuld
met edellieden dan met krijgsvolk, was reeds na twee dagen voor Antwerpen terug.
Bedoelde men nog eene nieuwe onderneming tegen Walcheren? Zeker is het, dat
na het vertrek van Tholouze het volk werven op den ouden voet was blijven
voortgaan, en dat er om dit te beletten van de zijde des Stadhouders niets wezenlijks
werd gedaan.
Intusschen had er te Mechelen eene zamenkomst plaats gehad tusschen Egmont
en Mansfeldt ter eene, Hoorne en den Graaf van Nieuwenaar ter andere zijde. De
Prins had er zich aan onttrokken, om geene nieuwe verbindtenissen aan te gaan;
maar
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Hoorne en Nieuwenaer waren zijne handlangers, die hem van daar de inzigten en
oogmerken van de partij der Landvoogdes konden berigten. De ongelukkige uitslag
zijner onderneming had intusschen Tholouze en de zijnen in eene andere houding
tot de regering geplaatst. Margaretha beschouwde hun bedrijf als misdaad van
gekwetste majesteit en de beide Marnixen waren van alle de verbondene Edelen
1)
de allereerste, tegen welke zij den ban uitsprak . Hoorne deed Aldegonde door
Rummen waarschuwen, dat zijn broeder in allerijl Austruweel te verlaten had,
naardien de drossaart van Brabant en de markgraaf van Antwerpen last hadden,
alle gevangen te nemen, welke aan den togt naar Walcheren hadden deelgenomen.
Tholouze desondanks bleef, versterkte zich van alle zijden door nieuwe ligtingen,
trok de deelgenooten zijns vorigen togts, die onder Jan Denys van Ter Neuze
kwamen, aan zich en kenmerkte zijn verblijf aan de Schelde door allerlei
gewelddadigheden. De lusthuizen dergenen, die als katholijken bekend stonden,
werden geplunderd en beroofd, daaronder dat van den drossaard van Brabant en
van den luitenant des markgraven van Antwerpen, en niettegenstaande dat alles
vloeide uit Antwerpen het geld nog rijkelijk aan Tholouze toe, om in zijne behoeften
te voorzien.
De Prins had zich nog niet geheel van de bondgenooten afgescheiden. Ondanks
de stellige bevelen der Landvoogdes om de verbondene edelen uit Antwerpen te
verjagen, bleven daar nevens de afgevaardigden van Valenchijn de hoofden van
het Compromis: Aldegonde, Escobecque en Rummen. Zelfs na het mislukken van
Tholouzes onderneming en in den gevaarlijken toestand, waarin zich alle
medepligtigen daaraan verplaatst vonden, had

1)

Dit blijkt uit eenen brief van 9 Maart 1567, door de Landvoogdes aan Noircarmes en
Rassenghien gerigt, waarbij zij gelast werden de beide Tholouzes (lees: Marnixen. U.), als
hebbende ‘notoirement commis acte de félonnie, rebellion et crime de leze majesté’, te vatten,
zoo zij konden, niet alleen, maar ook de hand aan hunne goederen te slaan, voor zooverre
die in beider landvoogdijen (Henegouwen en de kasteleinij van Rijssel) gelegen waren. Die
brief was echter waarschijnelijk meer het gevolg eener opwelling van drift dan van overleg.
Althans Aldegonde wordt er in beschuldigd met een gedeelte der aangeworven krijgslieden
naar Vianen te zijn getrokken, eene beschuldiging die nergens gestaafd wordt. Het blijkt uit
eene aanteekening onder den brief, dat de onstuimige vrouw eene dergelijke vogelvrij- en
verbeurdverklaring tegen den luitenant des Prinsen van Oranje, den baron van Boxtel, op
hetzelfde oogenblik in den zin had.
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nog een dergelijk tooneel plaats, als wij vroeger vermeld hebben. Escobecque en
Rummen drongen er op nieuw op aan, dat de Prins en Hoorne zich voor hen zouden
verklaren met dreiging dat zij zich anders van alle verpligting jegens hen zouden
ontslagen rekenen. Van eene andere zijde hielden de afgevaardigden van Valenchijn
er op aan, dat de Prins de troepen, welke Graaf Lodewijk in Duitschland had
aangeworven, naar de Nederlanden zou doen afkomen. Maar de Prins handhaafde
zijne neutraliteit te strenger, naarmate de houding der eedgenooten onstuimiger
werd. Door bode op bode deed hij Tholouze bevelen en bezweren zijne legerplaats
uit de omstreken van Antwerpen te verleggen, en terzelfder tijde hield (hij) een
dienaar vanGraaf Lodewijk, welke uit Duitschland zijne bevelen was komen vragen,
dagen achtereen, zonder bescheid te geven bij zich. Toen eerst verklaarde hij aan
de afgevaardigden van Valenchijn, dat de stad niet langer op zijnen bijstand had te
rekenen, en zich zoo goed zij kon met den Graaf van Egmont, die derwaarts zou
gezonden worden, moest verdragen.
Ik verhaal, ik oordeel niet. De onzekerheid, waarin de Prins de partijen omtrent
zijne eigentlijke bedoelingen liet, had ten gevolge dat de hoop te Dambrugge - zoo
noemde men Tholouzes manschappen - aan allerlei wilde ingevingen het oor leende.
Ieder oogenblik wisselden, volgens de bekentenis van Jan Denys, de
beraadslagingen; dan eens wilde men naar Vianen trekken, dan weder naar Hasselt,
van waar de bekende Modet naar Antwerpen gekomen was om de troepen tot ontzet
dier stad uit te noodigen. Van alle raadslagen schijnt de geweldigste de verkieslijkste
gevonden te zijn: die namelijk om zich met hulp der Calvinischen binnen Antwerpen
van deze stad meester te maken. Welk gebruik van die overrompeling zou gemaakt
zijn geweest, bewijst eene soort van proscriptie-lijst, waarbij met opgave van naam
en woonplaats de hoofden der Katholijken aangeschreven stonden, ten einde dezen
op honderd-, genen op vijftig duizend ponden te brandschatten De burgemeester,
Hendrik van Berchem, onder anderen stond voor niet minder dan 160,000 ponden
van 40 grooten op dit milliard Barbès aangeteekend.
De heillooze verspieder Gilles Joly was ook bij deze gelegen-
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heid werkzaam geweest. Had hij, gelijk hij zich beroemde, den beraamden aanslag
op Walcheren het eerst aan de Landvoogdes ontdekt, ook verder sloop hij de
voetstappen der zaamgezworenen na. Hij gaf aan de Landvoogdes van de later
opgeworpene plannen om naar Hasselt en Maastricht te trekken kennis; en toen
deze in rook verdwenen waren, gelukte het hem, het geheim der voorgenomen
overrompeling van Antwerpen te betrappen. Niet alleen deed hij van wat hij ervaren
had aan den Prins en Hoogstraten verslag; maar zelfs wist hij door het vertrouwen,
hetwelk hij voortdurend bij de Antwerpsche gemeente genoot, het wachtwoord der
Calvinisten op te vangen. Nog meer: hij wist eenige hunner kapiteinen en den
ouderling der gemeente, Jan de Lalbois gezegd Terlon, te bewegen, dat men ten
minste niet onmiddelijk tot de uiterste gewelddadigheden voortsloeg. Men kan
voorzeker aan het getuigenis eens verklikkers geene onbepaalde waarde hechten;
maar vele zijner berigten worden door andere getuigenissen bevestigd. Hoe verre
de verstandhouding met die van Antwerpen ging, kan daaruit blijken, dat, toen zich
de bende van Tholouze daags voor den slag van Austruweel in het dorp Kiel wierp,
zij er eene verzameling van wapenen buit maakte, die niet zonder opzet door de
Antwerpenaars zelve daar was opgeslagen. Het doel, dat Gilles Joly aan de
Antwerpsche beweging toeschreef, om namelijk met geweld de Hervormde
godsdienst in te voeren en de geestelijkheid te verjagen, wordt kennelijk bevestigd
door het geroep van ‘Papen uuyt’, dat aan de op de Meir vergaderde Calvinisten
ten leuze verstrekte. Het was geenszins het verschijnen van de legermagt der
Landvoogdes en de strijd, welke in het gezicht der stad gevoerd werd, welke de
burgers te hoop joeg; want Beauvoir kwam, voordat iemand zijne nadering had
vermoed. Neen, reeds daags te voren kondigde een dof suizen den storm die opstak
aan. Een journaal dier dagen, door den burgemeester Van Stralen zelven opgesteld
en gelijk mij voorkomt door de hand zijns broeders geschreven, vermeldt ‘hoe 's
avonds te voren het volck begonst te vergaren ende onder den anderen seyden:
“wat doet ghy hier sonder u wapenen? weet ghy niet, watte geseet is?” ende andere
ter contraryen wederomme quamen seggen: “vertreckt, vertreckt, totdat ghy andere
tydinge
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hebt,” sulcx dat se vertrocken.’ De Prins had bij de partij der beweging alle vertrouwen
verloren; brieven, door Beauvoir bij de verslagenen te Austruweel gevonden, leverden
volgens diens schrijven aan de Landvoogdes het bewijs, dat de Calvinisten den
Prins verdacht hielden, als brouwde hij hun iets kwaads. Zoo al later de Landvoogdes
het verdrag, in de Meir met de Hervormden gesloten, als te voordeelig voor dezen
wraakte, wij mogen gerustelijk aannemen, dat dit (verdrag) een gevolg der
noodzakelijkheid was en niet van welwillendheid, welke op dat oogenblik tusschen
den Prins en de aanhangers eener nieuwe orde van zaken had opgehouden te
bestaan. Men vergete hierbij niet, dat de meest Roomschgezinde schrijvers, die
anders elke gelegenheid te baat nemen om de handelingen des Prinsen te laken,
ditmaal eenstemmig zijn in hunne lofspraak op zijn gehouden gedrag.
Het dagverhaal van Van Stralen maakt waarschijnlijk een deel uit van de stukken,
die als tot zijn proces behoorende aan den Bloedraad zijn overgeleverd. Ik vond ze
in de meergemelde cartons met nog zeven of acht andere stukken, alle op den rug
met S. gemerkt en meerendeels betrekking hebbende tot de overgave van Antwerpen
aan de troepen der Landvoogdes. Het dagverhaal zelf bepaalt zich tot de vier dagen
12-15 Maart 1567, gedurende welke Antwerpen aan het hevigste alarm ter prooi
was. Het is merkwaardig, als het berigt eens ooggetuige en hoofdpersoon; maar
het oproer in de Meir heeft in Bor, Van der Haer, Hooft reeds zoo naauwkeurige
berigtgevers gevonden, dat de onderhavige oorkonde, hoe omstandig ook, weinig
bijzonderheden voegt bij de reeds bekende. Wat den geest van het dagverhaal
betreft, het is den Prins en Hoogstraten in de hoogste mate gunstig; tegen de
Calvinisten daarentegen straalt een vinnige wrok door. Misschien was het dagverhaal
voor de Landvoogdes of haren raad bestemd geweest. Zeker is het, dat de
wederstand, welken de Prins aan de muitelingen bood, zeer hoog is aangeslagen;
dat het voorgesteld wordt, als handelde hij in overeenstemming met Beauvoir, en
als ware hij de hoofdoorzaak van het welslagen van het wapenfeit bij Austruweel
1)
geweest . Zeker, de Prins is niet te laken, zoo

1)

‘Doordien’, zegt het dagverhaal, ‘hy die menigte van wel twaelfduyzent welgewapende lieden
hadde opgehouden hunne broeders ter hulpe te gaen.’
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hij, besloten om te vertrekken en zijne ambten neer te leggen, de stad, welke hij
zes maanden lang ten schutsengel had verstrekt, niet aan eene mogelijke plundering
en ondergang prijs gaf. Het getuigt tegen Tholouze's benden, dat van de voornaamste
en ijverigste Edelen, welke wij kort te voren te Antwerpen hebben vereenigd gezien,
geen enkele zich aan hare fortuin hebbe aangesloten; het getuigt voor het inzigt
van den Prins, dat, nadat de tijd de hevigheid der hartstogt had afgekoeld, geene
enkele stem uit de Hervormden den Prins zijn toenmaals gehouden gedrag hebbe
verweten; maar toch een pijnlijken indruk laat het gebeurde na. Het is de onheilvolle
strijd der partijen, welken onze oorkonde vooral in het licht stelt. Hooft heeft dien
opgeteekend, maar onduidelijk. Hij is de vriend en voorspraak der Lutherschen in
de geschiedenis onzer beroerten; ik kan hun flaauw en buigzaam gedrag niet zoo
hoog aanslaan. Terwijl de Prins de natiën - daaronder vooral de meest uitsluitend
Luthersche Oosterlingen - in de wapenen had geroepen, zonden de Hervormden
een trommelslager door de stad met de volgende, van hun standpunt eeniglijk ware
en doeltreffende oproeping: dat wie het Evangelie wilde voorstaan en van de
confessie van Augsburg was, zich op de Meir zou laten vinden. Bijna hadden de
Lutherschen aan de uitnoodiging voldaan; maar de Prins had voor zijn plan op de
verdeeldheid der partijen gerekend. In allerijl zond hij een anderen trommelslager
de stad rond met de verklaring, dat al die van de confessie en anderen, die tot den
dienst van de Majesteit en het welvaren van de stad geaffectioneerd waren, zich
op den oever hadden te vereenigen. Het gevolg was, dat de Calvinisten alleen
bleven staan, en de Lutherschen zich met de Katholyken tegen hunne naaste
geloofsgenooten vereenigden, - ja wel voor een oogenblik ter handhaving van de
orde, maar in de gevolgen tevens ter onderdrukking van dat Evangelie, dat de
Calvinisten teregt tot hunne leus maakten. Onzalige verdeeldheid en wangunst! Ik
wil de woeste buitensporigheden der Hervormden niet voorspreken; maar zulke
buitensporigheden vergezellen elke groote omwenteling als hare schaduw. Hoe
meer ik mij in de geschiedenis onzer beroerten verdiepe, hoe krachtiger bij mij de
overtuiging (wordt), dat onze vrijwording, het edele huis van Nassau uitgenomen,
weinig of niets aan Duitschland, noch
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aan zijne vorsten, noch aan zijne gehuurde knechten, noch aan de predikers en
volgers zijner Hervorming hebbe te danken gehad. Ik betwist aan Hooft niet, dat de
Prins juist geoordeeld hebbe, ‘dat 's volks ijver een vuur van stroo was’; maar (ik
heb) wat meer vertrouwen op de warmte, welke dat vuur bij de Calvinisten gaande
hield, wat minder op de Duitsche rijksvorsten en hunne kanseliers, en ik vraag mij
af, of men de Lutherschen niet in het gevolg der Hervormden en geenszins als eene
partij op zich zelve had moeten plaatsen? Ik vraag mij af, of, indien men alles gedaan
had om die partij, welke feitelijk in getal en ijver het sterkste was, te ondersteunen
en te bevestigen, - of dan wel de tegenomwenteling en alle de rampen, welke zij
aan Noord- en Zuid-Nederland heeft gebaard, over het hoofd onzer voorvaderen
zouden zijn losgebroken?
Eer ik van dit onderwerp afstappe, vergunne men mij nog met een enkel woord
te gewagen van een stuk, dat voor de geschiedenis dier dagen van belang kan
worden gerekend. Het is het schriftelijk antwoord, door den Graaf van Egmont
gegeven op de artikels en bezwaren, tegens hem door den procureur-generaal
ingebragt. Het bevindt zich, zoo ik wel heb, insgelijks te Brussel; maar ik maakte
een kort oponthoud te Kamerijk ten nutte, om het naar eene tamelijk juiste kopy,
welke aldaar op de bibliotheek voorhanden is, af te schrijven. Uittreksels ervan zijn
uitgegeven geworden door Foppens in zijn Supplément de Strada; maar meer dan
een punt van gewigt blijft er over, dat, omdat het tot de justificatie van den Graaf
van Hoorne (door dien uitgever eigentlijk onder dien ietwat bedriegelijken titel
1)
herdrukt) geene dadelijke betrekking had, door hem werd overgeslagen . Onder de
bedoelde punten behoort onder anderen dit, dat Egmont als beweegreden voor (de)
te zijnen opzigte te bezigen genade opgeeft, dat de gansche verstooring van
Tholouses aanslag op Zeeland, en later diens nederlaag bij Austruweel, het gevolg
is geweest van zijnen raad en medewerking. De geheele Staatsraad, schreef hij,
wist het, dat de Landvoogdes te vreesachtig was voor hare eigene veiligheid, om
toe te stemmen dat hare lijfwacht onder bevel van Beauvoir tot

1)

De antwoorden van Egmont zijn sedert uitgegeven door De Bavay, Procès du comte d'
Egmont, et pièces justificatives. Bruxelles, 1853. (U.)
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de onderneming bij Antwerpen zou oprukken. Hij was het, die over hare aarzeling
zegevierde door de verzekering, dat hij op eene aangewezene plaats de magt van
Beauvoir met zijne eigene onderhoorigen zou versterken.
Nog iets uit dezelfde verdediging. De verschijning van Egmont in het katholyke
leger voor Valenchijn wordt gewoonlijk dus voorgedragen, alsof de Graaf eene
poging hebbe aangewend tot eene min bloedige ontknooping dan waarmede de
verbittering van het eigenlijke legerhoofd, Noircarmes, de belegerden bedreigde.
Die wijze van voorstelling bekomt te meer schijn van waarheid, dewijl de Prins zelf
de afgevaardigden van Valenchijn in het uiterste naar den Graaf van Egmont, als
naar den besten bemiddelaar, verwees. Doch die voorstelling wordt geheel omverre
geworpen door de verklaring, welke Egmont zelf van zijn bezoek in het leger geeft.
Volgens hem was de Landvoogdes mismoedig, omdat het beleg langer aanhield
dan zij verwacht had. Zij mistrouwde de geruststellende verzekeringen van
Noircarmes en La Cressonnière. Het was in deze verlegenheid, dat Egmont zich
aanbood zelf den stand van zaken in oogenschouw te nemen. Hij bezigtigde, schrijft
hij, alles en drong zelfs met gevaar zijns levens in de loopgraven door. Het gevolg
van zijn bezoek was dit geweest, dat de Landvoogdes op voordragt van hem,
Egmont, last had gezonden de stad te beschieten, - ‘eene der redenen’, dus besluit
hij, ‘waarom hij niet alleen buiten alle schuld zal worden bevonden, maar veeleer
lof en belooning waardig, welke hij niet twijfelt, of zij zal hem van zijne Majesteit
geworden, zoodra zij beter van de waarheid zal zijn onderrigt.’ Welke voorstelling
is de ware? Wij hebben reeds gezegd, dat niets minder vertrouwen verdient dan de
verdedigingen dier groote Heeren, toen zij zich in de magt hunner vijanden bevonden;
1)
maar de onuitgegevene berigten van Le Boucq (die zich de aanteekeningen van
een tijdgenoot, zijn eigen grootvader Noe le Boucq, ten nutte maakt) en van anderen,
waaruit ik insgelijks te Kamerijk gelegenheid had uittreksels te maken, bevestigen,
hoe dubbelzinnig Egmonts hou-

1)

Sedert uitgegeven: Leboucq (Pierre Joseph), Histoire des troubles advenues à Valenciennes
à cause des hérésies, 1562-1579, avec not. et annot. de A.P.L. de Robaulx de Soumoy.
(Bruxelles, 1864.) (U.)
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ding te dezer gelegenheid geweest is. Terwijl hij ter eene zijde de belegerden tot
onderwerping vermaande en hun het uitzigt op genade voorspiegelde, bejegende
hij aan de andere zijde hunne afgevaardigden zoo barsch, dat, toen zich sommigen
hunner voor hem op de knieën wierpen en om zijne bescherming baden, ten einde
niet naar de muitende stad terug te keeren, hij hen op wagens deed laden en door
zijne mannen van wapenen tot aan de stadspoort terugvoeren, met bijvoeging dat
zij hetzelfde lot behoorden te ondergaan, als de arme menigte welke zij hadden
verleid.
Dubbelzinnigheid, lafhartige verloochening van vroeger voorgestane beginsels
moge Egmont schandvlekken, zeker past die blaam allerminst op Brederode. Ik heb
bij eene andere gelegenheid in velerlei opzigten de verdediging diens mans op mij
1)
genomen , - met welk gevolg mogen anderen beoordeelen. Sedert ik mij in den
strijd omtrent den eigentlijken held van het Geuzenverbond mengde, zijn er
oorkonden aan het licht gebragt, welke, zoo de vraag nog hangende is, als
hoogstgewigtige processtukken zijn aan te merken. Ik bedoel de brieven van den
secretaris De la Torre omtrent zijne ontmoeting met Brederode, door den Heer
Gachard, Correspondance de Guillaume le Taciturne, T. II p. 440 -455 in het licht
gegeven, maar vooral de berigten omtrent Brederodes verblijf te Amsterdam, door
2)
den werkzamen Archivist dier stad, den Heer Scheltema, medegedeeld . Ik geloof,
dat door die berigten het donkerste punt van Brederodes openbaar leven - zijn
verlaten van Amsterdam op het oogenblik dat zijne kapiteins uit Vianen daarvoor
kwamen - voldoende is opgehelderd. Het verhoor intusschen van den Jonker van
Renesse, waarvan ik boven gewaagde, levert tot die opheldering eene nieuwe
3)
bevestiging of eene nieuwe bijdrage . Renesse in handen zijner vijanden hield bij
herhaalde ondervragingen vol, dat de aftogt der benden uit Vianen naar Amsterdam
tegen wil en weten des Heeren van Brederode was geschied. Hij legde eenen

1)
2)
3)

Studiën en schetsen, I p. 87 vlg. (U.)
P. Scheltema, Hendrik van Brederode te Amsterdam in 1567. Amst. 1846. (U.)
Dit verhoor is uitgegeven door J. van Vloten in de Kronijk van het Hist. Genootschap, 1858.
(U.)
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brief over, waarbij hem Brederode beval, het volk in Vianen zoo lang mogelijk te
houden en niet naar Amsterdam te laten vertrekken. Zelf was Renesse op den
tienden of elfden April 1567 naar Amsterdam bij Brederode gereisd. Brederode had
hem gelast het volk gerust te stellen, had hem verzekerd, gelijk hij reeds schriftelijk
vroeger had gedaan, dat hij op nieuw met de Landvoogdes over een vergelijk
1)
onderhandelde en dat dit allerwaarschijnlijkst zijn beslag zou krijgen . Avontuurlijk
als Brederode was, scheen hij zich te vleijen, dan in naam des konings met zijne
aangeworven benden den Turk te zullen gaan bevechten, of eene onderneming ter
verovering van de Zond te wagen. Misleidde misschien de Landvoogdes Brederode
met het vertoon van onderhandelingen, zoolang als 's Hertogenbosch en Maastricht
nog stand hielden? Zeker achtte Renesse Brederodes betuigingen zoo welgemeend,
dat hij van toen af zijnen onderhoorigen het schieten op 's Konings manschappen
verbood. Maar eenige dagen later waren alle uitzigten van Brederode in rook
verdwenen: de onderhandelingen waren afgebroken, en voor zich zelven en zijne
manschappen had hij een goed heenkomen te zoeken. Het was er echter verre van,
dat hetzij Renesse hetzij iemand anders van Brederodes oversten last bekwam het
tegen Amsterdam te wenden. Het tegendeel was waar. Brederodes plan was, van
Amsterdam naar Bremen te trekken, van daar naar Gotha te reizen, en het leger
daar vergaderd in zijne dienst te nemen, daarmede door de landen van den bisschop
van Keulen en den hertog van Kleef in de Nederlandsche gewesten binnen te dringen
en Vianen, dat tot op dien tijd stand moest houden, te ontzetten. Ik heb bij die
verklaring van Renesse niets te voegen, dan dat zij hare waarschijnlijkheid zoowel
aan de toen bestaande omstandigheden als aan de latere handelingen van
Brederode ontleent. Wij vinden hem werkelijk te scheep naar Oostfriesland; wij
vinden hem nieuwe wervingen verzamelend omstreeks de aangewezene plaatsen,
en zelfs te vergeefs bij de verbannen gemeente te Wezel om onderstandsgelden
aankloppende. Doch ik onthoude mij van verdere uitweiding en bepaal mij tot het
tijdstip, waarop Brederode het

1)

Brederode noemde zelfs zijn onderhandelaar bij de landvoogdes. Het was de hopman
Augustijn, een der voornaamste verbondenen.
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land verliet, als het laatste verschijnsel van den volksopstand van 1566 en 1567.
Een nieuw tijdvak van de geschiedenis onzer omwenteling neemt daarmede een
aanvang. Maar wie het behandelt, vergete niet, dat volgens omwentelingsregt
Brederode het eenige erkende en gewettigde hoofd van den opstand bleef en dat
het eerst door zijnen dood aan den Prins van Oranje en den Graaf van Hoogstraten
mogelijk werd, de zaak der ballingen en der vervolgden als hunne eigene met de
1)
wapenen in de hand voor te staan .
Uwe Excellentie vergunne mij, dat ik hier de pen neerlegge. Het bovenstaande
rapport was grootendeels vroeger gesteld, in voldoening aan het Koninklijk besluit,
in den aanvang dezes vermeld. Mijns ondanks werd ik tot tweemaal toe genoodzaakt
Brussel, waar ik mij ophield, te verlaten en mijne werkzaamheden aan het Archief
aldaar af te breken. Ik kan er met de hand op het geweten bijvoegen, dat ik in eenen
tijd van onzekerheid, zooals die der laatste jaren was, - onbruikbaar, zooals mij de
omstandigheden maakten, om mijn vaderland dadelijke dienst te doen, - er tegen
opzag giften te vragen, terwijl op wezenlijker behoeften werd bezuinigd. En toch
was dat noodig, indien ik naar wensch en overtuiging had beantwoord aan het
Hooggeëerbiedigd verlangen naar ‘bepaalde voorstellen omtrent de uitgave van
2)
mijn werk en eene raming van de daartoe noodige onkosten’ .
Het werk, dat ik voorhad, was de uitgave der officiële briefwisseling, tusschen
Margaretha van Parma en Filips II gewisseld. Nog op dit oogenblik wordt de uitgave
dier correspondentie van hoog belang gerekend. Als op het getuigenis van bevoegde
regters, kan ik mij op dat van de Heeren Gachard en Borgnet beroe-

1)

2)

Hier eindigt het door den schrijver reeds in het net geschreven rapport, juist bij het einde van
de behandeling der vier punten, door hem op p. 138 aangekondigd; toch was het nog niet
voltooid: tal van noten zijn oningevuld gebleven. Zonder twijfel was het ook niet de bedoeling,
het rapport hier te besluiten: het slot ontbrak nog. Dat slot, gedateerd van Mei 1851, dus drie
jaren jonger dan het begin, is echter te vinden bij Bakhuizen van den Brink's papieren in het
Potgieter-archief ter Universiteits-bibliotheek van Amsterdam. Het is geschreven op papier
van hetzelfde formaat als het rapport en behoort blijkbaar daarbij: zonder twijfel is dit ‘de
staart’, waarvan Van den Brink in zijn brief van 21 Februari 1851 (Briefwisseling p. 316) de
samenstelling aankondigde. Natuurlijk meenden wij het stuk bij het rapport te moeten
afdrukken. (U)
Zie hiervoor p. 12. (U.)
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pen. De eerste meent teregt, dat de brieven, door mij uit te geven, als onmisbare
aanvulling van zijne te Simancas opgedolvene en aan het licht gebragte oorkonden
te beschouwen zijn. Ik heb de eer gehad, in mijn vorig rapport hetzelfde denkbeeld
1)
aan Uwer Excellentie's voorganger uitvoerig te ontwikkelen . Wat meer zegt, wijlen
de Heer Reiffenberg heeft aan de Belgische Academie voorgeslagen, een register
der gezegde briefwisseling van April 1566-April 1567, dat op het Rijksarchief te
Brussel aanwezig is, in het licht te geven. De Heer Gachard heeft echter dien
voorslag buiten beraadslaging weten te houden. Hij heeft opgemerkt, dat de door
mij verzamelde briefwisseling veel vollediger was en dat eene gedeeltelijke uitgave
daarvan door den Heer Reiffenberg of de Belgische Academie verdeelen en
versnipperen zou, wat een groot geheel moest vormen. Ik huldig die gronden
evenzeer om de welwillendheid, waarvan zij jegens mij getuigen, als om hunne
juistheid. Doch in dit laatste opzigt moet ik bekennen, dat mijne verzameling insgelijks
onvolledig is. Toen ik te Weenen mij aan het afschrijven zette, had ik mij een ander
oogmerk voorgesteld. Om daaraan te voldoen en beperkt als ik was in mijnen tijd,
ving ik met het jaar 1563 aan, als het tijdpunt waarop de strijd tusschen Granvelle
en de aanzienlijken des lands tot eene openbare uitbarsting kwam. Om echter dien
strijd te verklaren, is het noodig vroeger op te klimmen: bij nadere beschouwing
blijkt het willekeurig, het jaar 1563 als punt van aanvang aan te nemen; en om een
geheel te vormen, dat de wedergade van Gachards Correspondance de Philippe II
zou kunnen zijn. zal het noodig zijn, met het vertrek van Philips II en het bestuur
van Margaretha in 1559 te beginnen. Ik had gehoopt, enkele minuten van brieven
uit die vier jaren in het Brusselsch Archief aan te treffen: die oogst is zeer schraal
geweest. Zou dus de uitgave mijner stukken mogelijk worden in den vorm, waarin
ik het mij voorstelde, ik zou Uwe Excellentie nederig moeten verzoeken, mij of tot
nog een verblijf van ééne maand (in de eerste jaren was de briefwisseling tusschen
Filips en zijne zuster minder levendig dan later) in staat te stellen, of langs den
diplomatischen weg te willen bevorderen, dat mij kopijen van de aanwezige brieven
werden

1)

Studiën en schetsen. IV p. 4 vlg. (U.)
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toegezonden, gelijk voor vijf of zes jaren het Fransche gouvernement dat ten behoeve
1)
van den Heer Mignet heeft verkregen .
Uit mijn rapport zal Uwe Excellentie hebben ontwaard, dat ik tot op het tijdstip,
waarop het mij zou kunnen gelukken dit ontbrekende aan te vullen, mij onledig
gehouden heb met alles te verzamelen. wat tot opheldering van den inhoud dier
correspondentie zou hebben kunnen dienen. Ik verzoek Uwe Excellentie mij te willen
vergunnen in een nader rapport te mogen ontwikkelen, hoe ik die details om het
ligchaam van het werk, de correspondentie namelijk van Filips en zijne zuster, zou
2)
meenen te groeperen . Immers ik heb thans eene massa documenten vereenigd.
Sommige zijn daarvan ondertusschen uitgegeven: een gedeelte, zooals de
briefwisseling van Margaretha over de zaken van Doornik en Valenchijn, over de
ondernemingen van Brederode en Tholouze, achter de Correspondance de
3)
Guillaume le Taciturne van den Heer Gachard ; een ander gedeelte als bijlage tot
de Correspondance de Philippe II, zooals de verklaring van Margaretha omtrent de
4)
gebeurtenissen van 1566 en de onderhandelingen omtrent de invoering der
5)
Inquisitie . Er blijft mij desniettegenstaande een belangrijk materiaal overig. Dat
materiaal heb ik op een bezoek in het Noorden van Frankrijk, te Rijssel, Atrecht,
6)
Kamerijk, Béthune, Douai, St. Omer nog aanmerkelijk vermeerderd . Het uit te
geven, zooals het daar ligt, strijdt met mijne inzigten. Het voorbeeld eener dergelijke
uitgave van stukken is door G. van Hasselt gegeven, en gedeeltelijk gevolgd door
Dodt van Flensburg in het Kerkelijk en wereldlijk Archief voor Utrecht. Ik zie echter
zulke ongeordende verzamelingen met zekeren weerzin en ik betreur het, dat nevens
enkele belangrijke stukken, druk en papier verkwist is aan hetgeen niet anders dan
kaf kan heeten.
Terwijl ik dus aan Uwe Excellentie op het nederigst mijn rap-

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Vgl. Briefwisseling. p. 329. (U.)
Dit rapport is niet gevolgd: zie een fragment daarvan hierachter. (U.)
T. II, Introduction en p. 419 vlg. (U.)
T. II p. 588. (U.)
T. I p. CVIII.(U.)
Een gedeelte van het verslag van die reis is afgedrukt hierna p. 193 vlg. naar de minuut.
Immers volgens deze uitlating was het blijkbaar niet de bedoeling van den schrijver, het nog
op te nemen in de definitieve redactie van dit (nog niet ingezonden) derde rapport van 1848.
(U.)
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port onderwerp, in denzelfden vorm, waarin het ter voldoening aan het meergemeld
Koninklijk besluit werd nedergeschreven, herhale ik het nederig verzoek, mijne
inzigten omtrent de rangschikking der overblijvende oorkonden voor de geschiedenis
van het tijdvak van Margaretha van Parma, tevens met het verslag omtrent mijne
nasporingen in andere gedeelten onzer geschiedenis, aan het verlicht oordeel Uwer
1)
Excellentie eerlang te mogen voordragen . Ik mag echter niet eindigen zonder mijne
opregte dankbaarheid en de altoosdurende verpligting uit te drukken aan eene
Regering, die mij in den vreemde niet heeft verstoten, maar mij bewaakt en
ondersteund (heeft) bij het voortzetten van studiën, die, zooals zij mijne troost in de
drukkendste omstandigheden zijn geweest, eenmaal, zoo ik hoop, ter eere en ten
nutte des Vaderlands zullen strekken.
Ik heb de eer met den meesten eerbied te zijn
Uwer Excellentie zeer onderdanige dienaar
Mei 1851. R.C. BAKHUIZEN VAN DEN BRINK.

1)

Zie hiervoor p. 107 noot 1. (U.)
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Vierde rapport aan den minister van binnenlandsche zaken, over
onderzoekingen in buitenlandsche archieven. (Fragment.)
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Vierde rapport aan den minister van binnenlandsche zaken, over
onderzoekingen in buitenlandsche archieven. (1849).
In het hiervoor afgedrukte derde rapport aan het Ministerie zinspeelt Bakhuizen van
den Brink (zoowel in het stuk van 1848 als in het in 1851 geredigeerde slot) op zijn
voornemen, om dit stuk te doen volgen door een vierde rapport over zijne
1)
bevindingen in buitenlandsche archieven . Zijne spoedig gevolgde aanstelling te 's
Gravenhage liet hem zelfs niet komen tot inzending van het gereedliggende derde
rapport; dat er van het opstellen van het vierde niet gekomen is, spreekt van zelf.
Toch is het plan wel gekomen tot een begin van uitvoering.
Bij het eerste ontwerp van het derde rapport, dat uit Fruins papieren aan het
Algemeene rijksarchief is overgedragen, liggen verscheidene velletjes papier,
beschreven met een fragment van een ontwerp-verslag van eene reis naar de
archieven van Valenciennes Kamerijk en Atrecht, die (naar ons Van den Brink's
zoon bereidwillig mededeelde) heeft plaats gehad in Juli 1849. Het reisverhaal is
dus een jaar jonger dan het derde rapport, dat dagteekent van den zomer van 1848.
Wat de schrijver er mede voorhad, kan geen oogenblik betwijfeld worden. In het
hier volgende verhaal van zijn bezoek aan de stadsbibliotheek te Kamerijk bespreekt
hij uitvoerig een handschrift, dat een afschrift bevat van de Justificatie, door den
graaf van Egmont in de gevangenis opgesteld. ‘Ik heb daarvan’, dus zegt Van den
Brink, ‘reeds bij voorbaat in mijn vorig rapport gesproken en tevens aangemerkt,
dat alleen enkele gedeelten er van ons door Foppens in zijn Supplément de Strada
zijn medegedeeld.’ Deze ‘aanmerking’ nu bevindt zich niet in een der beide vroeger
gedrukte rapporten, wel echter in het hiervoor uitgegevene (zie p. 180): het is dus
ontwijfelbaar, dat de schrijver dit fragment bestemde voor het vierde rapport, welks
inzending hij in zijn derde rapport had

1)

Zie hiervoor p. 107 en p. 186.
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aangekondigd. Denkelijk bevat ons fragment ongeveer het begin van het rapport:
na een kort overzicht van hetgeen zijne vroegere reisverslagen bevatten, zal de
schrijver bedoeld hebben voort te gaan: ‘Ik sloot daarvan uit wat elders door mij
1)
onderzocht of opgespoord was’ . Denkelijk meende hij dit begin nog door een
breeder overzicht van den inhoud der archieven te doen volgen; toch, hoe onvolledig
het fragment ook is, schijnt het de moeite waard, het hier af te drukken.

1)

Met deze woorden begint ons fragment (juist aan het begin van een velletje): ‘Ik sloot daarvan
uit wat elders door mij onderzocht of opgespoord was. Toch moet ik zeggen: zeer mijns
ondanks werd ik genoodzaakt’ enz.
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Rapport.
Zeer mijns ondanks werd ik genoodzaakt voor eenige maanden België te verlaten
en ik had niets beters te doen dan die nieuwe uitlandigheid dienstbaar te maken
aan het onderwerp mijner studie. Omstandigheden, met wier opgave ik Uwe
Excellentie niet lastig vallen mag, voerden mij aanvankelijk, als het digtst aan de
Belgische grenzen gelegen, naar Valenchyn. Mijn vorig rapport kan de gronden
opleveren, waarom ik bij de rigting, die mijne studie genomen had, deze plaats
bovenal belangrijk moest achten.
Intusschen de herinneringen van Guy de Bres en Peregrin de la Grange zijn er
spoorloos verdwenen. De geleerde uitgever der Archives du Nord, de Heer Arthur
Dinaux, was voor mij, evenals voor ieder vreemdeling, de welwillendste en best
ingelichte cicerone. Intusschen de ontvangst, hier voor het onderzoek der oude
geschiedenis bereid, bleek mij nog beneden zijne klagelijke voorstelling. Ik wilde uit
de registers van den raad gedurende het jaar 1566 een denkbeeld putten van het
zoogenaamde ‘regiment der Geuzen’; ik verwachtte ophelderingen omtrent de
betrekkingen der belegerden tot de leden van het eedgenootschap, tot den Prins
van Oranje, tot den Heer van Brederode, tot de consistoriën van de andere plaatsen.
Ik hoopte op brieven, voor en gedurende het beleg geschreven, op de details van
processtukken daarna opgesteld. Voor dat alles was slechts één antwoord, ééne
oplossing, ééne teleurstelling. Alle de dingen, die ik zocht, waren er - men verzekerde
het mij op goed geloof af; maar zij lagen ongeschift op de zolders van het stadhuis.
Wie ze rangschikken wou, stelde zich aan halsgevaar bloot; want de balken waren
verrot. Eerst wanneer het stadhuis, met welks herstelling men zich bezig hield,
bewoonbaar was, zou er aan eene ordening der archi-
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ven te denken zijn. Le Glay, l'Archiviste provincial, het gezag van hetwelk geen
hooger beroep mogelijk is, zelf had erkend, dat er voorshands aan geene
onderzoekingen te denken viel; maar - het was Junij toen ik mijne aanvraag deed
- met September ‘j'aurais, peutêtre, mon affaire’. Met dezen troost werd ik door den
overigens zeer beleefden maire uitgeleid.
Beter vond ik het op de stadsbibliotheek van Valenciennes. Zooals de beste
bibliotheken van die omstreken, en gedeeltelijk zelfs van België, is zij het overblijfsel
eener kostbare Jezuitenbibliotheek. De kundige bibliothekaris, de Heer Mangeart,
kon mij slechts weinig ten dienste staan. Een hevige ruggemergsteering heeft
waarschijnlijk dien voor de letterkunde veelbelovenden man sedert mijn bezoek
weggerukt. De catalogus is wel niet in de beste orde, - reeds Le Glay klaagde in
zijn Mémoire sur les bibliothèques publiques du département du Nord p. 162, 163,
dat handschriften en boeken dooreen zijn gemengd, - maar toch gelukte het mij
enkele stukken op te spooren, die tot het tijdvak, waarmede ik mij bezighield,
betrekking hadden.
In de eerste plaats moet ik spreken van een MS. Registre des choses communes
de la ville et comté de Valenciennes, loopende van het jaar 1560 tot op de laatste
helft van het jaar 1566, het tijdstip waarop de omwenteling te Valenchijn zegevierde.
Tot opheldering van den titel van dit register kan ik in geene ontwikkeling (treden)
van de grenzen en het verband der wederzijdsche regtsmagt van de stad
Valenciennes en de Grafelijkheid; genoeg zij het te melden, dat de eerste vertegen
woordigd werd door provoost, gezworenen en schepenen, de laatste door den
zoogenaamden 's Graven provoost (prévot le comte), die tevens landvoogd en
baljuw was. Alle zaken, waarbij gelijkelijk de tusschenkomst van 's Graven
ambtenaren en van de stedelijke regeering noodig was, zijn daarin in chronologische
(orde) opgeteekend. Men vindt er dus, behalve eenige brieven van de landvoogdes
aan beide overheden gerigt, de vonnissen tegen de burgers van Valenciennes, zoo
door provoost en gezworenen der stad op eisch van den 's Graven-provoost
gewezen, als die der buitengewoone Commissarissen, ter uitroeijing der ketterijen
en secten naar Valenchijn gezonden. Wij hebben daaruit eenige bijzonderheden
rakende
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de eerste onlusten van Valenchijn en de vreeselijke wijze, waarop zich de
buitengewoone Commissarissen van hunnen last kweten, opgeteekend. Zeer heb
ik het betreurd, dat juist het register ophield op het tijdstip, waarop de consistorie
den meester speelde. Die gaping was een natuurlijk gevolg van den staat van
omwenteling en vervolgens van beleg, waarin de stad verkeerde. De vroegere geven
opheldering omtrent het oproer, waarmede Strada, Van der Haer en andere
geschiedschrijvers de geschiedenis der Nederlandsche onlusten eenigermate
hebben aangevangen, en de gevolgen van dit oproer in het schrikbewind, sedert
door de buitengewoone Commissarissen uitgeoefend. Een der merkwaardigste
stukken is de last, bij opene brieven aan de regeering van Valenchijn, (om) van den
tegen hem uitgesproken ban te ontslaan zekeren Jan de Hollander, die bepaaldelijk
daartoe was aangenomen, om onder den schijn van Hervormd te zijn de aanhangers
der nieuwe leer te Valenchijn op te spooren en den Commissarissen aan te wijzen.
Een der roerendste vonnissen is zeker dat van de dochter des cipiers te Valenchijn.
Zij had haren minnaar, die wegens het geloof gevangen was, buiten weten harer
ouders verlost; gereed om met hem de vlugt te nemen, aarzelde zij hem van de
stadswal na te springen. Hij seinde haar zich in zeker huis te bergen tot hij terug
zou komen om haar af te halen. De ongelukkige werd echter tusschentijds ontdekt
en ter dood veroordeeld. Zij stierf, schrijven de katholyke schrijvers, stichtelijk.
Intusschen had de minnaar zijn belofte niet gebroken: hij zond eenige zijner vrienden
om zijne geliefde te verlossen, maar hunne pogingen mislukten. De ontknooping,
hoe treurig ook, heeft al de naïveteit, waardoor de geschiedenis altoos van den
roman winnen zal. De belofte, aan het ongelukkige slachtoffer gedaan, werd vervuld
aan hare zuster: deze werd de echtgenoot van den bruidegom der veroordeelde.
Een ander handschrift, door mij geraadpleegd, is afkomstig van den
geschiedschrijver der stad Simon le Boucq, die in de eerste helft der XVII eeuw daar
de waardigheid van provoost bekleedde. Het is getiteld Résolutions prinses au grand
Conseil de la ville de Vallenciennes, naar de oorspronkelijke stukken bijeengebragt
en niet zonder kritiek door den verzamelaar met zijne aanteeke-
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ningen verrijkt. Ik zal niet behoeven te zeggen, dat ik daar dezelfde onderwerpen
terugvond: de geschiedenis der maatregelen tegen het indringen der Hervorming
genomen, tot op het tijdstip dat de omwenteling zegevierde. Maar ik leerde hier die
maatregelen van eene nieuwe zijde kennen, als in strijd met de van oudsher
bezworen privilegiën. De plakkaten namelijk, volgens welke de buitengewoone
Commissarissen te handelen hadden, druischten aan tegen twee voorregten der
stad: het eene dat geen burger van Valenchijn ter pijnbank kon worden gebragt, het
andere dat er geene verbeurdverklaring van goederen mogt plaatshebben. Tot op
1)
het oogenblik van het smeekschrift der Edelen, gaven deze privilegiën stof tot
eeuwigdurende twist. Nieuwe proeve, hoe onmogelijk het is de handelingen van
Philips II buiten verband met die zijns Vaders te beschouwen! Terwijl de Valenchijners
zich op onheugelijk bezit en een handvest van Hertog Albrecht van Beyeren van
1396 beriepen, grondde de regeering van de Landvoogdes haren eisch op een
vonnis, in het jaar 1545 te dier zake door koningin Maria uitgesproken, waarbij de
Keizer zich alleen het regt van kennisneming over de misdaden van gekwetste
Majesteit, goddelijke en menschelijke, had voorbehouden en de verbeurdverklaringen
der goederen tot algemeene regel had gemaakt. Onder al het twisten kwam het
echter tot een soort van vergelijk: de Groote raad ontburgerde uit hare
magtsvolkomenheid alle degenen, welke zich aan oproer hadden schuldig gemaakt,
en men bragt het zoover, dat de Commissarissen slechts noodig hadden te verklaren,
dat de zaak voor pijnlijk onderzoek rijp was, zonder in bijzonderheden te treden, om
de ontburgering der aangeklaagden te erlangen. Van de andere zijde werd alleen
in voorloopige opschrijving der goederen toegestemd en de stad handhaafde haar
regt van non-confiscatie, totdat na de verovering van de stad in 1567 haar alle
privilegiën gelijkelijk werden ontnomen.
Minder leverde een ander manuscript, getiteld Privilèges et franchises de
Valenciennes mij op. De geloofsvervolgingen doen zich daar van een ander
gezigtspunt voor. De bisschop van Kame-

1)

Het H.S. heeft: ‘dat’. (U.)
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rijk vorderde namelijk als zijn regt kennis te nemen van alle misdaden van ketterij,
door de burgers der stad gepleegd. De regeering van Valenchijn daarentegen
beweerde, dat zij alleen op grond der plakkaten regtsmagt over de leken had. Ik
haal dit alleen aan als een voorbeeld, hoe onmogelijk (het) is de regtskwestiën dier
dagen onder een algemeen begrip te brengen. Toen in 1566 het geschreeuw tegen
inquisitie en plakkaten opging, verklaarden de hevigste tegenstanders van beide,
dat zij niets hadden tegen de oude inquisitie der bisschoppen. Onderzoekt men die
zaak in den grond, dan zal men erkennen, dat door de stedelijke voorregten op
verscheiden plaatsen die inquisitie der bisschoppen tot niets beperkt was, en waar
de bisschop zijn oud gezag wilde laten gelden, zooals hier, vinden wij het voorbeeld,
dat men zich juist op de zoo teregt gehate plakkaten beriep om hem zijne
werkzaamheid onmogelijk te maken. Men houde echter in het oog, dat ditmaal de
bisschop van Kamerijk, Maximiliaan van Bergen, een ijverig vervolger was, terwijl
de stedelijke regeering, zoo zij niet uit vele geheime Hervormden bestond, echter
tot de zachtste maatregelen overhelde.
Daar ik vooral bij mijne nasporingen het verslag door den geleerden Le Glay over
de boekerijen in het noorden van Frankrijk ten gids gekozen had, moest vooral mijne
aandacht gevestigd worden op een MS., door hem aldaar (p. 286) aldus opgegeven:
Histoire particulière des troubles et des malheurs, advenus dans la ville de
Valentiennes par l'introduction de l'hérésie depuis l'an 1534 jusqu'à l'an 1583, tirés
e

de plusieurs escrits à la main des mémoires de Philippe de St .
Aldegonde-Noircarmes: aussy de plusieurs bourgeois de ceste ville, signament de
feux Jean Raloux, Joachim Goyemans, tesmoins oculairs. Reveu et augmenté par
o
Pierre de Navarre. (1643 in 4 .) Die titel scheen het bestaan van eigenhandige
mémoires van Noircarmes, een der belangrijkste personaadjen uit onze geschiedenis,
te onderstellen. Ongelukkig was tijdens mijn bezoek de eigenaar van dat MS. de
Heer L. Boca niet te Valenchijn. Maar ik hoopte van die mémoires elders spooren
aan te treffen: te vergeefs. Bij nader inzien moet ik erkennen, dat ik echter den titel
wantrouw en de mémoires van Noircarmes als zeer apocrijf beschouwe. Niet dat
het hem, die een onzer best on-
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derrigte edelen was, aan bekwaamheid tot het zamenstellen er van zou ontbroken
hebben; maar een andere vraag zou zijn, wanneer hij er den tijd toe gevonden zou
hebben, bij een zoo bezig leven, een zoo vroegtijdigen en pijnlijken ouderdom als
1)
2)
de zijne. Van waar dat aan Doutreman en Le Boucq , die slechts een halve eeuw
later met zooveel zorg al wat tot de geschiedenis hunner geboortestad betrekking
had bijeenzamelden, die mémoires geheel onbekend zijn gebleven? Maar
waarschijnlijk zal men door de bedoelde geschriften van Noircarmes niet anders te
verstaan (hebben) dan zijne officiële brieven en rapporten, waarvan de verzamelaar
inzage had bekomen en die hij met den weidschen titel van mémoires bestem(pel)de
op een tijd, waarmede men met die benaming zeer gereed was, omdat die benaming
zeer gezocht was. - Het boek, door Pierre de Navarre zamengesteld, had met
uitzondering van eenige andere bronnen voorzeker tot hoofdzakelijken grondslag
een werk, waarvan ik het handschrift insgelijks op de boekerij van Valenchijn heb
aangetroffen. De gelijkheid van titel laat dunkt mij geenen twijfel toe: Histoire
particulière des troubles, advenues en la ville de Valentiennes à cause des hérésies
c

c

depuis l'an XV . LXII jusques à l'an XV . soixante dix noef. Tiré hors de plusieurs
escrits à la main et mémoires de plusieurs bourgeois de ceste ville, signamment de
feux Joachim Goyemans et Jean Raloux tesmoings oculaires de ces troubles et
guerres civiles, l'an seize cens et six. (Over dit handschrift vergelijke men een
belangrijk artikel in de Archives historiques et litéraires du Nord, T. II p. 207.) De
verzamelaar heeft zich vooral bezig gehouden met alles, wat de godsdienstige
beroerten betrof, en zeer uitvoerig de namen opgegeven van alle, die ten gevolge
van het oproer van 1562, dat hij als het begin der onlusten aanneemt, als later na
de overgave der stad bij vonnis der buitengewoone Commissarissen werden teregt
gesteld. Men vindt er voorts het verhaal van de verrassing der stad in 1572 door de
Heeren van Audrignies en Marquette enz. Wie van deze geschiedenis de
zamensteller zij, weet ik niet; maar ik geloof, dat Raloux wel de hoofdzakelijke
bouwstoffen zal hebben geleverd. Altans het boek van Goyemans bevindt zich
insgelijks in hand-

1)
2)

H. d'Oultreman, Histoire de la ville et comté de Valentienne. Douay 1639. (U.)
Zie hiervoor p. 181 noot 1. (U.)
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schrift op de Valenchijnsche bibliotheek en voert den titel: Première construction et
naissance de la noble ville de Vallenciennes, avec plusieurs choses mémorables
et advenus estranges. Schoon zijn naam in het opschrift niet uitgedrukt is, spreekt
hij echter bij de gebeurtenissen van 1566 van hetgeen ‘hij Joachim zelf’ had
bijgewoond. Zijn verhaal is zeer kort en oppervlakkig, doorgaans ongunstig voor
Noircarmes.
Een ander handschrift voert den veelomvattenden titel van: Brief recoeil de
plusieurs histoires du commenchement du monde; het is insgelijks van de zestiende
eeuw en behoorde vroeger aan Simon le Boucq. De geschiedenis der wereld draait
er om de geschiedenis van Valenchijn en lost zich daarin eindelijk op; maar het is
in alle opzigten een Brief recoeil, en bevat slechts enkele aanteekeningen bij wijze
van dagboek omtrent hetgeen in 1566 en 1567 te Valenchijn plaats heeft gegrepen.
Tot Valenchijn heeft insgelijks betrekking een handschrift van de XVII eeuw:
Ephemerides Carmeli Valencenensis a R.P. Philippo a Visitatione, absolutae a P.
to

Anselmo a S Albino. Voor het door mij bestudeerde tijdvak leverde het eenige
bijzonderheden omtrent de geweldenarijen, waaraan de kloosters, en de
vervolgingen, waaraan de geestelijken hadden blootgestaan. Van de katholyke zijde
werden vooral de laatste sterk overdreven, en het bekende Theatrum crudelitatum
haereticorum was daarvan een uitvloeisel. Het strekt tot eer van P. Anselmus, dat
hij, na vermeld te hebben hoe volgens eene overlevering, die zelfs in gedrukte
geschriften was overgegaan, twee Carmeliten het slagtoffer van die Geuzenwoede
waren geworden, er bijvoegt, dat hij des ondanks op het jaar 1566 slechts één als
overleden te boek vindt staan en dat die gestorven was voordat de Geuzen in de
stad waren binnengedrongen. Overigens geene bijzonderheden.
Eindelijk moet ik melding maken van een manuscript van de 16e eeuw: Mémoires
des troubles des Pays-bas commenchant après la pacification des troubles et guerres
du pays d Allemagne, commencant par la requète des 3.000.000 et continué jusques
en 1585. Schoon de schrijver zijne aanteekeningen over het geheele lan uitstrekt,
draagt het handschrift echter het kenmerk dat het van Valenchijnschen oorsprong
is. Het bevat onder anderen deze bij-
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zonderheid, dat de nederlaag van Tholouze te Austruweel vooral aan het verraad
eener persoon is toe te schrijven, welke van Noircarmes last had bekomen, zich
voor te doen als een der verbondene edelen en door dit middel hunne plannen en
geheimen te doorgronden. De oorspronkelijke schrijver gaf den naam des verraders
op; maar een later eigenaar van het MS. had zorg, op de beide plaatsen waar de
naam genoemd werd dien door te schrappen. Uit eenige lettertrekken laat zich
opmaken, dat de verrader tot het te Valenchijn zeer aanzienlijke geslacht van
Doutreman behoorde. De Heer Dinaux heeft mij verzekerd, dat dergelijke
verminkingen in de handschriften der Valenchijnsche bibliotheek niet zeldzaam zijn.
Het HS. zelf draagt duidelijk de kenmerken van gelijktijdigheid met de voorvallen,
daarin te boek gesteld; eenige bijzonderheden, ons van elders onbekend, heb ik er
uit opgeteekend.
Van Valenciennes begaf ik mij naar Kamerijk - eene stad, welke reeds vroeger
aan gelijksoortige onderzoekingen van onzen verdienstelijken landgenoot Mr. L.
Ph. C. van den Bergh niet was ontgaan. Van de Archiven der stad kreeg ik even
weinig als hij te zien; de bisschoppelijke bibliotheken, daar zoowel als te Atrecht,
bleken mij volstrekt ontoegankelijk. Slechts was de werkzame Le Glay er sedert
eenigen tijd in geslaagd, een gedeelte der hier opgestapelde en verborgen Archiven
naar het hoofddepot van Rijssel te vervoeren. Ruim daarentegen werd mij door de
vriendelijkheid van den bibliothekaris, den Heer Deffremery, de gelegenheid gemaakt
van de stadsbibliotheek, ook zelfs in de uren waarop die anders gesloten was,
gebruik te maken. Reeds de Heer Van den Bergh heeft in zijn verslag van een MS.
melding gemaakt, getiteld: Cy apres sensieult la déclaration des gaiges de tous les
officiers de Brabant etc.; die geleerde heeft echter niet vermeld datgeen, waarom
dit handschrift mij vooral belangrijk was. Het was dit om eene tamelijk naauwkeurige
kopy van de door Egmont gedurende zijne gevangenis opgestelde regtvaardiging
op de artikelen en beschuldigingen van den Procureur-generaal. Ik heb daarvan
1)
reeds bij voorbaat in mijn vorig rapport gesproken , en tevens aangemerkt, dat
alleen enkele gedeelten er van

1)

Zie hiervoor p. 180.(U.)
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ons door Foppens in zijn Supplément de Strada zijn medegedeeld. Had Foppens
het geheel voor zich, dan zal het waarschijnlijk insgelijks onder zijne MSS. op de
Bibliothèque de Bourgogne te Brussel aanwezig zijn. Maar het mag dan te meer
bevreemding wekken, dat Reiffenberg, toen hij zijne Interrogatoires d'Egmont uitgaf,
van dit belangrijke en dadelijk met zijn onderwerp in verband staande stuk geenerlei
melding heeft gemaakt. Het is, gelijk ik reeds vroeger zeide, een treurig gedenkstuk
voor het karakter van Egmont, maar tevens een bitter getuigenis ten nadeele van
de staatkunde dier dagen, zooals die door Margaretha en de aanhangers van Spanje
werd gedreven. Al kan ik niet instemmen met de jammerklagten, over het ongeluk
van Egmont aangeheven, is het echter vreeselijk te zien, hoe hij van te voren als
tot een bloedig zoenoffer bestemd was en hoe al zijn latere gehoorzaamheid, al
zijne latere betuigingen en bewijzen van trouw niet als verzachtende omstandigheden
hebben mogen gelden voor de feilen, waarom men hem heimelijk eens voor al der
wraak had voorbestemd. Ziehier eene bijzonderheid, welke geloof ik onbekend is.
Na op de meeste plaatsen in Vlaanderen de predikatiën te hebben geschorst, na
door nieuwe ligtingen allen verderen gewapenden opstand te hebben onmogelijk
gemaakt, deed de Graaf van Egmont van zijne handelingen in den Raad verslag.
Alle keurden die goed en op het verzoek van Egmont, dat de Landvoogdes hem
een schriftelijk bewijs van hare tevredenheid zou geven, gelast deze Assonleville
een ontwerp daarvan op te stellen met belofte het te zullen teekenen. Toen de Graaf
er later naar vroeg, herhaalde de Landvoogdes hare belofte, maar zeide dat
d'Assonleville er eerst nog een paar zinsneden in moest veranderen; zoo werd de
Graaf twee maanden om den tuin geleid, en ten slotte eindigde de Landvoogdes
met niets te teekenen. Hij klaagde onder anderen over de houding der Landvoogdes
ten zijnen opzigte aan Viglius zijnen nood; en deze antwoordde hem dat de
Landvoogdes eene vrouw was, dat de Graaf geduld hebben moest, en ieder wel
wist, hoe goed hij zich in de landvoogdij over Vlaanderen had gekweten.
Van een ander handschrift, door den Heer Van den Bergh aangewezen, heb ik
slechts weinig nota genomen. Het is slechts een gedeelte van het groote werk van
Renom (niet: Renaix) de
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France, dat in zijn geheel op de Brusselsche Bibliothèque de Bourgogne in twee
exemplaren aanwezig is. Tot op het tijdvak van Alva geeft dit werk niet dan korte
en oppervlakkige berigten; van het tijdvak van Requesens af wordt het uitvoeriger
en belangrijker, niet alleen omdat de schrijver hier zijne eigene herinneringen kon
raadplegen, maar vooral omdat hij als schoonzoon van den bekenden Assonleville
verschillende staatsstukken onder zijn bereik had, welke ons van elders onbekend
zijn. Ik heb Renom de France sedert dikwijls op de Brusselsche bibliotheek
geraadpleegd; maar ik heb mij met het afschrijven van enkele gedeelten te minder
beziggehouden, omdat reeds voorlang de Commission d'histoire aan eenen zijner
leden de uitgave van het geheele werk heeft opgedragen en die uitgave steeds met
1)
verlangen wordt tegemoet gezien .
Wat ik het naast te Valenchijn verwacht had, vond ik hier: een handschrift van
het groote werk van Simon le Boucq: Antiquitez et mémoires de la très renommée
et très fameuse ville et comté de Valentiennes. Het beslaat vier deelen in folio en
is tot dusverre slechts stuksgewijze in het licht gegeven. De schrijver, die de
geschiedenis zijner geboortestad tot de taak zijns levens had gemaakt, was door
zijne betrekking als provoost tot het inzien van vele echte en voor anderen
ontoegankelijke papieren in staat; maar vooral had de familie Le Boucq in de troebele
dagen der Hervorming aan beide zijden een belangrijke rol gespeeld, en de
herinneringen van den grootvader waren op den naneef overgegaan. Noach le
Boucq, ofschoon tot de katholyke partij behoorende, had zich gedwongen gevonden
gedurende de belegering der stad daarbinnen het ambt van veldtuigmeester te
vervullen; het waren zijne gedenkschriften, welke Simon le Boucq bij het opstellen
van zijn arbeid ten dienst stonden en waarop hij zich herhaalde malen beriep. Bij
het doorloopen van het werk van Simon le Boucq legde ik, behalve mijne
aanteekeningen te Valenchijn verzameld, het gedrukte werk van Doultreman voor
mij, om daarnaar te excerperen wat Simon le Boucq meer bevatte of anders
voorstelde. Boven de eerste bronnen had hij zeker dat vooruit, dat

1)

Sedert uitgegeven door Ch. Piot: Renom de France, Histoire des causes etc. (3 dln. 1886-91).
(U.)
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alles bij hem in beteren historischen zamenhang voorgedragen en tot een beter
geheel gevormd was. Met Doutreman stemde hij overeen in de zeer ongunstige
beoordeeling van hetgeen door de Geuzen bedreven was; maar vooral overtrof hij
den laatsten in de uitvoerige mededeeling der onderhandelingen, voor de (over)gave
door de regering der stad met de hoofden van het Katholyke leger gevoerd.
Ik gewaag slechts met een enkel woord van een ander HS. van het einde der
zestiende eeuw: S'ensient les Croniques des évesques de Cambray. Ik leerde
daaruit de handelingen kennen van den eersten Aartsbisschop van Kamerijk, vooral
ten opzigte der Hervormden en Geuzen meer in bijzonderheden, waarvan hij een
wreede vervolger was. - Een omslag met losse brieven uit hetzelfde tijdperk leverde
mij slechts weinig op. - Het gedeelte van eene briefwisseling betreffende den strijd,
welke het nieuwe Aartsbisdom van Kamerijk met zijn ouden metropolitaan van Reims
(toen den beruchten Kardinaal van Lorraine) te voeren had, is slechts als bijdrage
tot de geschiedenis van de oprigting der Bisdommen in de Nederlanden van zeer
ondergeschikt belang.
Met genoegen verlaat ik Camerijk, om van mijn bezoek te Atrecht verslag te doen.
Ik vond daar op het Centraal archief van het Département du Pas de Calais gereeden
toegang, en bij den Archivist Godin de meest mogelijke hulpvaardigheid. Van de
twee handschriften, door mijn verdienstelijken voorganger den Heer van den Bergh
als op de Archiven du Pas de Calais berustende aangewezen, was inzonderheid
het tweede voor mijn tijdvak belangrijk. Ik bedoel het handschrift, getiteld: Mémoires
du tems de Marguerite, duchesse de Parme, et confédération d'Artois. Het is een
allerzonderlingst geheel. De mededeeling van officiële stukken, van brieven, door
de Geuzen of door de regering van gewesten of steden geschreven, van plakkaten
en zelfs nu en dan van schimpdichten, wordt er afgebroken of liever tot een geheel
zamengelascht door een verhaal van de aanleiding en gevolgen der medegedeelde
documenten; dikwijls ontbreekt dit verband, maar wie de schrijfwijze van dien tijd
kent, vooral de meer vulgaire wijze van geschiedschrijven, zooals toenmaals bij
Fransche en Nederlandsche publicisten werd geoefend, zal in deze non bene junc-
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tarum semina rerum de pogingen tot het zamenstellen van een geschiedverhaal
herkennen. Misschien is het zamenstel onvoltooid gebleven; want omstreeks het
slot wordt de hand des verzamelaars geheel onzigtbaar en maakt plaats voor de
opgave van een aantal vonnissen, door den Bloedraad of door de Commissarissen
tot de onlusten tegen edelen of burgers, inzonderheid van Artois, Fransch Vlaanderen
en Doornik, gewezen.
Er was in deze verzameling veel, dat ik nergens anders gevonden had. Berigten
omtrent bijzonderheden bij de eerste overlevering van het smeekschrift der Geuzen,
die mij nieuw waren; eene oproeping aan het volk, door de Nederlanden gestrooid,
om het verzoek van de edelen door officiële afgevaardigden persoonlijk te komen
ondersteunen; een besluit van de vergadering van St. Truyen, dat noch in de
uitvoerige mededeelingen bij Wesembeke noch in de stukken bij den Heer Groen
(Archives T. II) te vinden is; een catholyk schimpdicht tegen Lodewijk van Nassau,
merkwaardig ook om zijnen vorm, als berijmde zamenspraak tusschen Pasquille et
Messire Facquin; een nieuwe proeve van de stoutheid der consistoriën. Luc de la
Palme, ministre du Saint Evangile, zooals hij zich noemde, schreef in naam ‘van
alle de geloovigen’ op den 19 Augustus 1566 eenen brief aan de regering van
Rijssel, waarin hij zich onder hevige dreigingen beklaagde over de
onaangenaamheden, waaraan daar ter plaatse zijne geloofsgenooten blootstonden.
Die stoute brief, geteekend uit Blandin bij Doornik ‘in onze vergadering’, werd 's
anderdaags gevolgd door eenen brief van de gemeente van Doornik, waarbij deze
als nabuur der regeering van Rijssel een protest indiende tegen de mishandelingen,
waaraan hunne geloofsgenooten aldaar waren blootgesteld. Het geeft ons een inzigt
in de verwarring der tijden en leert ons de vrees kennen, welke de Doorniksche
gemeente der katholyke inboezemde, wanneer wij reeds 's anderdaags de regering
van Rijssel dien brief zien beantwoorden: niet met terugwijzing, zooals zij het
verdienden, der onbevoegden, die zich in de handelingen huns bestuurs mengden;
maar met verontschuldiging en verkleining der feiten, aan hen te last gelegd, en
met wederkeerige klagten over hetgeen de beeldstormers zich hadden veroorloofd
en de aanleiding, die zij daardoor der katho-
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lyke burgerij geleverd hadden, buitensporigheden met buitensporigheden te
vergelden. Hetzelfde handschrift verrijkte eindelijk mijne verzameling der vonnissen
van Alva, den Bloedraad en de buitengewone Commissarissen. Als de belangrijkste
haal ik aan die tegen de Edelen en aanzienlijken van Arthois, die zich met het
eedgenootschap hadden ingelaten, daaronder van Adriaan van Bergen, Heer van
Dolhain, de beide Fiennes (Esquerdes en Lumbres), tegen Jan Destournel, heer
van Vendeville, en Catharina van Boetzelaar, weduwe van den Heer van Praet,
eene vrouw die zoowel aan de invoering der hervormde leer als aan den opstand
tegen Spanje het levendigst aandeel heeft genomen.
Hoeveel ik ook aan dit HS. te danken hebbe, het kan in gewigtigheid niet
vergeleken worden met een ander, dat, hoe dikwijls ook de opmerkzaamheid er op
gevestigd werd, echter nimmer naar waarde geschat (is). Nog in het vorige jaar
vestigde de Heer Gachet, bij gelegenheid zijner reize door het noorden van Frankrijk
op last der Belgische Commission d'histoire ondernomen, daarop de aandacht, en
ik vertrouw dat de aanwijzingen, door hem gegeven, het ten minste zooverre zullen
gebragt hebben, dat de auteur niet langer miskend en zijn werk eindelijk, als een
der belangrijkste bronnen voor de geschiedenis onzer onlusten, de plaats, waarop
1)
het aanspraak heeft, naast Van der Haer en Heuterus bekome . Die schrijver is
Pontus Payen, later voorzitter van het Hof van Artois en die zich bij den afval van
dat gewest van de Gendsche bevrediging door hevigen haat tegen de Oranje-partij
onderscheidde. In dien geest schreef hij later een boekje over de onlusten, die in
1578 te Atrecht plaats hadden en die aan den bekenden Nicolaas Gosson het leven
kostten. Dat werkje heeft uit een historisch oogpunt, naar mijne meening, ook
hoogere waarde dan daaraan door Mr. L. Ph. C. van den Bergh is toegekend. De
schrijver is geen dor teboeksteller van feiten: overal staat de ethische zijde der
geschiedenis bij hem op den voorgrond, en hetgeen gedeeltelijk zijnen tijd, maar
toch in 't bijzonder Pontus Payen zelven teekent, zijn de vergelijkingen van personen,
gebeurtenissen en omstandigheden met hare wedergaden in de oude geschiedenis.
De stijl is nu en dan lankwijlig, maar zijne uitdruk-

1)

Zie p. 159 noot. (U.)
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king niet zonder verheffing noch puntigheid. Dat Pontus Payen werkelijk op den
rang van historieschrijver aanspraak maakte, blijkt dunkt mij uit de verschillende
redactiën, die zich in de verschillende handschriften van hetzelfde werkje opdoen.
Nimmer worden daarin de zaken in een ander licht voorgesteld; maar dan zijn de
uitweidingen over het gebeurde korter, dan langer, dan is de indeeling der
hoofdstukken anders gerangschikt of nu en dan weggelaten, dan eindelijk treft men
eene vergelijking met de oude geschiedenis aan, of eene staatkundige beschouwing
die elders ontbreekt. Alle die wijzigingen zijn echter blijkbaar van den oorspronkelijken
schrijver afkomstig, wiens stijl zich nergens verloochent.
Ik veroorloof mij hier eene opmerking, die ik niet in bijzonderheden mag uitbreiden,
en welke ik daarom alleen voordraag, ten einde de vraag te voorkomen: waarom,
indien Pontus Payen zijn eigen werk om- en overwerkte en daarvan verschillende
redactiën tot stand bragt, gaf hij die nimmer uit? Mijn antwoord is: het waren geene
stijloefeningen in ledige oogenblikken ontworpen, die hem bezighielden; zijne
geschriften waren voor openbaarheid bestemd, die openbaarheid was echter
begrensd. Zij waren bestemd om als handschriften in boekerijen nedergelegd, aan
vrienden en bekenden medegedeeld te worden, (en zoo) tot het nageslacht over te
gaan; maar een man van stand als Pontus Payen waagde er zich niet aan, als
gedrukt auteur de gevoeligheid van vele persoonen, wier aandeel aan de
gebeurtenissen hij te vermelden had, te kwetsen, of zich zelven aan de besnoeijingen
der censuur te onderwerpen. Met andere woorden, mannen als hij schreven om
gelezen, niet om gedrukt te worden, ten minste niet bij hun leven of door hun eigen
toedoen; nog eens, zij wilden tot sommige lieden, die zij op het oog hadden,
geenszins tot het publiek spreken. Hetgeen ik beweer klinkt vreemd, en toch
bevestigen talrijke voorbeelden hetzelfde. Viglius schreef zijn Commentarius de
Decimo Denario, die onvoltooid bleef, zeker niet om zich zelven in zijne eigene
apologie te verlustigen, maar zeker met de gedachte aan talrijke vreemde oogen,
die zijn stuk zouden inzien. Brak hij het af, omdat hij voorzag toch de schaar der
censuur niet te zullen ontsnappen? Ik weet het niet; maar wel dat wij derge-
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lijke verschijnsels bij menigte vinden. Het Recueil des troubles van Hopperus is
geschreven, als ware het voor de pers bestemd; en echter eerst twee honderd jaren
later bragt Hoynck van Papendrecht het aan 't licht. Met het oog op een even
uitgebreid publiek schreef Schetz zijn Commentarius de Pace inter Joannem
Austriacum et Ordines Belgicos, en echter eerst Burman gaf dien in zijne Analecta
uit. Hetzelfde geldt van de Commentarii van Jo. Bapt. Taxis, door Hoynck van
Papendrecht opgedolven. Ook daar beschuldigt de stijl den steller van verderziende
plans dan eigen verlustiging, tijdverdrijf of Pythagoreïsch zelfonderzoek. Een ander
boek uit denzelfden tijd, dat men zoo maar over te drukken heeft, is het werk van
L. Metsius, tweeden bisschop van 's Hertogenbosch, De vera causa, origine et
progressu praesentium motuum. Het ligt geheel in HS. in verschillende boekerijen,
en echter nu eerst onlangs is het bij flarden in de Annales Antverpienses uitgegeven
1)
geworden . Men voege bij deze lijst het werk van Renom de France, eene volkomene
geschiedenis, in boeken en hoofdstukken verdeeld, en naar de oorspronkelijke
stukken, welke den schrijver uit de nalatenschap zijns schoonvaders Assonleville
waren toegeworpen; men voege daarbij Walerand Obert, raad in den Hove van
Artois: Relation fidelle de ce qui s'est passé au Pays d'Artois et autres lieux
circonvoisins et principalement a Arras depuis 1577-1580, en mijne lijst van zulke
boeken, alle ter lectuur bestemd en nimmer gedrukt, is nog niet uitgeput. Zij zou
met vele artikels uit Foppens en Sanderus kunnen worden vermeerderd. Wat de
oorzaken van de onderdrukking (dezer) geschriften betreft, wat ik ter staving van
mijn gevoelen kan aanhalen, is, dat onze Pontus Heuterus b.v. het Recueil van
Hopperus en het Vita Viglii onder de oogen moet hebben gehad; dat van Pontus
Payen en anderen de oude handschriften zeer talrijk zijn; dat dezelfde Pontus
Heuterus boeken gereed had, opgesteld naar zijne bronnen, die met beslag belegd
werden, toen zij zouden uitkomen; dat ik van het Latijnsche werk van Martin Ant.
Delrio - de bekende Jezuiet, die naar papieren zijns vaders, den raadsheer Delrio,
heer van Cleydale, had gearbeid - een handschrift gezien heb, helaas

1)

Vgl. Gachard, Correspondance de Phil. II, t. IV p. 739, waar een Fransche tekst is uitgegeven.
(U.)
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geschonden, rijk aan belangrijke bijzonderheden, die noch in de Latijnsche uitgave,
noch in de Spaansche vertaling weder te vinden zijn. Doch genoeg; waar zou ten
dien tijde de censuur bestaan hebben, indien zij toen niet in België hare volle kracht
1)
oefende ?
Ik heb deze opmerkingen noodig geacht, om tot het werk van Pontus Payen,
waarover ik wenschte te spreken, terug te komen. Dat werk draagt in het handschrift,
dat te Atrecht berust, geenen titel; doorgaans echter heet het: Relation des troubles
des Pays-bas, of, zooals ik ergens ten gevolge eener oppervlakkige inzage aantrof:
La guerre de la maison d'Autriche contre celle de France du point de vue general
des troubles, survenues dans les Pays-bas. (Le Glay, Mém. s. les bibl. publiques,
p. 313.) Het Atrechtsche handschrift is in twee boeken verdeeld, zonder dat die
verdeeling door iets anders aangewezen is, dan door den tekst zelven des schrijvers:
‘L'an LXV, qui mectra fin au séjour et estat fleurissant des Pays-bas et au premier
livre de notre histoire’. Het tweede boek en het geheele werk eindigt met de komst
van Alva als aanstaande aan te kondigen en met het berigt omtrent een pamflet der
Fransche Hugenooten: ‘Le conseil sacré adressant aux Seigneurs gentilshommes
confédérez et fidels du Pays-Bas’. Het handschrift zelf, schoon uit het laatst der
zestiende eeuw afkomstig, is een slordige kopy, met tallooze schrijffouten opgevuld.
De naam des schrijvers stond aan het einde, maar was tot onleesbaar wordens toe
doorgekrabd.
Waarom die schrijver niemand anders dan Pontus Payen kan zijn, is door den
Heer Gachet in het breede betoogd. Ik zal de gronden, door hem aangevoerd, niet
herhalen; zonder mij te vleijen kan ik zeggen, dat ik het mijne heb bijgedragen om
op dit punt zijn gevoelen te vestigen. Bij de door hem aangevoerde bewijzen wil ik
nog slechts dit eene voegen.
(Caetera desunt.)

1)

Ter bevestiging van het beweerde strekke de voorrede uit een boek, op de Parijsche bibliotheek
voorhanden, aangehaald door Van den Bergh t.a.p. p. 88: Epistre dédicatoire a Messeigneurs
Messieurs les lecteurs de ceste présente oeuvre etc.
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Brief aan Groen van Prinsterer.
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Spaansch-Belgische bronnen voor de geschiedenis van den
Nederlandschen opstand. (Een brief van Bakhuizen van den Brink aan
Groen van Prinsterer). (1845.)
1)

Reeds in zijn eersten brief uit de ballingschap aan Bake schreef Bakhuizen van
den Brink over het belang, om onzen opstand ook eens te zien uit de oogen van
‘onze partij’. Hij bedoelde, zooals uit het verband blijkt, niet onze partij, maar onze
2)
partij, d.i. onze tegenpartij . Van dat belang - een genoegen voor den geleerde met
zijne sterke neiging tot onpartijdigheid, met zijne zeldzaam breede opvatting der
historische feiten - heeft hij het publiek slechts bij uitzondering deelgenoot gemaakt.
De enkele historische opstellen uit zijne ballingschap getuigen er van; van zijne
ervaringen in de buitenlandsche archieven spreken zijne rapporten aan de regeering;
3)
maar slechts zeer zelden blijkt, dat de historiograaph van den opstand ook met
aandacht heeft kennis genomen van de litteratuur, die haar ontstaan dankte aan
schrijvers van de Spaansche zijde, tijdgenooten der gebeurtenissen. Daarvan spreekt
echter wel de hierachter afgedrukte memorie, die wij ontdekten in een omslag met
papieren uit den tijd van Van den Brink's ballingschap, die indertijd waren
aangetroffen in Robert Fruin's nalatenschap en toen waren toegezonden aan het
Algemeene rijksarchief, waar Dr. H.T. Colenbrander ze onlangs terugvond.
Het stuk - blijkbaar een brief - bestond uit drie stukken, die vermengd waren met
de minuut van Van den Brink's derde archiefverslag, doch die wij gemakkelijk konden
hereenigen. De drie fragmenten sluiten goed aaneen; aan het slot zijn zij onvolledig:
blijkbaar heeft Van den Brink niet verder geschreven, daar de brief midden op eene
bladzijde eindigt.

1)
2)
3)

Briefwisseling, p. 2 (dd. 4 Januari 1844). (U.)
Zie dezelfde uitdrukking hierna p. 230, 240. (U.)
Zie b.v. zijn tweede reisverslag (Studiën en Schetsen, IV p. 63 noot). (U.)
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De bedoeling en de geschiedenis van den brief kan geen oogenblik twijfelachtig
zijn, ook al ontbreken dagteekening en adres. In het voorjaar van 1845 trachtte
Bakhuizen van den Brink, te Weenen aangekomen, toegang te verkrijgen tot het
Keizerlijke archief, om daar de bronnen voor de geschiedenis van onzen opstand
te bestudeeren. Doch men eischte eene introductie door onze regeering; deze
wenschte aan dien eisch niet te voldoen, wellicht omdat de geleerde zich door zijn
gedrag wat gecompromitteerd had, - wellicht ook omdat zij met het onbeperkte
1)
onderzoek der archieven niet bijzonder ingenomen was . Van den Brink,
teleurgesteld en gebelgd, deed al het mogelijke, om door zijne relaties in het
vaderland zich de aanbeveling te verschaffen, die hij behoefde: hij schreef aan
Bake, aan Potgieter, aan ieder, dien hij meende dat hem zou kunnen helpen. Hij
schreef niet aan den persoon, die het meest aangewezen was door zijne relaties
en zijn gezag: aan Groen van Prinsterer. Want hij kende den reeds beroemden
historicus niet persoonlijk, en bovendien had hij in zijn aanval op Van Hall's Hendrick
van Brederode ook aan Groen eenige waarheden gezegd, die niet minder moeilijk
te verduwen waren, omdat het niet gemakkelijk viel ze te weerleggen. Doch Van
den Brink's vrienden wendden zich desniettemin wel tot Groen. Bake, Groen's
leermeester en met hem zeer bevriend, schreef hem - met gunstig gevolg, naar het
2)
schijnt, doch zonder tastbaar resultaat . Het had voor den Koninklijken archivaris
dan ook een eigenaardig bezwaar, om, zelfs al wilde hij gaarne, eeneintroductie te
schrijven voor een persoon, dien de Nederlandsche regeering had geweigerd aan
te bevelen. Maar Potgieter's diplomatie wist dit bezwaar te ondervangen: hij zocht
Groen persoonlijk op, en toen hij al spoedig bemerkte, dat de groote man, wel verre
van Van den Brink's aanval euvel te duiden, integendeel alle achting toonde te
hebben voor het karakter en het talent, die uit dien aanval spraken, - toen hij zelfs
3)
verklaarde, dat hij hem om zijn artikel gaarne een dienst zou willen bewijzen , - toen
gelukte het den bezoeker alras, hem te bewegen tot het schrijven van een briefje,
waarin hij zijne bewondering voor Van den Brink's talent betuigde en den wensch
uitsprak, dat het hem gelukken mocht gelegenheid te vinden, om zijne zoo nuttige
onderzoekingen in de archieven te Weenen voort te zetten. Dit billet, met voordacht
4)
in het Fransch geschreven , werd door Potgieter aanstonds (reeds 9

1)
2)
3)
4)

Zie daarover: Briefwisseling. Nalezing, p. 352 vlg. (U.)
Vgl. Briefwisseling. p. 197. (U.)
Briefwisseling. Nalezing. p. 360. (U.)
Zie het gedrukt in de Briefwisseling. Nalezing. p. 358. (U.)

R.C. Bakhuizen van den Brink, Studiën en schetsen over vaderlandsche geschiedenis en letteren. Deel 5

213
Juli 1845, twee dagen nadat het geschreven was) aan Van den Brink toegezonden,
die er stellig het noodige gebruik van heeft gemaakt, nog voordat de officieele
aanbeveling van het gouvernement eindelijk in het najaar volgde.
Het spreekt van zelf, dat de balling, getroffen door de tegemoetkoming zijner
wenschen, die zijn wetenschappelijke tegenstander getoond had, er aan hechtte
dezen te bewijzen, dat zijne gunst niet aan eenen onwaardige besteed was.
Trouwens, ook aan Potgieter had hij, op diens voorstel, reeds beloofd, dat hij zich
1)
zelf tot Groen wenden zou . Dus zette hij zich (zonder twijfel omstreeks Augustus
1845) tot het schrijven van dezen brief, gelijkelijk getuigende van zijne dankbaarheid
en van de uitstekende wijze, waarop hij zich zijn tijd reeds had ten nutte gemaakt.
Maar het spreekt helaas ook van zelf, dat de schrijver, nadat hij zeven
groot-quarto-bladzijden beschreven had met de regels van zijn fijn schrift, weder
genoeg van de zaak had gekregen en de voltooiing zijner belangrijke missive heeft
uitgesteld tot later. Tot later, d.i. ook ditmaal, als zoo dikwijls, geweest: voor goed!
In de papieren nalatenschap van Groen, die alles bewaarde, is geen brief van Van
den Brink aanwezig vóór December 1852. Ons fragment, dat ten slotte in het bezit
2)
van Fruin is gekomen , is dus niet alleen niet voltooid, maar het is ook niet vervangen
door eene latere, nieuwe redactie. De brief van Van den Brink is nooit verzonden:
voor de geschiedenis der betrekkingen van de beide groote mannen heeft het stuk
dus geene beteekenis. Maar als document van Van den Brink's uitgebreide kennis
van de geschiedenis van onzen opstand en van hare bronnen, heeft het opstel
ontegenzeggelijk belang; het is als zoodanig, dat wij ons veroorloven, het hierbij in
3)
het licht te geven .

1)

2)

3)

Briefwisseling p. 152 (5 Augustus 1845); vgl. p. 360/1. Uit den brief aan Bake van 10 October
1845 (l.c. p. 198) blijkt echter, dat het plan om ‘met den heer Groen in correspondentie te
treden’ toen nog onuitgevoerd was. (U.)
Bij de papieren van Bakhuizen van den Brink op het Algemeene rijks-archief ligt een briefje
van den referendaris Vollenhoven aan den rijksarchivaris Van den Bergh dd. 16 Januari (z.j.),
hem namens den Minister vergunnende, om zekere ‘rapporten’ van B.v.d. Br. aan Fruin ter
uitgaaf te zenden. Zonder twijfel is bedoeld het klad van het derde reisverslag van B.v.d. Br.,
dat nog bij dezen brief aan Groen lag. (U.)
Vgl. daarmede het verslag van twee voordrachten van Bakhuizen van den Brink te Leiden in
1851, 52, gedrukt: Studiën en schetsen, IV p. 376. (De bronnen voor de geschiedenis van
den opstand tegen Spanje.) (U.)
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Brief aan Groen van Prinsterer.
WelEdelGeboren Heer!
Reeds veel genoegen heeft sedert de paar jaren, dat ik haar meer opzettelijk
1)
behartigde, de beoefening onzer geschiedenis voo(r mij gehad) . Welke hare
vruchten voor het vervolg ook mogen zijn, voor mij acht ik het een der grootste
voordeelen, dat zij mij met UWEG. in a(anraking) heeft gebragt. In de oogen van
sommigen is die aanraking misschien niet vriendschappelijk geweest, omdat ik
opentlijk verklaarde, (dat ik) van UWEG. in meening verschilde; ik maak daarover
echter geene verontschuldiging. Slechts wanneer ik in de wijze, waarop ik mijne
(meening uit)drukte, UWEG. onregt deed, vraag ik daarvoor vergiffenis. Ik had dat
niet bedoeld: integendeel wilde ik eene verklaring afleggen v(an den eer)bied, dien
ik met het beste deel onzer landgenooten voor UWEG. koester, als voor den man,
die door zijne studie en begaafdheid voor het on(derzoek) onzer Geschiedenis een
nieuwe baan heeft geopend en op die baan zelf voorgegaan is op eene wijze, welke
voor die wetenschap een ni(euw tijd)vak belooft. Wat mijne overtuiging echter betreft,
ik kan die slechts opgeven, wanneer mij hare verkeerdheid is gebleken. Ik weet ook
da(t gij)geloovige eenstemmigheid met uwe denkwijze geenszins tot de voorwaarde
maakt, waarop UWEG. hare goedkeuring aan mijne pogingen schenkt. De
(aan)moedigende woorden, die mij deels schriftelijk van U door den Heer Potgieter
deels bij overlevering door

1)

De talrijke tusschen () geplaatste aanvullingen in de eerste helft van den tekst worden
veroorzaakt door de omstandigheid, dat het eerste der twee vellen quarto-postpapier, waarop
deze brief geschreven is, door muizen schijnt afgeknaagd te zijn: aan het einde der regels
ontbreken daardoor dikwijls enkele letters, die echter over het geheel (niet altijd) gemakkelijk
waren aan te vullen. (U.)
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1)

Prof. Bake toekwamen , hebben mij daarvan (het) bewijs gegeven; maar vooral de
belangstellende ijver, waarmede UWEG. bij onze Regeering een verzoek hebt
ondersteund, welks vervulling, (hoe) billijk ook, ik echter voor het grootste deel aan
UWEG. voorspraak toeschrijve.
Ik had misschien reeds lang UWEG. voor die voorspraak mijnen opregten dank
moeten betuigen; maar ik wachtte het tijds(tip) af, waarop ik niet met eene loutere
dankbetuiging behoefde te volstaan; waarop ik UWEG. tevens kon mededeelen,
welke vruchten de vervulling (van) mijn verzoek reeds had gedragen, welke het voor
het vervolg kon opleveren, waarop ik vooral Uwen raad kon vragen omtrent de wijze,
waarop ik van de verkregene vergunning het best zou gebruik maken: met andere
woorden, waarop ik mijzelven kon aanbieden, voor de vaderla(nd)sche geschiedenis
in het algemeen en voor de studie van UWEG. in het bijzonder, die onderzoekingen
in het werk te stellen, welke UWEG. noodig keurt. Ik voel mij tot dit aanbod
gedrongen, deels om eenigermate de pligt van dankbaarheid te vervullen, welke
Uwe ondersteuning mij heeft opgelegd, deels omdat de grondregel diep in mijn
gemoed gegrift is, dat, welke ook mijne eerzucht zij, deze steeds gebonden blijven
moet aan de eischen der wetenschap, dat geen eigen belang of glorie immer hooger
gelden mag dan hare aanspraken, ja dat ik desnoods den moed behoor te hebben
om niets meer dan haar slaaf en daglooner te zijn. De aanleiding tot mijn verzoek
is het belang van eenen door mij eigenwillig ondernomen arbeid geweest; de
vervulling van mijn verzoek is zoo ruim, dat zij verre buiten de grenzen van dien
arbeid reikt. Ik bevind mij in eene gelegenheid, zooals welligt (niet) velen voor mij
gehad en niemand voor mij gebruikt heeft; van mij zelven breng ik mede eenige
voorstudiën en eene ernstige liefde voor onderzoek. Mijn geweten zou mij geen rust
laten, zoo ik van een zoo milde bron slechts zooveel putte, als ik voor mijn eigen
plantsoen noodig achtte. Zulk eene bekrompenheid is mij moreel onmogelijk; de
vervulling van mijn wensch is bovendien een gunstbewijs onzer regeering; ik behoor
aan de verwachting te voldoen, waarin zij die gunst ver-

1)

Zie de brieven van Groen en Potgieter, dd. 7, 9 Julij 1845: Briefwisseling p. 358/9 Vgl. den
brief aan Bake dd. 19 Julij 1845 ald. p. 148. (U.)
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leende, maar bovenal aan de verwachting, waarin gij mijn verzoek ondersteundet,
en aan de verwachting, waarmede men in mijn vaderland den goeden uitslag vernam.
Intusschen te denken aan het uitputten van de bron, waarvan ik sprak, zou
dwaasheid zijn. Voor een man van zoo omvattende wetenschap en grondige studie
als UWEG. schaam ik mij niet te erkennen, dat ik verre van gelijkelijk met elk tijdvak
onzer vaderlandsche geschiedenis vertrouwd ben, dat ik van mijn onderzoek slechts
de meest voldoende vruchten beloof voor die gedeelten onzer historie, waarvan ik
door eigen studie de onvolkomenheden, de hangende vraagstukken, de behoeften
heb leeren doorgronden. Ik ga verder: de monographie, welke ik bearbeid, bevat
1)
eene gebeurtenis, binnen den kring van minder dan een jaar beperkt ; maar omdat
het mij lief was, die gebeurtenis in haren geheelen zamenhang na te vorschen, is
mijn onderzoek al verder en verder gedwaald en ongevoelig heb ik bij het vervolgen
van aangrenzende gebeurtenissen mij den ganschen kring van den opstand der
Nederlanden tegen Spanje, ik bedoel daardoor inzonderheid het tijdvak van
1559-1581, laten rondslepen. Misschien kan het geen kwaad, dat ik UWEG. een
weinig nadere opening geve van den gang mijner historische studiën; misschien
geeft het UWEG. aanleiding tot eene voor mij nuttige wenk; misschien vestigt het
ook UWEG. aandacht op een of ander punt, dat gij zelf zoudt wenschen, dat ik of
hier of elders in Duitschlands archieven nader onderzocht.
Ik was voor twee jaren in Luik zonder bepaald doel; maar de stad heeft zulk een
karakteristiek voorkomen, dat ik er tenminste niet lang zijn kon zon(der) naar hare
geschiedenis te vragen. Onder degeenen, die in het lange bloedige drama harer
historie een rol hebben vervuld, bevindt zich menige naam, ook aan on(ze)
geschiedenis niet vreemd. Bijzonder in het tijdvak onzer vrijwording is Luik
eenigermate hetzelfde, wat Oostfriesland geweest is: een staat, eigenlijk aan den
on(zen) vreemd, maar door zijne ligging op onze grenzen zoo in de lotgevallen van
onze gewesten gewikkeld,

1)

De veldtocht van 1568. Hetzelfde onderwerp is later in een korte monographie behandeld
door Emil Teubner, Der Feldzug Wilhelms van Oranien gegen den Herzog von Alba im Herbst
des Jahres 1568. (Halle 1892.) (U.)

R.C. Bakhuizen van den Brink, Studiën en schetsen over vaderlandsche geschiedenis en letteren. Deel 5

217
dat zij nu eens de deelgenoote van ons lief en l(eed), dan weder het toevlugtsoord
en de wapenplaats onzer ballingen geweest is. De houding van het Bisdom
gedurende de eerste jaren van onzen vrijheidso (orlog) boezemde mij vooral
belangstelling in, en zoo kwam ik op de gedachte de geschiedenis van Willems
eersten veldtogt tegen Alba tot het onderwerp e(ener) monographie te maken. De
Luiksche archieven stonden mij open: zoowel provinciale als stedelijke. In België
zijn beide zeertoegankelijk. Wat ec(hter) in beide voor mijn onderwerp te vinden
was, beantwoordde niet aan mijne verwachting. Al te veel was door de stormen van
vroegere omwentelingen (her-en) derwaarts verstrooid. Zoo is b.v. op het stadhuis
te Luik een notulenboek voorhanden van den raad der stad over de jaren 1565,
1566, 1567, 1568; maa(r) na de zitting van 12 October 1568 gaapt eene breuk tot
op de zitting van 18 November 1568, en van de gewigtigste dagen, waarop het leger
des Prinsen op het (grondge)bied van het Bisdom stond en de stad zelve door hem
werd belegerd, is geen het minste berigt voorhanden. Eene oorkonde, bevattende
Les prop(ositions) faictes par sa Gr. Rev. aux journées des Estatz etc., op het
1)
Provinciaal (archief) voorhanden, boet niet hetgeen hier ontbreekt: zij is, hoe
compleet ook, slechts (eene) aanstipping der hoofdpunten, waarover in de
vergadering der Staten van het bisdom is gehandeld, en heeft meest op heffing van
belastingen en uitwen(dige poli)tiek, vooral de relatiën tot Rijk en Kreits, betrekking.
Het meest bevredigde mij een Role de causes, consignations, enquêtes etc. en
matière cri(minelle), behoorende tot de Grand greffe des Echevins. Ik vond daar
een tamelijk volledig interrogatoir, gehouden over de za(menzwering), die in 1568
in Luik was beraamd om de stad aan den Prins van Oranje over te leveren. Ik heb
dat tamelijk uitvoerig geheel geëxcerpeerd (en de) resultaten in het vorige jaar
medegedeeld in de Gids onder den titel: Andries Bourlette. Misschien is dit stuk
UWEG. onder de oogen (gekomen, misschien) niet; het verdient de onderscheiding
niet, dat UWEG. er verder naar omziet.
Leverden alzoo te Luik de archiven niet op, wat men er welligt van zou verwachten,
verre was het toch, dat ik mijne onderzoe-

1)

In het HS. staat: het. (U.)
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kingen on(nut zou) achten. Een hoofdvoordeel reken ik, dat ik de gebeurtenissen
onzer geschiedenis van andere schrijvers hoorde verhalen, dan waaraan wij in
(Nederland ge)wend zijn. Strada en Bentivoglio zeker hebben plaats gevonden
naast Hooft en Bor; Van der Haer, het Memorial van Hopperus, ja Ni(colaus Burgun-)
dius zijn ook nu en dan door onze schrijvers geraadpleegd; wanneer ik daarbij nog
Tassis, Wesembeecke en Le Petit vo(eg, meen) ik onzen historici geen onregt te
doen, wanneer ik zeg, dat zij niet verder gaan. Aan UWEG. komt de eer toe, op de
1)
belangrijkheid der brieven v(an Languet te) hebben opmerkzaam gemaakt. Van
Wijn is, meen ik, in de aanteekeningen op Wagenaar de eerste geweest, die bij
Luiksche schrijvers naar ber(igten over) gebeurtenissen van ons Vaderland heeft
2)
gevraagd, en ik geloof tot dusverre de eenige gebleven. En toch had Luik in Foullon
een ook uit e(en........) standpunt zeer lofwaardigen geschiedschrijver. Maar bovenal
3)
zijn de Gesta Pontificum etc. van Chapeauville, door Van Wijn in het bijzon(der
genoemd, van) waarde, omdat zij, hoe onvoldoende ook aan de eischen der kritiek,
toch veelal de berigten van tijdgenooten behelzen. Tot de Luiksche (schrijvers)
4)
reken ik ook b.v. Melart Histoire de Huy , een vrij dom boek, maar waarin ik toch
5)
voor mijn werk een en ander vond, dat mij niet bekend was, (Manta)lius Hasseletum
6)
en Historia Lossensis , dat mij echter niets opleverde. Vervolgens komen de
algemeene kronykschrijvers, waarvan, geloof ik, weder alleen (Michael ab Isselt?)
dusverre de aandacht heeft getrokken. Maar wie, schoon Strada hem reeds had
aangehaald, heeft zich bekommerd om Gio.-Batt. Adriani Isto(ria dei suoi) Tempi,
in 1583 te Florence uitgegeven? Ik kan UWEG. uit eigene ondervinding verzekeren,
dat Adriani omtrent onze zaken uit goede bronnen heeft ge(put

1)

Vermoedelijk bedoelt Van den Brink de brieven van Languet, waarop Groen de aandacht had
2

2)
3)
4)
5)
6)

gevestigd, Archives. I Prolégomènes p. 39*, daarbij in eene noot opmerkend, dat er tot dien
tijd te weinig waarde aan deze brieven gehecht was. (U.)
Historia Leodiensis (Leodii 1735-1737). (U.)
Chapeaville (J.), Qui Gesta Pontificum Tungrensium Trajectensium et Leodiensium scripserunt
auctores praecipui (Leodii 1612-1616). (U.)
Histoire de la ville et chasteau de Huy et de ses antiquitez (Liège 1641). (U.)
Hasseletum seu totius Historiae Lossensis Compendium (Lovani 1663). (U.)
Historiae Lossensis Libri decem, (labore et studio... Laurentii Robijns). (Leodii 1717). (U.)
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en alles)zins verdient geraadpleegd te worden. Zijn stijl daarenboven is eenvoudig,
1)
2)
maar niet onbevallig. Surius daarentegen en Natalis Comes , ofschoon van nog
3)
(ouderen datum?), kan men gerust laten liggen. Chytraeus bevat evenmin iets
4)
5)
bijzonders; daarentegen hebben Schardius en Schadaeus voor den veldtogt van
Willem I (enkele berigten), waarvan ik tot dusverre de bron niet weet na te wijzen.
Ook het boek van Adam Henrici Petri, waarover te Water Dl IV p. 384 (spreekt), is
niet anders dan een (eerste) gedeelte van eene dergelijke voorgenomen algemeene
kronijk, zooals ik uit de voorrede der Baselsche uitgave heb gezien; het is echter
niet veel (meer dan ee)ne kopij van Van Wesembeecke.
Naast de kronijkschrijvers komen de levensbeschrijvers van Philips den II in
6)
7)
aanmerking: voorop Herrera , dan Campana, Vita del catolico Don Filippo. Vicenza
8)
en Van der Ham- (men y Leon, Don) Felipe el Prudente. Madrid 1625 . Over
Campana is het oordeel van Te Water gegrond op dat van Van Wijn; maar geen
van beide heeft de bron aangewezen, (waaruit) zoowel Campana als Herrera heeft
geput en waardoor hunne berigten eerst waarde bekomen. Van der Hammen is
niets anders dan een kruipend lofrede(naar), der kennismaking niet waardig.

1)
2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)

Surius (Laur.), Commentarius brevis rerum in orbe gestarum ab a. 1500 usque in a. 1568
(usque in a. 1574). (Coloniae 1568, 1574). (U.)
Natalis Comitis Veneti Universae Historiae sui temporis libri XXX. Eene uitgave van 1612 te
Straatsburg is bezorgd door Casparus Bitschius, die in zijne Epistola dedicatoria melding
maakt van eene uitgave te Venetië in 1581 en er bijvoegt: ‘neque tamen editio prima fuit, ut
ex aliorum auctorum allegationibus apparet.’ Of dat juist is, weten wij niet; ook de editie van
1581 hebben wij niet in handen gehad, wel eene vertaling in het Italiaansch, getiteld: Delle
Historie de' suoi tempi. Di Latino in Volgare nuovam. tradotta da Gio. Ca. Saraceni. Venetia
1589. De Historiae omvat de jaren 1545-1580. (U.)
Chytraeus (Dav.), Chronicon Saxoniae et vicinarum aliquot gentium ab a. 1500 usque ad
1593. Lipsiae 1593. (U.)
Schardius (S), Historicum opus in quatuor tomos divisum (Basileae, 1574). 3 dln. Hiervan het
derde deel. (U.)
Schadaeus (O.) Sleidani continuati P. 1-4. (Strassburg 1620/21). (U.)
Bedoeld zal zijn: Historia del Mundo del tiempo de Felipe II. (Valladolid, 1606-12). (U.)
1609. (U.)
Deze uitgave is ons niet bekend. Er bestaat ook eene editie van Madrid 1632; de volledige
titel is: Don Felipe el Prudente II, Rey de las Españas. (U.)
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Zonder de ondervinding, welke ik in buitenlandsche bibliotheken heb opgedaan,
zou ik naauwelijks hebben geloofd, dat onze Nederlandsche beroerten reeds in (de
vr)oegste tijden aan zoovele pennen arbeid hadden verschaft. Te Water heeft zeker
daarvan de meeste schriften in zijn Aanhangsel opgegeven; maar ik was gelukkiger
(dan) hij, omdat ik bijna alle, ook zulke van wier bestaan hij slechts kennis droeg,
heb kunnen zien en raadplegen. Wanneer ik weder ergens mijne tent heb
opgeslagen, (waar) ik vrij boeken naar mijne wooning kan slepen, - hier op de
Keizerlijke bibliotheek gaat zulks moeijelijk, en buitendien is die bibliotheek voor
onze geschiedenis niet (ze)er rijk, - heb ik het voornemen, eene soort van historia
literaria der uitheemsche schrijvers over onze Nederlandsche beroerten op te stellen
en die aan (het) Archief van Nijhoff of elders ter plaatsing in te zenden. In het
algemeen moet ik echter aanmerken, dat daarvan zeer weinige als bronnen kunnen
gelden; (let)terdieverij, schijnt het, werd op de onbeschaamdste wijze in die dagen
1)
2)
gepleegd. Haraei Annales, Rich. Dinothus , de Polemographia Belgica zijn daarvan
(de) vruchten. Zelfs Aitzingers Leo Belgicus verdient in dit opzigt, ondanks de
pogcherij des schrijvers op wat hij met oogen zag, de onderscheiding niet, waarmede
3)
hem Te Water heeft behandeld . Die onderscheiding verwondert mij echter minder
4)
dan het gunstig getuigenis van Van der Haer omtrent hem ; voor zooverre ik hem
heb leeren kennen, heeft hij zich dikwijls vergenoegd zijne baroque bladzijden met
eene woordelijke kopij van Surius' Annalen te vullen. Veel betere bronnen liggen
ten grondslag aan de Histoire des Troubles, waarvan Te Water dl. IV p. 385 (spreekt).
De Hollandsche vertaling, te Norwich uitgegeven volgens Te Water dl. I p. 39, heb
5)
ik nergens gevonden ; daarentegen twee andere drukken van dat werk, die ik echter,
omdat ik ze niet gelijktijdig voor mij had, noch onderling noch met Henrici Petri

1)
2)
3)
4)
5)

De bello civili Belgico libri VI (Basiliae 1586). (U.)
Guilielmus Majus. Polemographia Belgica (Cöllen, 1594). (U.)
Deel IV p. 354. (U.)
t.a.p. bij Te Water vermeld. (U.)
Zoowel de Universiteitsbibliotheek als de bibliotheek der Mij. der Ned. Letterterkunde te Leiden
bezit thans dit werkje. Men vergelijke thans: Blok's studie, getiteld: Theophilus-Henricpetri,
in Nijhoffs Bijdragen, 4e reeks VII p. 195. (U.)
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heb kunnen vergelijken. Het ontstaan dier werkjes, die herhaaldelijk nageschreven
zijn, verdient wel eenig onderzoek. De druk van 1582 is door Te Water goed
beschreven. De andere is van 1583, onder dezen titel: Histoire de la guerre civile
du Pays de Flandres, contenant l' origine et progrès d'icelle: les stratagemes des
guerres assiegements et expugnations des villes et forteresses: l'estast de la religion
depuis l'an 1559 jusques à la fin de l'an 1582. A Lyon par Jean Stratius à la Bible
1)
d'or. 1583 . De Histoire de la Guerre etc. is uitvoeriger dan de Histoire des Troubles.
Zij is in vijf boeken verdeeld en aan twee kooplieden te Lyon opgedragen. Het motto
is: ‘Concordia etc. dilabuntur.’ Stratius, die de voorrede onderteekend heeft, zegt
daarin, dat het werk ‘a esté inprimée ci devant, tant en Flandres que France’. En
2)
schoon dit op de druk van 1581 zou kunnen zien, geloof ik echter, dat die druk,
evenmin als het boek van Henrici-Petri of de Norwichsche Cronyc, voor prototype
kunnen gelden. Ten eerste gaat de Duitsche Henrici-Petri, wanneer ik mij wel
3)
herinner, niet verder dan het jaar 1569 , en dat om goede redenen waarover nader;
ten tweede is hetgeen in de Histoire de la Guerre meer te vinden is dan in de Histoire
des Troubles, kennelijk met voordacht daaruit weggelaten. Met voordacht, want de
uitgave van Stratius stelt zich Frankrijk ten doel en bekommert zich alzoo niet om
iets te melden, dat ten voordeele der Spanjaarden, ten nadeele der Nederlanders
of van den Prins is. De Histoire des Troubles daarentegen, als aan de Staten
opgedragen, had noodig niets te melden van het ongeluk of ongelijk, dat de partij
harer patronen had benadeeld. Ik vermoed, dat ook de Norwichsche vertaling, zeker
ten gevalle der uitgewekene Hollandsche gemeente aldaar gemaakt, dezelfde
onvolledigheid hebben zal. Want dat er in de Histoire des Troubles weglating hebbe
plaats gehad, besluit ik uit de woordelijke overeenstemming van beide Histoires;
hetgeen intusschen in de uitga-

1)

2)
3)

Er is ook eene editie van 1584, met geheel denzelfden titel als B. van den Brink vermeldt;
alleen begin en eind wijken iets af. Het begin luidt: Histoire des troubles et guerre civile etc.,
het eind: depuis l'an 1559 jusques à présent. Divisé en cinq livres. Deuxiesme édition corrigée
et augmentée etc.... 1584. Deze editie is opgedragen aan Jean de la Grange, marchant à
Lyon. (U.)
Bedoeld is 1582. (U.)
Dat is de uitgave van 1575 (Bazel). (U.)
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ve van Stratius meer te lezen staat, is niet ex proprio penu, maar uit dezelfde bron,
waaruit hetgeen hij met de Histoire des Troubles gemeen heeft is gevloeid. Die bron
is b.v. voor den oorlog van 1568 De Ulloa, waarover nader. Geheel verschillend van
deze beide Fransche werkjes is eene derde: Briefve histoire des guerres civiles
advenues en Flandres et des causes d'icelle: contenant tout ce qui s'y est fait durant
le gouvernement de la Duchesse de Parme, du Duc d'Albe, Don Loys de Requesens,
du comte de Mansfelt et de Don Jean d'Austria jusques à présent. Reveu, corrigé
et augmenté outre la précédente édition. A Lyon par Jean Beraud, 1579. Daar nu
deze tweede uitgave met het jaar 1577 en het inroepen van Matthias als Landvoogd
eindigt, is waarschijnlijk de eerste uitgave in dit of het volgende jaar in het licht
1)
verschenen . Dit werkje is namelijk niets anders dan eene vertaling van Pedro
Cornejo. Tot aanvulling van Te Water's berigt p. 363, 364 diene het volgende. De
eerste druk van Pedro Cornejo verscheen in het licht te Lyons in 1577, onder dezen
titel: Sumario de las guerras civiles y causas de la rebellion de Flandes, recopilado
por el maestro Pedro Cornejo. Al Sereniss. S. Don Juan de Austria. En Leon en
casa de Philipe Segni. In de voorrede zegt hij dit werk geschreven te hebben, om
het onregt te bewijzen, dat de Staten hadden om Don Juan te beoorlogen. De
Italiaansche vertaling, waarvan Te Water zich heeft bediend, loopt door tot het jaar
1579 en is twee boeken IX en X rijker dan de Fransche uitgave en de eerste
Spaansche. Dat dit vervolg, schoon mij het Spaansch oorspronkelij(ke) van den
Italiaanschen tekst, alzoo de tweede druk van Pedro Cornejo, niet onder de oogen
gekomen is, echter door Pedro Cornejo zelf werd geschreven, (blij)kt uit hetgeen
hij verhaalt, dat hij, in de Nederlanden komende na den slag van Gemblours, door
de Spaansche soldaten gevangen gemaakt, voor (sp)ion gehouden en beschuldigd
werd zijne gelofte als geestelijke te hebben geschonden door eene weduwe uit
Antwerpen te Geneve te (h)uwen. ‘A tutte queste cose’, vervolgt hij, ‘non sapeva io
che respondere, e massime perchè non si poteva chiaramente sapere, onde fosse
us(scito) questo falso testimonio: ne a me giovava il dar loro ad intendere,

1)

In 1578. (U.)
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che in quel tempo io era stato in Lione a stampar la prima parte (di q)uesta opera,
la quale era pure in lor difesa, e non dove essi a suon di trombetta facevano
pubblicare che io fossi stato.’ Vol(gens) Nicolaus Antonius Bibliotheca Hispana was
de Fransche vertaling van Cornejo door Gabriel Chappuis gemaakt; maar deze
schrijver schijnt (zich) te vergissen, wanneer hij als jaartal der eerste Fransche
1)
uitgave 1579 opgeeft . Voor zijn tijd is Cornejo altoos als een bron aan te merken;
maar (hij is) zeer partijdig en wat vroegere gebeurtenissen betreft bovenmate
oppervlakkig. Ditzelfde is het geval met het werk van Delrio. Tot aanvulling (van Te)
Waters berigt is het genoeg aan te teekenen, dat een tweede werk, onderscheiden
van zijne Commentarii over de landvoogdij van Fuentes, oorspronke(lijk in) het Latijn
geschreven werd. Ik heb slechts de Spaansche vertaling te zien gekregen, en de
titel daarvan geeft den inhoud des werks genoegzaam (aan: Com)mentarios de las
alteraciones de los Estados de Flandes, sucedidas despues de la llegada del Senor
Don Juan di Austria a (ellos has)ta su muerte, compuestos en Latin por Rolando
Natin Miriteo en cinco libros y traduzidos en Castellano por Don Rodrigo de (Medina
2)
y) Marzella. Madrid 1601 . Daarvan is het eerste boek geheel aan een kort overzigt
der gebeurtenissen sedert het vertrek (van Philips) naar Spanje tot op de komst van
Don Juan toegewijd. Om met de Spaansche schrijvers een eind te maken, zal ik
hier nog bijvoegen, dat (het boek va)n Carnero, Historia de las guerras civiles, que
ha avido en los Estados de Flandes des del a. 1559 hasta 1609, schoon hij zich
(beroemt) berigten van tijdgenooten en ooggetuigen, zoo geschrevene als
mondelinge, te hebben ingewonnen, tot op den tijd, waarin de schrijver zelf in (de
Nederlan)den kwam, niet anders behelst dan hetgeen in Herrera's leven van Philips,
ten minste zooverre dat reikt, woordelijk te lezen staat. (Hij bluft?) dus cavalier
genoeg en echt Spaansch, b.v. ‘Todavia si ay algo que no te agrade no des la culpa
sino a te

1)
2)

De vertaling door Chappuis, eerste uitgave, is van 1578. (U.)
De Latijnsche tekst, begeleid door eene Fransche vertaling en aanteekeningen, is in 1869-1871
uitgegeven door A. Delvigne, Mémoires sur les troubles des Pays-Bas durant l'administration
de Don Juan d'Autriche (1576-1578) 3 dln. (U.)
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mismo, que con (passion juz)gays lo que ni viste ni te has ynformado, come devrias.’
Voor mijn onderzoek vond ik bij onze Hollandsche schrijvers even weinig troost.
1)
Ik heb het geluk gehad een Pontus Heuterus met de drie la(atste boeken magtig)
te worden. Maar UWEG. kent dien schrijver. Ook in die boeken meent de goede
proost het opregt met godsdienst, koning en vaderland; maar hij is part(ijdig en) een
najager van allerlei praatjes, zoodat ik wat hij niet uit Van der Haer, uit wien (ik) voor
mijne geschiedenis niets kon putten, heeft overgenomen, niet vertrou(w. Ook) kan
ik evenmin ontdekken, dat hij bijzondere berigten heeft gehad. Het eene gedeelte
van zijn verhaal van den veldtogt van 1568 is waarschijnlijk niet veel me(er dan
eene omwerking) van de Norwichsche Cronys: althans het komt woordelijk bijna
met de Histoire des Troubles etc. overeen; maar als tweede gedeelte is er een lap
aangehangen (betreffende) het gevecht bij Quesnoy le Comte, welke overgenomen
is uit eene Newe Zeitung ausz Franckreich, und Niderlandt von zweien treffenlichen
Schlachten in Mo(nat October) dez 1568 Jahrs gehalten, welke ook mij in handen
gekomen is. Bor, schoon ook hij de algemeene bron niet heeft ongebruikt gelaten,
is echter in het verhaal (van den togt) over de Maas hier en daar oorspronkelijk,
maar tevens zoo kort en onvolledig, dat ik mij op hem niet als op een voldoenden
leidsman kon verlaten.
Ik heb er betere gevonden, die het wel de moeite waard is met een woord te doen
kennen.
De eerste is degeen, die nageschreven, uitgebreid, vertaald en misverstaan is
door bijna alle schrijvers, die ik heb opgenoemd, behalve de Spaansche en
(Italiaansche?); maar aan Surius, Aitzinger, Henrici Petri, de Histoire des Troubles
en de la Guerre, Bor, Meteren en alles, wat van de genoemde(n) afhangt, he(eft hij
stof voor hun ver)slag geleverd. De schrijver is Alfonso d'Ulloa en zijn boek dus
getiteld: Commentari del Sign. Alfonso Ulloa della guerra, che il Sig. Don Fernando
A(lvarez di Toledo), Duca d'Alva e capitano generale del Ser. Re Cat., ha fatto contra
Guglielmo di Nassau Principe di Oranges e contra il Conte Ludovico suo

1)

Van den Brink bedoelt de Leuvensche uitgave der Opera van Heuterus van 1651, die drie
boeken behelst over de jaren 1560-1569. (U.)
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fratel(lo et altri ri)belli di S.M. Cat. nelli Paesi Bassi, che comunemente si chiamano
Fiandra. L'anno MDLXVIII. Insieme con le cose occorse tra la Reina d'Ingh(ilterra,
l'Am)basciatore Catolico appresso quella Maestà ed il sopradetto Duca intorno all'
arresto fatto di alcune navi e danari del Re Cat. nei porti d'Ingh(ilterra): et degli
Inglesie robbe loro in Fiandra. Et quel che piu avvenne fino alla morte del Principe
di Condè in Francia questo anno 1569. Het verscheen derhal(ve in 1569, of)schoon
Nicolaus Antonius de eerste Italiaansche druk in 1571 stelt en die voor eene vertaling
uit het Spaansch houdt. Het is niet zoo. Ik heb eene Venet(iaansche) druk van 1570
voor mij, maar de voorrede van den schrijver is X July 1569 geteekend. Bovendien
de Spaansche uitgave bezorgde hij zelf in 1569 te Venetië. Dez(e is eene) vertaling
van zijn eigen Italiaansch werk, blijkens de voorrede, waarin hij zegt: ‘y porque este
mi trabajo parecio bien a algunos amigos mios me contenté que se imprimiesse en
la dicha lengua y haviendose publicado no han faltado personas que me han rogado
que tambien la hiziesse imprimir en lengua Castellana para que la gozasse nuestra
nacion pues era justo la leyesse en su lengua, conteniendo como contiene los
hechos notables de nuestros Espan̄oles.’ De Spaansche uitga(ve is eene) bijna
woordelijke vertaling der Italiaansche, maar bovendien nog verrijkt met (de)
geschiedenis van Solimans krijgsbedrijven in Hongarije en zijnen dood. De schrijver
d(raagt zijn) arbeid met de noodige vleijerijen aan Requesens, sedert Alva's opvolger,
op.
1)
Het boek heeft eene allerzonderlingste fortuin gehad . Behalve de Spaansche
uitgave werd het in het volgende jaar in het Fransch en in het Duitsch vertaald. De
(Fran)sche vertaling heb ik niet gezien; de Duitsche is te Dillingen, alzoo onder het
2)
regtsgebied van den fanatieken cardinaal van Augsburg, in het licht verschenen .
Geen wo(nder, want) d'Ulloas boek was den Hervormden en Geuzen vijandig, eene
doorgaande lofrede op Alva's vroomheid en krijgsdeugd. Het Italiaansch was
m(eestal) woordelijk gevolgd: slechts eene plaats, die den magtigen keurvorst

1)
2)

Bakhuizen v.d. Brink heeft hierover ook in 1851 te Leiden gesproken: zie Studiën en schetsen.
IV p. 377. (U.)
In 1570. (U.)
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August van Saxen aanstoot kon geven, was verminkt geworden. Diezelfde Duitsche
verta(ling) gaf oorsprong of bevestiging aan eene valsche meening, die sedert aan
het boek een onverdiend gezag verschafte; in eenige ‘Knittelverse’, welke tot
voorrede dienen, l(ezen) wij:
‘Gemelter Alfonsus genandt
Ist selber dabey gewest und hat gesehen
Was verloffen ist und geschehen.’

Surius, die zich van de Duitsche vertaling voor zijne kronijk bediende, haalde hem
aan ‘ut quidam qui huic bello interfuit’, en evenzoo Aitsinger, die weder Surius
naschreef; ja, Languet was reeds vroeger in dezelfde dwaling vervallen. In een brief
van 14 September 1569 waarschuwde hij den keurvorst tegen dat boek, dat toen
pas in het Italiaansch in het licht was verschenen, en schreef: ‘Auctor nominat se
Alfonsum Ulloam, quem audio origine esse Hispanum, sed natum esse in regno
Neapolitano. Scripsit Italica lingua et interfuit expeditionibus Albani; nam aliquoties
in sua historia nominat se Castrametationis praefectum seu Mareschalcum campi,
ut vocant.’ (Lib. I Ep. LVI.) Namelijk men hield onzen schrijver voor denzelfden
Alonzo d'Ulloa, die over het tercio van Napels bevel voerde, ofschoon hij nergens
gezegd had, dat hij en de Maestro di campo een persoon waren. Thans schaam ik
mij bijna, dat ik, toen ik voor een paar jaren mijn artikel over Bourlette schreef, van
die meening gebruik heb gemaakt in eene aanmerking tegen UWEG.; want die
meening houd ik thans voor eene in het oog loopende dwaling. De uitwendige
bewijzen zijn deze. Carnero, die in zijne voorrede verzekert, dat hij vooral de berigten
van tijdgenooten en ooggetuigen heeft geraadpleegd, noemt Mendoça, Del Rio,
Tassis, maar rept geen woord van D'Ulloa, dien hij, zelf krijgsman, niet zou hebben
voorbijgegaan, hadde hij hem voor den Maestro di campo van Alva gehouden.
Nicolaus Antonius heeft over Ulloa in zijne Bibliotheca Hispana een uitvoerig artikel,
waaruit blijkt dat hij van zijne levensbijzonderheden geen ander berigt had dan de
schaarsche aanwijzingen, die D'Ulloa zelf over zijne Spaansche afkomst en zijne
woon in Venetië had gegeven, iets dat niet het geval zou geweest zijn, hadde hij
een hoogen rang in de legers
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van Philips bekleed. Mendoça en geen der andere Spaansche schrijvers bekreunen
zich om de berigten van D'Ulloa. Campana haalt hem slechts aan om hem te
wederleggen, en, wel verre van hem als ooggetuige gezag toe te kennen, geeft hij
hem op als: ‘Alfonso Ulloa, che tumultuariamente scrisse alcune di queste attioni.’
- De inwendige bewijzen zijn deze. Nergens spreekt D'Ulloa van zich zelven, als
ware hij ooggetuige en medehandelend bij de gebeurtenissen geweest. De plaats
door Languet aangehaald zou doen onderstellen, dat hij, in de eerste persoon
meervoud sprekende, dit had te kennen gegeven; maar Languets rescivimus is
eene onnaauwkeurige vertaling van het Italiaansche impersonale: si ebbe avviso.
Overtuigend is voorts, dat geen ooggetuige de fout kon hebben begaan, welke Ulloa
te last ligt: namelijk dat hij de nederlaag der Geuzen bij Austruweel tot de
gebeurtenissen van het jaar 1568 brengt; eene fout, het tegenovergestelde van de
gewoone, maar uit dezelfde oorzaak ontstaan, het verschil namelijk der jaarteekening
voor of na Paschen. Het is treurig, dat des ondanks de meening omtrent D'Ulloas
gezag zoo vroeg en zoo algemeen gevestigd was; want zonder zelf te onderzoeken,
schreef men hem als een getrouwen zegsman na, en zijne onnaauwk(euri)ge berigten
drongen zelfs in de verhalen van Bor, Van Meteren, en vroeger in de Histoire des
Troubles door.
Ja, hij heeft zelfs op een ander schrijver invloed geoefend, die veel hooger
verdienste dan hij zelf bezat, en wien ik als tweede hoofdbron voor mijn arbeid
gebruikt heb. Ik kan UWEG. den naam diens schrijvers niet anders opgeven dan
volgens de aanwijzing van Barbier, Dictionnaire des Anonymes. Volgens hem is de
schrijver Lancelot Voisin, seign(eur) de la Pop(e)liniere. Zijn werk, waarvan ik de
tweede druk, in La Rochelle 1573 in het licht verschenen, heb gebruikt, heet: La
vraye et entiere histoire des Troubles et choses mé(morables), avenues tant en
France qu'en Flandres et pays circonvoisins depuis l'an 1562. Comprins en quatorze
livres: les trois premiers et dernier desquels sont nouveaux: les aut(res re)veus
enrichiz etc. De eerste druk verscheen te Keulen in 1571 en behandelde slechts de
gebeurtenissen voor de derde Fransche godsdienstoorlog, zoo ik vermoed; wan(t
ik) heb die druk niet in handen gehad. De allerlaatste druk is van 1579
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te Bazel in XVIII boeken, voortgezet tot op het jaar 1577. Ik heb bij het doorloopen
van dit boek nie(t kun)nen bemerken, of de schrijver Hugenoot of Liguist is; het
laatste zou misschien uit enkele uitdrukkingen schijnen, het eerste schijnt te volgen
uit de plaatsen, waar zijn b(oek) is uitgegeven. In ieder geval was hij zeer gematigd:
het is hem meest om de krijgsbedrijven te doen, waarin hij zelf aandeel had genomen
en waaromtrent hij het fijne blij(kt te) weten. Er heerscht in zijn werk diezelfde
ridderlijke krijgsmanstoon, die de mémoires van dien tijd (van Monluc, van Lanoue,
van Tav(annes?) voordeelig onderscheidt. Wat in Vlaanderen en Duitschland gebeurd
is, heeft hij meest naar de berigten van anderen overgeleverd; voor hetgeen in
Frankrijk geb(eurde en) waaraan de Fransche partijgangers deel hadden, schijnt
hij mij daarentegen klassiek. Ik denk hem als een goeden leidsman te volgen voor
hetgeen met het overscho(t van) 's Prinsen leger en met hem en Graaf Lodewijk in
Frankrijk is voorgevallen. Ik wil UWEG. niet vermoeijen met de bijzonderheden, die
ik over de gebeurtenissen van h(et jaar) 1569 aan hem meen te kunnen ontleenen,
te minder omdat ik zelf de bronnen voor dat woelige en in zoo vele partiële groepen
gespl(itste jaar) ook nog niet klaar tot op den bodem gezien heb. Een paar
bijzonderheden over de gebeurtenissen van 1568.
Het is eene verkeerde voorstelling, den inval (van Cocque)ville als eene planmatige
afleiding voor de beraamde veldtogten tegen de Geldersche en Friesche grenzen
voor te stellen. Cocquevilles onderneming (was een on) voorbedacht
partijgangers-waagstuk en had eerst in Julij plaats. Ik had reeds vroeger dit tijdstip
1)
aangewezen gevonden bij Ferreolus Locrius ), die als Atrec(htenaar de
gebeurte)nissen in het Artesische best kende; La Pop(e)liniere bevestigt zijne
opgave. Zelfs een plan, van uit Picardië of langs de kant van Vlaanderen en
Nederland in te breken, schijnt, (zoo het al) bestaan heeft, geheel opgegeven. Zelfs
was het oorspronkelijk oogmerk geweest, dat de hulpbénden van Genlis zich aan
den regteroever van de Maas met den Prins (zouden vereenigen). Maar de Prins
was reeds opgebroken, terwijl Genlis en de

1)

Chronicon Belgicum, in quo Flandrici comitatus exordia et progressus, maxime quoad Occasum
spectat, continentur (usque ad annum 1599). Atrebati 1614. (U.)
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zijnen door Champagne naar zijn leger trokken. - Eene andere bijzonderheid.
Ondanks al mijne voorliefde (voor Hooft, die) ik mij niet ligtelijk laat ontnemen, heb
ik het verhaal, waarmede zijn vijfde boek opent, voor eene stoute versiering
gehouden. Pop(e)liniere spreekt echter ook van zu(lk eene bijeenkomst) der Duitsche
den

1)

vorsten en bepaalt zelfs den datum op den 17 April . De zaak wordt daardoor
wel niet geloofwaardiger; want die datum is in blijkbaren strijd (met den brief) des
2)
Prinsen No. CCCV, door UWEG. medegedeeld ; maar deze nieuwe auctoriteit voor
het verhaal maakt mij dubbeld nieuwsgierig om den grond van het gerucht (op het
spoor te ko)men. Ik hoop, dat de archiven hier of in Kassel mij op den weg zullen
helpen.
Nog ouder dan La Pop(e)linière is een Fransche beschrijving van den oorlog
sedert de vrede van Longjumeau, waarvan ik alleen de Duitsche vertaling, Fra(nckfurt
am Mayn, 1571, heb) leeren kennen. Het Duitsch draagt den zonderlingen titel:
Carolus König in Frankreich, Beschreibung desz zum drittenmal erregten Kriegs in
3)
Frankreich u.s.w. . (Het is van Hu)genootsche zijde, en de schrijver staat wat talent
en klaarheid van voorstelling betreft verre beneden La Pop(e)liniere. Toch is er nog
wel eene enkele bijzonderheid uit (zijn werk te putten). Bij dezen schrijver vond ik
de bevestiging van wat ik vroeger in de Gids had medegedeeld: dat op den ellendigen
graaf van Schouwenburg het vermoeden van (verraad rustte). Ook in het boek,
waarvan ik spreek, wordt hij beschuldigd aan de insinuatiën van den Maarschalk
Schomburg een gretig oor te hebben geleend. - Ik heb boven(dien een aankla)gt
over Schauwenburg in een M.S. berigt onder de Relationes Fuggerianae op de
Keizerlijke bibliotheek gevonden. Merkwaardig

1)
2)
3)

vo

Ed. 1573, p. 115 . (U.)
Archives. dl. III p. 208. (U.)
Carolus, König in Franckreich, Warhafftige Beschreybung Desz zum Drittenmal erregten
Kriegs in Franckreich, in vier Bücher abgetheilet.... Alles auff das treweste ausz Frantzösischer
Sprache in die Deutsche gebracht. Gedruckt zu Franckfurt am Mayn 1571. - Er bestaat ook
een Hollandsche vertaling, getiteld: Corte Somme der voornaemster geschiedenissen in
Vrancrijck onder den Coninck Carolo de 9 gheschiet. In deze twee laetste Jaren des
alderheftichsten derden Inlandischen Cryches, 68 ende 69. Ghetrocken ende overgeset....
wt de ware gedruckte Francoysche Historie.... vervatet in dry Boecken. 1570. - Er wordt geen
plaats en geen naam van den drukker vermeld. (U.)
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is het, dat in dit boek, in (het buitenland?) uitgegeven, het bekende apophtegma
van Alva voorkomt, dat de kop van een zalm meer waard is dan honderd van
kikvorschen. Het (is ontleend) aan de bekentenis van een gevangen edelman der
Koningin-Moeder en alzoo in allen gevalle geene aardigheid, die ten gevolge der
Bartholomeusnacht après (coup verzonnen) is. Voorts zoek ik voor de gebeurtenissen
in den Elsas en in Frankrijk nog altoos vergeefs naar J.H. Bachmanns Herzog
Wolfgangs zu Zweybrücken Kriegs-(verrichtungen). (Mannheim 1769).
(De ver)halen van Ulloa waren verspreid en geloofd, vertaald en omgegoten,
geijkt en gestempeld, toen eindelijk een beter boek verscheen. Ik bedoel de
Commentarios (van Bernar)din de Mendoça. Het boek is denkelijk eerst in 1590 in
1)
het licht verschenen: ten minste de opdragt aan Philips luidt van dat jaar . Ik behoef
(UWEG. v)an Mendoça niets te zeggen: UWEG. kent hem beter dan ik uit de
geschiedenis, en van den veldoverste onder Alva, van den gezant in Engeland en
Fran(krijk is) niet anders te verwachten dan dat hij een doorgaande lofredenaar der
politiek is, welke Alva in het veld, Chantonnay en D'Alava in de kabinetten (toepasten)
en vertegenwoordigden. Maar de krijgsbedrijven verstond hij als man van het vak,
aanschouwde de meeste met eigene oogen, en verhaalde ze met die krijgs(mans
e)erlijkheid, die zelfs dapperheid in vijanden pleegt te huldigen. Slechts voor de
bondgenooten is hij misschien wat onregtvaardig, en voor den roem van San(cho)
d'Avila, Vitelli, Romero en andere Spanjaarden treden de aanspraken van Hierges,
Noircarmes, Roeulx en andere Belgische heeren in de schaduw. (Ik) geloof, het zij
terloops aangemerkt, dat die jaloezij en de eerzucht der Spaansche oversten bijna
meer dan iets anders tot de omwenteling na den dood (van) Requesens hebbe
bijgedragen. - Mendoça is de stamvader der Spaansche en gedeeltelijk ook der
Italiaansche (campana) berigten geweest, die zich - ik (zeg het) met het oog op de
gebeurtenissen van 1568 - in naauwkeurigheid zeer voordeelig van die van onze
en de Duitsche schrijvers onderscheiden. Aan Hooft (ko)mt de eer toe, dat hij, (bij)
zijne uitgebreider belezenheid en taalkennis, die berigten van partij met oordeel
heeft weten te ge-

1)

Vgl. R. Fruin's Verspreide Geschriften. VII p. 208. (U.)
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bruiken, en zoo is zijn verhaal van den togt over de Maas hoofdzakelijk uit Mendoça
en uit hetgeen Strada insgelijks uit berigten van een ooggetuige - ik denk Ra(fae)l
1)
Barberini - ontleende, met veel talent zamengesteld. Ook ik heb mij hoofdzakelijk
aan Mendoça gehouden; maar ik heb het ongeluk (d)en Spaanschen tekst (niet)
magtig te kunnen worden. Deze heb ik een paar malen in bibliotheken gezien; sed
vidi tantum. Ik moet mij behelpen met eene Fransche vertaling van 1591, die het
lastig gebrek heeft, dat alle eigennamen van persoonen en plaatsen op de grofste
wijze verminkt zijn. Dat is een fout van den vertaler; want in de Spaansche uitgaven
staan de meesten goed geschreven of ten minste beter.
Ziehier, WelEdelGeboren Heer, de drie hoofdgrondslagen, waarop ik mijn eigen
verhaal heb meenen te moeten optrekken. Verontschuldig, bid ik u, de uitvoerigheid
van mijn verslag; maar ik wilde UWEG. inzicht geven in den gang, die mijn onderzoek
(heeft) genomen, en den wel wat omslagtigen en om zoo te zeggen epagogischen
weg blootleggen, dien ik zelf heb afgeloopen. Van de vele Newe Zeitungen, Berichten
etc., die ik omtrent gelijktijdige gebeurtenissen heb gevonden, zal ik u geen
vermoeijend verslag geven. De bibliotheek van Wolfenbuttel vond ik daaraan vooral
rijk. De verzamelaar dier bibliotheek, hertog August, die met het opzamelen en
catalogiseeren van boeken een goed deel van zijn lang leven doorbragt, dreef echter
die liefhebberij ναὶ μάλα βαναυσιϰῶς. De pamphletten werden eenigszins bij de
maat gerekend, altans gebonden, en zoo liggen de belangrijkste politische en
historische stukken verscholen onder een hoop theses over godgeleerde questiën,
als de ubiquiteit en de communicatio idiomatum, een hoop lof- en lijkreden op
Duitsche vorsten en vorstjes, en hetgeen nog erger is onder een hoop astrologische
praxeis, verhalen van misgeboorten etc. etc., alles onder den naam van Quodlibetaria
bijeengebonden. En zelfs behooren dergelijke Newe Zeitungen enz. naauwelijks
onder de rubriek, waarover ik tot dusverre UWEG. schreef. Het zijn middendingen
tusschen zamenhangende historische verhalen en archivistische mededeelingen;
ja, zooals vele dezer Zeitungen aan particuliere

1)

Een hoofdofficier uit Alva's leger, van wiens berichten Strada zegt gebruik te hebben gemaakt.
(U.)
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brieven ontleend zijn, onderscheiden zij zich van de berigten, die wij dikwijls in de
archiven als bijlagen tot de correspondentie vinden, en die UWEG. ook, als tot de
archiven behoorende, nu en dan heeft opgenomen, door niets anders dan dat zij
afzonderlijk gedrukt zijn.
Ik heb aan het slot mijner artikels over Brederode den wensch geuit naar een
grondige letterkundige geschiedenis onzer historieschrijvers en daarbij een uitval
1)
tegen den arbeid van den heer De Wind gewaagd. Het een en ander klinkt
misschien wat ophakkerig. Ik zou niet gaarne willen, dat UWEG. het vooroordeel
tegen mij opvatte, dat ik iets laat drukken, waarvan ik niet overtuigd ben dat ik er
de bewijzen voor kan aanvoeren. De wensch en de uitval was geboren uit de moeite,
die ik mij gegeven had om de ons overgeleverde verhalen te schiften en tot hunnen
oorsprong terug te voeren. Die drooge verveelende arbeid moet naar mijne meening
gedaan worden, zal eindelijk onze geschiedenis op vaste grondslagen oprijzen; die
drooge taaije arbeid is misschien noodig om het vuur van hartstogt en vooroordeel
te dempen, waarmede wij anders ligt geneigd zijn op onze geschiedenis aan te
2)
vallen, om ons te leeren - ik zeg het met de herinnering aan zeker boek - Strada
niet te verguizen en Bentivoglio niet mis te verstaan.
Behalve dit alles leerde mij mijn onderzoek nog iets, waarover een woord. Voor
ik het aanving, had ik niet gedacht, dat de schat van gedrukte bronnen en
hulpmiddelen voor vele partijen onzer geschiedenis zoo oneindig rijk was. Ik vond,
dat vele vergeten of miskend waren. Ik vond, dat de som van feiten, die reeds waren
opgeteekend, zoo ongeloofelijk groot is, dat het onderzoeken van archiven
vergelijkenderwijze tot die som slechts eene schrale toelage levert. Op dit punt kan
ik niet ontveinzen, dat mij eene kleine teleurstelling heeft getroffen. Maar
onberekenbaar acht ik het voordeel, dat archiven ons opleveren, om de chaos der
gebeurtenissen, die de gedrukte geschiedenis ons ople-

1)
2)

S. De Wind's Bibliotheek der Nederlandsche geschiedschrijvers. I. (Middelburg 1835.) Vgl.
Studiën en schetsen. I p. 236. (U.)
Gewis is bedoeld: M.C. van Hall, Hendrik Graaf van Brederode, mede-grondlegger der
Nederlandsche vrijheid. (U.)
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vert, te ordenen en daarin licht te scheppen. Wie met eene bijzondere gave van
scherpzinnigheid is toegerust, kan misschien ook zonder de inlichting, die hem
ongedrukte stukken geven, het ware van het valsche schiften; maar zoo dikwijls,
hetzij met voordacht hetzij uit zorgeloosheid, de volgorde der gebeurtenissen door
de historieschrijvers verwaarloosd is en hunne eigene willekeur de overigens ware
feiten heeft gegroepeerd, daar zijn, dunkt mij, vooral archiven onmisbaar om ons
dikwijls door de opgave slechts van een datum voor een dwaling te behoeden. Maar
vooral worden wij door den vorm der overlevering ligt verleid, de waarde van enkele
feiten hooger of lager aan te slaan dan zij verdienen, en alzoo den morelen
zamenhang der geschiedenis te bederven. Het zijn hier weder, dunkt mij, slechts
de archiven, die ons (d)oor de gedachten der handelende persoonen, voor zooverre
zij schriftelijk zijn uitgedrukt, te vertegenwoordigen, tot veilige gevolgtrekkingen en
juiste voorstellingen kunnen leiden.
Doch ik behoef die gedachten hier niet uit te werken. Bij langduriger studie der
geschiedenis, bij een talent zoo verre boven het mijne verheven, staan zij UWEG.
helderder, (r)ijker in omvang voor den geest dan ik ze kan uitdrukken. Ik heb mij
voorgenomen UWEG. den gang mijner studien (te) beschrijven, om van UWEG.
welwillende wenken (en) inlichtingen uit te lokken, om UWEG. op de gedachte (te)
brengen, waar en hoe misschien mijn arbeid en onderzoek voor de studie van
UWEG. en voor de wetenschap zou kunnen (dien)stig zijn. Ik keer tot de archiven
terug.
De togt dan over de Maas was het middenpunt, waarvan mijn onderzoek uitging;
de schrijvers, die mij daarbij geleidden, en de soort van kritiek, die ik meen(de) te
moeten gebruiken, heb ik hierboven opgegeven. Wat te Luik te vinden was, weet
UWEG. uit mijn verhaal. Maar van Luik verlangde ik naar Brussel en het (archie)f
aldaar. De aanteekening van Gachard, Analectes Belgiques p. 295, waarbij hij
beloofde de briefwisseling van Alva met den bisschop van Luik te zullen uitgeven,
lokte mij (derwaar)ts. De toegang tot het archief staat aan ieder open; maar Gachard
was voor het oogenblik naar Spanje; van de correspondentie van Alva scheen hij
eene soort van (monopo)lie te willen maken: ten
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1)

minste het heette, dat zij in zijn kabinet lag, en men scheen huiverig dat zonder
zijne toestemming voor vreemde oogen te openen. (Onder deze) omstandigheden
kon mijn oponthoud te Brussel slechts kort zijn; ik moest den weinigen tijd op andere
wijze mij te nutte maken en ik vond nog stof ge(noeg. Eers)t voor eenige jaren heeft
Doctor Coremans de Duitsche correspondentie der Nederlandsche regenten aan
den dag gebragt. Vroeger lag die in een hoek geworpen, aan vocht en worm ten
prooi, verwaarloosd als: Papiers militaires du gouvernement Autrichien. En
ondertusschen is het de correspondentie van den (hertog van) Alva met zijne
Duitsche legerhoofden, bijna zonder eenige gaping: een verbazend gedenkstuk van
den krachtigen, werkzamen, veel omvattenden geest diens in (waarheid)
onovertroffen veldoverste. De persoonen, aan wie hij schrijft en van wie hij brieven
2)
ontvangt, zijn namen in onze geschiedenis van gewigt: de Eversteins, (......... ),
hertog Erik van Brunswijk, den werver en spion, die onder den naam van den
kreupelen duivel gansch Duitschland voor Alva en koning Philips (bespiedde?),
3)
Hans Engelpartt . Ik noem nog terloops den hertog van Kleve, Hillmar van
Münchhausen, Hans Walhardt enz. Belangrijk scheen mij een zeer complete,
(wekelijk)sch voortgezette correspondentie van Robles' bekenden luitenant in
Groningen, Jan de Mepsche. Die correspondentie is misschien nog belangrijker
dan die (van Boussu) met Alva, welke Gachard t.a.p. beloofde, omdat zij over het
tijdvak loopt, dat de tusschenruimte vult tusschen twee punten, die uitsluitend de
blikken der (geleerden hebbe)n tot zich getrokken: den slag van Heiligerlee en den
slag van Jemmingen. Doch ik heb die correspondentie slechts gezien; om haar te
4)
onderzoeken ontbrak (mij de tijd) . Vooral had ik, bij mijn genomen plan, mij met
de correspondentie des hertogen van Cleve, met alles, wat tot den

1)
2)

3)
4)

Uit dat kabinet van Gachard is na diens dood heel wat voor den dag gekomen, zooals de
aanteekeningen in de inventarissen van het rijksarchief te Brussel bewijzen. (U.)
Men zou kunnen denken aan Georg von Holle, doch natuurlijk is de lacune niet met zekerheid
in te vullen; Studiën en schetsen. IV p. 43 worden talrijke correspondenten van Alva genoemd.
(U.)
Vgl. Studiën en schetsen. IV p. 45. (U.)
Zooals bekend is, heeft Gachard in 1850 uitgegeven: Correspondance du duc d'Albe sur
l'invasion du comte Louis en Frise, et les batailles de Heyligerlee et de Gemmingen. Hij heeft
hiervoor de briefwisseling van De Mepsche wel gebruikt, want hij heeft een paar brieven van
dezen afgedrukt. Dat hij er niet meer gebruik van gemaakt heeft, doet vermoeden, dat die
brieven minder belangrijk zijn dan B. van den Brink onderstelde. (U.)
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eersten inval in Gelderland en den slag bij Dalem (en daarna) tot den tweeden togt
van eenigermate hetzelfde leger over de Maas plaatsgreep, betrekking had, bezig
te houden. Voor het laatste vond ik het meeste in de (lankw)ijlige verslagen en
berigten der Duitsche kreitsvergaderingen, waar Luik en Cleve, Trier en
Tweebruggen, alle de grenslanden hunne klagten inbragten over (alles, wat
tengevolge) van den Nederlandschen oorlog hun wedervaren was, waar Alva zelf,
beurtelings als klager beurtelings als verdediger, optrad. Ziehier de lijst (van) wat
1)
ik in (dit opzicht? on)der de oogen heb gehad .

Luik, Provinciaal archief. Actes du chapitre de St. Lambert. Propositions et résolutions
de leurs Ggr. Revv. les Princes-Evesques, nagezien voor de jaren 1563-1570; ik
vond daarin voor mijn oogmerk niets van belang.
Actes déposés au grand greffe des Echevins. Roles de causes, consignations
etc. No. 178. Processtukken ter zake van het hoogverraad, in het bijzonder gepleegd
in het jaar 1568, zoowel ter zake van den inval van April 1568 in de Nederlanden
als van September deszelfden jaars. Ik heb daaruit zeer veel geleerd: zoowel voor
de voortgang en onderdrukking der Hervorming als voor de gebeurtenissen van
1568 zijn die stukken van belang. De rol bestaat uit 26 verschillende processen:
daaronder is dat van Bourlette het allerbelangrijkste. Dat van Jehan de Haultepenne,
Sr. de Barbea (ou Barvea?), geeft eenig licht over de gebeurtenissen van Dalem, dat van Adam de Thier, Phil. de Mufforge, vooral van Bourlette en van Maret over
de expeditie over de Maas. Een ander van zekeren Gerrit van der Hoeve bevat
berigten over de belegeringen van Hasselt en Maastricht. Daarentegen een ander
van Jehan Renard over het lot van de deelgenooten van den togt in Frankrijk en
sedert gedeeltelijk onder de eerste Watergeuzen. Ik heb omtrent vele edelen naar
aanleiding dier processtukken

1)

Het is niet volkomen zeker, dat het volgende gedeelte van den brief hier onmiddellijk aansluit;
o

hij is geschreven op twee dubbele vellen groot 4 postpapier. Hier begint het tweede vel: het
is dus mogelijk (doch niet waarschijnlijk), dat hiertusschen een derde vel ontbreekt. (U.)
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naauwkeuriger berigten kunnen mededeelen, zooals ik gedaan heb in mijn stuk
over Bourlette. Buitendien bevat deze verzameling eene kopij van den brief van
Prins Willem aan de stad Luik van 10 October 1568 en het antwoord daarop van
12 October, en buiten zamenhang met het overige de kopij van een brief van
Lodewijk van Nassau aan de stad Luik van 23 Februarij 1574 en het antwoord
daarop van 24 Februarij. Ik heb de brieven gecopieerd en het overige uitvoerig
geëxcerpeerd.
e

e

Recueil de comptes faits par Sa. G. R S. aux états de Liege. Ik heb de jaren
1568, 1569 nagezien: zij behelzen voor mij weinig van belang en geven alleen
eenige details over het aantal manschappen, door den Bisschop bij gelegenheid
van het gevaar zijner stad aangeworven.
Stedelijk archief. Notulen van den Raad der stad Luik. Ik heb daarin de jaren
1566, 1567, 1568, 1569 doorloopen. Zij behelzen veel belangrijks, ook voor onze
geschiedenis, vooral over de verstandhouding der Luikenaars met de partij der
Geuzen, bijzonderlijk gedurende de onlusten van Maastricht en Hasselt, de
vergaderingen der Hervormden en de maatregelen des bisschops daartegen, zijne
wervingen in 1568. Ik heb UWEG. reeds gemeld, dat de notulen voor de dagen van
het eigentlijke beleg der stad ontbreken. Daarentegen vangen zij weder aan met
den 18 November diens jaars en geven berigten omtrent het beleg en de overgave
van Seraing, dat in het voorbijgaan door Lumey was versterkt geworden. Behalve
den bovengenoemden brief van 10 October vond ik hier een anderen brief van
Willem aan de stad Luik van 4 October, antwoord daarop: 5 October. Ik heb dien
brief en zijne geschiedenis medegedeeld in mijn geschrijf over Bourlette. Voorts
een brief van Alex. Torck, ‘Capitaine de la Garde de Monsgr. le Prince d'Oranges’,
van 12 October, aan de stad Luik. Antwoord daarop: 16 October 1568.
Brussel, Rijks-archief. Het is een eer voor de Belgen, die wel een weinig ons tot
schande strekt, dat zij het eerst aan het opzoeken en ordenen der documenten voor
onze geschiedenis zijn begonnen; maar die orde is nog verre van volkomen: in
groote kartons ligt alles nog vrij bont dooreen. Daar ik, zooals ik UWEG. meldde,
slechts weinig tijd mij te Brussel kon vergunnen, heb ik
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echter vooral met het oog op de gebeurtenissen van 1568 eenige kartons vlijtig
doorgekeken, bepaaldelijk die welke den titel droegen Diètes et diétines en
Correspondance allemande des Gouverneurs des Pays bas.
Onder de Diètes et diétines bevinden zich de rapporten, aan Alva omtrent de
zittingen van de kreitsdagen der Westfaalsche kreits gedaan, de rapporten van Jan
de Naves, de mededeelingen van Alva aan de kreitsvorsten, de besluiten der
kreitsvergaderingen. Veel daarvan heeft tot onzen vrijheidsoorlog slechts eene
verwijderde betrekking, zooals b.v. alles wat met de lankwijlige geschiedenis van
het beleg van Gotha en de gevolgen daarvan in verband staat; eenigszins nader
raken ons de klagten over en de verdediging van den Paltsgraaf-keurvorst over het
in beslag nemen van het bekende Genuesche schip; allernaast betreffen ons de
wederzijdsche klagten van den graaf van Oost-Friesland en van Alva over vijandige
maatregelen, van wederzijde genomen. Een en ander blijft voor onze geschiedenis
belangrijk, en te eeniger tijd hoop ik ze nader (te) onderzoeken. Excerperen en
copiëren deed ik slechts: de Information sommaire sur les invasions, forces et
violences du Prince d'Orange et du Duc de Deux-Ponts es Pays Bas et Bourgogne,
door den hertog van Alva aan de kreitsstanden in 1569 ingeleverd. Voorts de Copie
ce

de ce que Sou Ex . (de hertog van Alva) at escript a l'Empereur et plusieurs aultres
Electeurs et Prince(s) de l'Empire, leur donnant a cognoistre ce qu'est passé en la
derniere guerre du Prince d' Oranges. (Cateau) Cambresis 23 Novembre 1568.
ce
Copie de ce que Son Ex . at escript a l'Archévesque de Treves, item aux
Archévesques de Mayence et Colloigne, item an die Statt Coll. Verzeichnisz Lütticher
Beschwerung, ingeleverd door den Bisschop aan de Westfaalsche kreits in 1569.
sten
Daaronder bevinden zich: 2 brieven van Willem den 1
aan den Bisschop van 10
en 12 October 1568. Antwoord van den Bisschop 11 October. 2 Brieven van Willem
aan den Bisschop en het kapittel van St. Lambert van 3 en 4 November 1568. 2
Antwoorden daarop van den Bisschop van 3 en 4 November. Een brief van Alva
‘Am Bischoffe zu Munster’ (het Kreitshoofd) van 4 Mei 1568; ik heb dien brief
medegedeeld. - Van ‘Beschwerungen’ van Cleve, van Straatsburg enz., zooals
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er zeker, evenals van Luik, bij den kreits zullen zijn ingekomen, vond ik niets; maar
vele stukken van dergelijken aart zijn onder de correspondentie zelve aanwezig,
b.v. Clevischer Rhedegheyven an unsern gnedigen Herrn Herzogen von Cleve und
Gulik van 27 en 29 November. Klagten over den moedwil der Spaansche bezetting
in 's Heerenberg. Nieuwe verzamelingen van Geuzen in Gulik en in den omtrek van
Venlo.
Brieven van Burgemeesteren enz. der stad Aken aan den hertog van Alva met
bijliggende stukken. De regeering vordert van Alva schadevergoeding voor de 20.000
thaler, die zij aan den Prins van Oranje hebben moeten afleveren. Die afpersing
heeft vrij cavalièrement, om geen erger woord te gebruiken, plaats gehad. Op het
laatst van September verscheen Willem met het Geuzenleger in den omtrek dier
stad en vorderde op grond, dat de onderdanen van Graaf Jan van Oostvriesland,
stadhouder van Limburg, daar goederen ter waarde van f 100.000 thaler
ondergebragt en verborgen hadden, eene brandschatting van veertigduizend
daalders. In geval van weigering dreigde hij zijn krijgsvolk in de stad te zenden en
de bedoelde goederen met geweld te laten wegvoeren. De stad accordeerde voor
20.000 daalders, in vier dagen te leveren. Dit contract, waaraan voldaan is, (is) bij
de brief bijgevoegd. Bovendien had het kapittel van het Lieve Vrouwenstift 6000
daalders op staande voet moeten leveren. Dat de Akenaars ondanks herhaalde
aanvragen, zoo bij Alva als bij den Keizer, geen penning bekwamen, is duidelijk.
Alva had misschien gelijk; want de Akenaars schijnen mij wel wat heel gaauw met
hunne brandschatting klaar te zijn geweest.
Klagten van de Gravinne-Moeder van Hornes (Anna van Egmont), bij den
Westphaalschen kreits ingeleverd over het bezetten van haar slot en gebied van
Weerdt. De Gravin heeft daarover buitendien zelve aan Alva geschreven; maar
bijzonder hebben de Nederlandsche en Westphaalsche gezanten, in Junij te Essen
vergaderd, hare zaak behartigd. Een en ander tot aanvulling en toelichting van den
brief, door UWEG. medegedeeld Archives T. III p. 224, waar ik tot juister verstand
van het geheel voorslaan zou in het opschrift, in plaats van terres du Comte de
Hornes: Comtesse de Hornes te lezen. Uit het proces (Déduction
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etc.) van Hoorne leeren wij, dat diens zaken zoo berooid waren, dat hij geen
duimbreed gronds zijn eigen kon noemen. - Eene andere weduwe, wier klagten wij
hier vinden, is Margaretha van der Marck, gravinne van Aremberg. Hare grieven
gelden het geweld, door het Geuzenleger aan haar graafschap gepleegd, en de
brandschatting, van haar gevorderd. Daarover handelen 2 brieven van den hertog
van Cleef aan prins Willem van 9 en 29 October 1568. Ook deze zaak behoorde bij
den Westphaalschen kreits tehuis. - Dergelijke brandschatting had de Prins van de
abdij te Cloosterrade omstreeks den 25 September afgeperst. Zoo het aan de andere
zijde ook aan klagten over Alva's troepen niet ontbreekt, b.v. over het bezetten van
de heerlijkheid van Reckum, insgelijks tot het Rijk behoorende, door Spaansche
troepen, ben ik echter der waarheid verpligt te erkennen dat de vexatiën der
Spaansche troepen mij veel onbeduidender voorkomen dan die, welke van de
andere zijde zijn gepleegd. Voor zooverre ik hier heb kunnen nagaan; want ik weet,
dat de schrijvers van dien tijd, met name de Geusgezinden, hoog opgeven van de
geweldenarijen, door de Spanjaarden in het Cleefsche bij gelegenheid van de
nederlaag der Geuzen bij Dalem gepleegd. Zelfs zou een Kleefsch edelman, Hoen
van Hoensbroeck, schendig door hen vermoord zijn geworden. In echte stukken
heb ik evenwel tot dusverre niets gevonden, dat die beschuldigingen bevestigt.
Eindelijk zijn onder de correspondentie van Alva nog een paar brieven van Prins
Willem verdwaald geraakt: namelijk twee brieven van 22 en 24 Junij 1568 van bijna
gelijken inhoud, waarin hij den graaf van Diepholt en den graaf van Oldenburg vrijen
pas vraagt voor de troepen, welke hij zijnen broeder Lodewijk ter hulp zendt, en
eindelijk een brief van 7 September 1568 aan de kreitsoversten te Munster
sten

verzameld, waarbij hij een brief van hen van den 23
Augustus vrij scherp
beantwoordt en zijn voornemen te kennen geeft den hertog van Alva in de
Nederlanden aan te vallen. Om den toon, die er in heerscht, is deze brief
merkwaardig. - Van brieven, in datzelfde jaar aan den Prins afgezonden, schijnen
eenige onderschept te zijn. Zoo b.v. een brief van graaf Ernst van
Holstein-Schauwenburg uit Dillenburg, over eene klagt van den Keizer wegens
rooverijen, door het Geuzenleger gepleegd,
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van 27 October 1568. Een andere, meer belangrijke van J. Schwartz (Dillenburg 24
October 1568) over onderscheidene onderhandelingen, in het belang van den Prins
ondernomen, en over den huwelijksvoorslag van den Paltsgraaf-keurvorst aan de
weduwe van Brederode. Deze brief is aan Johan van Nassau of bij diens afwezigheid
aan den Prins gerigt. Eindelijk een uittreksel of minuut van andere berigten,
waarschijnlijk van denzelfden Schwartz of zijn broeder, aan een bode medegegeven
en alzoo in 's vijands (handen) geraakt - niet zonder belang, omdat zij ons op het
spoor brengt van eene bijzondere zending, door den Keizer in die dagen aan den
Prins gedaan, over welke zending ik nader UWEG. een en ander zeggen zal. Ik ben
alzoo niet geheel ongelukkig geweest in het terugvinden van de correspondentie
van den Prins gedurende den veldtogt op Belgischen bodem. Toch ontbreken mij
nog enkele stukken, die ik gaarne wenschte bij de verzameling te kunnen voegen.
Veel gewigt hecht ik b.v. aan een briefwisseling van 2 November 1568, waarover
Chapeauville p. 444 spreekt. Volgens hem schreef de Prins een soort van opeisching
aan den Raad der stad Luik, die niet slechts door dezen, maar ook door Bisschop
en kapittel met eene krachtige weigering werd beantwoord. Volgens Foullon p. 208
echter, of liever volgens zijn kantteekenaar, was de brief des Prinsen (en juist dit
maakt dien te opmerkelijker) niet aan den raad, maar aan het magtigste en meest
progressistische gild der stad - le mestier des fêves: de goudsmeden - gerigt. De
brief ten antwoord, door de drie staatsmagten onderteekend, was dus te praegnanter,
omdat, behalve de weigering, daaruit bleek, dat 's Prinsen doel zijne partij te
verdeelen mislukt was. De kantteekenaar van Foullon voegt er bij: ‘Servantur
etiamnum literae’, thans zijn zij spoorloos verdwenen. - Ligter getroost ik mij het
verlies van andere brieven, waarvan Chapeauville t.a.p. melding maakt. Het zijn
brandbrieven aan kloosters en stiften, om dezen geld af te persen. Ik kan gemakkelijk
uit mijne verbeelding den inhoud aanvullen. - Belangrijker daarentegen zullen andere
brieven zijn geweest, die in de laatste helft van October uit het leger des Prinsen
naar Duitschland en elders werden afgezonden, vol van klagten over het gebrek en
de ellende, die men had door te staan. Volgens Mendoza werden zij grootendeels
door
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Alva onderschept, en ik herinner mij, schoon ik thans de plaats niet weet terug te
vinden, zulk een brief, die voor Antwerpen bestemd was, maar in handen van
Berlaimont geraakte. Geene dier brieven heb ik echter in België teruggevonden. Omtrent een anderen brief aan Willem I geven Chaupeauville, Mendoça, Adriani,
Van Meeteren een eenigermate uiteenloopend berigt. Volgens Adriani luidde de
brief aan Alva en sloeg bedingen voor omtrent het sparen der krijgsgevangenen.
Het ware zeer menschlievend; maar ik geloof het niet. Volgens Mendoça begreep
niemand den brief, evenmin als (hij), voor wien hij bestemd was; dat schijnt mij zeer
waarschijnlijk. Volgens Chapeauville was het een brief aan den raad van Maastricht,
met verzoek om vrijen doortogt, en in in plaats van antwoord hadden de
Maastrichtenaars den trompetter, die den brief bragt, naar Alva verwezen; dat is
het allerwaarschijnlijkste, maar dan ook welligt een list van den Prins, om Alva's
aandacht op een ander punt te vestigen dan Willem in het oog had. De arme
trompetter werd er het slachtoffer van, en de brief ging waarschijnlijk met den brenger
verloren. Campana, die de overlevering volgens Adriani verdedigt, merkt aan dat,
al had Alva den brief niet gelezen, toch vele anderen die konden hebben gelezen.
Een bewijs, dat de schrijvers van dien tijd niet zeer scherp waren in hunne kritiek;
want ik zou wel willen weten, wie van Alva's gevolg den moed zou hebben gehad
een brief, dien hij wegwierp of verscheurde, op te rapen en te lezen. Zoo van dien
brief niet ergens onder stukken van Prins Willem of Jan van Nassau de minute te
vinden is, geloof (ik), dat het vergeefsche moeite is naar dien brief te zoeken.
Ik ga UWEG. thans wat uitvoeriger mededeelen, wat ik van Alva's Duitsche
correspondentie te Brussel meer naauwkeurig heb kunnen nagaan.
Het compleetst is wel zijne correspondentie met hertog Albert van Beyeren,
waarvan de kopyen in, zoo ik mij wel herinner, twee lijvige foliobanden verzameld
zijn. In het algemeen ziet men hier bevestigd, wat men van elders weet, dat deze
vorst waarschijnlijk uit geldsgebrek de onderdanige dienaar van Spanje was
geworden en ten opzigte dier mogendheid bij den Keizer de rol vervulde, welke bij
de Roomsche curie protettore zou hebben
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geheeten. Alva berigt aan Albrecht zijn overwinningen op de rebellen, of
verontschuldigt (zich) wegens zijne gewelddadige maatregelen. En Albrecht wenscht
in het eene geval den hertog geluk; in het andere hoopt hij, dat de zaken zich tot
beterschap mogen schikken. Dit is meestal de eentoonige inhoud dier brieven. Van
tijd tot tijd beveelt Albrecht een of ander Duitschen overste aan den hertog aan, of
krijgt van dezen last, om dezen of genen voor hem te winnen. Belangrijke
staatkundige mededeelingen vond ik naauwelijks, en waar in de brieven daarvan
melding gemaakt wordt, vindt men zich meestal naar ‘beiliegendes Zettel’ verwezen,
die thans helaas in het copijboek niet meer voorhanden zijn.
Naast Albrecht van Beyeren is onder de rijksvorsten Alva's vertrouwdste
correspondent hertog Hendrik van Brunswijk-Wolfenbuttel. De briefwisseling met
dezen is niet zoo zorgvuldig bijeenverzameld, maar ligt in de cartons verstrooid. Ik
heb mij hoofdzakelijk bij de brieven van 1568 bepaald. Zij loopen eenigermate over
dezelfde schijven, als die met hertog Albrecht van Beveren. Toch ligt in den vorm
der brieven van hertog Hendrik meer karakter dan in die van hertog Albrecht, zooals
ook inderdaad gene vorst meer karakter dan deze bezat. De brieven zijn ook niet
zoo menigvuldig, dewijl in datzelfde jaar na lange ziekelijkheid de hertog overleed.
Dat hij, zooals door sommige schrijvers beweerd wordt, op het laatst zijns levens
eenige toenadering tot de partij der Protestanten geopenbaard hebbe, wil ik niet
ontkennen; maar uit zijne briefwisseling met Alva blijkt het niet: zij wordt voortgezet
op denzelfden vertrouwelijken voet, als zij reeds onder de regeering van Margaretha
bestaan had. Hertog Hendrik deelt aan Alva mede alles, wat hem van ‘die gefehrliche
Kriegsläuffte’ ter ooren is gekomen. Een paar opmerkingen intusschen. Alva heeft
den hertog geklaagd, dat Jörg von Holle zich in dienst van den Prins van Oranje
begeven had. Jörg von Holle was een vasal des hertogs en zelfs eenigermate zijn
vertrouweling. Jörg van Holle koos sedert opentlijk en ijverig voor den Prins partij
en ondersteunde den inval in Friesland. Desniettemin geeft hertog Hendrik tot
tweemaal toe in een brief van 24 April en van 9 Mei aan Alva de verzekering, dat
Jörg van Holle belasterd is en steeds alle vertrouwen verdient. Nog opmer-
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kelijker is misschien dat hertog Hendrik onder de meer Spaanschgezinde Duitsche
vorsten de eenige is, die het waagt bij den hertog voor den Prins van Oranje een
goed woord te doen, een woord wel ter loops, maar toch een goed woord. UEWG.
oordeele zelf (de brief is van 18 Mei 1568): ‘Bitten E.L. auch gleichwoll unnderdinen
mit(?) berichten, ob unnd was sie für bewerbung fuer hanndt habe, noch wes
ursachen der Printz vonn Uranien wider E.L. zu kriegen habe, weyl S.L. zu jare in
dem ersten uffstandt, als wir berichtet, sich sehr gepraucht unnd derselben zu guten
hochgedachter Khun. Mt. zu stellen fast bemühet gewesen sein solle. Was an deren
sachen eins oder des anderen seye, ob gleichwol davon auch sonsten mancherhandt
anndere wunderbarliche reden unnd schwetzereyen fallen, das wir also gar unngewis
vorerzelter Dinge unnd Handel sitzen, auch nitt wol wissen was denselben zu glauben
sein wolle, haben derwegen nit umbgehen mögen, dises also an E.L. gelangen zu
lassen, unnd sie dabey auch zu verstendigen das zeittungen ausgegeben unnd hin
und wider geschrieben wurden, als haben E.L. einen einfall durch Ir kriegsvolck in
die herrschafft Ravenstein, so dem Hertzogen zu Gulich zugehören solle, newlichen
tags thun lassen, welchs solche herschafft geplündert, vernichtiget unnd mit den
leuthen oder innwonern daselbst sehr erbarmlichen umgangen werden sein sollen.’
Wat Alba hierop geantwoord hebbe, kan ik UWEG. niet mededeelen, omdat de
minute van zijn antwoord mij niet voorgekomen is. Doch, zooals ik zeide, deze brief
maakt eene uitzondering op den gewoonen toon der briefwisseling, en werd welligt
onder de inblazing van Hertog Hendriks dappere oversten Jörg von Holle en Hillmar
van Münchhausen (die ook toen wegens onverwachte afdanking op den Hertog van
Alva onvergenoegd was) geschreven. Nog meer is die brief een bewijs voor hetgeen
UWEG. ergens in de Archives vermoed heeft, dat Hertog Hendrik den Prins
persoonlijk genegen is geweest. Scherp contrasteert met den toon van zijns vaders
briefwisseling de wijze, waarop Hertog Julius het triomfante berigt van Alva over
den gelukkig volbragten veldtogt van 1568 beantwoordde; de oorlog, schreef hij,
tusschen den Prins en Zijne Kath. Majesteit was hem altoos leed geweest, omdat
het beter ware de krachten te vereenigen tegen den alge-
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meenen vijand, den Turk. Thans echter hoopte hij, dat de zaken eerlang een beteren
keer zouden nemen door de bemiddeling des Keizers bij den Koning van Spanje.
Behalve het doodsberigt zijns vaders is die brief de eenige, dien ik in Alva's
correspondentie van Hertog Julius heb aangetroffen. In een Duitsch paskwil uit het
laatst van dit jaar, waarin de Hertog van Alva met alle Duitsche rijksvorsten een
dialoog houdt om zijne betrekking tot elk derzelve voor te stellen, heet het dan ook:
‘Braunschweig.
Gar nit hab ich mains Vatters Sinn,
Dan ich den Guesen genegen bin.
Duca d'Alba.
Dass du nit hast deins Vattern Sinn,
Sollich wir(d) dir bringen klainen gewinn.’

Zeer bevriend met den Koning van Spanje en zijner partij toegedaan was de
Aartshertog van Oostenrijk Ferdinand. Er zijn echter aan of van dezen te Brussel
bijna geen brieven voorhanden. Die er is, (is) niet onbelangrijk, omdat het antwoord
daarin vervat is, dat Aartshertog Ferdinand aan Alva gaf op diens berigt, dat zijn
vasal Claus von Hatstatt een regiment voor den Prins had op de been gebragt. De
brief, waarbij Ferdinand zijnen vasal bevel gaf alle werving, bij verbeurte van have
en goed, te staken, ligt er als bijlage nevens. Het is bekend, dat Hattstatt niet
gehoorzaamde en dat Ferdinand zijne betuiging volvoerde, evenzeer als dat Hatstatt
later in Frankrijk van den Prins afviel en het bevelhebberschap in Straatsburg op
zich nam, om de neutraliteit dier stad te handhaven.
Van de Spaanschgezinde rijksvorsten - Hertog Erik van Brunswijk kan ik kwalijk
als een onafhankelijk rijksvorst beschouwen, daar hij met lijf en ziel aan den koning
en aan Alva verkocht was: hij behoude dus zijn rang nevens de gewoone oversten,
- van de Spaanschgezinde rijksvorsten kom ik op dezulke, wier gezindheid meer
dubbelzinnig was, allereerst op den Hertog van Cleve.
In het Duitsche rijmpje heet het:
‘Gulich.
O dasz es gewaltig angehen solt,
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So sehe mans, was ich auch thuen wolt.
Duca d'Alba.
Wir halten dich fur unsern freundt,
Darumb betracht nit werest feindt.’

De eenmaal vurige Hertog had van Karel een les gehad, die hem zwaar op het
gemoed was blijven drukken, en zijn arm was ook in den letterlijken en physieken
zin verlamd. Het Duitsche rijmpje drukt juist uit, hoe men met hem omsprong. Hij
werd als een vriend toegesproken en als een magtelooze bondgenoot beheerscht.
Men zond naar hem reeds ten tijde van Magaretha ‘gar stattliche’ gezanten, bij
afwisseling Jan Baptista Taxis of den Heer van Sweveghen, en de Hertog zeide op
alles: ja, en maakte welstaanshalve eenige voorwaarden, waarom niemand zich
bekreunde. Talrijk zijn in het Brusseler archief de brieven van en aan hem, maar
alle uitermate karakterloos. Hij heeft bij de Kreits aangedrongen, dat men de toeloop
van krijgsvolk op het Triersche grondgebied bij tijds zou stooren; maar het is niet
geschied. Hij heeft verboden, dat men proviand aan de rebellen der Koninklijke
Majesteit zou verschaffen; en toch hebben zijne onderdanen proviand gegeven,
omdat anders die proviand zou genomen worden. Aan Alva's troepen vergunt hij
doortogt en fouragie, en zendt commissarissen, opdat alles met orde geschiede,
en toch heeft hij het verdriet Alva te moeten melden, dat deze of die heerlijkheid
door de Spaansche soldaten met geweld bezet, deze of die zijner onderzaten van
het zijne beroofd is. Ik heb 's Hertogs briefwisseling voor het jaar 1568 doorloopen
en zij bleek uiterst onvruchtbaar. Meestal zijn het brieven ter geleide van een of
ander verzoek of een of ander berigt, en de bijlagen, vooral van laatstgemelde soort,
ontbreken meestal. Iets belangrijks heb ik ter naauwernood aangetroffen: alles is
de uitdrukking der volslagene magteloosheid. Behalve eenige weinige brieven, die
ik afgeschreven of geëxcerpeerd heb, copieerde ik de antwoorden, door hem
schriftelijk medegedeeld aan J.B. Taxis, bij gelegenheid van twee verschillende
zendingen: de eene is van 16 Augustus, de andere van 12 October 1568. Zij
vertoonen ten volle de betrekking, waarin de Hertog van Cleve tot de gebeurtenissen
en de strijdvoerende partijen stond. Mag ik tevens om der wille dier beide
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stukken verzoeken de gissing, Archives III Deel p. 239, te mogen doorstrijken, zoo
ik UWEG. uitdrukking aldaar dus verstaan moet, dat de opgeligte courier Taxis zelf
zij geweest? Van de brieven des Hertogen van Cleve aan den Prins van Oranje
maakte ik reeds vroeger melding; hun toon is even flaauw en nederig. De Hertog
was, hetgeen een Luiksch schrijver van den Luikschen bisschop terzelfde
gelegenheid zegt, inter malleum et incudem. Eens in het begin van April heeft hij
een goeden slag geslagen en 8000 wapenrustingen aangehouden, die voor het
Geuzenleger bestemd waren. Alva schreef hem, dat hij die niet moest teruggeven;
maar hoe het er mede afgeloopen is, weet ik niet. Tot de geschiedenis van het
verbond der Edelen behoort de bijzonderheid, dat Willem van Cleve in een brief
aan Alva als voorspraak optreedt voor Joost van Batenburg van Hunepell, die door
Alva's procureur was ingedaagd, als had hij mede onder Brederode gediend. Het
is een nieuw voorbeeld van de schandelijke onnaauwkeurigheid, die in de actes
van den Bloedraad heerschte. De Hertog van Cleef staat er voor in, dat Joost van
Batenburg zich gedurende het bedoelde tijdperk niet, immers niet voor langeren
tijd, buiten het Kleefsche grondgebied heeft gevestigd.
In hetzelfde jaar was (ik geloof om de toenemende zwakheid van den Hertog) het
kreitshoofdmanschap op den bisschop van Munster overgegaan, en Alva heeft met
dezen in zijne qualiteit eenige brieven gewisseld, die nog in het Brusseler archief
voorhanden zijn. Een brief van Alva van 4 Mei 1568 aan hem heb ik achter mijn
sten

opstel in de Gids medegedeeld. Een anderen brief moet Alva den 22
deszelfden
maands hebben geschreven, waarin hij zich beklaagt over de krijgstoerustingen,
die hij binnen zijn gebied den muitelingen heeft toegelaten. Althans de Bisschop
beantwoordt dien in een schrijven van 25 Junij, waarbij hij verzekert, dat hij te onregt
bij Alva beschuldigd is, en steeds voortgaat alles aan te wenden om, volgens de
rijksordeningen, wervingen en toeloop van krijgsvolk in zijn gebied te keer te gaan.
Weinige dagen later vindt hij zich echter verpligt, werkelijk aan Alva te melden, dat
zulk een zamenloop van ruiters in zijn gebied heeft plaats gehad, zonder dat hij bij
magt was het te verhinderen, zon-
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der zelfs zich en zijne onderdanen aan schade bloot te stellen. Hij belooft de zaak
aan de medeleden van den kreits op den aanstaanden kreitsdag in overweging te
geven. Op dien kreitsdag echter - welke in Augustus te Munster plaats had - kwam
niets tot stand van wat Alva wenschte. Ik weet dat uit het memoriaal van den Hertog
van Cleve aan Taxis. Zelfs voor dien tijd verzocht de Bisschop Alva, dat deze zijne
heerlijkheid Borkulo van den doortogt van Spaansche troepen wilde verschoonen.
Ik heb bovendien reden om te gelooven, dat de toenmalige Bisschop van Munster
- een graaf van Hoya - de zaak der Geuzen niet ongenegen was. Wegens Gemen
was Graaf Joost van Schouwenburg zijn leenman, en ik weet niet, dat de Bisschop
immer zijn magt gebruikt heeft, om dien ellendigen roervink en meester-werver te
bekommeren of in te teugelen. Er is onder de correspondentie van den Bisschop
van Munster een brief voorhanden van 11 Augustus 1568, waarbij hij Alva een brief
van dien Graaf van Schauwenburg toezendt. Schauwenburg verklaart in dien brief,
in dienst des Prinsen getreden te zijn en daarin het regt te hebben gevolgd, dat hem
als vrijen Duitschen edelman toekomt. Daar echter Alva gedreigd heeft deze
vijandelijkheid op zijne (Schauwenburgs) goederen, namelijk op Gemen, te zullen
verhalen, stelt hij die onder de bescherming des Bisschops, als van zijnen landheer.
De bisschop zegt nu in zijn brief aan Alva niet anders, dan dat hij die zaak van
Schauwenburg wel liever anders had gewenscht; maar dat hij hoopt, dat, nu zij zoo
gelegen is, de Hertog daarom toch geene vijandige maatregelen tegen zijn
grondgebied zal nemen. Schauwenburgs brief is eene bijdrage tot beoordeeling der
vraag, hoeverre het regt der Duitschers om in vreemde dienst te treden zich
uitstrekte, - eene vraag, waarvan ik de belangrijkheid en het gewigt voor de
geschiedenis ook onzer onlusten eerst onlangs uit de onderhandelingen van
Chantonnay aan het hof van Weenen heb leeren waardeeren.
Op den Bisschop van Munster volge zijn collega van Trier. De correspondentie
met hem is van geringe beteekenis: eenige officiële berigten van Alva, die mutatis
mutandis tevens aan de Bisschoppen van Keulen en Maintz werden gezonden. Van
den Bisschop zelven heb ik bijna niets gevonden. Hij was ook buiten
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staat krachtigen invloed op den gang der gebeurtenissen te oefenen, daar hij zelf
de handen vol had aan het bedwingen zijner oproerige burgerij en het belegeren
van zijne stad. Zooveel is mij intusschen duidelijk geworden, dat tusschen hem en
den stadhouder van Luxemburg (Mansfeld) juist niet de beste verstandhouding
heerschte. Eens zelf was het gerucht verspreid, dat Alva de stad Trier met zijn leger
zou komen ontzetten, en de indruk daarvan was zoo groot, dat Alva - als hadde dit
uitstrooisel zijn oorsprong van den Bisschop zelven - den Bisschop rekenschap
vorderde, wanneer hij (Alva) iets dergelijks gezegd of geschreven had. Het antwoord
op dien brief - want den brief zelven vond ik niet - heb ik afgeschreven. De Bisschop
spreekt Alva van dergelijke overmoedige bedreigingen vrij, maar geeft tevens te
kennen, dat de regeering van Luxemburg aan den wederstand zijner onderdanen
wel eenige schuld had.
Van Alva's correspondentie met Aken en de houding dier stad in 1568 heb ik
boven reeds gesproken. Ik moet er nog slechts bijvoegen, dat die stad op Alva's
aanzoek zijn leger van proviand te voorzien gunstig geantwoord had, maar tevens
te kennen gegeven, dat de duurte van het graan haar de zaak moeijelijk maakte.
Interessanter is Keulen. De stad had den bannelingen tot schuilen wapenplaats
verstrekt, en het is mij uit alles gebleken, dat zij in de partij der Geuzen hartelijk
belang stelde. In de officiële brieven is alles natuurlijk aan de diplomatische vormen
gebonden; maar de gezindheid der Keulenaars breekt er nu en dan doorheen. Of
een oud misnoegen, dat tusschen de Nederlandsche regeering en de stad Keulen
bestaan heeft en waarvoor zeker de protocollen der Rijkskamer van Spiers vele
getuigenissen zullen leveren, de Keulenaars nog meer hebbe geprikkeld, kan ik niet
zeggen: zeker waren zij Alva niet genegen. Bij een schrijven van 7 April 1568
leverden zij een verzoekschrift in voor den ongelukkigen, edelen, onschuldigen Van
Stralen. Hij was te Keulen geboren en zijne voorvaders waren er in de regeering
geweest; het verzoekschrift hunner medeburgers ten voordele van Van Stralen
ondersteunden regeering en raad met de aanmerking, ‘das Er sich inn befohlenen
t

sachen der Khu. Ma . zu Hispanien zu underthenigst, so auch berurten statt
Antwerpen zu geburenden ehren,
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getrewlich unnd beruemblich gehaltenn hat.’ - Het is waar, in de maand Julij verboden
de Keulenaars bij twee edicten het dienstnemen onder vreemde krijgsligtingen, en
de eerste maal met name in die, welke tegen den koning van Spanje werd
ondernomen; maar Alva's nadere uitnoodiging om den rebellen geen onderstand
te geven, werd beantwoord met de betuiging, dat men zich overtuigd hield, dat het
leger des Prinsen niet met de stad Keulen in aanraking zou komen; ware zulks
evenwel het geval, dan zou men zich gedragen naar de verordeningen des H. Rijks.
Tegen billijke betaling beloofde men Alva in geval van nood met proviand en toevoer
te willen helpen. Maar dat Alva met alle die schoone woorden niet geholpen was,
bewees de uitkomst. Officieel werd werkelijk aan den Prins, die naar Keulen zijne
commissarissen gezonden had, geld, levensmiddelen en ammunitie geweigerd;
maar dat hij onder de hand aankoop van wapenen had gedaan, werd door de
Keulsche regering niet ontkend, ja men verklaarde dit niet om de gelegenheid der
stad te kunnen beletten, evenmin als de regeering de door Alva aangewezene
verdachte persoonen kon verjagen, zoolang zij niet openlijke onrust veroorzaakten
of ongeoorloofde wervingen ondernamen.
Ziehier de hoofdresultaten van een half dozijn brieven, tusschen Alva en de stad
Keulen in het jaar 1568 gewisseld. Ik wenschte, dat wij omtrent den toestand, het
gedrag, de gemoedsstemming van alle naburige steden van het Duitsche Rijk zoo
naauwkeurige berigten hadden, als omtrent Luik en Maastricht. Voor mijne
geschiedenis zou ik gaarne meer weten van wat er, niet alleen in Keulen en Aken,
maar ook in Duren, Epen, Limburg enz. is voorgevallen. Van Kerpen, eene der
eerste plaatsen door Willems leger ingenomen, weet ik b.v. het volgende. Jan van
Strijthagen - zoo ik wel heb, komt hij in de door Gachard uitgegevene correspondentie
van Margaretha en Gerard van Groisbeek voor - was pandheer van Kerpen en gaf
door afpersingen enz. het stift aldaar, dat onder het Bisdom Keulen behoorde,
aanleiding tot klagten. Toen het leger des Prinsen voor die plaats verscheen, voerde
daar het bevel een Willem, bastaard van Strijthagen. en deze gaf de sterkte zonder
slag of stoot, zoo men zeide bij verraad, over. Jan van Strijthagen bevond zich op
dat oogenblik binnen Keulen;
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‘maar’, schreef hij aan Alva, ‘hier bin ich so nauw mit Verspiders umgeben, das Ich
mich ausser mein Losiment nyt darff geben; dan sie bedrewen mich zu hangen,
Ewer Exc. zu spitt, oder dem Prinsen zu sweren’. Hoe alles zamenhangt, weet ik
nog niet; maar dat er zamenhang is, zal UWEG. niet ontkennen, en die zamenhang
is misschien niet onbelangrijk ter beoordeeling der sympathie, welke 's Prinsen
onderneming bij de naburen vond.
(Caetera desunt.)
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Geschiedenis der inquisitie.
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Geschiedenis der inquisitie. (1851).
1)

In een brief van 25 October 1850 schrijft Bakhuizen van den Brink, dat hij ‘zwanger
gaat van eene geschiedenis der Inquisitie in de Nederlanden, waarvan hij, omine
fausto, ten gevalle van het Archief van Kist en Rooyaards hoopt te bevallen’. In den
langen brief aan Bake van 21 Februari 1851, die den bundel besluit, geeft hij over
2)
dit onderwerp nadere bijzonderheden; het blijkt , dat de schrijver destijds aan Bake
beloofd had, om in Mei of Juni 1851 ‘eene inleiding of eerste hoofdstuk van deze
Geschiedenis der Inkwisitie in de Nederlanden vóór de tijden van keizer Karel V’ te
doen verschijnen, - eene inleiding, die hem ‘misschien kwalijk zou worden genomen...
door dominé's’. Intusschen, het jaar 1851 en vrij wat jaren daarna zijn voorbijgegaan;
maar het Archief van Kist en Royaards heeft levenslang het voorrecht moeten
missen, om de belangrijke verhandeling op te nemen, die het tijdschrift in kwaden
reuk dreigde te brengen bij de dominé's, de geachte redacteurs zelven niet
uitgezonderd. Toch heeft de studie van de geschiedenis der Inquisitie Bakhuizen
van den Brink langen tijd, zéér langen tijd geboeid: onder zijne papieren berusten
verscheiden folio-quaterns, waarin zijn duidelijk maar fijn schrift het verhaal van het
ontstaan der Inquisitie is begonnen te boekstaven.
Wij hebben lang geaarzeld, of het stuk wel voor publicatie in aanmerking moest
komen. De inhoud scheen ons wat verouderd, en het verhaal brengt de geschiedenis
der Inquisitie ook niet zeer ver. Op tal van plaatsen vonden wij bovendien nieuwe
verbeterde ontwerpen van het in den tekst verhaalde, die, daar ingelascht, toch
geen verband konden houden met het vervolg. Al had dus onze schrijver aan dit
werk blijkbaar veel meer studie ten koste gelegd, dan aan één zijner andere opstellen
uit dezen tijd, aanvankelijk kwamen wij

1)
2)

Briefwisseling, p. 302.
Briefwisseling, p. 329.
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toch tot de conclusie, dat het beter was deze fragmenten in de portefeuilles te laten
rusten. Maar wij meenden dit veroordeelend vonnis niet te mogen vellen op eigen
gezag. Want er bestond eene hoogere instantie, aan wier gezag wij ons gaarne
wilden onderwerpen: waar het de geschiedenis der Inquisitie geldt, moet rekening
worden gehouden met Paul Fredericq. Dus zonden wij aan hem de stukken, met
verzoek er ons zijn gevoelen over te zeggen. Onze vriend, vol belangstelling voor
de nieuw ontdekte bijdrage over zijne studiën, las de stukken door en.... zijn oordeel
bleek te verschillen van het onze. Hij meende, dat het wèl mogelijk zou zijn, de
fragmenten te vereenigen in een leesbaar verband, en hij had zelfs de goedheid
ons aan te bieden, om dit werk onder zijn onmiddellijk toezicht te doen verrichten
door een zijner leerlingen. Natuurlijk namen wij dit aanbod met vreugde aan, en
onze lezers zullen den vriendelijken geleerde met ons dank willen brengen, nu het
resultaat zijner werkzaamheid hierachter het licht ziet. Al blijft het verhaal een
fragment, slechts het begin van een groot geheel, het getuigt op iedere bladzijde
van de buitengewone geleerdheid van den schrijver, en nu wij den uitnemenden
kenner van deze zaken met zooveel ingenomenheid hebben hooren spreken over
het belang van den inhoud, ook voor onzen tijd, gevoelen wij ons in ons gemoed
ook ten volle verzekerd.
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De kettervervolging in de Nederlanden gedurende de elfde en twaalfde
eeuwen. (Fragment).
Gelijk de oorsprong van het zedelijk kwaad in de diepste diepten van het menschelijk
gemoed wegschuilt, zoo schijnt het als of de kwalen, welke de maatschappij het
meest hebben geteisterd, op den bodem der geschiedenis verborgen liggen. Geene
kwaal was erger dan de Inquisitie, die monsterachtige instelling, waarover
Roomschen en Onroomschen eenparig, zoo men de stem van eenige verstokte
ijveraars uitzondert, den staf hebben gebroken. Maar wanneer is die Inquisitie
ontstaan? Sommigen hebben haar van Paus Innocentius III afgeleid en als een
gevolg van den oorlog der Albigenzen voorgesteld; anderen hebben hare instelling
ettelijke jaren vroeger opgeschoven en de eer of oneer daarvan aan Paus Lucius
1)
III en de kerkvergadering van Verona toegeschreven . De jongste schrijver van de
geschiedenis der Inquisitie, de beroemde Llorente, heeft teregt ingezien, dat men
ook hier niet kon blijven stilstaan als het eigenlijke punt van aanvang. Hij is hooger
in de geschiedenis opgeklommen, en wij zullen zijn voetspoor moeten volgen, om
eene overtuiging te gewinnen, die aan de menschheid weinig ter eere strekt. Zij is
deze: de boven opgegevene dagteekeningen wijzen ons niet het tijdstip der instelling,
maar het tijdstip der organisatie aan; het tijdstip, waarop hetgeen reeds aangevangen
was, uitgebreid en gewijzigd werd.
Het zal ons dikwijls voor het hoofd springen, dat Christelijke vorsten en
kerkvoogden vaak in uitoefening bragten, wat zij aan

1)

Zie Chron. Saxon, in Cent. Magd. XII p. 848. Miraeus, Dipl. Belg. N. Coll. P. IV p. 9. Diercxsens, Antverpia Christo nascens et crescens P. I p. 49.
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heidensche boosheid of aan de influistering des duivels toeschreven, wanneer het
Romeinsche keizers of landvoogden tegen hunne eerste bloedgetuigen of belijders
hadden gepleegd. De proef toch of deze al of niet den Goden zouden willen offeren,
al of niet van hunne maaltijden eten, al of niet bij Caesar zweren, was eene proeve
van dezelfde soort als die, waarop de kettermeesters later hunne vervolgden stelden.
Wanneer Trajanus aan Plinius den Jongen schreef, dat hij van de Christenen slechts
dezulke zou vervolgen, welke opentlijk waren aangeklaagd, bevestigde zijne
uitzondering den regel, die tot dusverre was betracht, dat men ook in het verborgene
zijne slachtoffers kon opsporen. Doch waartoe zaken opgehaald, welke ieder kent?
Het Christendom mogt sedert Constantijns bekeering de hoofden der Romeinsche
keizers hebben ingenomen, het had hunne wetgeving niet hervormd. Ballingschap,
verlies van goederen, eindelijk de dood waren de straffen, door de Keizers
1)
Theodosius, Justinianus en anderen tegen de ketters bepaald . Welke begrippen
op dit punt in het Oostersche keizerrijk in de negende eeuw heerschende waren,
kan men uit het voorbeeld van den voor heilig geachten monnik en geschiedschrijver
Theophanes leeren kennen. Na verhaald te hebben hoe de Patriarch Nicephorus
den keizer tot de uiterste strengheid tegen de Manicheën had aangespoord, berispt
hij dezulke als ongeloovigen en nieuwigheidzoekers, welke zachtere middelen
hadden voorgeslagen. Manicheën, meende hij, waren ketters van zoo grooven aard,
dat alle kans van bekering hun voor eeuwig gesloten was. Petrus had wel om een
enkele leugen Ananias en Sapphira met den dood gestraft; Paulus had uitgeroepen:
dat die zulke dingen doen, des doods schuldig waren, en hij had alleen van misdaden
in het ligchaam gepleegd gesproken; hoeveel te strenger moest het geestelijk
wanbedrijf der ketterij worden gewroken! Volgens

1)

Men versta ons wel. In het wetboek van Theodosius en op andere plaatsen is ongetwijfeld
de doodstraf tegen de Arianen en Manicheën bepaald. Zie V. Limborch, Historia Inquisitionis
p. 4-11. Maar daar in die wetten zonder bepaling van de wijze der straf slechts gesproken
werd van ultimum supplicium, kwamen de canonisten met een andere wet voor den dag,
waarin gezegd werd: vivi crematio ultimum supplicium est. § de poenis L. Capitalium. Zie
Glossa Hostiensis super Decretalibus, Tit. De haereticis, cap. Ad abolendam;; en over de
drogredenen, waarmede de vuurdood werd aangedrogen: Van Limborch l.c.p. 186-187.
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het oordeel van Theophanes moest men zelf half verleid zijn, of geloof aan de H.
1)
Schrift weigeren, wanneer men veroordeelde ketters van het zwaard wilde redden .
Het Oosten voorzeker was in verstandelijk evenzeer als in zedelijk opzigt ontaard.
Wat in het Westen van de vroegere maatschappij en van de weleer bloeijende
beschaving overbleef, was niet minder verbasterd. Daarnaast woelde en bruischte
eene jeugd van volkeren, waarvan vele nimmer tot rijpheid kwamen, maar waarvan
alle de ondeugden en hartstogten der jonkheid, nevens de wreedheid van den
natuurstaat, aan den dag legden. Die Christenen werden, verzaakten eerst langzaam
de ruwheid van zeden en wetten, waaronder zij groot geworden waren. De woestheid,
waarmede hunne eigene ongeloovige stamgenooten, Saksen, Noormannen, Hunnen
en Slaven, hen vervolgden, was voor hunne grove zinnen begrijpelijker dan de
liefderijke geest van het Evangelie. De gruwelen, door genen gepleegd, waren
slechts eene anders gewijzigde uiting van hetzelfde booze beginsel, dat ook in deze
leefde en hetwelk het Christendom eerst na eeuwen louterens en worstelens zou
kunnen bedwingen. Het vervolg van ons verhaal moet ons regtvaardigen, wanneer
wij (aan) volken en vorsten meer aandeel toeschrijven in het ontstaan der Inquisitie
in zijnen schrikkelijken vorm, dan aan de heerschzucht en het zich overal op- en
indringen der geestelijkheid. Integendeel deze boog zich onder de noodzakelijkheid,
welke de tijdgeest haar oplegde; het is hare schande, dat zij het deed; het is hare
eer, dat zij over het geheel, ondanks zich zelve, langzamerhand en bij lange na niet
eenstemmig met de wolven - wij kennen geene toepasselijker uitdrukking - huilde.
In lateren tijd was het denkbeeld van de heiligheid der Inquisitie zoo zeer gevestigd,
de

dat een schrijver van de XIV eeuw haar als onafscheidelijk van het Christendom
beschouwde en hare instelling in Duitschland tot de tijden van de verkondiging der
evangelieleer bragt. Den Apostel der Friezen, Bonifacius, vinden wij als den eersten
inquisiteur van wegen de Stoel van Rome aan-

1)

Trithemius, Chron. Hirsaug. ad ann. 1164. - Eckbertus, Adv. Catharos, in Prooemio. Serm. I
et VIII. - Guilielmus Neuburgensis L. II. 13 ed. Hearnii et ibidem Picard ex Ms. Radulfi
Coggeshalensis.
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gewezen, welke, ondersteund door koning Pepijn, vele ketters vervolgd en ten
1)
brandstapel verwezen had . Onteerende en onverdiende blaam voor eenen man,
aan wien ons Vaderland en het Noorden van Duitschland de grootste verpligting
heeft. Het kettervervolgen ging voorzeker zoo min van hem (uit) als van den edelen
Martinus van Tours, welke zijn eigen gezag er aan waagde om Priscillianus met
zijne lotgenooten van het zwaard des beuls te redden. Zijne menschlievende
pogingen bleven zonder vrucht: hoe hoog de kerk ook sedert zijne deugden vereerde,
van den raad, door hem in dit opzigt gegeven, bleef slechts een zwakke nagalm in
het geheugen van enkele bezadigde en vroome geestelijken over; spoedig stierf
die nagalm weg; de bloedkreten van geestdrijvers vonden bij de barbaarsche en
bekrompene menigte vaardiger gehoor dan de zachtmoedige wijsheid des
Evangelies.
De elfde eeuw, de laatste dier eeuwentrits, waaraan de middeleeuwen vooral
hunnen boozen naam bij het nageslacht te danken hadden, was ook de eeuw, op
welke de schuld rust der kettervervolgingen en zelfs van die heksenregtsplegingen,
die daarmede eenerlei van oorsprong waren. Het bijgeloof wilde, dat met het
aanbreken dier eeuw ook het uur geslagen was, waarop de Antichrist verschijnen
moest, waarop volgens de Apokalypse de poel der helle ontsloten moest worden,
opdat de Draak zijne magt op aarde zou oefenen. Hoe anders dan met de wreedste
straffen te woeden tegen hen, die zich aan den Booze hadden overgegeven, die
hem onder verschillende gestalten aanbaden en in zijne dienst gezworen hadden
2)
het Rijk Gods en de leer der kerk te verderven? Het was de pligt der geestelijken
en der aanzienlijken ge-

1)

2)

Joannes de Polda in Chronico Ecclesiae Hamelensis bij Leibnitz, Scriptores Brunsvicenses
t. II p. 508: ‘Bonifacius... auctoritate apostolica inquisitor haereticae pravitatis extiterat, unde
adjutorio dicti regis Pipini multos haereticos exterminavit et igni tradidit comburendos.’
Men leze b.v. de verhalen van Glaber Rodulphus, een schrijver uit de helft dier eeuw, ofschoon
zeker een der bijgeloovigste en ligtzinnigste. L. II. 12. IV 2. 3 (bij Bou quet, Recueil des
Historiens de Gaule). Na van de uitbreiding der ketterij en hekserij in Italië te hebben gesproken
zegt hij: ‘Quod praesagium Johannis prophetae congruit qui dixit Sathanam solvendum expletis
mille annis.’ Dezelfde Glaber verhaalt ter eerste a.p. dat in het begin der elfde eeuw vele
aanhangers van de ketterij des Boozen in Italië door het zwaard of door de vlammen
omkwamen; dat anderen die, van Sardiniën afkomstig, zich door Spanje hadden uitgebreid,
door de geloovigen aldaar werden uitgeroeid. - Eene heksenverbranding omstreeks het jaar
1027 vermeldt de tijdgenoot Adhemar in zijne kronijk bij Labbeus, Nova Biblioth. MSS. T. II
p. 184. Dat voorts de straffe des vuurs voor de schrikkelijkste gehouden werd, blijkt uit de
gevallen waarin men die toepaste. Zoo werd daartoe weinig tijds later een herbergier
veroordeeld, die 48 zijner gasten vermoord en verslonden had; een ander monster onderging
hetzelfde lot, omdat hij menschenvleesch ter markt uitgestald en verkocht had. Zie Glaber III
c. 8.
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weest zulke wreede opbruischingen der volkswoede te voorkomen; maar de groote
heeren waren weinig minder bloeddorstig dan de groote hoop; van de geestelijken
gaven slechts enkelen hunne afkeuring van zulk eene regtspleging te kennen; maar
die afkeuring, zonder klem uitgesproken, droeg geene vrucht. De meesten hechtten
aan de vervolging en uitroeijing der ketterij hunne goedkeuring en prezen den ijver,
door vorst en volk aan den dag gelegd, zelfs dan, wanneer die ijver het leven van
eenige slachtoffers had gekost. ‘Weet, mijne broeders’, schreef de invloedrijke
bisschop Fulbert van Chartres, ‘dat koning Robert regt handelt, wanneer hij de
ketters veroordeelt: alle geloovigen moeten even als ik hem daarin bijstaan en
helpen; want het is zijne pligt, hem door God opgelegd, waaraan zijne eeuwige
1)
behoudenis hangt’ .
De uitspraak van dezen kerkvoogd gold de maatregelen van geweld, door Robert
Capet genomen tegen den Graaf Rainald van Sens, welke van Joodschgezindheid
beschuldigd werd. Ofschoon bij die gelegenheid de helft der stad ontvolkt en verwoest
werd, toonde zich Robert jegens de hoofden der afgevallenen gematigd en
2)
menschlievend . Beschaafder dan de meesten zijner tijdge-

1)

2)

Zoo verzekert ons b.v. Landulphus bij Muratori, Rer. Ital. S.S. t. IV f. 89, dat, toen het volk in
1030 te Monteforte de ketters in het vuur wierp, dit geschiedde ondanks den Aartsbisschop
van Milaan, Heribert (nolente Heriberto). Het geschiedde echter in zijne tegenwoordigheid of
ten minste nabijheid. - Toen Koning Robert in 1016 den joodschgezinden graaf Rainald uit
zijn graafschap had verdreven en zijne soldaten bij de inneming zijner stad Sens op de
gewoone wijze hadden gewoed, schreef de invloedrijke bisschop Fulbert van Chartres (bij
Bouquet, t. X p. 452) aan eenige graven, die zich aan de geweldenarij hadden geërgerd:
‘Sciatis, fratres, quia rex Robertus benefacit, cum Christianos adjuvat et haereticos damnat
et ad hoc debent eum adjuvare et confortare mecum omnes sui fideles.’ Dat Fulbert zich
overigens als kettervervolger onderscheidde, blijkt uit de omstandigheid, dat de verspieder
te Orleans, waarvan wij zoo straks zullen spreken, zich in de eerste plaats tot hem, zoo om
inlichting in zijne gewetensbezwaren als om raad hoe te handelen, wendde. Zie D'Achery,
Spicileg. T. II p. 671.
Vergelijk Glaber Rodulphus L. III c. 6 met Clarius in Chronico bij d'Achery, Spicileg. T. II p.
739.
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nooten, gemoedelijk dichter en buigzaam van karakter als hij was, strookte
buitengewoone wreedheid geenszins met zijnen aanleg. Om daartoe te vervallen
moest hij of door de stem des volks en de vooroordeelen van zijnen tijd medegesleept
of door zijn eigen godsdienstijver en aan dweepzucht grenzende vroomheid misleid
worden. Beide omstandigheden liepen waarschijnlijk zamen, om hem in het jaar
1022 als streng regier over zijne onderdanen te doen optreden en het voorspel
leveren van de latere gruwelen der Inquisitie. In Orleans namelijk kroop bedektelijk
eene ketterij rond; bedektelijk, want de wreedheid, in het Zuiden van Europa tegen
de niet-katholijken algemeen, dwong diegenen, welke hunne gevoelens aankleefden,
te huichelen of zich schuil te houden. Vandaar hunne geheime nachtelijke
samenkomsten, welke slechts strekten om de kwaadsprekendheid hunner vijanden
te verergeren; aanroepingen en bezweeringen van den Booze, bloedschande en
onnatuurlijke ontucht, kindermoord en giftmenging werden de verzwarende
omstandigheden der ketterij. Hoe ook verborgen, de zaak kwam aan den dag.
Koning Robert ging in persoon naar Orleans en riep daar met den aartsbisschop
van Sens eene menigte kerkvoogden, geestelijken en vrome leeken bijeen. Een
monnik drong in de vergadering der ketterhoofden binnen onder het voorwendsel
van hun leerling te zijn; toen hij wel het geheim hunner leerstellingen had
uitgevorscht, liet hij zich in boeijen slaan en met de overige verdachten voor den
vierschaar (voeren). Die vierschaar was ten aanzien des vergaderden volks in de
hoofdkerk gespannen. De koning was daar gezeten als hoofd des vergaderden
volks en vertegenwoordiger der wereldlijke magt; de bisschoppen en de
1)
bijeengeroepen kerkelijken waren de eigentlijke regters over de misdaad der ketterij .
Voor die regtbank werden in ketenen binnen gebragt al wie na een voorloopig
gestreng onderzoek van ketterij besmet gebleken waren; daaronder de monnik, die
volgens afspraak met den koning zijne medebeschuldigden door zijne

1)

In het verhaal van het dusgenaamde Concilie van Orleans, bij d'Achery, Spicileg. T. II p. 674,
zegt Arefartus, de monnik die voor verspieder had gediend, tot den koning: ‘Si reatu aliquo
teneor, Praesules tibi adsistentes videant ac judicent. Tunc praesules dixerunt: Si sapientiae
ac religionis modum quem ab his didicisti nobis proferas, nostro judicio facile dignoscitur.’
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getuigenis bezwaren en hun alle uitvlugten afsnijden moest. De bisschop van
Beauvais hield het verhoor en beijverde zich met zijne bijzitters de dwalenden tot
afzwering hunner ketterij te bewegen Vergeefs: slechts twee verzaakten hunne
stellingen; de overigen werden in den kerkelijken ban gedaan; de geestelijken werden
met hun pleeggewaad bekleed, dat hun vervolgens op de uitspraak der vergaderde
vaders werd uitgetogen, en hierna waren zij den wereldlijken arm overgeleverd. De
koning sprak over hen het doodvonnis uit: de brandstapels waren buiten de stad
opgerigt; en opdat niets aan den geregtelijken vorm der strafoefening zou ontbreken,
werd het volk uit de kerk geweerd, ten einde het niet in eene vlaag van woede de
veroordeelden verscheuren en de tempel ontheiligen zou. Tien of meer slagtoffers,
alle of meest geestelijken van goeden naam en voordezen om hunne deugd en
kunde geacht, kwamen in de vlammen om; en het mag als een bewijs van de
heillooze verbijstering dier eeuw dienen, dat een zeker poeder, zoo men zeide de
asch van vermoorde en in den vijzel geworpene kinderen, het toovermiddel, waardoor
zij zich eens voor al aan den Booze verbonden, met hen in het vuur geworpen werd.
Zelfs een doode werd opgegraven, die in de belijdenis der gevloekte ketterij voor
drie jaren overleden was, en het lijk op bevel van den Bisschop van Orleans op den
1)
mesthoop gesmeten .
Hoezeer ook de schrijvers in kleine bijzonderheden, b.v. in de opgave van het
getal der slagtoffers, mogen verschillen, daarin komen alle op het naauwkeurigste
overeen, dat de vervolging van koning Robert uitgegaan, volgens zijn plan beleid
en eindelijk door zijne uitspraak besloten werd. De bisschoppen zelve zaten als
regters op zijn bevel, zonder dat hetzij eene Pauselijke lastgeving hen had
bevolmachtigd, of zij door eigene beweging de regtspleging hadden aangevangen.
Zoo overigens het onderzoek naar het geloof der geestelijken, het in boeijen slaan
der verdach-

1)

Zie het berigt omtrent die regtspleging bij de tijdgenooten Johannes Monachus, bij Bouquet
t. X p. 498. - Ademar, bij Labbeus t.a.p.p. 180, 181, en in het hoogst naauwkeurige verslag
van het Orleansche Concilie, uitgegeven door d' Achery, Spicileg. T. II p. 670-676. Voorts
Hahn, Geschichte der neu-manichäischen Ketzer, S. 33 f. en de latere schrijvers bij hem
aangehaald.
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ten, en de schrikkelijke strafoefening, over hen ten uitvoer gelegd, ons de latere
inquisitie voor oogen stelt, in twee punten verschilde hetgeen thans plaats had
aanmerkelijk van de latere wijze van regtsvordering. Ten eerste het hoofddoel was
en bleef het terugbrengen der dwalenden tot de kerk; de dwaling werd vervolgd,
geenszins de persoonen der dwalenden; wie van dezen zijne valsche meeningen
afzwoer, voor hem stond de schoot der gemeente open; geen andere straf dan de
schande voor aller oog en oor te bekennen, dat men gedwaald had. Het tweede
punt stond met het eerste in naauw verband: voor de oogen der gansche gemeente
moest de waarheid haren triomf over de dwaling vieren; de vertegenwoordigers van
het Catholijk geloof moesten ten aanhoore van allen de ketterij wederleggen en met
nieuwe gronden de ware leer bevestigen. Lag hierin de oorsprong van het
dusgenaamde ‘bepreken der ketters’, dat in latere handelingen der Inquisitie een
hoofdbedrijf werd, de deelneming des volks zoowel in de kerkelijke als wereldrijke
regtspleging was een der beste eigenschappen van de anders zoo duistere
middeleeuwen. De bisschop toch was geene macht, den lidmaten der kerk door
vreemden van buiten opgedrongen, maar de man hunner keuze uit het midden der
hunnen, over wiens daden en leer allen oordeelen konden en moesten. Was de
koning iets anders, ten minste bij regtsplegingen als de onderhavige? Was hij in
een anderen zin vertegenwoordiger der regterlijke magt dan als de uitdrukking van
het gevoelen, van het oordeel, van de verontwaardiging van allen? Dus ten minste
hebben latere schrijvers de zaak opgevat, wanneer zij vermelden, dat het vonnis
1)
gewezen is door bevel des konings en onder toestemming des ganschen volks .
Maar het was er verre van, dat die algemeene medewerking des volks in het geding
de beschuldigden voor geregtelijke misgrepen zou hebben vrijgewaard of het lot
der veroordeelden zou hebben verzacht. Daartoe was de majesteit der kerk te hoog,
de misdaad der ketterij te afschuwelijk. De toestel

1)

Glaber Rodulphus L. III, c. 8: ‘Regis iussu et universae plebis consensu protinus crematuri.’
Evenzoo de schrijver van het leven van den H. Dirk van Orleans bij Mabillon, Acta S.S.
Benedict. Saec. VI t. I p. 19. Clarius in Chronico bij d' Achery, t. II p. 740. Wij willen echter
niet verzwijgen, dat de meest gelijktijdige schrijvers, Ademar en Johannes Monachus, t.a.p.,
de uitspraak van het vonnis eeniglijk op rekening van koning Robert zetten.
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der regtspleging zelve versmoorde de influisteringen der menschelijkheid. Immers
de misdadige werd voor aller oogen letterlijk buiten de kerk geworpen, het laatste
toevlugtsoord, dat zelfs den gruwelijksten misdadiger voor het zwaard der wet
beveiligde. Buiten de kerk was er voor den veroordeelde de uiterste duisternis,
weening en knarsing der tanden. Een welgeordende staat had zelfs dan over den
ongelukkige zijne beschermende hand moeten uitstrekken. Zoo was het in den
Saksenspiegel bepaald: ban verderft de ziel, maar krenkt niemand aan zijn leven
of zijn regt, zoolang des konings ban er niet op volgt. Hier echter ging in de
buitensporigheid van den bekeeringsijver het dreigen des konings en het geschreeuw
der menigte de uitspraak van het kerkelijke vonnis vooraf. Was er meer noodig om
den veroordeelde het afgrijselijkste lot voor te bereiden, ten minste een even zoo
afgrijselijk als de latere Inquisitie het heeft kunnen uitvinden?
Op het gebeurde te Orleans drukte dan ook de goedkeuring van het algemeen,
ten minste van al wat Fransch was, zijn zegel. Later maakte een auto-da-fe in Spanje
een tijdstip der geschiedenis; in 1022 dagteekende koning Robert de begiftiging
eens kloosters van het jaar, waarop te Orleans de ketters veroordeeld en verbrand
waren. Zoo verdienstelijk was in zijne oogen of in die zijner hovelingen deze daad
1)
van geloof. Het gegeven voorbeeld vond navolging en het vervolgen der ketters
werd gedreven op eene wijze, die sedert bij andere natiën der Fransche natie bij
uitsluiting de klad van wreedheid aanwreef.
Had het vervolgen de ketters uit Italië naar Frankrijk verjaagd, van daar
verspreidden zij zich naar alle zijden, ook in die streken, welke naderhand het
Nederlandsche gebied van Karel V hebben uitgemaakt. In het jaar 1025 vertoonden
zij zich binnen het bisdom van Kamerijk en bepaaldelijk te Atrecht. Een uitvoerig
berigt betrekkelijk de inquisitie, die bisschop Gerhard tegen hen te werk stelde, heeft
onze tijden bereikt. Die oorkonde, onder de oogen des bisschops opgesteld, bevat
de uitvoerige predikatie, waarin de bisschop hoofdstuk voor hoofdstuk de
dwaalleeringen

1)

Glaber Rodulphus L. III. c. 8 ‘Si qui vero postmodum hujus perversitatis sectatores fuere
reperti, simili ultionis vindicta ubique fuerunt perditi.’ - Ademar t.a.p. 181 spreekt insgelijks
van het vervolgen en veroordeelen der ketters in den omtrek van Toulouse.
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der afvalligen wederlegde, en het berigt hoe zij, door zijne rede tot beschaming en
stilzwijgen gebragt, na opentlijke boete met de kerk werden verzoend. De gelukkige
en onbloedige uitslag heeft de meeste latere schrijvers verleid, bisschop Gerhard,
in onderscheiding van de vervolgzieke geestelijken zijner eeuw, voor te stellen als
1)
een toonbeeld van Christelijke gematigdheid . Al wat wij hier hebben aangemerkt,
verhindert ons hun gevoelens te deelen. De zwakheid der ketters was meer dan de
Christelijke zin des Bisschops oorzaak, dat er geen bloed vergoten werd. Eene
nadere beschouwing van den vorm der regtspleging en haren toestel zal ons daarvan
2)
overtuigen .
Reeds de brief, waarmede Gerhard de handelingen van zijne Synode aan een
anderen bisschop - volgens de niet waarschijnlijke gissing van den eersten uitgever,
d'Achery, Regenhard van Luik - toezond, getuigt ten voordeele van onze meening.
Hij verwijt zijnen ambtgenoot, dat deze ketters over de grenzen van zijn gebied heeft
laten ontsnappen. Hij beschuldigt hem, dat zijne inquisitie zich heeft laten misleiden
door de huichelarij der afvalligen, die uit vrees voor de doodstraf den schijn van
godsdienst hadden aangenomen. Daardoor is de menigte geërgerd of verblind, die
3)
thans diegenen voor onschuldig houdt, die na een streng verhoor

1)
2)

3)

Zie b.v. Dom Devienne, Histoire d' Artois P. III p. 57, en Leglay, Cameracum Christianum,
Introduction p. XXV.
De Gesta Concilii Aurelianensis zijn te vinden bij D' Achery, Spicileg. XIII p. 1. sqq. en volgens
deze bij Dom Devienne t.a.p.P. II p. 23 suiv. - Hahn t.a.p. 39-42, die teregt zegt: ‘Uebrigens
scheint bei diesen Sectirern die Häresie nicht tief gewurzelt gewesen zu seyn, da sie sogleich
nach den Ermahnungen und Belehrungen des Bischofs Gerhard sich für überwiesen erklärten.’
‘Quos vero (waarschijnlijk severo) examine discussos audirent, nec causam puniendi inventam.’
Het is hier de plaats op te merken, dat de woorden discutere, discussio, discussor in het Latijn
der middeleeuwen veelvuldig voorkomen en in het verband doorgaans het ketteronderzoek
ook zonder bepaalde redetwist (discussio) uitdrukken. Het is geene discussio argumentorum,
maar eene discussio culpae. Zoo staat in de harde voorwaarden, door Gregorius VII aan
keizer Hendrik te Canossa opgelegd: ‘ad eam diem qua causa ejus legitime discussa
terminaretur.’ Men noemde voorts discussores de ambtenaren, die tot het opsporen der
belastingschuldigen en het invorderen der belastingen uitgezonden werden. Dezelfde heeten
anders Inquisitores et quaestores. Wederkeerig was inquisitio nu en dan gelijkluidend met
census en vectigal. (Zie Ducange voce Discussor, Inquisitor en Inquisitio) Hiermede is niet
gezegd, dat discussio en discutere altijd hetzelfde beteekenen. B.v. tot den zin, welken wij
aan die woorden plegen te hechten, nadert de plaats in den brief van Theodwin, bisschop
van Luik (helft der XI eeuw), bij Mabillon, Analecta, t. IV p. 397 ‘Tunc quippe haeretici
necessario audiendi fuerunt, quando et hae ipsae et hujusmodi quaestiones, utpote quae
nondum ad unguem discussae fuissent, in dubium venire potuerunt, uti per congressum
certaminis pateret, utra pars staret pro defensione veritatis.’ - Wij willen slechts dit zeggen,
dat men zich in de gedenkschriften dezer tijden door den zachteren klank der woorden niet
moet laten misleiden, maar uit het verband beoordeelen of er iets zachters in het werk was
dan de Inquisitie.
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op vrije voeten waren gesteld. Anders had hij, bisschop van Kamerijk, gehandeld.
Hij had de ketters laten vatten, en ook deze hadden in het eerst zich zoo strak
gehouden, dat zelfs de pijnbank hen niet tot bekentenis van schuld had kunnen
1)
brengen . Eerst toen hunne medebeschuldigden - het gebeurde met den monnik
Arefartus te Orleans ligt te versch in het geheugen om niet ergdenkend te zijn - eerst
toen hunne medebeschuldigden tegen hen hadden getuigd, beleden de ketterhoofden
een gedeelte van hun stelsel. En de uitslag van dit onderzoek? De handelingen van
het Concilie van Atrecht, waarvoor de brief als tot inleiding strekt, worden geacht
dien uitslag op te geven.
Ongelukkiglijk staan van oudsher prologen, inleidingen, opdragten en wat dies
meer zij onder het hooge opzigt der kritiek, en met hoeveel regt, mag men aan de
onderhavige geleidebrief proeven! De monnik, die de handelingen van het Concilie
van Atrecht nederschreef (zoo het niet Bisschop Gerhard zelf was), had zeker niet
het doel anderen een les te geven, hoe men op het spoor der ketterij komen moest
en hoe men haar moest uitroeijen; maar hij bedoelde eeniglijk eene eerezuil op te
rigten voor de regtzinnigheid van den kerkvoogd en voor zijne welsprekendheid,
die met den besten uitslag bekroond was.
Wij verschoonen ons van de opgave der lange predikatie des bisschops en zijner
verdediging van de leerstellingen der kerk. Wij willen ons in de vraag geenszins
verdiepen, wie de ketters

1)

‘Renitebant adeo ut nullis suppliciis possent cogi ad confessionem.’ Die supplicia kunnen
opgevat worden van de teregtstellingen van anderen ten voorbeelde der onboetvaardigen;
maar uit het verband schijnt te blijken, dat die supplicia geoefend werden op dezulken, welke
later van hunne dwalingen door het getuigenis hunner aanhangersovertuigd werden. Het is
daarom waarschijnlijk, dat door supplicia de pijnbank moet worden verstaan. Dus wordt het
woord in de Latijnsche tekst der Salische wet gebezigd, b.v. Tit. XLII, § 5, ‘Si servus ad majora
supplicia traditus, confessus non fuerit, qui eum torquebat, ipsum habeat.’ Zie ook §§ 4, 7, 8
et passim. - Scholion 71 ad Adami Bremensis ‘Gesta Hammaburg. L. III bij Pertz, Monumenta
Germ. Hist. Vol. IX (SS. VII) p. 343: diversis primo suppliciis examinati ad ultimum pro Christo
decollati sunt.’
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waren die hij voorhad, en van waar zij hunne beginselen en begrippen hadden
ontleend. Maar wij moeten den vorm der regtspleging opgeven, om haar verband
tot het te dien opzigte destijds heerschende stelsel te doen kennen en te bewijzen,
dat, tegen andere voorwerpen dan de hier voorgestelde, de vervolging van Bisschop
Gerhard niet zoo onbloedig zou zijn afgeloopen.
Die kerkvoogd dan bevond zich te Atrecht in den aanvang van het jaar 1025 of
1026. Atrecht maakte toen nog geen afzonderlijk bisdom uit; die van Kamerijk kwam
daar jaarlijks om de geestelijke aangelegenheden te regelen en de kerkelijke
vierschaar te spannen. Hij vernam, daar zijnde, dat er zich lieden bevonden, die de
leerstellingen der kerk loochenden en hare plegtigheden verzaakten. Aanstonds
beval hij die op te spooren en voor zich te brengen; maar zij, op het vernemen van
de oorzaak waarom zij nagetracht werden, zochten zich uit de voeten te maken.
1)
Vergeefs, openbare ambtenaren namen hen in hechtenis; de bisschop onderwierp
(hen) aan een vlugtig verhoor, en drie dagen bragten zij dien ten gevolge in den
kerker door.
Aan de plechtigheden eener opentlijke teregtstelling ontbrak ondertusschen niets.
Voor den dag der zitting werd een vastendag uitgeschreven. Ten derden dage - het
2)
was een Zondag - begaf zich de bisschop, van zijn aartsdiakenen verzeld, naar
de hoofdkerk. Kruisen en vanen wapperden de plechtige optocht vooruit. Het ‘Heer,
sta op ten gerechte’, de moordkreet der latere autos-da-fé, werd aangeheven. Op
zijn zetel zat Gerhard en regts en links naar ambtsorde de abten, de monniken, de
aartsdiakenen, de overigen. Voor hen werden de beschuldigden gebragt; het volk
moet den achtergrond van het tooneel hebben gevormd; want het eerst rigtte de
kerkvoogd het woord tot de menigte om haar met de zaak, die verhandeld werd,
bekend te maken. Toen werden de

1)
2)

In den tekst worden zij quaestores genoemd. Ik durf niet te bepalen, wat zij eigentlijk zijn
geweest.
N.B. tegen den regel van het Concilie van Tarragona (a. 516), overgenomen in de Canones
Poenitentiales bij d' Achery l.l. XI. 91, Lib. II c. 26: ‘nullus episcoporum aut presbyterorum vel
clericorum die Dominico propositum cujuscumque causae negotium audeat judicare, nisi hoc
tantum ut Deo statuta solemnia peragant.’ Is het een nieuw bewijs, dat de zoogenaamde
synode van Atrecht minder eene teregtzitting dan eene stichtelijke vertooning van
boetvaardigen voor het volk was?
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beschuldigden door hem ondervraagd: ‘wat is uwe leer, uwe wet, uwe eeredienst,
wie zijn de stichters uwer sekte?’ Alsof het afgesproken was, al wat de
aangeklaagden zeiden had weinig om het lijf. Genoeg echter om den bisschop stof
tot eene rede te geven, welke duurde tot den avond - het was in de korte dagen van
Januari - en waaraan de vereischte stoffagie niet ontbrak: weenende toehoorders
en berouwhebbende zondaars, die zich op de borst sloegen. Kortom, de triomf der
kerk was volkomen. Aan het einde van zijn betoog vatte de bisschop al de dwalingen
zijner tegenpartij in een kort begrip samen, stelde daar tegen over de ware leer der
kerk en noodigde de beschuldigden uit, hem die afzweering hunner dwalingen en
de belijdenis des regten geloofs na te zeggen; een tolk vertaalde hun het Latijn, dat
zij niet verstonden. Elk hunner teekende bovendien een zeker geschrift met een
kruis, dat hen, zoo zij volstandig bleven, ten jongsten dage ter behoudenis zou
voorgehouden worden, zoo zij afhoereerden, ter getuigenis tegen hen zou strekken.
En hiermede sprak over allen de Bisschop zijn zegen uit en de plegtigheid liep ter
algemeener voldoening af.
De Inquisitie had hiermede in hare gestrengheid den Nederlandschen bodem
overschreden. Het punt waardoor zij binnendrong is aangewezen: het was Fransch
Vlaanderen; koninklijk en bisschoppelijk gezag hadden of elk afzonderlijk of
gezamentlijk haar den weg gebaand. Maar hoe uitgebreid ook het gezag des
Aartsbisschops van Reims - onder wiens opzigt Kamerijk, Doornik, Therouanne en
Atrecht stonden - in Vlaanderen en Brabant was; welke heerschappij ook de koningen
van Frankrijk als opperleenheeren over het laatste gewest oefenden, een andere
invloed drukte zachter op de overige gewesten. Zoo Frankrijk voor ons als de
geboortegrond der Inquisitie te beschouwen is, het was er nog verre van, dat die
Inquisitie als een kerkelijk stelsel, als eene wel georganiseerde inrichting zou zijn
te beschouwen geweest. Frankrijk zelf had zich door het vervolgen der ketters bij
1)
vreemdelingen in opspraak van bloedgierigheid gebracht . In Frankrijk zelve wa-

1)

Het ging er zoo verre, dat buitengewoone bleekheid iemand in den roep van ketterij en in
gevaar van den brandstapel bragt. Zie Anselmus Canonicus, straks aan te halen. Doch ook
dit was niets nieuws. Hieronymus ad Eutichium Ep. 22 schreef reeds: ‘quam viderunt pallentem
atque tristem, miseram ac Manichaeam vocant.’
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ren niet alle kerkvoogden het eens met de wreede teregtstellingen van Orleans en
de leer van het ketterdooden. De Bisschop van Chalons had in zijn gebied Manichëën
- dit was de geslachtsnaam aller ketters in die dagen - ontdekt; maar hij maakte b.v.
zwarigheid niet in het straffen, zoo hij zeide, van de verleiders der menigte, maar
in het straffen der verleiden zelve. Hij deelde zijne bedenkingen mede aan den
1)
Bisschop van Luik , Wazo, en het is daaraan dat wij een der schoonste
2)
gedenkstukken der elfde eeuw, den brief van Bisschop Wazo, te danken hebben .
De twijfeling zelve van den bisschop van Chalons was een bewijs, dat de
kettermoord van Orleans en de gruwelen, die haar volgden, geen uitvloeisels waren
van eenige geschrevene kerkelijke of wereldlijke regten, maar veeleer alleen
gewettigd door het gebruik, dat twee magtige grondslagen had, de beslissing des
konings en de wil der menigte. Verheugend is het te zien, dat onder de kerkvoogden
de geoorloofdheid van het ombrengen der ketters geen punt van uitgemaakte
zekerheid was, en vereerend is het voor Wazo, dat hij op het voorbeeld van Martin
van Tours, welke weleer zelfs het hoofd van den gedoemden Priscillianus van het
zwaard had willen redden, opentlijk verklaarde, dat de goddelijke wet het ombrengen
der ongeloovigen niet slechts niet toeliet, maar verbood, en dat de bisschoppen het
geestelijke zwaard niet hadden ontvangen om te dooden, maar om levend te maken.
Met Wazo deelt de monnik, die zijn levensbeschrijver was, de eer der
gematigdheid. Had hij, gelijk wij gemeld hebben, den Franschen hunne
bloeddorstigheid verweten, met de gloeijendste verontwaardiging vervult hem eene
gebeurtenis, waardoor Duitschland zich den blaam van Frankrijk verdiend had. Te
Goslar werd in 1052 het voorbeeld van koning Robert den Vroomen en der Vaders
van Orleans gevolgd. De Keizer vierde er het Kersfeest; ketters werden er uit de
gemeenschap der kerke gestoten en de vorst liet hen ophangen. De vorm der straf
was dus nog niet gevestigd; maar had er daarom minder Inquisitie plaats?

1)
2)

Luik behoorde tot eene andere moederkerk dan de Vlaamsche gewesten, tot het Aartsbisdom
Keulen.
Het is de moeite waard het geheele berigt van den kanunnik Anselmus na te lezen bij Pertz,
Monumenta Germ. hist. t. IX (SS. t. VII) f. 226, 227, 228.
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De vergelijking van het gebeurde in 1022 vult aan, hetgeen aan de korte berigten
1)
omtrent de Goslarsche strafoefening ontbreekt . Zooals ginds de koning en de
bisschoppen, zoo was hier nevens de bisschoppen de keizer werkzaam.
Ook hier wordt uitdrukkelijk gemeld, dat het vonnis geveld was bij algemeene
toestemming. Wat de eene gelijktijdige kronijkschrijver op rekening stelt van den
Keizer, schrijft de ander aan hertog Godefried (den Groote of den Oude met den
baard) toe. In allen gevalle was het van de vertegenwoordigers van den Staat of
van den volkswil dat het doodvonnis uitging. Keizer Hendrik was de laatste Duitsche
keizer van dien naam, die den roep van vroomheid achterliet. Godefried, later
Markgraaf des heiligen Rijks, staat bekend als een man, die met een ondernemenden
en weerspannigen geest, met den roem van dapperheid en krijgservaring eene in
het oogloopende en dweepzieke godsdienstigheid paarde. Zijne overige
eigenschappen moesten hem tot den man des volks (maken); de laatste bestemde
hem tot eenen wreeden kettervervolger, waar het te pas kwam blijken te geven van
2)
zijnen ijver voor de kerk . Maar het verhaal van Anselmus

1)

2)

Over de Goslarsche teregtstelling zie Hermannus Contractus ap. Pertz, Vol. VII p. 130, Lambertus Schafnaburg. ibid. p. ., - Anselmus ap. eundem, Vol. IX p. 228 en daaruit Heiniccius,
Antiquitates Goslar. T. 1 p. 57, en Hahn a.a.o.p. 17. De waarheid van het bericht van Anselmus
blijkt uit enkele trekken: ook Herman de Lamme vermeldt als hoofdzakelijk punt van ketterij
der veroordeelden, dat zij het nuttigen van dierlijke spijs voor ongeoorloofd hielden; van eene
andere zijde bewijst Lambert van Aschaffenburg de tegenwoordigheid van vele hooge
geestelijken door te berigten, dat tenzelfden tijde Smed door den aartsbisschop Luitpold van
Maintz tot bisschop van Paderborn werd geordend.
Zoo had hij b v. in een woesten rooftogt de hoofdkerk van Verdun in brand gestoken. Spoedig
voelde hij over die heiligschennis wroeging en deed boete door zich in het openbaar te laten
geesselen. Voor eene groote geldsom kocht hij voorts de vergunning van zich de kruin niet
te laten scheeren en besteedde dat geld aan de herbouw der kerk, waarbij hij in persoon nu
en dan het gemeenste metselaars- of oppermanswerk deed. Zie Lambertus Schafn. bij Pertz
T. V p. 155. Zie over die boete Haeberlin, Speculum juris criminalis p. 11-13. - Bertholdus,
de voortzetter van de kronijk van Herman den Lammen, beschrijft hem dus bij Pertz. T. VI p.
274: ‘Gotefridus dux inter seculares praestantissimus et in recordatione peccatorum suorum
ad compunctionem lacrimarum facillimus, in erogatione elemosinarum largissimus, tam ex
toto rebus et thesauris suis in pauperes et aecclesias dispensatis, ut ferme nudus nudae
crucis bajulus resideret et tam perfecta et lacrimosissima poenitentia alter ex altero effectus
ut hinc ad supercoelestes municipatum curiae feliciter illum emigrasse fas non sit dubitare.’
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voegt eene laatste en hoogst merkwaardige trek bij het verhaal van de Goslarsche
regtspleging. Volgens hem waren eerst de gevangenen aan een lang verhoor
onderworpen geworden en nadat hunne schuld bewezen was, in den ban gedaan.
Dat verhoor had plaats gehad voor de hooge geestelijkheid, en dewijl eene der
hoofdbezwaren tegen de ketters daarin bestond, dat zij alle vleeschspijze
verafschuwden, had men hunne boetvaardigheid op deze proeve gesteld: men had
hun bevolen een hoen te slachten; wie het niet deed, ging ten galge. Wreede keuze!
in volkomene overeenstemming met die, welke vroeger aan gelijke vervolgden te
Monteforte gelaten was, tusschen het aanbidden van het kruis of den dood op den
brandstapel.
Met koelheid, als ware er te Goslar niets gedaan dan hetgeen in den regel was,
berigten de beide kronijkschrijvers, Herman de Lamme en Lambert van
Aschaffenburg, het gebeurde. Te voordeeliger steekt daarbij de ijver af, waarmede
Anselmus die handelwijze bestreed. Merkwaardig is zijne verklaring, omdat zijn
boek opgedragen werd aan Bisschop Anno van Keulen, die vroeger zelf Proost te
Goslar was geweest en een der voornaamste geestelijken van het hof van den
1)
keizer was , te merkwaardiger omdat de toenmalige bisschop van Luik, wiens
kanunnik en voornaamste raadsman Anselmus was, gansch andere gevoelens
huldigde, omdat eene nieuwe ketterij ook te Luik opzien had gebaard en ten haren
opzichte de aanzienlijkste geestelijken tot de uiterste strengheid overhelden. Had
Anselmus een bijzonder doel met zijnen uitval? Was het de laatste plegtige betuiging
eens eerlijken gemoeds tegen de dwaling, welke zijns ondanks de overhand nam?
Waarlijk wij zijn geneigd zulk een opzet te vermoeden. De handelwijze, door Wazo
en zijnen levensbeschrijver aangeprezen, was in de kerk van Luik oud en regtzinnig;
de tegenovergestelde nieuw en van vreemde herkomst. Bisschop Notger, die op
weinig na heilig was verklaard, maar die niettemin voor alle tijden het onovertroffen
voorbeeld eens goeden bestuurders van het Luiksche bis-

1)

Zie Anonymi vita S. Annonis bij Surius t. VI p. 785: ‘Ab Henrico tertio Romanorum Augusto
in palatium assumptus brevi apud eum prae omnibus clericis, qui in foribus palatii excubabant,
primum gratiae et familiaritatis locum obtinet.’
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dom bleef, had evenals Wazo en hij omtrent andersdenkenden gehandeld. Eerst
wanneer zijne buitengemeene welsprekendheid niet toereikte om de dwalenden of
heiligschenners te bekeeren, trof hij hen met den ban. En ziet, wat gebeurde? Alle
deze ondervonden eerlang de wreekende hand des hoogsten Regters; gene vervielen
tot razernij, sommige werden melaatsch; anderen kwamen door onverwacht toeval
plotseling aan hun einde. Derhalve geen wereldlijk zwaard, geen brandstapel, geene
keizerlijke tusschenkomst, geen moordvonnis, goed geheten door de stem des
volks! Al school ook onder dit stelsel een overdreven vertrouwen op de geheimzinnige
krachten der kerk, de menschelijkheid moet dat kinderlijk bijgeloof om den wille der
1)
gevolgen verontschuldigen .
Een woord over de aanleiding, waarbij eene tegenovergestelde meening te Luik
en bij al wat aan het bisdom vast was den boventoon kreeg. De beruchte
avondmaalsstrijd van Berengarius was omstreeks dezen tijd uitgebroken en de
ketter, zelf rijk en geleerd, had bij aanzienlijken en geleerden magtige beschermers
gevonden. De banvloek des Pausen en van herhaalde kerkvergaderingen gleed
magteloos voor zijne voeten neder. Het lijdt geen twijfel, of een groot en uitmuntend
gedeelte der geestelijkheid was meer of minder opentlijk zijne gevoelens toegedaan.
De school van Luik, door Eraclius geplant, door Notger gekoesterd, had onder Wazo
haren wasdom bereikt. Zij was de mededingster geworden van die school van
Chartres, aan wier hoofd eenmaal de hooggevierde Fulbert had geschitterd en
waaraan zij thans de beste scholieren onttrok. Van daar was Adelmannus, die, voor
dezen de vriend van Berengarius, later een zijner eerste bestrijders werd. Nevens
hem had Gozechinus den leerstoel te Luik bekleed, die in zijnen brief aan Walcher,
dat belagchelijk proefstuk van scholastieke redekunstenarij, Berengarius een Apostel
des Satans noemde; daarentegen was ook uit Luik die geestelijke voortgekomen,
die op de kerkvergadering van Vercelli voor den afwezigen en gelasterden
Berengarius moediglijk in de bres sprong; en wat te Luik aan de orde van den dag
was, bleef welligt niet zonder invloed op den primicerius van Metz, Paulinus, en op
den abt Sigfried van Gorze, beide

1)

Zie Fisen, Sancta Legia L. VII p. 158, vergeleken met Gillis d' Orval bij Chapeaville, Gesta
Pontif. t. I p. 220.

R.C. Bakhuizen van den Brink, Studiën en schetsen over vaderlandsche geschiedenis en letteren. Deel 5

272
1)

vrienden en voorstanders van den verketterde . Hoe het zij, het gerucht van
Berengarius' ketterij maakte te Luik reeds vroeg een diepen indruk; naijver van
vroegere mededingers, naijver misschien tusschen de scholen van Chartres en
Tours, verhitte de gemoederen en overdreef de berigten; en de positieve, misschien
zelfs wat al te stoffelijke godgeleerde Berengarius werd daar voorgesteld als geheel
verloren in die Manichesche dweperijen, welke juist toen in Duitschland meer en
meer opspraak begonnen te maken. Ten slotte werd hij er de speelbal der
volksoverlevering en zijne algemeene ruchtbaarheid misvormde hem onder de hand
eens lateren Luikschen kronijkschrijvers tot een heksenmeester, voor wien de zwarte
kunst geene geheimenissen bezat.
Dat Berengarius de buitensporigste dwaalgeest was, ziedaar althans de
onderstelling van welke de brief uitging, door den Luikschen Bisschop Dietwin,
Wazo's opvolger, aan koning Hendrik I van Frankrijk toegezonden. Op het vernemen
van den ijver des vorsten voor de regtgeloovigheid zijner onderdanen, meende de
kerkvoogd het zijne pligt, hem het bijeenroepen eener kerkvergadering te ontraden;
hij betichtte beide, Bisschop Bruno van Angers en Berengarius, als ketters, wier
leerstellingen door de vrome Vaders en onderscheidene kerkvergaderingen met
den ban waren getroffen. Beriep men om zulke dwalingen eene Synode, het had
den schijn alsof men het gezag van deze minachtte; het was dubbelgevaarlijk, omdat
Bisschop Bruno daar zelf zitting zou hebben en niemand dan de Paus dezen kon
afzetten en straffen. Het was beter dat men noch aan Bruno noch aan Berengarius
gehoor verleende en dat, zoo de koning eene vergadering bijeenriep, deze alleenlijk
de bewijzen van het bestaan der ketterij onderzocht. De koning moest zich vooraf
van eene Pauselijke volmagt voorzien om de ketters, den Bisschop Bruno daaronder
begrepen, te verdoemen. Slechts over hunne straf, niet over hunne leer viel te

1)

Vergelijk over deze verschillende betrekkingen van Berengarius: Adelmannus Ep. ad
Berengarium ed. C.A. Schmid, en in Bibliotheca Patrum Lugd. t. XVIII p 438. - Paulinus ad
Berengarium in Martene, Thes. Anecd. Vol. I. p. 196 (vgl. met Bollandus ad Acta SS. 27
Februari p. 688). - Gozechinus in Mabillon, Vet. Anal. IV p. 360-394, inzonderheid p. 383. Berengarius ad Adelmannum in Martene, Thes. Anecd. t. IV p. 109. en in de aanhaling bij
Lessing p. 259 (Lessings schriften, Berl. ausg. B. XII). - Hist. Litter. de France, t. VIII pass. et
p. 220.
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raadplegen. Tot bereiking van dat doel bood hij niet slechts zijne medewerking en
die zijner geestelijken aan, maar ook al den invloed, dien hij op Paus en Keizer
bezat: ‘want,’ eindigde hij, ‘het is noodig, dat aller handen opgeheven zijn tegen een
iegelijk, wiens hand tegen alle is.’
Lessing heeft dezen brief een gansch afschuwelijk stuk werks genoemd, waarbij
alle haren te berge moeten rijzen. Wij willen ons niet al te zeer ergeren. Dietwin was
misschien de man van zijnen tijd meer dan Anselmus, die tot eene vorige, betere
eeuw behoorde; Dietwin handelde onder den invloed van de gisting, welke de leer
van Berengarius onder diens vrienden en bekenden had teweeg gebragt. Dietwin
beschouwde de stellingen van Berengarius niet slechts als de meening eens enkelen
Godgeleerden, maar als eene wijduitgebreide ketterij, die, in verband met andere
dwalingen, alle zedelijkheid ondermijnen moest. Dietwin eindelijk was slechts eene
proeve te meer, welkes geestes de haat der Godgeleerden is. Toch nog hield Lessing
den brief voor eene makelij van latere hand; maar ook hier moeten wij ons tegen
1)
het gevoelen des geleerden mans verklaren . De wakkere

1)

De echtheid van den brief van Dietwin wordt bevestigd door Guilmundus L.I. p. 442 (in Biblioth.
Patrum Lugd. T. XVIII), die niet slechts dien brief aanhaalt - die aanhaling kan uit eene
kantteekening in den tekst zijn geslopen -, maar wiens geheele berigt omtrent Berengarius
geen anderen grondslag heeft dan juist dezen brief. Volgens Lessing had de verdichter niets
anders bedoeld dan de onregtvaardigheid, door koning Hendrik jegens Berengarius gepleegd,
te verontschuldigen. In den tekst hebben wij trachten te bewijzen, dat er tusschen dien brief
van Dietwin en het gedrag des konings geen de minste zamenhang bestond. Bovendien, zoo
verdichtte men niet in de elfde eeuw. Koningen gaf men aan de algemeene afkeuring prijs,
maar, in Gods naam, geene bisschoppen. Hadden geestelijke geregtshoven hun regt in het
vervolgen van ketters overtreden, men verdedigde ze door alles aan den invloed des vorsten
of de onstuimigheid des volks te wijten; vergeefs zien wij naar eene proeve van het
omgekeerde uit, om door het gezag eens aanzienlijken bisschops de geweldenarij eens
konings goed te maken. Wat gold buitendien het gevoelen van een Duitschen bisschop,
zooals Dietwin was, waar de regtsvraag de ordening der Gallicaansche kerk betrof? Hetgeen
echter ten volle de stelling van Lessing wederlegt is dit: dat Dietwins ijver veel minder tegen
Berengarius dan tegen diens magtigen beschermer, bisschop Bruno van Angers, gerigt was.
Neemt, zeggen wij onzen lezers, de proeve: overal komen de namen van Bruno en Berengarius
nevens elkander voor; schrapt intusschen den naam van Bruno uit, en de brief is
onverstaanbaar: schrapt uit dien van Berengarius, en de zamenhang van dit schrijven blijft
in haar geheel. Eindelijk, zou (iemand) later, nadat Lanfranc Berengarius' schrijven te Rome
had laten veroordeelen, terwijl de kerkvergadering van Vercelli aanhangig was, aan
Berengarius stellingen hebben durven opdichten, die aan zijne ketterij ten eenenmale vreemd
gebleken waren? En echter het is tegen deze veel meer dan (tegen) zijn gevoelen omtrent
het avondmaal, dat in den brief gestreden wordt. Voeg er bij, dat de verdichter een
buitengemeene stoutheid aan een buitengewoone onhandigheid moet hebben gepaard.
Koning Hendrik overleed in 1062, Dietwin eerst 13 jaren later. Wie onderschuift ten gevalle
eens overledenen een stuk, dat de levende, aan wien het wordt opgedicht, ieder oogenblik
verloochenen kan? Juist de vele onjuistheden, die in den brief van Dietwin voorkomen, doen
ons vermoeden, dat die geschreven werd, voordat de leer van Berengarius onderzocht was,
in het eerste oogenblik alzoo dat deze opzien baarde. Anders weten wij niet te verklaren, dat
daarin slechts ter loops van den avondmaalsstrijd gerept wordt en dat wij er geene beroeping
in aantreffen op het concilie, zoo niet van Vercelli, dan toch van Rome. Wij stellen dien brief
daarom vroeger dan beide, in de eerste jaren dat Dietwin over Luik den staf voerde, 1048-1050.
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tegenstander van al wat sleur was, de scherpzinnige vernieler van het
geschiedkundig zamenstel van Baronius en de Benedictijnen, liet zich, zonder dat
hij het vermoedde, in hun weefsel verwarren en nam tusschen den brief des
Bisschops en het zoogenaamde Concilie van Parijs een zamenhang aan, die niet
bestaat. Maar zeggen wij eerst, wat er van dit Parijsche Concilie geboekt zij.
Een der latere bestrijders van Berengarius, Durandus Abt van Troarne, die
ongelukkiglijk in de tijdrekening de meest in het oogvallende misslagen begaat,
verhaalt dat koning Hendrik, verontrust door de uitbreiding der ketterij, op raad zijner
geestelijken en edelen een kerkvergadering beriep en derwaarts Berengarius tot
verdediging zijner stellingen uitnoodigde. Berengarius, zegt hij, verscheen niet, en
de bijeenkomst veranderde weldra van een beraadslagend ligchaam in eene
regtbank. De aartsbisschop van Orleans vervulde de rol van aanklager en bragt als
bewijs der misdaad een brief ter tafel, door den gedaagde aan een zijner vertrouwden
geschreven en den briefdrager met geweld ontrukt. Toen de eerwaardige vergadering
- daaronder de koning en vele leken van adel - den brief hoorde voorlezen,
schreeuwde zij het uit van verontwaardiging - niet over de heilige straatroverij des
Bisschops, maar over de gruwelen van ketterij, welke de brief bevatte. Met
algemeene toestemming werd niet slechts de leer veroordeeld, maar ook alle hare
aanhangers. Aan het gansche Fransche volk werd de verpligting opgelegd,
Berengarius en zijne aanhangers in hunne schuilhoeken op te sporen, wanneer zij
onboetvaardig bleven; de geestelijkheid met al den kerkelijken toestel zou daarbij
aanvoerder zijn, en de aldus overvallenen moesten
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zoo lang belegerd worden, totdat zij of op voorwaarde van de leer der kerk te belijden
zich overgegeven, of gevangen genomen hunne halstarrigheid met den dood zouden
geboet hebben. Die gestrengheid wekte schrik, en vele zwoeren kort daarna in het
1)
openbaar hunne dwalingen af .
Een voorspel, zal men zeggen, dier bloedige bedrijven, waarvan eene eeuw later
Aquitanië, Toulouse en Alby, waarvan nog in veel jongeren tijd de Cevennes de
schouwplaatsen zouden worden. Het is zoo: de geest der onverdraagzaamheid
bleef zich ten allen tijde gelijk, maar naar de omstandigheden wisselde hij van kleed
of van vormen. Zoo liep reeds toen de onverdraagzaamheid van Bisschop Dietwin
en van koning Hendrik merkelijk uiteen. Beide wenschten den ondergang der ketters,
maar de bisschop wilde, dat de Paus daarin boven allen zijn gezag oefende, dat de
gansche Christenheid in den persoon des keizers (en) der Bisschoppen daartoe
medewerkte; de koning begreep, dat zijne eigene magt daartoe genoegzaam, dat
hij, hoofd zijner kerk, opperheer zijns volks, daartoe alleen geregtigd was en geen
anderen invloed behoefde te kennen dan den goeden raad van de kerkvoogden en
de aanzienlijken zijns lands. De brief van den bisschop en de handelwijze des
konings staan tot elkander in eene omgekeerde reden.
Bovendien het Concilie te Parijs moge in October 1050 of een jaar later zijn
2)
gehouden , het was, dunkt ons, in openbaren strijd
1)
2)

Durandus Troarnensis, Pars IX p. 437 in Bibl. P., ed. Lugd. p. 437.
Daar men volgens het verhaal van Durandus de bijeenkomst van Parijs bijna gelijktijdig moest
stellen met het Concilie van Vercelli en van het laatste de juiste dagteekening van elders
bekend is, stelde men het eerste insgelijks in October 1050, ongeveer een maand later. De
opmerking van Lessing, tegen de waarheidsliefde van Durandus ingebragt, dat men in dit
geval twee Conciliën, het eene te Rome, het andere te Vercelli bijna gelijktijdig beschreven,
heeft aan te nemen, kan men toestemmen, zonder zijne gevolgtrekking te billijken. Zoo koning
Hendrik Berengarius ongenegen was, hij was even weinig de vriend van Paus Leo en diens
aanmatigingen over de Fransche kerk. Berengarius zegt zelf bij Lessing t.a.p. f 255: ‘Pervenerat
ad me praecipisse Leonem illum ut ego Vercellensi illi conventui, in quo tamen nullam Papae
debebam obedientiam non deessem. Dissuaserant secundum ecclesiastica jura, secundum
quae nullus extra provinciam ad judicium ire cogendus est, personae ecclesiasticae,
dissuaserant amici’. - Over de oneenigheid tusschen koning Hendrik en den Paus ten gevolge
van het te Reims uitgeschreven Concilie, zie Mansi, Concil T. XIX p. 729-730. Opmerkelijk
is het dat onder de bisschoppen, die ondanks den koning op dat Concilie verschenen, wij den
vriend van Berengarius, Bruno van Angers, vermeld vinden. Zelfs indien het Berengarius
ernst was, zooals hij schrijft, zich voor den Paus te stellen, in de hoop daar zijn zaak te winnen,
zou men daarin een nieuwe reden kunnen vinden van 's konings misnoegen tegen hem. Hoe
het zij, twee kerkvergaderingen over dezelfde aangelegenheid, eene in Frankrijk, eene andere
te Rome, als bij mededinging uitgeschreven, hebben in mijne oogen niets tegenstrijdigs. Doch
Berengarius is in zijn verhaal zich zelven niet altoos gelijk gebleven. Terwijl hij in het geschrift,
door Lessing aan het licht gebracht, verzekert, dat zijne reize naar Parijs ondernomen was
om van daar naar Rome te gaan, geeft hij in een brief aan Ascelinus, gedurende of kort na
zijne gevangenschap te Parijs geschreven, te kennen dat hij naar eene vergadering van
bisschoppen op weg was, waardoor men kwalijk de vergadering van Vercelli verstaan kan;
want in dat geval zou hij van de Apostolica Sedes gesproken hebben, terwijl hij tot tweemaal
toe van Episcopi gewag maakt. Zie dien brief aan Ascelinus T. XIX p. 775. Zoo wij dus de
mogelijkheid van een Parijsch Concilie bijna gelijktijdig met dat van Vercelli niet durven
ontkennen, wij kunnen evenzeer aannemen, dat Berengarius, na eerst in verzekerde bewaring
gesteld, vervolgens onder borgtogt ontslagen te zijn, zich voor de zaamgeroepene bisschoppen
niet heeft gesteld. Van eene zamenkomst van bisschoppen omtrent dien tijd spreekt
Berengarius zelf, gelijk hij insgelijks getuigt van de nadeelige berigten omtrent zijne leer, door
de geestelijkheid van Chartres bij den koning ingebragt. (Zie zijnen brief aan Richardus bij
d'Achery, Spicil. T. II. 105.) Eene andere zwarigheid blijft er echter, waarom wij aarzelen het
Concilie van Parijs in 1050 te stellen. In den brief aan Richardus maakt Berengarius melding
van zijne veroordeeling te Vercelli, niet van die te Parijs; hij biedt aan zich bij den koning te
verantwoorden, als ware het daartoe nog tijd; hij beklaagt zich uitsluitend over het hem
afgeperste geld en laat het voorkomen, alsof hij op eene schadevergoeding hoopte door
tusschenkomst zijner vrienden. Daarmede stemt een brief aan den primicerius Paulinus
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met het Pauselijk gezag. Tusschen koning Hendrik en Paus Leo IX heerschte eene
onloochenbare spanning, sedert de laatste binnen de grenzen van het Rijk te Reims
in 1049 eene algemeene

overeen, waarvan wij den vermoedelijken inhoud uit diens antwoord kennen. Hevig had hij
zich in dien brief tegen Paus Leo uitgelaten, en juist daaruit ontleenen wij het bewijs, dat de
brief na de kerkvergadering van Vercelli geschreven is: voor dien toch ware het onredelijk
niet slechts, maar ook onstaatkundig geweest een man te verbitteren, bij wiens gunst men
belang had. Buitendien is die brief blijkbaar geschreven op een tijd, waarop de zaken van
Berengarius een gunstiger vooruitzigt opleverden en hij met een nieuwe verantwoording zich
bezig hield. Uit Durandus kennen wij de bijzonderheid, dat een zijner brieven aan Paulinus
bij het Concilie van Parijs een punt van beschuldiging werd. Was het dezelfde brief als die
waar van Paulinus gewaagt, of een latere? Dit weten wij niet. Maar als het zeker is, dat die
brieven van veel latere dagteekening dan het Concilie van Vercelli zijn moeten, dan is het
ook noodzakelijk het Concilie van Parijs veel later te stellen. En hier komt ons een oude
kronyk, eerst omstreeks twee eeuwen later voltooid, te hulp, die op het jaar 1051 het Concilie
van Parijs en de veroordeeling van Berengarius opgeeft. Het is waar, dat Chronicon Elnonense
is eerst een paar eeuwen later voltooid, maar het had zijne berigten of van Durandus, en dan
moet de kronijkschrijver daar niet anno quinquagesimo tertio maar quinquagesimo primo
gelezen hebben, of het had een anderen zegsman, en dan is het getuigenis van Durandus
niet, zooals Lessing wil, het eenige, waaruit wij het Concilie van Parijs kennen. (Zie diens
kronijk bij Martene, Thesaur. T. III. p. 1396, aangehaald insgelijks door Mansi T. XIX p. 785.)
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kerkvergadering had uitgeschreven. Later, in April 1050, had de Paus een aanzienlijk
lid der Fransche kerk bijna steelsgewijze veroordeeld, en den veroordeelde opnieuw
te Rome te regt geroepen. Die gedaagde was onze Berengarius. Handig genoeg
om van den naijver tusschen Paus en Koning partij te trekken, zoekt hij de Fransche
geestelijkheid in zijn belang te wapenen; hij neemt aan, zijne leer voor Fransche
bisschoppen te verdedigen; hij zoekt vooral de geestelijkheid van Chartres, waar
de school van den algemeen gehuldigden Fulbert nog bloeide, voor zich te winnen.
Dat mislukt; ontmoedigd gaat Berengarius naar Parijs, zelf zegt hij ons, om van den
vorst een vrijgeleide naar Rome te verwerven; maar nu eens beschouwt hij hem als
1)
landsheer, dan als eersten Abt van Tours . Doch ook hier, bij den zwakken zoon
van den onverdraagzamen Robert, zijn zijne vijanden hem voor geweest. Berengarius
wordt in hechtenis genomen en ter bewaring aan een van 's konings edellieden
toevertrouwd, met het doel hem eene geldsom af te persen, grooter dan hij ooit
bijeen gezien had. Wij gelooven van ganscher harte met Lessing aan vorstelijke
baatzucht; wij gelooven evenzeer aan onwaardige en dubbelzinnige gunstelingen;
maar wij gelooven ook, dat zelfs koningen zekere vormen moeten laten gelden
jegens mannen, zoo in het oog vallende als Berengarius. Wat belet ons te
onderstellen, dat de geldsom aan Berengarius zij afgeperst als borgtogt, dat hij zich
stellen zou voor eene aanstaande zamenkomst van Fransche bisschoppen? Zekerlijk
niet Berengarius zelf.
Wij bezitten een brief van Berengarius, waarschijnlijk kort na die hechtenis aan
een zijner tegenstanders geschreven, waarin hij geenszins van zijne voorgenomen
reis naar Rome spreekt, maar

1)

Lessing houdt er voor, dat de uitdrukking van Berengarius: ‘regem Franciae, ecclesiae, cujus
eram clericus, Abbatem’ niets anders zeggen wil dan de afhankelijkheid, waarin de Fransche
kerk in het algemeen van den Landsheer was. Berengarius herhaalt echter die uitdrukking
zoo dikwijls, op zoo verschillende tijden en in zoo verschillende schriften; hij onderscheidt
zelf zoo duidelijk tusschen de twee verschillende betrekkingen (b.v. regis dignitate - abbatis
paternitate), dat wij veel liever Mabillon gelooven (Acta SS. ord. S. Benedicti Saec VI, P. II
Praef. p. XVII): ‘ecclesiae suae nomine Sancti Martini basilicam intelligit, cujus a tempore
Roberti Fortis regis Francorum tertiae stirpis nomen ac dignitatem Abbatis tulerunt.’ Van den
vorst had Berengarius zijn vrijgeleide, van den abt zijne regtvaardiging noodig. (Zie insg.
Staudlen, Archiv. f.a. und n. Kircheng. II B.p. 5.)
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waarin hij, den koning op de beleefdste wijze uit het spel latend, verzekert, dat het
hem thans onmogelijk is voor eene vergadering der bisschoppen, zooals zijn oogmerk
1)
was, zich te verantwoorden . Wat meer is, Berengarius zelf getuigt, dat zijne vrienden
te Tours het, terwijl hij te Parijs gevangen zat, juist op een anderen boeg wendden;
was hij naar Parijs gereisd om bij den koning veiligheid tegen den Paus te verwerven,
deze hoopten, en Berengarius hoopte het met hen, dat de Paus hem thans uit de
klauwen des konings zou verlossen. Doch vergeefs: het Concilie, door den Paus te
Vercelli bijeengeroepen, veroordeelt Berengarius en zijne leer. Is het niet zonderling,
dat Berengarius omstreeks of na dien tijd uit zijne hechtenis vrijkomt, wel tegen
betaling der geëischte som, die ingeval eener veroordeeling altoos goede prijs was,
maar evenwel ontkomt? Zeker is dat zonderling en niet te verklaren, tenzij men onze
onderstelling van naijver tusschen de beide hoogste magten aanneme. Want dat
Berengarius vrij kwam, is onbetwistbaar uit een brief, die als rondgaand schrijven
2)
aan meer dan een schijnt gerigt te zijn . Hij beklaagt zich zelfs op hoogen toon over
het hem door den koning afgeperste geld, over de handelwijze van den Paus op
het Concilie van Vercelli, over de geestelijkheid van Chartres, die den vorst had
misleid; hij besluit met de verzekering, dat hij bereid is alle zijne stellingen en zelfs
het boek van Johannes Scotus, waaruit zijne dwalingen ontleend heet-

1)

2)

Aan Ascelinus, bij Mansi T. XIX p. 775: ‘Aliter scribendum si mihi id liberum vis divina fecisset,
quod quia non fit, scribendum - utcunque - satisfacerem episcopis - ad quos contendebam.
- Et nunc quod apud episcopos agere susceperam, vellem, si mihi tutum fieret, apud vos
agere in audientia quorumcumque, sed non possum - opportunitatem a domino colloquendi
tibi expectans.’ - Het is duidelijk dat Berengarius, hetzij gevangen, hetzij verscholen, zich aan
zulke algemeene bewoordingen hield, opdat zijn schrijven niet onder de oogen des verbitterden
konings zou komen. In het antwoord van Ascelinus wordt evenmin van Berengarius' gevangenis
melding gemaakt. Het is overigens geschreven kort na het Concilie van Vercelli, waarvan
Ascelinus op deze wijze gewaagt: ‘librum Scoti-Vercellis in plenaria Synodo damnatum et te
- propterea macula notatum audivimus.’
De brief aan Richardus bij d' Achery l.c., en de aanvang van een gelijkluidenden aan 's konings
schatmeester bij Mabillon Acta SS. ord. S.B. l.c. Daar Berengarius eene schadevergoeding
vraagt (aliqua munificentia - compenset damnum), daar hij elders zegt, dat hem de koning
‘rebus omnibus exspoliavit’, zijn wij het met Lessing a.a.O.S. 273 eens, dat het een wezenlijk
opgelegde geldstraf, damnum illatum, geene bloote intrekking van voordeelige ambten, lucrum
cessans, geldt.
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ten, te verdedigen voor den koning of wien deze daartoe roepen zal. In eenen brief,
aan zijnen vriend Paulinus geschreven, tastte hij den Paus nog heviger aan, sprak
van de verdediging, waartoe hij zich voorbereidde, en waarschijnlijk van de paarlen,
1)
die hij bij die gelegenheid voor de zwijnen zou werpen . Zoo die brief of een andere,
die dien brief na in den bloede bestond, in de handen van den bisschop van Orleans
of van zijne vijanden geraakt is, wie kan zich verwonderen over de stemming van
2)
eene vergadering, voor welke hij eindelijk zou verhoord worden ? wie over het
wegblijven van Berengarius? wie over het vonnis, dat hem

1)

2)

Zie den brief van Paulinus bij Martene, Anecd. I, 196. Het daarin voorkomende: ‘Quod de
tanta persona sacrilegum dixisti non puto approbandum, quia multa humilitate tanto in ecclesia
culmini est deferendum, etiamsi sit in ejusmodi quippiam non plene elimatum’ - kan wel op
niemand anders dan den Paus slaan. Vergelijk daarmede uit het later geschrift van
Berengarius, bij Lessing p. 256: ‘Haereticum me - voce sacrilega (non enim, miseratione
divina, veridica: verba autem sacerdotis scriptura dicit aut vera aut sacrilega) - pronuntiavit.’
De woorden in denzelfden brief: ‘Rogamus - ne profunditatem scripturarum quibus non oportet,
margaritas scilicet porcis projicias, praeter quod omnibus poscentibus rationem reddere
paratam te exhibeas’, zien er mij uit, alsof zij een weerklank zijn op het schrijven van
Berengarius.
Het andere hoofdbewijs tegen de waarheid van het verhaal van Durandus ontleende Lessing
aan den bisschop van Orleans. Hij merkt aan, dat diezelfde bisschop, welke te Parijs voorkomt
als de beschuldiger, later te Tours op de kerkvergadering veeleer de beschermer van
Berengarius is. Wij hebben de plaats, waar Berengarius van den bisschop (spreekt),
overgelezen; op ons heeft hij niet denzelfden indruk gemaakt als op Lessing. De bisschoppen
van Orleans en Auxerre waren gezamentlijk door de kerkvergadering gemagtigd naar de leer
van Berengarius te vernemen, zonder den grand der zaak te behandelen. Zij zetten de grofste
voorstelling, die van zijne dwaling uitgestrooid was, op den voorgrond; Berengarius loochende
die en vroeg hen naar getuigen tegen hem; die hadden zij niet, en toen volstond Berengarius
met een algemeene verklaring, waaruit strikt genomen slechts dit bleek, dat hij geen Manichëer
of dokeet was. Buitendien, dit verhoor werd gezamentlijk door den bisschop van Auxerre en
dien van Orleans (af)genomen, en hetgeen de een vroeg of zeide kwam gelijkelijk op rekening
van den ander. De algemeenheid der vragen van den bisschop van Orleans bewijst geenszins
zijne onbekendheid met Berengarius; of doet niet nog dagelijks een regter den beschuldigde
vragen, waarop hij zelf het antwoord weet, b.v. of hij niet nogmaals is veroordeeld en waarvoor;
om nu niet van de Inquisitie te spreken, die bij hare vragen er op uit was, dat de gevangene
zichzelven zou beschuldigen. En al ware het zoo, dat de bisschop van Orleans anders
gehandeld had te Parijs, anders te Tours, wat bewijst dit, dan dat de man weerwijs was en
zich naar de omstandigheden schikte, ginds, waar de koning of de meerderheid Berengarius
veroordeeld wenschte, hier, waar de pauselijke legaat zijne vrijspraak of ten minste smoring
zijner zaak begeerde? Zelfs was het voor den bisschop van Orleans, indien hij voor deze
tegen Berengarius te ver gegaan was, een eerlijke aftogt, zoo hij thans eene algemeene
verklaring van den veroordeelde aannam, die als eene herroeping of eene ontkenning van
hetgeen waarvoor hij veroordeeld was kon worden beschouwd.
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trof? Wij mogen dan tenminste niet met Lessing om hare volstrekte
onwaarschijnlijkheid ook de kerkvergadering van Parijs (verwerpen?). Het is mogelijk
dat hij haar eene hoogere beteekenis gegeven (heeft) dan zij had, vooral wanneer
zij onmiddellijk na die van Vercelli gehouden is. Maar een nieuw bewijs voor de
geheimzinnige magt, die Berengarius ondanks zijne veroordeeling staande hield,
vinden wij in de school van Tours, die zich uitbreidde en hare leerlingen alom
verspreidde tot op het oogenblik, dat eene nieuwe kerkvergadering noodig werd.
De kerkvergadering had te Tours zelve plaats; geen koning, geen Fransche
aartsbisschop, maar de schrandere en krachtvolle Hildebrand bestuurde haar als
Pauselijk legaat; en wat vinden wij? Berengarius voor de kerkvergadering, beschermd
door Hildebrand, na eene onbeduidende genoegdoening van alle vervolging
vrijgesproken en gereed om naar Rome te reizen, ten einde onder den invloed zijns
nieuwen beschermers voor denzelfden Paus Leo, die hem had veroordeeld, zich
ten eenenmale vrij te pleiten en zijne vijanden te beschamen. In waarheid, is de
geheimzinnige kracht, waarvan wij repten, iets anders dan de wedstrijd van Pauselijk
en Landsheerlijk oppergezag?
Het is niet de eenige noch de laatste maal, dat wij voor de zoogenaamde ketters
meer veiligheid bij den Pauselijken Stoel dan bij de landsbisschoppen en bij de
landsheeren vinden. Een man als Hildebrand had daarom alleen de heerschappij
over Rome verdiend, omdat niemand waardiger dan hij den rijksregel van het oude
Rome in beoefening bragt: de trotschen te fnuiken. Spaarde hij daarom insgelijks
de zwakken? Wij moeten er ja op antwoorden. De man, die de zaamgezworene
Fransche en Duitsche bisschoppen trotseerde en tegen hen banbliksem op
banbliksem slingerde, schreef elders den regel voor, dat men de uiterste gestrengheid
1)
moest opgeven, waar de menigte in het spel was , regel, welke tot op het laatste,
ten minste in naam, de handelingen der Inquisitie bestuurde. Zoo daarin voor de
lagere geestelijkheid eene uitkomst van straffeloosheid gelegen was, bijal-

1)

‘Nobis dedit in mandatis (dominus Papa), ut quia multitudo est in causa, propter quam
detrahendum est severitati, talibus misericorditer consulamus’. (Siegfried van Maintz bij
Hartzheim, Conc. Germ. III p. 175.)
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dien zij zich niet hardnekkig betoonde, dezelfde man die met onbuigzame
gestrengheid de priesterlijke waardigheid van den smet der zedeloosheid zuiverde,
verhief zijne magtige stem ten voordeele dier ketters zelve, wien het wangedrag der
gewijde orde een steen des aanstoots was geworden. Ook dit geldt ons Vaderland,
zooverre het zijn oude grenzen uitstrekte. ‘Men verzekert ons’, schreef Paus
Gregorius aan den bisschop van Parijs, ‘dat de Kamerijkers eenen man levend
verbrand hebben, die het gewaagd had te zeggen, dat priesters, met ontucht of
simonie besmet, geen missen bedienen mogen en dat niemand hunnen bijstand
moet inroepen. Dat dunkt ons eene verschrikkelijke zaak, en de uiterste gestrengheid
der kanonijke straffen waardig. Zoo het bij nader onderzoek waarheid blijkt, dat zij
hunne snoode handen tot zoo groot eene wreedheid hebben opgeheven, dan begeer
ik, dat gij den daders, zoowel als den medepligtigen van dien gruwel, alle toegang
tot en gemeenschap met de kerk ontzegt’.
De gruwel, die te Kamerijk had plaats gehad, verdiende in allen opzigte de scherpe
veroordeeling des Pausen. De nieuwe bisschop van Kamerijk, Gerard II, had, nog
voor hij door den Paus was verheergewaad, toen hij toevalligerwijze op een zijner
kasteelen, Lambres (bij Douai), zich ophield, vernomen, dat in den omtrek te Scherem
- Esquerchin? - zich een prediker van kettersche leeringen ophield, die vele leerlingen
aanwierf. Hij liet den man voor zich brengen, en daar deze zich gereed betoonde
rekenschap van zijn geloof af te leggen, gebood hij, na eene korte ondervraging,
hem naar Kamerijk te sleepen, waar hij een vergadering van abten en geestelijken
te zamen riep. In het verhoor echter verzekerde de aangeklaagde, dat hij alles
geloofde wat de leer der kerk inhield. De bisschop en zijne bijzitters onderwierpen
hem aan de gewone proeve en noodigden hem uit, met hen het ligchaam des Heeren
te genieten. Maar de gedaagde weigerde dat; hij achtte het, verklaarde hij, voor
ongeoorloofd, het allerheiligste uit de hand te ontvangen van geestelijken, die allen,
de bisschop niet uitgezonderd, met simonie of met de zonde van onbehoorlijke
hebzucht waren besmet. Toen brak de storm los: in hunnen toorn verklaarden de
verzamelde geestelijken den man
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voor een aartsketter en hieven daarmede hunne zitting op. Prijsgegeven aan de
dienaren des bisschops, werd hij naar een stroohut - het is opmerkelijk, dat die soort
van dingen altoos bij de hand waren - voortgesleept en verbrand. Ramirhd - zoo
heette het slachtoffer - ging moedig den dood tegemoet en zond zijne gebeden ten
hemel, tot hem de vlammen verslonden. Het volk hield hem in achting als een
martelaar; het verzamelde met eerbied zijne asch en gebeente, en zijne aanhangers
1)
plantten zich in de sekte der Wevers nog langen tijd na zijnen dood voort .

1)

Zie: Gregorius IX Ep. L. IV 20, apud Mansi T. XX, en Chronicon S. Andreae L. III c. 3, bij Pertz
Vol IX p. 450. Daar de brief van Gregorius, waarin van het feit melding wordt gemaakt, van
den 25 Maart 1077 is, daar bisschop Lutbert, de voorganger van Gerard, eerst in Julij 1076
overleed, daar de bisschop eerst in Mei 1077 naar den Paus ging om genade te verwerven
voor de onkerkelijke wijding, hem door keizer Hendrik IV toegestaan, en eerst op het Concilie
van Autun in September deszelfden jaars in zijne waardigheid wettelijk werd bevestigd, moet
de veroordeeling van Ramirhd hebben plaats gehad, toen de bisschop zelf nog in de ongunst
van den Paus stond en werkelijk als aan simonie schuldig mogt beschouwd worden. Misschien
verbitterde dit de gemoederen tegen den stoutmoedigen ketter. Ook Gregorius droeg aan
Bisschop Gauffroy van Parijs op, de Kamerijkers, Cameracenses, in den ban te doen, alsof
hij den bisschopszetel als ledigstaande hadde beschouwd. Opmerkelijk is de wijze, waarop
Leglay in zijn Cameracum Christianum p. XXIX het gebeurde heeft bewimpeld. Volgens hem
ondervroeg de bisschop den beschuldigde ‘et ordonna qu'on le laissat aller’. De kronijkschrijver
daarentegen verzekert, dat hij hem naar Kamerijk liet slepen: ‘ad Sedem Cameracensem
pertrahi eum jubet, ut ibi super his plenius discuteretur’. Hier werd hij door de vergaderde
abten en geestelijken (ira commoti, zegt onze schrijver) aartsketter verklaard, ‘et ita discessum
est’. Men moet zeer goedwillig zijn om in dit ita discessum est eene vrijlating van den beklaagde
te vinden. Neen, hij werd daardoor onherroepelijk uit de schoot der maatschappij geworpen
en aan den moedwil van den eersten den beste, die de hand tegen hem ophief, prijsgegeven.
De kronijkschrijver schrijft het bedrijf uitdrukkelijk aan de dienaars des bisschops toe en meldt
met geen woord, dat de bisschop hunne handelwijze in het minste zou hebben afgekeurd.
Hoewel Leglay goedgevonden heeft op bisschop Gerard eene lofrede te houden, schoon ten
zijnen voordeele de uitspraak van Gregorius VII zou kunnen aangehaald worden - ‘quod ejus
vita et conversatio multum honesta et laudabilis fuerit’ (Gregorius L. IV ep. 22) -, wij moeten
echter opmerken, dat hetgeen wij van zijne daden weten weinig ten zijnen voordeele getuigt.
Een gruwel b.v. was de wreede moord van Wibertus, die, na vrijwillig eene samenzwering
tegen den bisschop te hebben (geopenbaard?), grootmoedig genoeg was, ondanks de
wreedste pijnigingen de namen der schuldigen te verzwijgen. Ook hier wordt de bisschop
niet uitdrukkelijk als aanstooker genoemd, maar het feit insgelijks aan zijne dienaars geweten;
maar dan moeten wij zeggen, dat de heilige man het ongeluk had verfoeilijke bravos in zijn
dienst te hebben. Zeer verdacht is de wijze, waarop de voortzetter van Baldricus (Gesta Episc.
Camerac. bij Pertz T. VIII p. 498) deze gruwel verontschuldigt: ‘In homicidio itaque quod fit
pro virtute tenenda justitiae testatur Augustinus episcopum non peccasse. Ait enim: occidere
hominem non semper est criminosum, sed malitia et non legibus occidere est criminosum’.
In geen gunstiger daglicht beschouwen wij de handelwijze des bisschops ten opzigte zijner
onderdanen, die hem het toestaan van gemeenteregten hadden afgedwongen. Nadat de
zaak tusschen hem en de gemeente vereffend was, grepen eensklaps zijne edellieden het
zwaard op en vielen den burgers, die niets kwaads vermoedden, op het lijf. Wie niet verslagen
werd, zocht zijn toevlugt in de hoofdkerk, waarin zij belegerd werden. De bisschop was zoo
genadig, niet den aanvallers maar den aangevallenen hunne oproerigheid te vergeven!! Zie
het verhaal bij Thierry, Lettres sur l'histoire de France, Lettre XVI p. 245-246. Het spijt ons,
dat Gerard een Nederlander was, van Aalst geboortig.
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Zoo wij den ijver van Gregorius tegen deze buitensporige regtspleging prijzen, zoo
wij hem huldigen, omdat hij nevens het fnuiken der trotschen het sparen der
onderworpenen verstond, wij huldigen hiermede den Staatsman, de tijden van het
oude gemeenebest waardig, niet den Christelijken bisschop, wien de Godsdienst,
welke hij vertegenwoordigde, den geest van liefde en verdraagzaamheid moest
hebben ingeboezemd. Andere proeven van onverbiddelijke strengheid zoowel als
van welberekende inschikkelijkheid verhinderen ons, dit laatste verhevener beginsel
1)
als drijfveer bij de handelingen van Gregorius te laten gelden . De ketters en de
2)
Paus bewandelden namelijk een eind ver denzelfden weg : den laatsten was het
opregtelijk om de hervorming der Geestelijken en de heiligheid van het Priesterambt
te doen; de eerste stelden eene reine zedelijkheid tot eene hoofdvereischte bij de
verkondigers en bedienaars des Christendoms, en omdat zij die niet aantroffen,
verwierpen zij hun gezag. Hunne aanvallen bereikten niet aanstonds de Pauselijke
hoogheid; zij waren het eerst op de geestelijken van hun kerspel, van hun eigen
bisdom gerigt. Het was een natuurlijk gevolg van dien stand van zaken,

1)

2)

Zie van die strengheid een voorbeeld aangevoerd bij Gieseler, Lehrb. d. Kirchengeschichte
II B. II Abth. S. 10. Eene proeve zijner inschikkelijkheid is zijn gedrag omtrent Gerard van
Kamerijk. Zoodra deze zijn beschermer, Hendrik IV, opgaf en staf en mijter voor de voeten
des Pausen had nedergelegd, ontving deze hem in genade en herstelde hem in zijne
waardigheid.
Bij zijne ijverigste tegenstanders gold immers Gregorius zelf voor eenen ketter. De ketters
hielden staande, dat geen onkuische priester of die met simonie bevlekt is de ware kracht
des bondzegels aan het misbrood kon mededeelen, en Gregorius verbood zulken geestelijken
de mis te bedienen. Vandaar dat Siegbert van Gembloux, de beroemde kroniekschrijver, de
eerstgenoemde ketterij den Paus opdichtte. Zie: Sigebert. Gembl. bij Pertz T. VI p. 363. - Op
het Concilie van Worms bragt de kardinaal Hugo Blancus tegen Gregorius de beschuldiging
in, dat hij eens het gewijde brood ten aanzien van en ondanks zijne kardinalen in het vuur
had geworpen. Zie: Voigt, Hildebrand als Pabst S. 377. - Lamb. Schafn. ad ann. 1074, ap.
Pertz VII. 218.
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dat de geestelijken te onverbiddelijker waren, naarmate zij hunne eigene waardigheid
in grooter gevaar zagen, dat hunne maatregelen tegen de ketters het kenmerk van
eene hartstogt droegen, die aan de beschikkingen van Rome vreemd bleef, dat zij
zelfs er op uit waren de twijfelingen, tegen hunne heiligheid of tegen hunne regten
geopperd, onder den vorm te brengen eener ketterij, door de gansche Christenheid
veroordeeld. Vandaar die overdrijving van enkele leerstellige afwijkingen tot een
geheel stelsel van ongeloof; vandaar dat het eerste gerucht b.v. van de
onregtzinnigheid van Berengarius tot het vermoeden aanwies, dat hij nevens de
leer van Paschasius ook de kinderdoop en de heiligheid des huwelijks verwierp, dat
hij de wezentlijke menschheid van Christus loochende; vandaar dat de Pauselijke
gezanten, met het onderzoek van dergelijke beschuldigingen belast, dikwijls zachter
oordeelden en aan hunne lastgevers een ander berigt overbragten dan de priesters
en geestelijke overheden, wier naaste belangen in het spel waren. Verre zij het van
ons het bestaan eener uitgebreide ketterij te loochenen, die, in opstand tegen alle
geestelijk gezag, ook ten lange leste het Christendom in zijne grondslagen zou
hebben ondermijnd; verre zij het van ons te ontkennen, dat met die ketterij hier en
daar eene onzedelijkheid verbonden was, die aan het ongeloofelijke grensde. Latere
tijden, die der Wederdoopers en van den Boerenkrijg, helderen op hetgeen in de
elfde en twaalfde eeuw plaats had. En hoe kon het anders? Waar de Kerk haar
1)
onderrigt in eene der menigte onverstaanbare taal gaf , waar de geestelijken door
hun voorbeelden onwetenheid en onzedelijkheid predikten, hoe kon het anders, bij
de beperkte kennis en de groote bijgeloovigheid der eeuw, of de afgescheidenen
moesten tot allerlei uitzinnigheid in leer en wandel vervallen? Eens moest de tijd
komen, nadat de heerschzucht der bisschoppen bedwongen en de dienaars der
Kerk aan strenger tucht onderworpen waren, dat ook de Stoel van Rome het
geestelijke

1)

Bekend is het voorbeeld van Eudo of Eon, die zichzelven voor den zoon Gods en den Rechter
over levenden en dooden uitgaf, omdat hij het voornaamwoord Eum in de liturgie: ‘Eum qui
venturus est ad judicandum’ voor zijn eigennaam hield. Een ander voorbeeld levert ons
Guitbertus de vita sua, ed. d'Achery III. 16, waar een dwalende zich met de plaats verdedigde:
Beati eritis, omdat hij eritis en haeretici voor hetzelfde hield.
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zwaard tegen die dwalenden trok, welke onwillens en onwetens tot hare vestiging
hadden medegewerkt. Wat was de vorm van dien nieuwen strijd? De Pauselijke
Inquisitie? ja, maar vergezeld en voorgestaan door nieuw ontstane monnikordes,
die, hoe ook sedert verbasterd in hun beginsel, dit goed en prijzenswaardig hadden,
dat zij zich eene eenvoudigheid en heiligheid van zeden ten regel stelden, zooals
die door de betere onder de ketters werd verlangd, en het zich ten pligt maakten op
eene verstaanbare wijze en met eene welsprekendheid, voor de menigte berekend,
de leer des geloofs en de heiligheid des wandels te prediken.
De toestand intusschen der Roomsche kerk zelve was voor verreweg het grootste
deel oorzaak van de voortplanting der ketterij. De bisschoppen, die herhaaldelijk
den Paus voor ketter, voor overspeler, voor toovenaar scholden, die door den Keizer
hem het beroemde: ‘klim af! klim af!’ toeriepen; de Paus, die op zijnen beurt banvloek
op banvloek tegen de wederspannige bisschoppen slingerde, hen van hunne
waardigheden beroofde en een gewijd graf ontzegde, welken invloed konden beide
op de leeken oefenen? Teregt of te onregt, twee ondeugden vormden als het ware
de slotsom der wederzijdsche verwijten: hebzucht en overspel. De eerste was in
alle hare vormen onder den naam simonie begrepen, naam, waarmede alle hooge
kerkvoogden gebrandmerkt werden, die van den keizer of van wereldlijke vorsten
hunne leenen verheven hadden, of hunne verheffing te danken hadden aan de
gunst, die zij ten hove genoten. Het overspel, de ontucht was de ketterij, welke
volgens zijne vijanden Gregorius tot regel in de Christenheid had verheven, door
de min kuische dan kiesche banden te slaken, welke de geestelijken aan
dubbelzinnige vriendinnen verbond, en vergiffenis te prediken voor enkele
uitspattingen des vleesches, zoo die geene vruchten eens onverwinbaren hartstogts,
maar van de luim des oogenbliks waren. Simonie en overspel, ziedaar het
voorwendsel, misschien de reden, waarom de ketters, inzonderheid van de twaalfde
eeuw, tegen hunne geestelijken opstonden, aan dezen opbrengsten en
leenverpligting, aan genen het regt ontzegden de waarteekenen des Christendoms
uit te reiken. Terwijl de oorlog van het heergewijde op het hevigst brandde, sluimerde
niet alleen de liefde
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eenen bijna doodslaap, maar zelfs het kerkelijk leerstelsel bleef aan allerlei
afwijkingen ten prooi. De kerkvergaderingen hielden zich bezig met het regt van
Paus en Keizer te ontleden, de uitgestrektheid en het vermogen van den kerkelijken
ban te bepalen: de leer zelf bleef aan de orde van den dag, totdat hunne Heiligheden
tijd zouden hebben daarover te beslissen. De straffeloosheid van Berengarius, de
voortplanting der meest uiteenloopende gevoelens omtrent het Avondmaal, gepaard
met het buitensporigste bijgeloof omtrent de kracht dier geheimenis, zijn daarvan
het bewijs.
Over het geheel is het streven der kerkelijke geschiedschrijvers daarheen gerigt
geweest, eene leerstellige eenheid te vinden tusschen de verschillende sekten, die
in de elfde en twaalfde eeuw het hoofd verhieven. Eene verwantschap van vele dier
ketterijen willen wij niet ontkennen; het indringen, de voortplanting van een
Manicheesch beginsel, het is tot in de laatste dagen met evenveel geleerdheid als
scherpzinnigheid betoogd; wij willen niets daartegen inbrengen, veel minder dat
gevoelen onderzoeken, maar slechts waarschuwen, omdat men zelfs tegen
gelijktijdige berigten niet genoeg op zijne hoede zijn kan. Men neme de proeve met
het antwoord op enkele vragen te verlangen. Welke was volgens gelijktijdige
schrijvers de meening der ketters omtrent het Oude Testament? Wij vinden over
het geheel, dat zij dit verwierpen en zelfs van het Nieuwe slechts enkele schriften
aannamen. Maar hoe strookt daarmede, dat leken uit het midden dier ketters b.v.
het geheele boek Job van buiten kenden en uit den Prediker hunne leerstellingen
verdedigden? Wat was hunne meening omtrent het voeren van het zwaard? Alle
doodslag was hun verboden, zelfs het slachten van dieren. Maar hoe strooken
daarmede het gewapender hand optreden van sommigen? hoe de bezweringen
tegen het leven hunner vijanden, welke zij niet opentlijk durfden aanranden? Hun
wandel, niets was gruwelijker door buitensporigheid, niets verregaander in ontucht,
niets verleidelijker door schijnheiligheid. Maar hoe komt, dat de beide schrijvers,
die, uit hun midden uitgegaan, later hunne openbare tegenstanders werden,
Reinerius en Bonacursus, met geen woord de zware beschuldigingen, tegen hen
ingebragt, bevestigen? Terwijl eindelijk
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de schrijvers van den tijd vol zijn van berigten omtrent geheime genootschappen,
omtrent een soort van Paus, die aan aller hoofd stond, omtrent eene strikte
trapsgewijs ingerigte verdeeling der waardigheden, hoe komt, dat de historische
berigten niets weten aan te wijzen dan hunne onderlinge tweespalt?
Het antwoord op die vragen is eenvoudig. Terwijl voor de Kerk de leer als
geschreven letter vaststond en in wezen bleef, wisten zelfs de bestrijders der ketters
geene eigentlijke schriften, geene belijdenis huns geloofs, geene echte uiteenzetting
hunner leerstellingen te ontdekken. Liever, zoo iets bestond niet, omdat de ketters
slechts overeenkwamen in wat zij loochenden, het gezag der Kerk. Zoo ons
Berengarius niet uit zijne eigene schriften bekend ware geworden, zoo hij zich zelven
niet schriftelijk had verdedigd, en uittreksels uit zijne boeken door zijnen bittersten
vijand, Lanfranc, waren opgenomen geworden, dan zouden wij den spitsvondigen
scholastiek en den geleerden kanunnik van Tours onder de zoogenaamde Manicheën
hebben moeten rekenen, op het getuigenis af van Dietwin, van Gozechin, van
Guitmundus, alle zijne tijdgenooten. Wij hebben uit het reeds verhaalde een ander
voorbeeld gereed. De ketters, waarmede wij aanstonds de regtzinnige geestelijkheid
in strijd zullen zien, heetten volgens achtenswaardige getuigen elders Manicheën,
Catharen, maar hier en daar Wevers, een naam, dien wij reeds aantroffen in verband
met het verbranden van Ramirhd te Kamerijk. Indien hij de stichter der Wevers was,
zoo zij dan niet roem konden dragen op hunne afkomst, er kleefde ten minste geene
smet op hunne geboorte. Maar hier zij het vergund, eene schrede verder te gaan.
Hoe schaarscher de bewijzen worden voor een leerstellig verband tusschen de
verschillende sekten en de namen die zij tot opschrift hebben, des te waarschijnlijker
wordt, dat de omstandigheden nu eens hoofden en zinnen verdeeld, dan weder op
de grilligste wijze tot één zullen hebben gebragt. Terwijl de kerkvergaderingen hare
staatkundige stelsels inkleedden in de vormen van ketterij of regtzinnigheid, wat
belet ons te gelooven, dat in een tijd, waarin de hoogste kerkelijke waardigheden
betwist werden of betwist waren, waarin de geest der eeuw de menigte aanstookte
om hunne gemeentebrieven te veroveren, waarin die beweging
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eerst en vooral merkbaar werd in de steden, aan het bisschoppelijk gezag
onderworpen, de staatkunde aan de ketterij zou deel hebben gehad? Wij zullen er
straks op terug komen.
Voor het oogenblik zij het gezegde genoeg om ons te verontschuldigden, wanneer
wij verklaren niet te weten, welke ketters wij voorhebben in diegenen, welke de
geschiedenis van Trier ons in het begin dezer eeuw oplevert. Wij vinden ze te Ivoix,
thans Carignan in Frankrijk, departement der Ardennes, vroeger onder het stift van
Trier gelegen en later een der aanzienlijke grensplaatsen der Nederlanden, zooals
die zich onder het bestuur van Karel V uitstrekten. Wij hebben met eene
1)
bisschoppelijke regtspleging, met eene inquisitie te doen . Het is de eerste, die,
zoover de geheugenis reikt, in het Duitsche gedeelte van ons Vaderland plaats had.
Wij mogen het verhaal te uitvoeriger mededeelen, omdat het waardiglijk tegen de
Fransche geweldenarij mag overgesteld worden, omdat het den bisschop, die daarbij
voorzat, vereert, omdat het bewijst, dat ten minste de leer van Dietwin niet algemeen
in de praktijk was overgegaan.
Wij hebben het reeds gezegd: wij weten niet wat soort van ketters wij voorhebben.
De Jezuit Brower heeft er Berengarianen van gemaakt; de jongste uitgevers
2)
aanhangers van Tanchelijn, beide met even veel regt, d.i. met geheel geen . Al wat
3)
wij kunnen gissen is dit, dat zij van elders in het bisdom waren binnengedrongen .
Wat de geschiedschrijvers verzekeren is, dat zij de

1)

2)

3)

De woorden inquirere en discutere komen afwisselend in het verhaal dezer regtspleging voor.
Gesta Trev. ed. Wyttenbach et Mueller, V.I.p. 186: ‘Quos dum discuteret et regula christiani
dogmatis imbueret, Hamilricus fuga lapsus est’. Men merke op dat de woorden ‘et regula
christiani dogmatis imbueret’ in vele HSS. ontbreken en in den zin misplaatst zijn. - p. 188:
‘Inquisitus autem et alter’.
Browerus Annal. Trev. L. XIII c. 21 sqq., T. II. p. 8, 9. Maar de man gevoelde, dat zijn verhaal
geen steek hield en verzweeg daarom, ad majorem Dei gloriam, dat een hoofdpunt hunner
ketterij de bejaarde doop was. Slechts vijanden, slechts een onbepaald gerucht dichtte aan
Berengarius een gelijk gevoelen op: de kerk beschouwde hem nimmer in dat licht. Wyttenbach
en Müller vermoeden, dat de ketters Tanchelmisten waren; maar nergens is uitdrukkelijk
gezegd, dat Tanchelyn de kinderdoop verwierp. Er bestaat voor hunne gissing geene andere
grond dan de gelijktijdigheid van Tanchelyn en de Triersche ketters.
o

o

Ik gis dat 1 omdat de ketterij uitbrak op een meer afgelegene grensplaats, 2 om het berigt
der Gesta Trevirorum zelve. Een der kettersche geestelijken droeg twee namen: ‘Dominicus
Guilielmus - ob hujus nequitiae infamium obumbrandam duobus vocabatur nominibus’ - zegt
onze schrijver; maar de eene naam is Romaansch, de andere Teutonisch. Is het niet
waarschijnlijker te denken, dat de man, van vreemden oorsprong, in een Duitsch stift een
Duitschen naam hebbe aangenomen?
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wezentlijke tegenwoordigheid van Christus in het avondmaal en de kinderdoop
verwierpen. Nog vele ketterijen weet de schrijver, dien wij volgen, van hen te
vertellen; maar hij wil het niet, om zich niet te bezondigen. De kinderachtigheid van
Herodotus is de kinderachtigheid van alle tijden; wat de schrijver verzwijgt, zijn
waarschijnlijk gruwelijke geheimenissen der zwarte kunst, die de nacht bedekte, en
die hunnerzijds den nacht noodig hadden, opdat onwezenlijke schaduwen den schijn
zouden krijgen van wezenlijke gestalten. Twee leeken, twee geestelijken werden,
als besmet met die ketterij, bij den bisschop aangebragt, in hechtenis genomen en
ondervraagd. Van den bisschop zelven, Bruno, weten wij geen kwaads te zeggen;
hij had eenen Jood tot lijfarts en dat was een bewijs van zijne verdraagzaamheid,
wanneer men in aanmerking neemt, dat de Jooden, talrijk in Trier, onlangs heftig
vervolgd waren en dat zijn voorlaatste voorganger, zooals geloofd werd, door de
1)
tooverkunsten van die natie om het leven was gekomen . Maar wat ook de meening
van Bruno zij geweest, de beschuldigden werden voor eene vergadering gedaagd,
waar hen de Bisschop bepreekte en op twee punten de leer der kerk staafde: de
bovennatuurlijke verandering in het Avondmaal en de kinderdoop. De leeken zoowel
als de geestelijken stonden daar te regt; van de eerste ontkwam de één, de ander
zwoer zijne dwaling op de overblijfselen der heiligen af. Van de geestelijken hield
de een zijne stellingen vol; ‘hij worde ontwijd en verdoemd’, schreeuwden de bijzitters,
‘hij zij u als de heiden en de tollenaar!’ De menigte liep toe om de uitvoering van
dat vonnis te zien, en ziet - de veroordeelde ontkwam in het gedrang. Hoe? door
wien? Wij weten het niet. Had hij er vele en talrijke aanhangers en vrienden? Wij
durven de waarde van 's Bisschops verdraagzaamheid niet verminderen; wij nemen
slechts aanteekening van den invloed der menigte bij dergelijke regtsplegingen. Hij
werd bij verstek veroordeeld, want - schrijft de Jezuit Bro-

1)

Zie daarover: Gesta Trevirorum l.c.p. 155 et cap. LXVI p. 176-180, coll. p. 180, 181.
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wer, zonder het te willen, met de woorden van den Evangelist Lucas omtrent het
oproer van Efeze - de vergadering was verward. Durandus, de andere geestelijke
- zijn naam spreekt voor zijne Fransche afkomst - hield tegen zijne aanbrengers verspieders had ik moeten zeggen, omdat zij in de vergaderingen der ketters
heimelijk waren binnengedrongen - staande, dat hunne beschuldiging valsch was.
Hij bood aan, zich tot de uiterste proeve te laten veroordeelen. Allen waren daarmede
tevreden. Durandus zegde de mis op, en deelde het allerheiligste.
‘Zoo gij het niet voor het ware ligchaam Christi houdt, in de naam van al wat heilig
is, neem het niet; zoo gij het vleesch en bloed Christi belijdt met de algemeene Kerk,
neem het’, sprak de bisschop plegtiglijk - en Durandus nam en at. Maar God was
jegens hem lankmoedig; in den uitersten nood riep hij Hem aan om hem uit den
strik des doods te verlossen; zijne bede werd verhoord en geen verpletterende dood
volgde op zijne bediening. Later echter keerde hij tot zijn dwaalleer terug, en op
heeter daad in overspel betrapt, boette hij, volgens Duitsch regt, dat wanbedrijf met
1)
zijn leven .
Niet veel in plaats, niet veel in tijd en nog minder in vorm van regtspleging
verschilde een ander kettergeregt, waarvan wij met een enkel woord moeten
2)
gewagen. Het had plaats in 1120 te Soissons, een bisschopszetel niet ver van
onze grenzen verwijderd, met onze eigene bisdommen - die van Kamerijk, Atrecht,
Therouanne en Doornik - nauw verwant en als deze aan den aartsbisschop van
Reims onderhoorig. De ketters, welke het gold, wa-

1)

2)

Ons verhaal is ontleend uit dat van den tijdgenoot en ooggetuige in de Gesta Trevirorum,
Cap. LXVIII l.c. 186-189. Wij kennen geen ander verhaal. Intusschen lezen wij bij de Thou in
zijne voorrede: ‘Cum anno S. CIƆLX (V.L. CIƆCX) quidam ex Berengarii Archidiaconi
sectatoribus illius doctrinam in Eburonibus, Atuaticis et aliis Belgii populis disseminarunt,
Bruno Trevirensium Archiepiscopus eos diocesi sua expellere satis habuit, ceterum cruore
abstinuit’. Waaruit had hij dit overigens onjuiste berigt? Toen hij zijn opdragt aan Hendrik IV
schreef, waren de Gesta Trevirorum (eerst uitgegeven door d'Achery in 1675) nog ongedrukt.
Guibertus de vita sua, ed. d'Achery p. 519 sqq. Wij kunnen, schoon Guibertus het niet opgeeft,
dat jaartal als zeker stellen, omdat volgens dien schrijver na den afloop van het onderzoek
de bisschop van Soissons, Lisiard, zich naar de kerkvergadering van Beauvais begaf. Die
kerkvergadering nu, waarbij Lisiardus uitdrukkelijk als tegenwoordig vermeld wordt, had in
October 1120 plaats. (Zie Mansi, Coll. Concil. T. XXI p. 259.)
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ren ongeletterde leeken, maar alles wat vroeger en later op rekening van de
Manicheën gezet werd, wordt hun door Guibertus, die het onderzoek beschreef en
zelf daarbij was tegenwoordig geweest, toegeschreven, zelfs ontuchtige
nachtvergaderingen en toovermiddelen, uit de asch van pasgeboren en verbrande
1)
kinderen toebereid . Schoon de ketters in den graaf van Soissons een beschermer
vonden, werden zij gevat en voor den Bisschop gebragt. Deze begon met te spreken
van het kwade gerucht, waarin zij bij hunne naburen stonden als ketters, en van
hunne geheime bijeenkomsten. De laatste ontkenden zij niet, natuurlijk zonder het
kwaad, daarin, zoo men voorgaf, gepleegd, toe te stemmen; doch op alle punten
van leer, hun voorgelegd, gaven zij een Christelijk en regtzinnig antwoord. De
Bisschop droeg aan Guibertus op, hen heimelijk te ondervragen en vooral achter
de waarheid te komen van hunne meening omtrent den doop. Hun eerste antwoord
was voldoende; maar Guibertus, met een slimheid den ketterzoeker waardig, kleedde
zijne vraag dus in: ‘Wat meent gij dan omtrent dezulke, die op het geloof eens anders
worden gedoopt?’ ‘In Gods naam,’ riepen de aangeklaagden, ‘vraag ons zoo niet
uit! wij gelooven alles wat en evenzoo als gij het zegt.’ Vergeefsche uitvlugt;
Guibertus dacht aan het versje, dat men den Priscillianisten op rekening plag te
zetten:
Houd uw geheim bedekt en schuw den meineed niet, en in die onderstelling
bewoog hij den Bisschop, de gevangenen, waartegen zich twee getuigen hadden
2)
opgedaan , aan den waterproef te onderwerpen. Dit geschiedde; de Bisschop las
de mis en deelde hun het gewijde brood uit; daarna werden de gevangenen, twee
in getal, naar eene openbare plaats geleid en ten aanschouwen eener tallooze
menigte, voor welke zij nogmaals eerst met eede hunne onschuld hadden betuigd,
in een groote kuip waters gedompeld. De eene der ongelukkigen dreef boven; het
Godsoor-

1)

2)

Men merke hierbij op, dat dit geloof aan dergelijke tooverdranken, waardoor de zielen voor
altijd in de magt des duivels vervielen, zamenhing met de meening, reeds in vroegere eeuwen
levendig en waarvan later de Inquisitie ijverig partij trok, dat sommige ketterijen, voornamelijk
de Manichesche, alle kans van bekeering buitensloten.
Guibertus l.l.: ‘Dixi ad Episcopum: Quoniam testes absunt, qui eos talia dogmatizantes
audierunt, coepto eos addicite judicio’. Vervolgens noemt hij twee getuigen op. Het schijnt
dus ontegenzeggelijk, dat men, in de plaats van absunt, adsunt lezen moet.
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deel had tegen hem beslist; de ander, verschrikt, beleed zijne ketterij, maar weigerde
boete te doen. Twee hunner geloofsgenooten werden op de regtsplaats zelve in
hechtenis genomen en alle opnieuw in den kerker geworpen; want Bisschop Lisiardus
en Guibert vertrokken naar de kerkvergadering van Beauvais om daar de
bisschoppen en den Pauselijken legaat te raadplegen, hoe met de overtuigde ketters
te handelen. Het volk vreesde, dat de geestelijken te zachtzinnig zouden zijn;
gedurende de afwezigheid des bisschops brak de menigte de kerker open en wierp
ze allen op eenen buiten de stad opgerigten brandstapel. ‘Een rechtvaardige ijver
Gods had tegen hen het volk bewogen’, met deze woorden eindigt Guibertus zijn
verhaal, en zij zouden ons voor den man doen huiveren, indien zijne uitdrukking
niet de gewone uitdrukking van den tijd ware en dat helaas! hoe langer hoe meer
werd.
(Caetera desunt).
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Gnaphaeus' verhaal van het proces van Jan de Backer.
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Gnaphaeus' verhaal van het proces van Jan de Backer. (1850).
In het vorige artikel gaven wij alles uit, wat in Bakhuizen van den Brink's nalatenschap
betrekking heeft op de geschiedenis der Inquisitie. Met ééne uitzondering echter.
Terwijl de fragmenten het verhaal van de geschiedenis der Inquisitie niet verder
brengen dan tot de vroege middeleeuwen, staat daarnaast, geheel op zich zelf, een
ander fragment, dat zich bezig houdt met het proces van Jan de Backer. Dit stuk
was natuurlijk niet te verbinden met het verhaal der gebeurtenissen, die eeuwen
vroeger hadden plaats gehad, al had het betrekking op hetzelfde onderwerp. Maar
ook op zich zelf scheen het fragment ons voor publicatie in zijn geheel niet geschikt.
Het handelt zeer uitvoerig over de inrichting der rechtbank, voor wie het proces
gevoerd werd, over de competentie der rechters, de procesregels enz. enz.; maar
het brengt de bespreking van geen dezer onderwerpen ten einde, en laat ons ten
slotte zitten midden in de questies. Maar één fragment uit het opstel, op zich zelf
een goed geheel vormend, op zich zelf piquant en aantrekkelijk, scheen ons voor
mededeeling geschikt, zelfs bijzonder geschikt: het is de hierachter afgedrukte
bespreking van Gnaphaeus' opstel over het bekende proces. Wij vertrouwen, dat
dit fragment, gelicht uit het verband van het onvoltooide stuk, de aandacht zal
trekken, die het ten volle verdient.
Toevallig weten wij nauwkeurig, wanneer Bakhuizen van den Brink zich met het
1)
schrijven van dit stuk heeft bezig gehouden: in een brief van 25 October 1850
schrijft hij toch aan zijn vriend Millies het volgende: ‘Over uw Hollandschen martelaar
Jan Pistorius of De Bakker heeft Ds. Reudler een artikel geschreven in het tijdschrift
van Nieuwenhuis en Schultz Jacobi. Behelst dat artikel meer dan wij uit Gnapheus
leeren? Waarschijnlijk: ten minste ik hoop het. Wat de brave man geloofd of gemeend
heeft, zijne laatste woorden enz., dit alles kan mij

1)

Briefwisseling p. 302.
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voor het oogenblik minder schelen; het is mij vooral te doen, om den vorm van zijn
regtsgeding en regtspleging naauwkeurig te kennen. Ik heb dat noodig voor eene
geschiedenis der Inquisitie in de Nederlanden.... Ik ben zeker, dat dit stuk, hetzij als
gedeelte des geheelen werks, hetzij als afzonderlijke brochure, uw eigendom is.
Hier is het niet te vinden, en ik heb er belang bij. Zend het mij dus s.v.p. per eerste
gelegenheid over de post of per diligence in zijn compactsten vorm.’
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Jan de Backer.
Het werkje van Willem de Volder (Gnaphaeus), door Jac. Revius in 1648 uitgegeven,
blijft een der beste bronnen, om het karakter der Inquisitie gedurende haar eerste
tijdperk in de Nederlanden te leeren kennen. Maar het is noodig, de strekking van
dat geschrift en de mate van vertrouwen, welke het verdient, te bepalen om het
gebruik te rechtvaardigen, dat wij voor onze schets daarvan zullen maken.
De Volder was hetgeen men een humanist heet: verwant aan de school van
Erasmus, Reuchlin en Melanchthon, zoet op Latijnsche geleerdheid en als zoodanig
vijand van de middeleeuwsche schoolschheid, van de canonisten en de
regtsgeleerden uit de school van Bartholo, maar bovenal van die dweepzieke
monniken, die ten spijt van den beteren toon, door de wetenschap aangeslagen,
met hunne onbeschoft- en ongerijmdheden der menigte de ooren volschreeuwden.
Bij herhaling was hem een aanval op het monnikenwezen op gevangenis en de
onaangenaamheden eens geloofsonderzoeks te staan gekomen. Gematigder of
bespraakter of smijdiger dan zijn medegevangene Jan de Backer, ontging hij diens
lot, en ter zijner genezing wendden zijne regters de homoeopathie van dien tijd aan:
zij deden hem drie maanden lang op bier en brood in een klooster opgesloten
houden.
Het was in de gevangenis, dat hij inzonderheid met De Backer in nadere aanraking
was gekomen. Diens regters waren de zijne geweest: beiden stond een gelijk lot te
duchten; beide deelden hetzelfde nare verblijf, slechts een dun houten beschot
scheidde hen. Door dit beschot deelde De Backer aan Gnaphaeus alles mede, wat
hem in het verhoor voor zijne regters wedervaren was, en deze schreef in het geheim
alles op. Vier jaren later bestemde hij zijne aanteekeningen voor de drukpers. Hij
verdeelde zijn geschrift in vier deelen: het eerste bevatte het leven van Jan de
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Backer tot op zijne gevangenis en strekte als ter inleiding tot het geheel. Het derde,
in vier onderdeden verdeeld, behelsde de onderscheidene verhooren, door den
martelaar ondergaan; drie daarvan worden voorgesteld als gehouden voor den
Inquisiteur Nicolaas van Bergen en zijne bijzitters; bij het vierde was het hoofd van
den Grooten Raad van Mechelen, Meester Joost Lauwerens, voorzitter. Het laatste
gedeelte van zijn werkje eindelijk bevatte de geschiedenis van de laatste dagen en
van den marteldood van den eersten geloofsgetuige uit de Hervormden in Nederland.
Het derde gedeelte is het uitvoerigste van het werkje; daarna volgt in uitgebreidheid
het tweede, waarvan wij met voordacht nog niet gewaagden. Gnaphaeus treedt hier
zelf als schrijver in zijne eigene persoon op; het is eene verdediging van het huwelijk
der geestelijken, eene bestrijding van de instelling der Roomsche kerk, die den echt
aan zijne bedienaars had ontzegd. Volgens De Volder was dit stuk opgesteld, toen
hij de gevangenneming van De Backer had vernomen, drie dagen voordat zich voor
hemzelven de poort van den kerker opende. Het was voor de regters van De Backer
bestemd, om te bewijzen, dat diens zaak regtvaardig, houdbaar, triomfantelijk was.
Zoo echter De Volders arbeid een pleidooi moet heeten, heeft het er weinig den
vorm van. Het gelijkt veel meer naar een dier rhetorische schoolopstellen van dien
aard, als waarmede de Haagsche rector zijne leerlingen oefende, hoe zij Sylla
moesten aanraden om als ambteloos burger een gat in den dag te slapen. Het opstel
met één woord heeft tijdelijk noch plaatselijk op Jan de Backer betrekking; het kan
dienen voor alle geestelijken, die huwen wilden, van Jovi(nianus) en Vigilantius tot
1)
op den Posenschen Cze(rski) toe. Het betoog steunt op geen anderen grondslag
dan op dien der Heilige Schrift. Wij zeggen het niet in zijn nadeel; maar men zal
toegeven, dat, om doel te treffen, de steller zich op hetzelfde terrein met de regters
had moeten begeven, of van een punt uitgaan, dat voor beide partijen onbetwistbaar
was. De Volder begint met de schepping der vrouw volgens Genesis, en behandelt
vervolgens de leer van Christus en Paulus, om te bewijzen, dat door hen het al of
niet huwen aan het

1)

Johan Czerski, een priester in Posen, was in 1844 wegens verbreking van het coelibaat
veroordeeld. (U.)
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geweten der geloovigen was overgelaten, en dat de kuischheid, waarop zij
aandrongen, die kuischheid des harten was, welke juist onder het gebod der
Roomsche kerk het meeste leed; wij vinden een woord over de redenen, die Jan
de Backer zoowel als ieder ander bewogen konden hebben in den echt te treden,
een woord over het verpligtende van den priesterlijken eed, een misplaatsten uitval
tegen de geloften van armoede en gehoorzaamheid, eene vermaning om desnoods
den gevangene te ontwijden, maar toch nimmer zijn lijf en leden aan de woede der
vijanden prijs te geven.
Wij ontkennen geenszins, dat het verdedigschrift van De Volder vol is van gezond
verstand: wat den vorm betreft, het blijkt dat de schrijver zijne Romeinsche schrijvers,
in het bijzonder Horatius, in het hoofd had; maar hij was noch god- noch
regtsgeleerde genoeg, om in deze zaak als voorspraak op te treden. Zoo hij voor
zijn client den inquisiteur in het verschiet zag, hij had zich met meer schoolsche
spitsvondigheden moeten wapenen, om een man als Ruwaard Tapper te overtuigen.
Zoo hij zich het naast rigtte tot het Hof van Holland, er was dieper indringen, zoowel
in het kanonijke regt als in den vorm van regtspleging, een onderzoek b.v. naar de
geldigheid der getuigen, naar de bevoegdheid der regters enz. noodig geweest, om
bij een raadsheer als Bucho Aytta te slagen. Wij stellen deze dubbele mogelijkheid,
om de ongerijmdheid of ontoepasselijkheid van het pleidooi van Gnaphaeus te meer
in het licht te stellen. Jan de Backer was de gevangene van het Hof van Holland,
dat geene verderen last had dan zijne zaak te onderzoeken en hare kennisneming
(informatie) der Landvoogdesse in te zenden. Wist de ongeroepen pleitbezorger,
of de beschuldigde de zaak van zijn huwelijk niet zou ontkennen of bemantelen?
wist hij, of niet de Raad zelve bij gebrek van getuigen (het regtspunt, waarop het
vooral aankwam) zou oordeelen, dat er geen grond voor verdere vervolging bestond?
Eindelijk, het geheel buitengewoone geval der Augustijner monniken uitgezonderd,
was er om het geloof nog geen bloed vergoten. Jan de Backer zou Hollands eerste
martelaar zijn; en dat het Hof voor als nog niet geschapen was, daarmede ligtvaardig
om te gaan, dit had het bewezen, toen het De Volders lotgenoot, den advocaat
Hoen, aan de kaken van den bloeddorstigen
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Van der Hulst had ontrukt. Van het gansche vertoog is uit een regtskundig oogpunt
het beste, hetgeen er geleerd wordt omtrent de belofte der priesters, die slechts
voor zooverre zij verstonden en konden (pro nosse et posse) aan de instellingen
der Kerk zich hadden onderworpen; maar uit een godgeleerd oogpunt was wel het
zonderlingst, dat de duistere gelijkenis des Zaligmakers omtrent de gesnedenen
breedvoeriglijk werd aangevoerd als bewijs ten voordeele van het huwelijk der
priesters. Doch waartoe meer? Wij zouden den schranderen De Volder onregt doen,
zoo wij zijne apologie van Jan de Backer voor iets anders hielden dan voor een
sieraad van zijn drama, zooals de redevoeringen, welke Plato zijnen Socrates ter
wederlegging van de vertoogen van Lysias, Prodicus of Gorgias in den mond legt.
Men vergeve ons die herinnering; want waar wij meenden ons midden in de school
der godgeleerden te moeten bevinden, plaatst ons De Volder ten minste voor meer
dan de helft op klassieken bodem. Op de tweede afdeeling volgt de derde met zijne
vier onderdeelen: een drama in vier bedrijven, iets ten minste, dat tusschen een
gesprek van Plato (of ten minste een gesprek, zooals men die in navolging van
Plato in de eeuw van De Volder schreef en eene eeuw vroeger geschreven had)
en een drama het midden houdt en in vele opzigten beide werkelijk is. Had niet De
Volder zelf der mode zijns tijds geofferd door blijspelen te schrijven, op de leest van
Terentius geschoeid? Plet slot der bedrijven - wij weten geene betere benaming
voor de afdeelingen, waarin het verhoor is gesplitst - doet ons zien, dat De Volder
1)
het tooneel voor oogen had en voor de oogen zijner lezers wenschte ; vandaar die
ge-

1)

Men zie b.v.p. 96: Montanus: Quoniam parum succedit quod agimus, alia aggrediunda est
via. Duivenvoordius: Tempus est, ut solvamus consessum: meridies enim proxime appetit.
Montanus: Quid captivus? Brunthus: Reducatur in carcerem. Enchusanus: Non est consilium
ut illuc reducatur ubi G. Gnaphaeus est, ne ipsi inter se congruant. Montanus: Vinciatur potius
tantisper in hoc conclavi compedibus, dum a prandio huc revertamus. Woerdanus: Etiam si
non compedirer, non aufugerem tamen. Montanus: Tu fac tecum deliberes, dum redeamus,
quomodo nobis acquiescas et hoc te carcere eximas. Brunthus: Quin abimus? Enchusanus:
Sed heus vultisne adhibere custodes, qui captivum observent? Brunthus: Plane. Vos eum
observatote diligenter. - Het denkbeeld van drama was overigens aan De Volder zelven niet
vreemd: ‘Ut ex uno congressu,’ schreef hij, ‘conjicias, lector, qualis fuerint reliqui, non minus
multi quam obstreperi, postremum hujus fabulae, imo tragoediae, actum tibi dabimus.’

R.C. Bakhuizen van den Brink, Studiën en schetsen over vaderlandsche geschiedenis en letteren. Deel 5

301
leidelijke ontwikkeling, die regelmatige oeconomie der fabel, die, hoezeer ook aan
de natuur ontleend, echter in schikking en schakering de kunst van den steller
verraadt. Of heeft niet ieder bedrijf zijn feit, waar alles om gegroepeerd is? is er in
die feiten niet een gestadige opklimming merkbaar? Het eerste bedrijf bereidt het
tweede voor; de vragen en antwoorden over het gezag der Heilige Schrift, en over
het regt der kerk om daarop uitbreidingen en toevoegsels te geven is eene inleiding,
een voorposten-schermutseling; de eigentlijke handeling des geheelen drama's,
het huwelijk van De Backer, vertoont zich in het verschiet op den achtergrond. Dit
huwelijk is van het tweede bedrijf de hoofdinhoud. Na een belangwekkenden
tegenstand erkent De Backer het feit, en verdedigt hetgeen hij gedaan heeft zoo
manhaftig, dat de ingevallen schemering de gebroken slagorde zijner aanvallers
moet te hulp komen, opdat zij met eere mogen aftrekken: misschien, meent gij, is
De Backer behouden. De aanvang van het derde bedrijf schijnt het te belooven: De
Backer zelf laat zich tot eene schriftelijke verklaring bewegen, dat hij de instellingen
der kerk, voorzooverre zij niet tegen de Heilige Schrift strijden, voor noodig en
lofwaardig, en in geen gevalle voor ligtvaardig te overtreden acht. Het is alles wat
men vorderde, had men beloofd; maar op het woord van ketterregters, is geen staat
te maken. Zij vreesden alleen op grond van zijn huwelijk den man te veroordeelen;
de verklaring, door hem afgelegd, wordt hem ten valstrik. Zijne partij doet in
bijzonderheden onderzoek, welke instellingen der kerk De Backer met de Schrift
strijdig acht, en nu blijkt de man niet alleen op het punt van het huwelijk der
geestelijken dwalend en onboetvaardig, maar ook op de punten van vasten, van
bondzegelen, van kerk en avondmaal verschijnt hij (als) ketter en Lutheraan. Zoo
is de ontknooping in het vierde bedrijf voorbereid: de Deus ex machina treedt in de
persoon van den President van den Raad van Mechelen ten tooneele; met hem is
de hel losgebroken: smaadredenen, dreigingen, een doodvonnis eindelijk worden
het deel van den vervolgde. De belangstelling wordt verhoogd door een ingeschoven
tooneel (het vierde bedrijf heeft drie tooneelen), de biecht van De Backer aan
Ruwaard Tapper; maar die biecht verergert den toestand van het slagtoffer; de
woede der vervolgers kent geen grenzen: door zin-
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nelooze en onbeschaamde uitvallen ontheiligt de hoogste ambtenaar des lands
zijne tabbaard en sleept die als door het slijk; voor De Backer is de hemel zwart van
de schrikkelijkste uitkomsten, als het gordijn valt om niet weder opgehaald te worden.
Een vijfde bedrijf toch zou ons het tooneel der ontwijding, den beul en den
brandstapel hebben moeten leveren; maar de ouden hadden immers reeds
voorgeschreven, dat Medea hare kinderen niet voor de oogen der toeschouwers
mogt slagten?
Acht men het waardiger, De Volders geschrift met een Platonischen dialoog te
vergelijken, wij zijn er toe bereid. Men zou uit dit oogpunt het verhoor van Jan de
Backer, zoo als het ons hier gegeven wordt, de dramatische voorstelling van de
drogredenen en ongerijmdheden der ketterregters kunnen noemen; zij worden er
van hunne zwakke en belagchelijke, niet minder dan van hunne hatelijke zijde in
het licht gesteld. Telkens brengt de eenvoudige belijder der evangelische waarheid
de doctors van Leuven in het naauw; en als zij uit de engte ontsluipen, geschiedt
het door de tusschenkomst der niet-godgeleerde raadsheeren van het hof of door
het ten gewenschten tijde ingevallen middag- of schemeruur. Sophisten noemt hij
die ketterregters, bijna zoo dikwijls als hij van hen gewaagt, en hij behandelt of
mishandelt hen zoo, als de groote meester geleerd had, dat men sophisten moest
1)
behandelen . De Volder verstond zich op satyre: men leze hem, als hij op eene
andere plaats verhaalt, hoe heel het Haagsche Hof in rep en roer geweest was en
als het ware de alarmklok voor nieuwe kettervervolging had geluid om deze oorzaak:
een arme vrouw in zwangeren toestand had, door een onweer staanbaren (lust)
bekropen, op een vastendag een stuk worst in een ketel met erwtensoep afgekookt.
Men leze hem, als hij in het onderhavige boek u voorstelt, hoe Ruwaard Tap-

1)

Merken wij echter op, dat die benaming niet door hem alleen, noch door hem het eerst op de
Leuvensche hoogleeraars werd toegepast. Van de sophisten te Leuven sprak reeds Hendrik
van Zutphen in 1520. (Zie Kist en Royaards, Nederl. Archief voor K.G. Dl. V. bl. 336.) De
Katholijke schrijvers kaatsten op gelijke wijze zulke schimpnamen terug. In een gesprek ter
wederlegging der Hervormden, in den jare 1539 door Jan van den Bundere, prior der
Predikheeren, uitgegeven en sedert tallooze malen herdrukt: Compendium dissidii quorundam
hereticorum atque theologorum, komt de woordvoerder der ketters onder den naam van
Rhetor voor. Men denke echter hierbij aan de voor de hand liggende Nederduitsche overzetting
van het woord: rederijker. (Zie: F.B. De Jonghe, Belgium Dominicanum, p. 73).
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per zwoegend en zweetend de trap van de voorpoort te 's Hage opklimt en, eindelijk
buiten adem boven aangeland, bijna flauw valt door den stank van De Backers
kerker. Men zie zijne beschrijving van de ontwijding van De Backer zelven: de
minderbroeder, blind van binnen en van buiten, die de ontwijdingspreek uitbuldert
of uithuilt; de Stadhouder van Holland en de raadsleden, op purperen gestoelten
gezeten, ‘opdat ieder hen zien zou’, en voorts: ‘assidebant’, zegt hij, ‘tres abbates,
viri egregie indocti et bene cucullati.’ Erasmus zelf zou zich niet scherper en
gelukkiger hebben kunnen uitdrukken!
Het talent, dat De Volder ten dezen opzigte bezat, is op zijne
martelaarsgeschiedenis naar alle regels der kunst toegepast. Aanschouwelijkheid
der persoonen en toestanden; getrouwheid aan zich zelven in het volhouden der
karakters, die hij opvoert; beleidvolle schakering van licht en schaduw en behendige
aanwending der bruine tinten om de overgang te bemiddelen, wij huldigen ze in het
werkje van De Volder. Men vergunne ons, nog een wijl onzen letterkundigen
sympathiën bot te vieren, waar wij ons al te dikwijls in het dorre doornenbosch van
kanoniek regt zullen moeten verdiepen. - De Volder begint met een
persoonsbeschrijving van Jan de Backer, die ons alle verwachting van zijne rijzige,
benige, jeugdige gestalte, van zijn hoog voorhoofd en zijne lange zwarte haren
inboezemt; maar ‘hij was scherp in het redetwisten, stout in het voordragen zijner
meening en uitermate vinnig, wanneer hij zijne tegenpartij te lijf kwam.’ Is die
teekening naar waarheid? Wij verzekeren het niet; want wij gevoelen, dat De Volder
tot zijn doel de voorstelling noodig had van juist zulk een kampioen, om op zijnen
naam den monniken en schoolschen godgeleerden de bitterste en scherpste
verwijten voor te werpen. Wie in onzen tijd De Backer tot eene schepping der
verbeelding had willen maken, zou hem meer zedigheid, meer zachtzinnigheid,
meer lijdzaamheid, meer van dat Goddelijk lam, dat stom was voor het aangezicht
Zijns scheerders, hebben gegeven. In de voorstelling van De Volder is niets
diergelijks; voegen wij er bij, dat De Volder monniken en misschien zelfs priesters
haatte: hij haast zich u te vertellen, dat Jan de Backer nooit de dusgenaamde roeping
heeft gevoeld, dat hij pastoor geworden is, omdat - zijn vader koster was. Hij ver-

R.C. Bakhuizen van den Brink, Studiën en schetsen over vaderlandsche geschiedenis en letteren. Deel 5

304
haalt u, dat Jan de Backer, toen hem bij zijne ontwijding met alle plegtigheid zijn
pleeggewaad uitgetogen was, uitriep: ‘Godlof; nu lijk ik meer op een Christenmensch
dan toen ik dat pak aanhad!’ Waarlijk, ik zou niet durven zweeren, dat De Volder
hier niet ten koste van zijnen held zijn eigen gemoed hadde lucht gegeven!
Van Jan de Backer komen wij op zijne regters en vijanden. De raadsheeren van
het Hof van Holland zijn met de uiterste verschooning behandeld: het zijn de
Nicodemussen en de Gamaliels te midden van het Sanhedrin. Zij spreken voor den
vervolgde, zij matigen de woede der vervolgers: de heer van Warmond ontvangt
van den martelaar de getuigenis van goeden wil, Bucho Aytta helpt van tijd tot tijd
door een gepast woord de Inquisiteurs uit den nood, waarin zij door hunne eigene
overdrevenheid zijn geraakt. Zoo werkelijk De Volder in 1529 zijn opstel nederschreef,
dan begreep hij, dat het rijk der godgeleerde haat en der geloofsregters voor een
oogenblik opgehouden had, om voor dat des regts en der raadsheeren plaats te
maken, en deze hadden, voordat het oproer der Wederdoopers hen verbitterde,
geene buitengewoone strengheid geoefend. Onder hunnen invloed was hij zelf vrij
gelaten en hersteld. De eigentlijke inquisiteur Nicolaas van Bergen is lelijk, maar te
lelijker om zijne onbeduidendheid. Hij begint te redetwisten, maar hij brengt het niet
tot een gelukkig einde; hij dreigt als hij niet voort kan, en de martelaar antwoordt,
zooals de wijsgeer, die zich naar de steengroeven liet terugvoeren, met het verzoek,
dat men hoe eer hoe beter voor hem de houtmijt bijeenstapele: kortom de inquisiteur
is slechts wigtig, omdat hij zijn lastbrief van den Paus en van den Keizer voor zich
op de tafel heeft liggen.
De personen, op wier hoofd zich al de gal van De Volder heeft zaamgehoopt, zijn
Ruwaard Tapper, Godschalk Rosemond en Joost Lauwerens: de schoolsche
spitsvondigheid en godgeleerde haat, de domheid en valsche ijver, de tyrannij en
hare beide eigenschappen: magteloosheid en wreedheid. Wat Van Bergen vallen
laat, neemt Ruwaard Tapper op zich; zoo zijn ligchaamskrachten geen trappen
klimmen toelieten, zijn geest stroopte, om zoo te spreken, telkens de mouwen op,
om met den eersten ketter den beste te vechten; redeneringen, strikvragen, hooge
woorden, vleijerijen, zoetheid en zuurheid, de biecht en de vloek, worden beurtelings
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door den geoefenden sophist beproefd; wij behoeven er niet bij te voegen: te
vergeefs.
De andere bijzitter van den Inquisiteur, Godschalk Rosemond, is de narvan de
fabel; hij is de schaduw van Tapper, zijn weergalm, die van achter de wapenrusting
der andere kampioenen uitkijkt, om den vijand een beleediging of een dwaasheid
toe te schrijven. Is hij niet belagchelijk, of heeft ten minste De Volder hem niet
belagchelijk willen maken, wanneer hij den beschuldigde vraagt: ‘Hebt gij niet aan
1)
uw hart gevoeld, dat ik in de vroegmis voor u gebeden heb?’ Is hij niet belagchelijk,
wanneer hij op het oogenblik, dat de geloofsgetuige het dusgenaamde getuigenis
van den H. Geest verdedigt, alleronvoorzigtigst uitroept: ‘Wat hebben die Lutheranen
eene aanmatiging: ik zou van mijzelven niet durven verzekeren, dat ik den H. Geest
had!’ Waarlijk, de geest der wijsheid en der kracht, des raads en der sterkte was de
zijne niet!
De tyran van het drama is Mr. Joost Lauwerens. ‘Ik zelf,’ schreef De Volder, ‘ik
zelf ben veertien dagen met en door hem geplaagd geweest. Het is de koppigste
beuzelaar: een zoogenaamde jurist, maar praatziek in het oneindige.’ Maar in zijn
verhoor van Jan de Backer heeft hij hem afzigtelijk gemaakt. ‘Zijt gij,’ roept hem De
Backer verontwaardigd toe, ‘een regter en voorzitter van de raadsheeren des Keizers,
en durft gij zulk eene vuile en goddelooze taal uitslaan?’ Teregt, immers de uitval,
waarop dit antwoord paste, grenst aan het ongeloofelijke in den mond van den
hoogsten magistraatspersoon des lands. ‘Ik wenschte liever,’ zeide hij tot den
veroordeelde,‘dat gij den duivel zelven tot bijslaap gehad, of in gemeenschap met
tien ligtekooyen hadt geleefd, dan dat gij er aan gedacht hadt het huwelijk met uwe
vrouw te vol-

1)

Het antwoord van Jan de Backer is eene allergelukkigste ironie; ‘Non sentiam, quid possit
boni viri precatio? mente nimirum optima sum.’ Godschalk Rosemond is overigens eene
proeve, hoe goede en welgezinde lieden dikwijls het slagtoffer worden van de ongunst, waarin
het stelsel, dat zij aankleefden, vervallen is. Erasmus, de gezworen vijand der Leuvensche
ijveraars, noemde hem: ‘Vir melior quam pro vulgari sorte theologorum’ (Epist. p. 979), en uit
den brief, door den beroemden man aan hem gerigt, zien wij, hoe hij zich niet ontzag,
eensdeels zijne bezwaren tegen de Leuvensche school lucht te geven, en anderdeels een
toon van scherpheid aan te slaan en bedreigingen te doen hooren, die bewezen, dat van
Rosemond ten minsten geen haat of wraakgierigheid te duchten stond. (Zie Le Clerc's uitgave
der Epistolae III, p. 979 en p. 1088.)
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trekken.’ Met weerzin wenden wij ons van de persoon af, die de standvastigheid
van Hollands eersten martelaar niet anders begrijpt, dan als eene razernij ter
voldoening van vleeschelijke begeerten. Begrijpt? Zoo niet, dan is hij den
aanstootelijksten tyran van Euripides waardig, wanneer hij met een helschen glimlach
het veroordeelde en door zijne veroordeeling zelve onschendbare slagtoffer vraagt,
of hij niet daarom zoo gewillig ten brandstapel gaat, omdat hij alzoo kans ziet een
1)
wijf los te worden, dat over de jaren is .
In de voorrede voor de verhooren verzoekt De Volder zijn lezer wel op te merken,
van wien de woorden gesproken zijn en tot wien gerigt, opdat hij alzoo meer vrucht
en nuttigheid van zijne lektuur hebbe. Elders zegt hij, dat de verdeeling der verhooren
zijn werk is; dat de verhooren veel menigvuldiger geweest zijn dan die, welke hij
verhaalt; dat hij de inhoud van onderscheidene zittingen nu en dan in eene enkele
heeft zamengetrokken; dat hij dit alles gedaan heeft ten gevalle zijns lezers, wien
anders de herhaling derzelfde zaken walging zou veroorzaken; dat des ondanks
zijn hoofddoel bereikt is, wanneer men als in een spiegel zal gezien (hebben), hoe
steeds de Sophisten zich zelven gelijk blijven, en wat voor jammerlijke drogredenaars
de Inquisiteurs geweest zijn. Eindelijk, op een andere plaats, erkent onze schrijver,
dat hij de verhooren mededeelt, zooals hij die uit den mond van De Backer had
opgeteekend en zooals hij die naderhand had beschaafd. Water onder dat beschaven
en omwerken van de waarheid is verloren gegaan, is moeijelijk te beslissen; wat er
van de trouw en naauwkeurigheid des verhalers, waarop deze zelf zich dikwijls
beroemt, te denken zij, mogen onze lezers zelve beslissen. Wij willen geenszins
beweren, dat zulke naauwkeurige mededeelingen van de gevangenen onderling,
als waarop De Volder zijne geloofwaar-

1)

Zeer ongunstig is ons door Erasmus Joost Lauwerens afgeschilderd. De gunst des keizers
en zijne snelle verheffing maakten hem ondragelijk verwaand. Hij haatte de fraaije letteren
met een meer dan doodelijken haat, en had tot stelling, dat een regtsgeleerde, die daarmede
zich ophield, daardoor buiten staat raakte een enkele wet behoorlijk te verstaan. (Zie Erasmus,
Ep. p. 940 et 1213.) Overigens erkent Erasmus zelf, dat hij in zijn vak niet ongeleerd was,
maar zonder smaak of oordeel. Geen wonder, dat onze Haagsche humanist zulk eenen legist
ondragelijk vond en met bitterheid ten toon stelde!
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digheid grondt, niet kunnen plaats gegrepen hebben. Bij al het ijselijke der toenmalige
kerkers, was het opzigt niet bijzonder gestreng. Wij zullen later zien, dat de
Inquisiteurs in het belang hunner regtspleging op afzonderlijke gevangenissen en
op de afzondering der gevangenen aangedrongen (hebben); wij vinden in de kerkers
van die dagen het verworpenste geboefte onderling vermengd, en in gezelschap
met een staatkundigen gevangene of veroordeelden ketter; menigte van voorbeelden
eindelijk toonen ons, hoeveel verstandhouding de opgeslotenen met de wereld
daarbuiten hadden, en het Martelaarsboek bevat de omstandigste brieven over hun
eigen proces, door de ter dood verwezenen aan hunne geloofsbroeders geschreven.
Wij zijn dus verre van te willen beweren, dat De Backer niet vaak met De Volder
een uitvoerig onderhoud kan gehad hebben; maar dezelfde grond van
geloofwaardigheid bestaat niet voor het geheel des verhoors. Immers in den
tusschentijd werd De Backer van het eene gedeelte des kerkers naar een ander
hok gevoerd, en het is onwaarschijnlijk, dat De Volder juist dezelfde
plaatsverwisseling hebbe ondergaan.
De oudheid, wij moeten het erkennen, heeft voor de historische waarheid van het
verhaal van Gnaphaeus meer eerbied getoond, dan wij betuigen te bezitten. Zijn
boek is de hoofdbron geweest, waaruit de schrijvers onzer martelaarsboeken hunne
1)
berigten hebben geput . Geen twijfel is te dien opzichte mogelijk, voor wie beider
berigt omtrent het uiteinde van De Backer naast elkander

1)

Het werd het allereerst in 1546 te Straatsburg in het licht gegeven. (Zie Reudler in de Bijdragen
van Nieuwenhuis en Schultz Jacobi, bl. 14.) - Revius, wanneer hij voor zijne uitgave van 1649
verzekerde, dat het handschrift van Gnaphaeus meer dan eene eeuw met stof en worm
geworsteld had, heeft die uitgave niet gekend. Zij heeft echter tot oorkonde gestrekt aan
Cornelis van Haemstede, onzen oudsten martyroloog, in diens Martelaarsboek. Men oordeele
uit het slot der beide berigten:
Gnaphaeus: ‘Quo dicto Spiritus illi (in den tekst bij Fredericq, Corpus Documentorum
Inquisitionis, IV p. 452, staat “ille”) excludebatur. Quam extremam vim, quam praefocationis
torturam nulla membrorum agitatio, nulla capitis concussio, nulla item oculorum inversio (ut
fere fit) sequebatur, quod memorabile cum primis existit. Dixisses, nonnisi in amoenum
quempiam somnum martyrem hunc nostrum solvi, ut vere solvebatur. Vivit enim cum Christo,
exutus malis omnibus, qui a Christiani nominis confessione ne in morte quidem deflexit’ (in
den tekst bij Fredericq: ‘discessit’).
Corn. Adr.z. van Haemstede: ‘Dit roepende wert hem den adem ontnomen: ende is soo
soetelick gestorven, dat men gheen teecken des stervens aan hem conde mercken, alsoft
hy in eenen lieflijcken slaep gevallen ware. Daernae hebbense zijn lichaem tot pulver verbrant;
maar de ziele leeft bij den Heere, wiens woordt hy tot in den doot voorgestaen ende betuycht
heeft’ -
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1)

plaatst . Het is misschien niet nutteloos, de aandacht gevestigd te hebben op de
regten, welke de kritiek heeft op zulke boeken, welke - dank zij het goede doel der
schrijvers, dank zij der zaak, welke zij voorstonden, dank zij vooral der veelvuldige
herhaling van hetgene zij bevatten, - eene soort van heiligheid hebben verworven.
De Volders geschrift is geen Evangelie, en om in de bijzonderheden de gebeurtenis,
die hij beschreef, te kennen, om den veroordeelde en zijne regters grondig te
beoordeelen, hadden wij eene geregtelijke oorkonde boven zijn fraai opstel verkozen.
Maar den rang, dien wij den Haagschen rector onder de kerkelijke geschiedschrijvers
en godgeleerden ontnemen, wij ruimen hem dien in onder onze letterkundigen: hij
heeft aan het rijk des lichts geen minder dienst geleverd door de huichelarij, de
sophistiek, de vervolgzucht te ontmaskeren, door dat te doen in tamelijk goed Latijn
en in een bevalligen vorm, aan de beste voorbeelden der oudheid ontleend. Een
martyroloog minder, een satyricus meer! Weegt uit een letterkundig oogpunt het
eene het andere niet rijkelijk op? Het is een kwestie van smaak en van voorliefde;
wij hebben de onze, en wij juichen van harte een landgenoot toe, die naast Von
Hutten en Erasmus geen geheel onwaardige plaats bekleedt.

1)

Hoeverre overigens De Volder zelf oorspronkelijk was, kan eerst beslist worden door de
vergelijking der Suverlicke ende schoone disputatie, ghesciet in den Haghe in Hollant tusschen
de kettermeesters ende Jan van Woerden a. 1525 15 Sept., bij Peeter Stesser alias Lodowijck
Hetser, in de Bibliotheek der Maatschappij van Nederl. Letterkunde te Leyden voorhanden.
Een groot gedeelte van ons Martelaarsboek heeft aan dergelijke vlugschriften zijnen oorsprong
te danken. Evenzoo werd de marteldood van Wendelmoet Claesz te Antwerpen gedrukt en
uitgegeven. - (De titel van het bedoelde geschrift is: Een suuerlicke ende seer schoone
disputacie, welcke gheschiet is in den Haghe in Hollant, tusschen die kettermeesters ende
eenen christelijcken priester ghenaemt Jan van Woorden, aldaer ghevanghen ende oock
verbrant. - Men kan het thans lezen bij Fredericq, a.w. deel IV p. 453-496, waar men over
uitgave en litteratuur ook nadere aanwijzingen vindt. Ook dit geschrift is van Gnaphaeus. (U.)
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De beweegredenen van onzen opstand tegen Spanje.
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De beweegredenen van onzen opstand tegen Spanje. (1849).
1)

In een brief van 21 Februari 1851 aan Bake schrijft Bakhuizen van den Brink het
volgende: ‘Ik hoor u dunkt mij vragen, waar mijne geschiedenis der Inquisitie blijft,
die ik laatst onderhanden had. Het is een lang verhaal, en ik vrees reeds al te zeer
uw geduld te hebben vermoeid. Laat het u eens om het even zijn, hoe ik er aan
kwam. Maar voor een groot jaar had ik iets na te kijken over een enkel, een klein
feit van het jaar 1577. Ik keek daarvoor hier de archieven na en ik vond veel, dat
mij onbekend was en ik ook bij anderen niet geboekt vond. De onderhandelingen
met Don Jan hebben dit eigenaardige, dat de hitte der hartstogten ietwat bekoeld
was: dat men politiseerde en reflecteerde over hetgeen vroeger met hartstogt
gedreven of in de verbijstering van den krijg gedaan was. Men gaf zichzelven en
anderen rekenschap van zijne grieven, van zijne verlangens, van zijne bedoelingen.
Ik voor mij houd van nature niets van den oorlog: ik ben bijna een man van het
vredescongres. Ik vond er genoegen in, de diplomatische sluipgangen dier tijden
na te gaan, liever dan mij in het gedruisch van oproeren, slagen en stadsplunderingen
te begeven. Zoo kwam de gedachte bij mij op, eens de bronnen der geschiedenis
van de onderhandelingen met Don Jan (d.i.: de pacificatie van Gend, de unie van
Brussel, den vrede van Marche) tot de uitbarsting van den nieuwen oorlog na te
gaan: de geschiedenis in het kort van den gezamenlijken opstand der Nederlanden.
Voor mijne inleiding had ik al spoedig noodig vroeger en hooger op te klimmen: ik
bestudeerde dus de geschiedenis van de vredehandeling van Breda in 1575. Ik heb
daarvoor twee lijvige folianten met manuscript-stukken over de onderhandelingen
van

1)

Briefwisseling, p. 326.
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Breda doorplozen. Ik begon mijne inleiding, en thans stuitte ik juist op die
beschouwingen van Kluit, waarover ik hierboven sprak. Ik werkte op mijne wijze
mijn gevoelen uit over de beweegredenen van onzen opstand en de redenen, die
daarvoor door de daarin betrokkenen aangenomen of voorgewend werden. Onder
die redenen behoorde ook de Spaansche Inquisitie.’
In deze regelen wordt de aanleiding tot het schrijven van het opstel over de
Vredesonderhandelingen met Spanje, waarvan hierachter een groot gedeelte wordt
medegedeeld, duidelijk uiteengezet; het doel daarvan wordt in den aanhef zelf
uitvoerig behandeld. Hoewel fragment, scheen dit gedeelte van het stuk ons
merkwaardig genoeg, om ook thans nog de uitgaaf te verdienen: het vormt eenigszins
een geheel, al is het zeker in het oog vallend slecht gecomponeerd.
Om zijn inhoud reeds op zich zelf belangrijk, schijnt het fragment bovendien de
aandacht ook om eene andere reden te verdienen: het maakt ons duidelijk, waarom
de geniale schrijver, in wiens hoofd zich eene steeds toenemende,
verbazingwekkende massa kennis ophoopte, er toch zoo hoogst zelden toe gekomen
is, die kennis, die toch allerminst een onverwerkte massa heeten kon, in afgeronde
opstellen vruchtbaar te maken voor zijn volk. Hij gaat uit om te onderzoeken, welk
doel de leiders van den opstand nastreefden bij het voeren van onderhandelingen
over vrede met den Spaanschen koning. Hij vindt veel belangrijks, meer dan genoeg
om een boek te schrijven. Maar als hij overpeinst, welke oorzaken hebben geleid
tot den opstand tegen Spanje, dan trekt allereerst de Inquisitie zijne aandacht. Hij
wil, hij moet er meer van weten; hij kan niet nalaten, over deze zaak, die hem al
spoedig blijkt onvoldoende bekend te zijn, een nieuw, een grondig onderzoek in te
stellen. Hij verdiept er zich in; hij vindt steeds meer feiten, die de zaak in een geheel
nieuw daglicht stellen; altijd meer grijpt het onderwerp hem aan. Maar hoe meer hij
zich daarin verdiept, hoe verder hij zich verwijdert van zijn eigenlijk doel: de
geschiedenis van de vredesonderhandelingen met Spanje.
Wij zien in ons fragment den overgang: het begint met de vredesonderhandelingen,
het eindigt met de Inquisitie. Doch hoe onsamenhangend ook van inhoud, die inhoud
op zich zelf schijnt ons de mededeeling ten volle te verdienen: het stuk is zwaar van
studie en kennis, en al is de vorm wat verouderd, wij herkennen ook hier telkens ‘la
griffe du lion.’.

R.C. Bakhuizen van den Brink, Studiën en schetsen over vaderlandsche geschiedenis en letteren. Deel 5

313

De beweegredenen van onzen opstand tegen Spanje.
Een oorlog, veertig jaren lang met de uiterste inspanning van krachten gevoerd door
een volk, dat van nature niet oorlogzuchtig (is) en door bloedmenging (en) luchtgestel
vrede en rust boven alles beminnen moet, en die oorlog tot een zegenrijken uitslag
gebragt, is geen werk van menschelijke willekeur, het is een werk der Voorzienigheid.
Wij spreken van een veertigjarigen oorlog, om niets te overdrijven; wat men den
tachtigjarigen oorlog noemt, werd door een bestand afgebroken en sedert de
hervatting naar verschillende beginselen tot een verschillend doel gevoerd. Het is
waar, gedurende die veertig jaren werd de oorlog gerekt door de tusschenkomst
van vreemde mogendheden en ondersteund door buitenlandschen bijstand; maar
men verlieze ter andere zijde niet uit het oog, dat diezelfde oorlog, naar aanslag
van de zwakheid der natie die de worsteling ondernam, en de magt des vijands met
wien zij te kampen had, op niet langer dan twee jaren was berekend. Aan het einde
van dit tijdperk vinden wij zeker Holland en Zeeland, kleine gewesten, die eeniglijk
den last des oorlogs hadden gedragen, onmiskenbaar in hun voordeel; lag het aan
de dapperheid der strijders of aan de eensgezindheid der hoofden? Volgens het
tafereel, daarvan door onze geschiedschrijvers opgehangen, verdient voorzeker de
eerste onze hulde en bewondering; maar de billijkheid vordert, dat wij die eigenschap
evenzeer, zoo niet nog meer, in onze vijanden erkennen. En wat de eendragt betreft,
helaas, de schoone spreuk werd op onze munt gestempeld, toen de magt reeds
verkregen was: vóor dien tijd was zij of nergens of slechts als gevolg der nooddwang
aanwezig. Was het dan de tijd, die alom het voorbeeld van geweld of noodweer gaf
en geen ander gewigt in den evenaar van Europa gelden liet dan
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het gewigt van het zwaard? Neen, de eeuw der kleine veden was ten einde; de
groote oorlogen waren door een vrede beslecht, die de toejuiching aller natiën, die
de betrekkelijke uitgeputheid der voornaamste vorsten en volken bestendig maakte;
er had geene bijeenkomst tusschen hunne afgezanten plaats, waar niet vrede, vrede
bijna tot elken prijs, de leuze was. Was dan van de aanvoerders der strijdende
partijen de één een veroveraar, een tyran, de ander een held, maar een held als
Aristomenes, als Hannibal, als Sertorius, als Tzitschka, wier laatste reden in de
snede van hun zwaard lag? Wij zullen meer dan eene gelegenheid hebben beider
drijfveeren, beider karakter te ontwikkelen; thans antwoorden wij voorloopig, met
gelijke overtuiging, op de eene en de andere vraag: neen!
Het gezegde is, dunkt ons, genoeg om de gevolgtrekking te veroorlooven, dat de
geest des oorlogs een zoo uitgestrekt tijdperk niet uitsluitend heeft kunnen
beheerschen. Het zwaard slaat zichzelve bot: de hartstogten verloopen door hare
eigene overspanning: de wrok sterft met de beleedigden, en hunne opvolgers
verliezen, met het gevoel der grieven, de oorzaken der vijandschap: de eerzucht
zelve wordt meer handelbaar, naarmate het krimpen der jaren of het oprijzen van
moeijelijkheden haren gezigteinder beperkt. Terwijl de schrijvers onzer natie, zoowel
als die uit onze vijanden, de geschiedenis van dat tijdvak als de geschiedenis der
Nederlandsche oorlogen of der oorlogen van Vlaanderen hebben beschreven, is
het uit hetgeen wij aanvoerden - en wij vatten het hier kortelijk te zamen, - uit de
beschouwing van het karakter der oorlogvoerende natie, van hare middelen, van
haren aanvoerder, van haren tegenstander, van den tijd en de omstandigheden
waaronder de oorlog plaats had, duidelijk, dat die oorlog slechts de wensch van
vrede en met die wensch de pogingen om daartoe te geraken zal hebben opgewekt.
Wij bezitten, nevens de geschiedenissen van onzen vrijheidsoorlog, die van de
wording onzes onafhankelijken staats tamelijk volledig; eene derde geschiedenis
verdient, wij hoopen om onzentwille, een grondiger onderzoek: de geschiedenis der
vredesonderhandelingen gedurende dat tijdvak. Zij voegt in den trits; zonder haar
is het juiste overzigt des geheels onmogelijk of onvolkomen.
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De geschiedenis der vredesonderhandelingen is ook uit een ander oogpunt
belangrijk. Zij is niet slechts de keerzijde van de geschiedenis der Nederlandsche
oorlogen, zij is daarvan een wezentlijk bestanddeel. Veel hangt in alle oorlogen van
kansen af, die in niemands magt staan: groot is daaraan het aandeel der hartstogten,
die, al ontmoeten zij ook elkander op het slagveld in het doel van vernieling des
gemeenschappelijken vijands of van eigen zelfbehoud, desniettemin uit de
verschillendste drijfveren ontstaan, zich in de verschillendste (omhulsels) kleeden
en de uiteenloopendste verwachtingen opwekken. Het gedruisch van den krijg
verbijstert het denkvermogen; de willekeur van de krijgswet, de prikkel der
krijgsmanseer, en eene onbeschrijfbare woede, welke te midden der tooneelen van
bloedvergieten en verwoesting van de zinnen zich meester maakt, storten met
eenparige kracht hare slachtoffers blindelings in den dood. Eerst de gedachte van
vrede wekt het nadenken en vordert van de strijdenden rekenschap, om welke reden
en met welk doel zij oorlogen. Duurt de reden nog voort, is het doel nog onbereikt,
dan is zeker in weerwil aller onderhandelingen, zoo men zich niet met de klank der
woorden wil laten bedriegen, de vrede eene onmogelijkheid; maar zoo ter eene
zijde de kalmte der onderhandelingen nieuwe toerustingen mogelijk gemaakt en de
uitgeputte krachten hersteld heeft, ter andere zijde is het haar heilzaamste gevolg,
dat zij voor den oorlog zelven de grenzen heeft bepaald, dat zij aan de redeneering
een overwigt verschaft heeft te midden van de afwisselingen der fortuin, dat zij met
één woord de theorie heeft geleverd voor hetgeen tot dusverre aan de onzekerheid
der praktijk was overgelaten. Zoo ergens, dan hadden zeker de
vredesonderhandelingen, wier geschiedenis wij beschrijven zullen, dien invloed, en
wij aarzelen niet te verklaren, dat zij voor de wording en de geschiedenis van ons
gemeenebest belangrijker geweest zijn dan misschien het oorlogvoeren zelf. Welligt
was het karakter onzer voorouders van voor driehonderd jaren niet zoo verschillend
van het karakter onzer tijdgenooten, als het ons in oogenblikken van moedeloosheid
wel toeschijnt. Zoo min toen als heden bragt de nacht- en dagevening aan ons koud
klimaat de lente aan: zoo min toen als heden werd onze harde bodem ontsloten
door de eerste zonnestralen; maar
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ook zoo min toen als heden ontwaakte de geest onzer natie in alle zijne kracht bij
het eerste doorbreken van nieuwe denkbeelden. Lang overleggen alvorens te
handelen, is het erfelijk kenmerk van onzen landaard, en zoo daarmede het
vasthoudend handhaven van het gedane gewoonlijk gepaard gaat, het is slechts
op voorwaarde, dat de overtuiging van wel en wijsselijk te hebben gehandeld,
duurzaam zijne steun vinde in duchtige redeneering. De daad zonder ernstig wikken
gepleegd, de daad in overijling schoon met den besten wil bedreven, gaat òf
vruchteloos voorbij òf heeft eerst dan hare volle uitwerking, wanneer zij den toets
der ondervinding of van kalm nadenken heeft doorgestaan. Wanneer zich ons met
de gebeurtenissen van het jaar 1576 voor oogen de vraag zal opdringen, of men
toen niet op dezelfde hoogte stond, waarop men in 1566 had gestaan of ten minste
had behooren te staan; of de gedurende tien jaren vergoten stroomen bloeds,
jammeren zonder tal, ondergang der algemeene en bijzondere welvaart, verderf en
verwoesting van staat en huisgezin, niet anders hadden geleerd, dan dat men thans
als uiterste redmiddel had aan te grijpen, wat men tien jaren geleden als
voorbehoedmiddel had behooren te gebruiken; wanneer zich die vraag aan ons
opdringt en helaas met ja moet beantwoord worden, dan vindt de zaak hare verklaring
in het karakter der Nederlanders, en de pijnlijke indruk daardoor opgewekt wordt
uitgewischt door de gedachte, dat van toen af de grondslagen voor de nieuwe orde
van zaken des te vaster en te onwrikbaarder waren gevestigd.
Zal de geschiedenis der vredehandelingen in den opgegeven zin als (een wezenlijk
1)
bestanddeel van den oorlog volledig zijn, dan vinden wij ons gedwongen kortelijk
tot de beginselen van den oorlog op te klimmen.
Zooals van vele groote gebeurtenissen, is de wording onzer onafhankelijkheid
van nevelen omgeven: nevelen te digter, omdat partijzucht alles in het werk stelde
om hare opklaring te belemmeren. Men vergeve het ons, wanneer wij op onze beurt
mistasten; maar wij doen onzen greep niet dan na langdurig overleg: het begin van
den oorlog moet gesteld worden van het oogen-

1)

Open ruimte in den tekst. Vermoedelijk heeft B. van den Brink later willen invullen: ‘als een
wezenlijk bestanddeel,’ maar is dit in de pen gebleven. (U.)
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blik af, waarop zich twee oorspronkelijk onderscheidene partijen tot een
gemeenschappelijk doel vereenigden. De partijen zijn de Nederlandsche Hervormden
en de prins van Oranje, het gemeenschappelijk doel de verjaging der Spanjaarden,
het tijdstip der vereeniging het begin des jaars 1568.
Wat men ook van de schending der voorregten en aloude herkomsten zegge,
zeker is, dat het Nederlandsche volk daarvan gedurende de regering van Margaretha
van Parma geene reden van oorlog heeft gemaakt. Op sommige punten van beklag,
zooals b.v. ten opzigte van de inlijving der abdijen in Brabant, had zij inschikkelijkheid
getoond; tot op het laatste oogenblik had zij opentlijk en bij advijs van haren raad
op eene bijeenkomst der Staten, het eenige middel tot herstel der grieven,
aangedrongen. De volksligtingen, door haar op 's konings bevel aangevangen,
waren door de omstandigheden gewettigd; zij waren een maatregel van voorzorg,
opdat oversten en krijgslieden buiten dienst niet door de vijanden zouden worden
in het werk gesteld; zij hadden plaats in het Duitsche rijk onder de gewoone
loontrekkende vorsten en legerhoofden des konings; de meeste dier wervingen
werden sedert door Alva afgekeurd en ontbonden. Ook was het niet met deze
vreemdelingen, dat de overwinningen van Watrelos en Lannoy en Austruweel
bevochten, dat Valenchijn, Doornik, Vianen, Maestricht en 's Hertogenbosch
bedwongen waren: landgenooten hadden onder aanvoerders uit de natie zelve
tegen landgenooten gekampt. De buitengewoone gevolmagtigden, die zij met het
onderzoek naar de oorzaken van en de schuldigen aan de voorgevallene beroerten
had belast, waren Nederlanders, uit de gewesten of plaatsen waar zij onderzoek
deden afkomstig; het teregt halsstarrig gehandhaafde voorregt de non evocando
was over het geheel niet geschonden geworden, zoo min door hen als door de
schepenbanken, welke elders met de vervolging der schuldigen belast waren, en
die slechts in de uiterste gevallen een doodvonnis uitspraken en gewoonlijk zich
met een openbare boete (escondit) vergenoegden. De strengheid, te Valenchijn en
te Oosterweel geoefend, kwam even weinig ter laste van vreemdelingen:
Nederlanders hadden krijgsregt geoefend tegen met de wapenen in de hand
gevangene opstandelingen. Had die
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strafheid enkele verdienstelijke mannen, die alles voor de waarheid en de overtuiging
huns gewetens overhadden, zooals Jonker Jan van Renesse te Utrecht, of de beide
leeraars van Valenchijn, Guy de Bray en Peregrin de la Grange, getroffen, het was
te betreuren; maar het was de schuld van de onrekbaarheid der wetten in eene
eeuw van onverdraagzaamheid. De hooggeroemde voorregten konden zoo weinig
ten voordeele der Hervormden strekken, dat de koning zich juist op de bezworene
voorregten zelve beriep, ten bewijze dat de Roomsche godsdienst uitsluitend
1)
gehandhaafd en geene andere nevens die mogt geduld worden .
Het was er verre van, dat de Hervormden met eene dergelijke opvatting zouden
hebben ingestemd, en zij hadden onregt. Men kon waarborgen verlangen tegen de
invoering der Inquisitie; men kon niet de herroeping der plakkaten, maar de wijziging
van deze naar 's lands oude voorregten vorderen; men kon, behoudens echter het
van oudsher erkende regt(der) Bisschoppen tot geloofsonderzoek, misschien
gewetensvrijheid bejagen. Maar van gewetensvrijheid kon tot vrijheid van
godsdienstoefening de brug door geene redenering worden gelegd. Het was
intusschen die vrijheid, welke de Hervormden verlangden, en welke hun, zooals zij
beweerden, door de Landvoogdes eerst toegestaan was, maar die zij later met
schandelijke verbreking van haar plegtig gegeven woord hun had ontnomen. Namelijk
in Augustus 1566, toen de beeldstorming over het gansche land was losgebroken,
toen een hoop gewapend gepeupel de kracht der wet had verlamd en de overheden,
alom door vrees en verbijstering getroffen, het zwaard der geregtigheid in hare
tabbaarden verborgen, toen de hoofden der benden van ordonnantie opentlijk
verklaard hadden, dat er op hunne onderhoorigen niet te rekenen viel, toen Brussel
zelve van verdachte lieden vol was, gereed ten aanschouwen en ten spijt der
Landvoogdesse het uiterste te wagen, had zij, doch slechts mondeling, toegestaan,
dat de predikatiën ter plaatse, waar zij tot dusverre hadden plaats gehad, zouden
mogen worden voortgezet, totdat de Koning bij rade der Algemeene Staten anders
zou hebben besloten. De Hervormden beschouwden de verleende

1)

Zie Kluit, Over 't recht.... om Philips, koning van Spanje af te zweren, bl. 137 vlgg.
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vrijheid van prediking als vrijheid van godsdienstoefening, en het lijdt geenen twijfel,
dat op het oogenblik der inwilliging de zaak aldus begrepen was. Later kwam de
onderscheiding ter bane, volgens welke de vrijheid van prediken geenszins de
vrijheid van doop, avondmaal, kerkelijk huwelijk enz. in zich bevatte: onderscheiding,
waaraan Margaretha waarschijnlijk zelve niet had gedacht op het oogenblik, dat
men haar met het mes op de keel alles afdwong, mits slechts de orde binnen Brussel
en hare eigene veiligheid behouden bleven, maar die zij gretig aangreep, zoodra
zij zich sterk genoeg voelde nieuwe aanmatigingen met geweld te keer te gaan.
Maar al laat zich hare goede trouw niet in allen opzigte verdedigen, de spitsvondige
onderscheiding, die zij te baat nam, was tevens een bewijs, dat zij zich aan de letter
des regts gebonden achtte. Bovendien, kon een besluit, haar onder het aangrimmen
der volkswoede afgeperst, 's Konings regten verkorten? kon zulk een besluit als
een volstrekt voorregt worden aangemerkt, zoolang overeenkomstig de bewoordingen
zelve dit besluit onderworpen bleef aan de kennisneming en beraadslaging der
Staten? Neen voorzeker! en te minder kon de Landvoogdes dus oordeelen, nadat
de Staten, bewogen door geheime influisteringen, door angst voor de toekomst,
door de buitensporigheden der Geuzen, door welke beweegredenen men wil, duidelijk
genoeg te kennen gaven, tot welke partij zij neigden. Immers sedert December 1566
waren het de Staten, waarop de Hervormden het meest hadden gerekend, de Staten
van Brabant en Vlaanderen, die opentlijk op de schorsing der predikatiën
aandrongen; het waren de Prins van Oranje, de Graven van Egmond en Hoogstraten,
vroeger de eerste verkondigers van de inwilligingen der Landvoogdes, die, deels
door voordragten, deels door plakkaten, der oogluiking paal en perk stelden.
Derhalve, nergens een geschreven regt, nergens een onbetwistbaar besluit, nergens
een voor de toekomst beslissend verleden, waarmede de Hervormden de eischen,
die zij deden, konden regtvaardigen.
Intusschen, het woord privilegiën had eene bedwelmende kracht. Toen en
naderhand verstond de menigte, nu en dan opzettelijk, maar meestal ter goeder
trouw, onder dat woord al wat de magt des Opperheers beperkte, al wat die der
onderdanen uitbreidde.
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Onder voorregt verstonden de Hervormden misschien zelfs de der Landvoogdes
afgedwongene vergunning, de punten hunner geheime overeenkomst, met de
verbondene Edelen te St. Truyen gesloten, kortom alles, wat hun zekerheid van
gewetensvrijheid (verleende) en (hen) tegen de Inquisitie en de plakkaten beveiligde.
Zij wierpen zich op, de billijkheid verbiedt een ander woord te gebruiken, tot
beschermers van 's lands voorregten en herkomsten; want zeker was het niet naar
de ingevingen van bepaalde godsdienstige begrippen, noch naar de eenzijdige
zienswijze eener godsdienstige partij, dat de groote vraag moest opgelost worden,
of de privilegiën geschonden waren en wat in dit geval te doen stond.
Wat het beginsel van den oorlog betreft, wij kunnen als de hoofdoorzaak van den
afval der Nederlanden geene andere dan de Hervorming en de door deze opgewekte
zucht naar gewetensvrijheid opgeven. Wat men ook van het schenden der privilegiën
door Philips zeggen moge, de oorsprong van den opstand en de wisselingen, welke
zij onderging, kunnen slechts uit het beginsel, dat wij opgaven, verklaard worden.
De Hervorming was de grondstof der beweging; de schending der privilegiën de
vorm, waarin zich de gedachte verborg, het regtspunt, waarmede de Hervorming
hare zaak bepleitte en eindelijk vrijspraak verwierf.
En geen wonder, dat de godsdienst zelve en hare strikte onderhouding in den rei
en rang der voorregten eene plaats had verworven: de Stoel van Rome was vaak
de toevlugt geweest en had volgens hare verpligtingen het meermalen moeten zijn
voor de onderdanen tegen de aanmatigingen der heerschers, omdat zij de
onafhankelijkste scheidsregter kon en had behooren te zijn in de twisten van volken
en vorsten onderling en jegens anderen; omdat in de uiterste nood de poorten der
kerk zich achter de vervolgden sloten en de woede der vervolgers daarvoor was
blijven stilstaan. Intusschen de tijden waren veranderd, en dezelfde misbruiken in
de kerk, welke de Hervorming hadden te voorschijn geroepen, hadden haren
zedelijken invloed verbroken en haar tot eene bondgenoote of eene verpligte dienares
der vorsten vernederd. Of keizer Karel tot het uitvaardigen der plakkaten gebragt
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zij door zijne onmiskenbare vroomheid, of omdat eenheid in het geloof hem eene
onmisbare voorwaarde scheen voor die staatkundige eenheid, welke de grondslag
van zijne opperheerschappij moest uitmaken, is eene vraag, welke wij niet willen
oplossen. Zijn karakter was steeds een zonderling mengsel van list en
naauwgezetheid, van heerschzucht en volksliefde, van veruitziende plannen en
bekrompenheid van geest. Maar zeker was, dat de plakkaten tegen de Hervorming
de aanleiding werden, waarbij hij de gewigtigste privilegiën zijner onderdanen
verkrachtte. Het was eene groote onvoorzigtigheid en bleek in het vervolg een groote
misslag, toen zijn zoon Filips, in de voetstappen zijns vaders volhardende, later
noodlottigerwijze met zijne eigene ook diens ongeregtigheden boeten moest.
Van die voorregten waren er vele aan alle of de meeste Nederlandsche gewesten
gemeen. Twee der voornaamste, het eene, volgens welke geen burger voor eene
andere regtbank dan voor zijne natuurlijke regters en althans nimmer buiten de
landpalen van zijn gewest mogt betrokken worden, het andere, waarbij
verbeurdverklaring van goederen des veroordeelden ten eenenmale ongeoorloofd
was, werden ondanks alle vertoogen der Staten aan de wezentlijke of gewaande
godsdienstijver des Keizers opgeofferd. Die regtsverkrachting verkreeg haar beslag
en

door het plakkaat van den 20 November 1549, waarbij verklaard werd, dat ketterij
zoowel als Majesteitsschennis door alle gewesten der Nederlanden met
verbeurdverklaring van goederen zou gestraft worden, niettegenstaande alle
herkomsten, voorregten en gewoonten, door eenige steden of gewesten daartegen
aangevoerd. Weinige maanden later, in Mei 1550, werd het berigtschrift, vijf jaren
vroeger door den Keizer voor het geloofsonderzoek uitgevaardigd, gewijzigd en
bevestigd, en daarmede was voortaan den Inquisiteurs niet alleen magt gegeven
over Bisschoppen en Dekens, niet alleen over stedelijke en adelijke geregtshoven,
maar zelfs over die gewestelijke Hoven, wier leden onder den onmiddelijken invloed
des Opperheers stonden en wier regtsgebied vroeger met verkorting der aloude
landregten was uitgebreid geworden. Van de verschillende gewesten onderscheidden
zich Brabant, Holland en Vlaanderen, en naast deze Gelderland en Vriesland, door
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een standvastigen tegenstand tegen die inbreuken op hunne welgestaafde vrijheid.
Van de genoemde gewesten werd die strijd door Brabant met het gelukkigste gevolg
gevoerd; maar wij moeten het erkennen: daargelaten dat Brabant in vermogen
boven alle uitstak, waren ook de voorregten dier provincie het best gestaafd en door
de sterkste waarborgen beveiligd.
Het is vooral hierop, dat het aankomt. Van den jare 1260 af, toen Hendrik van
Lotharingen de regten zijner onderdanen had gehuldigd, tot op de regeering van
Maria van Bourgondië, had dit gewest in eene onafgebroken reeks van landregten
en opene brieven zijne onafhankelijkheid van vorsten-willekeur allengskens tot de
uiterste grenzen des toenmaligen staatsregts zien uitbreiden. Hadden ook Philips
de Schoone en zijn magtige zoon en opvolger, Keizer Karel, de aanmatigingen niet
minder dan de regten van Brabant besnoeid, er was tusschen het gezag van Brabant
en dat der overige provinciën naauwelijks eene vergelijking mogelijk. Hier was het
regt over de onderhoorigen ongelijk verdeeld, omdat enkele steden grootere
voorregten dan de andere hadden; en niets viel gemakkelijker, dan door het
opwekken van onderlingen nijd, den invloed, die aan het algemeen toekwam, te
vernietigen. Daar was de uitlegging der voorregten aan de welwillendheid des vorsten
zelven overgelaten; elders was een bijeenkomst der Staten van volstrekte onwaarde,
tenzij die door den Vorst of namens hem door den Stadhouder waren beschreven;
in een vierde of vijfde geval was alle landregt op een vredestraktaat, of liever op
eene gedwongene onderwerping gevestigd, waarbij de veroveraar het aandeel van
den leeuw vorderde, omdat hij leeuw heette. Elders eindelijk - dan, waartoe is het
noodig, alle de feiten op te tellen of van alle landregten de letter aan te halen, sedert
mannen als Slingelandt, Van de Spiegel, Kluit en De Jonge met de onwraakbaarste
bewijsstukken den liefelijken droom van de aloude vrijheid en van de
onafhankelijkheid der volksvertegenwoordiging hebben verdreven? Wat den meesten
gewesten overschoot, indien de Opperheer zijne eeden met voeten trad, waren
onderdanige smeekschriften of weigering der gevraagde beden.
Doch ook ten opzigte der laatstgemelde waarborg make men
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zich geene begoocheling. Met eenigen schijn van regt kon de nieuwerwetsche regel,
welke het toestaan van gelden van herstel van grieven of van inwilligingen van de
eischen des volks (afhankelijk) maakt, alleen voor Brabant gelden, waar lijdelijke
ongehoorzaamheid en misschien nog iets meer aan de onderdanen door de Blijde
Inkomst vergund was, zoolang de Vorst aan alle zijne verpligtingen niet had voldaan.
De andere gewesten hadden strikt genomen zooveel regt niet. Zij hadden kennis
te nemen van de bestaande behoefte; over hare wezenlijkheid, behoudens den
eerbied voor de ruimere uitzigten des Regeerders, zelven uitspraak te doen; de
gedane aanvraag met de bestaande behoefte te vergelijken; de mogelijkheid van
hare inwilliging naar de hulpbronnen van het gewest te ramen en de wijze der
opbrengst te bepalen. Zoo eng beperkt waren volgens de begrippen dier dagen de
grenzen van dat vermeende regt; maar wij zijn verre van te ontkennen, dat inderdaad
de Staten dikwijls die grenzen hebben overschreden, aangemoedigd door de
verlegenheid des Vorsten of jaloersch op de voorregten hunner naburen. Strekken
dergelijke handelingen van de zijde der Staten, hetzij die oogluikend gedoogd, hetzij
die met gedwongene onderwerping waren aangenomen, tot grondslag voor hunne
aanmatiging in het vervolg, - ook van zijne zijde kon de Vorst (zich) op voorregten
beroepen, door Steden en Staten wegens muiterij ten eenenmale verbeurd, op
verbeurdverklaringen, omdat schennis der goddelijke zoowel als schennis der
1)
menschelijke Majesteit alle regten vernietigde; op die in het oogvallende
regtsverkrachting, welke vervanging of comprehensie heette.
Ik zou hier nog moeten bijvoegen, dat vele dusgenaamde privilegiën nimmer op
gezegeld perkament bestaan hadden, maar slechts door bestevaars-mond als
2)
sprookjes onder het volk waren voortgeplant . Maar waartoe meer? Privilegiën was
een toover-

1)
2)

Er staat: goddelijke. (U.)
Het is niet moeijelijk, hier eenige voorbeelden van verdichte of ingesloken privilegiën op te
tellen. Daartoe behoort b.v. de bekende koop van Vlaanderen, waarop de Gentenaars zich
sterk maakten. (Zie Wagenaar Dl. V p. 171.) Een ander voorbeeld leverde Valenchijn. De
stad beweerde stijf en sterk, dat geene burgers op de pijnbank konden worden gebragt. Toen
echter de Landvoogdes bij monde van den Markgraaf van Bergen op het vertoonen van dat
privilegie aandrong, wist men niet anders aan te voeren dan het jarenlange genot (invétérée
possession), en de zaak werd op deze wijze bemiddeld, dat de stad van haar voorgewend
regt afstand deed ten opzigte van de predikers der ketterij of zaamgezworenen tegen den
Koning of den Staat. Dezulke werden dan van hun burgerregt verstoken en onbekwaam
verklaard, met de voorregten der overigen hun voordeel te doen. (Résolutions prises au Grand
Conseil de Valenciennes. Ms. de la bibliothèque de Valenciennes). - Evenzoo was in lateren
tijd in Brabant het stelsel algemeen, dat de openbare ambtenaren des Hertogs hun ambt
levenslang bekleeden moesten, ofschoon De Pape (Traité de la joyeuse entrée p. 105-108)
onwederlegbaar aantoont, dat dit vermeende privilegie met de uitdrukkelijkste bepalingen der
Blijde inkomsten in strijd was.
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woord, dat, hoe meer het op de tong werd rondgeschommeld, van beteekenis
veranderde. In den grond, en zooals de vorm waarin zij gegeven werden het
uitdrukte, waren privilegiën de stelligste bewijzen voor de oorspronkelijke
magtsvolkomenheid der vorsten, en in den loop der tijden verstond het volk daaronder
alles, wat zijne magt ten koste van die des vorsten uitbreidde; van daden van
goedwilligheid of dankbaarheid voor bewezene diensten ontaardden zij in middelen
van bevrediging of forsche voorwaarden, den schenker opgelegd; uitzonderingen
volgens hunnen aard op het algemeene regt, werden zij de eischen, waarop ieder
gewest, elke stand, elk burger eindelijk, zoodra het uur der meerderjarigheid geslagen
was, aanspraak maakte. Zonderling verschijnsel! Twee eeuwen vroeger was in den
naam derzelfde belangen de handhaving gevorderd van privilegiën, waarvan men
twee eeuwen later bij opentlijk besluit de afschaffing verkondigde. Zoo echter voltooit
zich de opvoeding der volken, dat deze op een gegeven tijdstip de ijzers als boeijen
beschouwen, waarin zij staan en gaan hebben geleerd: proeve, zoo er nog noodig
ware, dat geen Goddelijk wetboek de regten des Staats van eeuwigheid heeft
bepaald, maar dat de geschreven regten de wisselingen van den menschelijken
geest uitbeelden moeten, op straffe van door dienzelfden geest als onregt te worden
verworpen.
Een gelijksoortig verschijnsel ligt voor ons binnen het bestek van korter tijdsverloop.
Privilegiën en Algemeene Staten: het een en het ander was de leuze, welke de partij
der vooruitgang op hare banier schreef, en evenwel waren beide begrippen, in hare
uiterste gevolgtrekkingen uitgewerkt, eene tegenstrijdigheid. De eerste verdeelden,
de laatste vereenigden de belangen. De laatste kenden aan de onderscheidene
leden, zoo niet eene gelijkheid dan toch eene evenredigheid van regten toe, welke
de
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eerste hadden vernietigd. Waren de voorregten waarborgen voor de
onafhankelijkheid des volks, men kon die naauwelijks van de vergadering der
Algemeene Staten verwachten, tenzij die van het doel harer instelling ware
afgeweken. De insteller was een vorst van onbegrensde heerschzucht, een vorst
van Franschen oorsprong, in wiens geboorteland de melding van Algemeene Staten
1)
gelijkluidend was met ongehoorde lasten , was Philips van Bourgondië, wien men
misschien geen zucht voor volkswelvaart, maar zeker liefde voor volksvrijheid
ontzeggen mag. Noch van hem, noch van zijnen zoon, Karel den Stouten, noch van
zijnen achterkleinzoon, Karel den Vijfden, was het te verwachten, dat zij een
hinderpaal tegen hun eigen alvermogen zouden hebben opgeworpen. En inderdaad,
voor hen waren de Algemeene Staten een middel, om grootere beden te verwerven
dan immer te voren waren toegestaan, beden, die moeijelijk aan de halsstarrigheid
der bijzondere gewesten zouden ontwrongen zijn, beden, waarmede regtens of
feitelijk voor die bijzondere gewesten de veiligheid en onschendbaarheid hunner
voorregten zamenhing. Het is waar, aan voorbeelden van verzet tegen de
Oppermagt, met een oogenblikkelijk gevolg bekroond, ontbrak het niet. Gedurende
de regeering van Maximiliaan en Maria, gedurende de minderjarigheid van Karel
den Vijfden had de vergadering der Algemeene Staten die opgeleverd; maar deels
was daarbij alle orde en regelmaat op het verregaandst geschonden, deels had er
geene eigenlijke eenstemmigheid en zamenwerking tusschen de leden der
vergadering plaats gegrepen, deels had eene opvolgende vergadering in den zin
des meesters hersteld wat eene voorgaande had bedorven. De vorsten, wier namen
wij hierboven opnoemden, hadden de herkomsten en gunstbrieven van enkele
gewesten, Staten en leden van deze, op het grievendste besnoeid; op het minste
vertoon van wederspannigheid waren hier en daar alle voorregten ten eeuwigen
dage vernietigd; de inbreuk, onder den naam van vervanging zoo geducht voor de
bijzondere gewesten, had vooral door hunnen invloed kracht van gewoonte
verkregen.

1)

Zie Etienne Pasquier, Les recherches de la France, p. 110 (ed. van 1617). - (P.J. Zaman.)
Exposition des trois Etats de Flandres, p. 32, 33. - Thierry, Lettres sur l'histoire de France,
Lettre XXV.
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Zoo hun stelsel, om de Nederlanden tot ééne enkele provincie te maken, doorging,
was de weg gebaand om tegen alle in het gemeen dezelfde maatregelen te nemen,
als tegen elke afzonderlijk. Eenheid in wet, eenheid in voorregten, eenheid in
godsdienst, eenheid in munt, eenheid in maat en gewigt, ziedaar een der dertien
1)
artikelen , welke niet zonder grond aan Granvelle of de kardinalisten werden
verweten, als voorslagen om een volstrekt gebied des Konings over de Nederlanden
te vestigen; en tot bereiking van zulk eene eenheid was zeker geen weg geschikter
dan de vereeniging der Staten in één ligchaam. Het instinkt des volks bedriegt zich
zelden: de gewesten, die bij verdrag onder de heerschappij van het huis van
Bourgondië waren gekomen, wezen, van het bevoorregte Friesland tot het
magtelooze Luxemburg toe, de kostbare en gevaarlijke eer af, van tot de
Bourgondische erflanden gerekend en als zoodanig ter algemeene dagvaart te
worden beschreven.
Zoo in den loop der wereld alles aan de berekeningen eener planmatige staatkunde
verbonden was, dan ware het zeker eene ongerijmdheid geweest, handhaving en
uitbreiding van regten van die Algemeene Staten te verwachten, welke oorspronkelijk
eene instelling van der vorsten willekeur en eigenbaat waren geweest. Maar de
vooruitzichten der regeerkunst waren te leur gesteld door de kracht der
omstandigheden en de ontwikkeling van den tijdgeest. De menigvuldige
bijeenkomsten der Algemeene Staten droegen krachtiglijk bij om de magt van den
derden stand te verhoogen, of liever die in het groot te behouden op een oogenblik,
terwijl het despotisme in het klein aan hare vernietiging arbeidde. In grooteren getale
2)
dan de afgevaardigden der overige Staten op de algemeene dagvaart aanwezig,
wies hun moed met hun getal. Adel en geestelijkheid waren in persoon aansprakelijk
voor het gevoelen, dat zij uitbragten; de regering kon op hen door gunst of ongunst
eenen dadelijken invloed oefenen; die invloed was magteloos ten opzigte van de
vertegenwoordigers des derden stands, wier verantwoordelijkheid zich verschool
achter

1)
2)

vo

Art. XI. - Bakh. v.d. Br. doelt hier op het stuk, dat afgedrukt is bij Bor, boek IV fol. 178 -179,
en bij Groen van Prinsterer, Archives, Supplément, p. 73. (U.)
Bakh. v.d. Br. bedoelt hier: standen, n.l. geestelijkheid en adel. (U.)
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de verantwoordelijkheid hunner lastgevers. Deze waren gerugsteund door dat
gansche heerleger van stedelijke regeeringen, breede raden, natiën, ambachten
en gilden, en de kwade luim van de meerderheid van deze in een enkele stad kon
het besluit eener geheele Statenvergadering vernietigen of de uitvoering daarvan
stremmen, totdat het oogenblik van handelen voorbij was. Het was deze overmagt
des derden stands, welke den vrijzinnigen Guicciardini tot eene al te onvoorzigtige
lofrede op de vrijheden des lands verlokte en welke ter andere zijde aan Viglius en
aan alle voorstanders van het onbeperkt gezag eenen diepen schrik voor alle
dergelijke vergaderingen inboezemde. Het waren dan ook deze achterste gelederen
der vertegenwoordiging, welker magt en invloed het stelsel van Karel, Philips en
Granvelle trachtte te ondermijnen. Dan eens hield men de afgevaardigden der
gewesten, ofschoon tot eene algemeene Statenvergadering beschreven, tot op het
oogenblik des plegtigen afscheids streng van elkander gescheiden; dan weder
vorderde men eene zoo uitgebreide volmagt van de afgevaardigden, dat geene
ruggespraak met hunne lastgevers noodig was en alzoo geenerlei grond voor
1)
verontschuldiging of uitstel . Eindelijk waagde het Margaretha, den derden stand
met open vizier aan te tasten, toen zij uitdrukkelijk bevel gaf, de breede raden buiten
het geheim der door haar voorgeslagene moderatie te houden. Het was insgelijks
een der artikels, waarvan wij boven melding maakten en wier ontwerp aan Granvelle
misschien ten onregte werd toegeschreven: dat de Koning voortaan de breede
raden zou opheffen, als eene instelling, waaraan alle oproeren en volksbewegingen
der laatste jaren waren te wijten. Zooals de minst bevoorregte provinciën door middel
der Algemeene Staten eene gelijkstelling met de meest bevoorregte bejaagden gelijkstelling, waarvan de formule was, dat hunne toestemming niet gelden zou,
wanneer een der overige gewesten zich van dezelfde verpligtingen ontsloeg of
ontslagen rekende - evenzeer verdwenen de voorregten van den adel en de
2)
geestelijkheid voor de eischen van de burgerij . Regt-

1)
2)

Zie van beide gevallen voorbeelden bij Gachard, Des anciennes assemblées nationales de
Belgique, p. 37-42.
Zoo werd b.v. door de tusschenkomst van den derden stand niet alleen de hooge adel en
geestelijkheid tot deelname in de buitengewoone beden, waarvan zij oorspronkelijk vrijdom
hadden, gedwongen; maar door ditzelfde middel werd aanmerkelijk het vorstelijk prerogatief
beperkt, om vrijstelling of matiging der opgelegde schatting te verleenen. Men zie over dit
regt: v. Slingelandt, Staatkundige Geschriften, Dl. I bl. 16 vlg. Opmerkelijk is de door hem uit
de Resolutiën der Staten van Holland (2 Nov. 1553) aangehaalde verklaring van Keizer Karel
V zelven: ‘dat hij die vrijdommen niet had moogen toestaan sonder wille, weete en consent
van de Staaten, als daarbij hun benoomen weesende eene partije van haar defensie’.
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vaardige vergelding, zooals de geschiedenis die dikwijls te vermelden heeft! De
heerschzucht der vorsten had het volk uit het stof, waarin het lag, opgeheven, om
zich zelve een sterke lijfwacht op te richten tegen de aanmatigingen des
overmagtigen adels. Toen de beurt van te bevelen aan den burger gekomen was,
zocht de Vorst te laat dien adel in zijne oude regten te herstellen, om tegen de
nieuwe mededinging eenen thans magteloozen bondgenoot te vinden.
Doch wij willen de orde der gebeurtenissen niet vooruitloopen. Wij keeren van
onze uitweiding tot de voorgewende schending der privilegiën terug. Wij erkennen,
dat de twee gevallen, welke wij opgaven en waarvan slechts het eene (betrekking
had) op Brabant, waar verbeurdverklaring van goederen ten allen tijde in het wetboek
opgenomen was, op eene even onloochenbare als onverdedigbare wijze waren
geschonden. Het voorwendsel, dat men opgaf, was even ongerijmd als gevaarlijk
van strekking. Men grondde zich namelijk op de stelling, dat de misdaad van
Majesteitsschennis alle voorregten vernietigde; men maakte vervolgens de sluitrede:
zoo dit ten opzigte van de menschelijke Majesteit (geldt), hoeveel meer ten opzigte
der Goddelijke, en ketterij is eene schending dier Majesteit. Het eerste lid was even
onwraakbaar als het laatste valsch. Toen Jan zonder Vrees bij een handvest van
1414 voor Vlaanderen afzag van zijn regt op alle verbeurdverklaarde goederen,
‘zelfs ter oorzake van rebellie’, bewees dit bijvoegsel, dat de algemeene regel in
zulk geval het regt der verbeurdverklaring erkende. Zoo men ook voorts in de
begrippen van den tijd een grond voor de andere stelling had kunnen vinden hetgeen intusschen het geval niet was - dat de misdaad van enkele ketterij schending
der Goddelijke Majesteit was, dan bleef nog de gelijkstelling der Goddelijke en
menschelijke Majesteitsschennis regtskundig eene ongerijmdheid. Immers de
misdaad
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van rebellie en gewapenden opstand stond uitdrukkelijk als uitzondering op het
gewoone regt vermeld en zoo naauwkeurig omschreven, dat er zelfs verschillende
trappen van Majesteitsschennis werden aangewezen. Al wat dus daartoe niet
behoorde, kon door geen willekeurig besluit, door geene schoolsche spitsvondigheid,
altans niet ten nadeele van erkende en bezworen voorregten, daaronder worden
begrepen. Zoo werd dan ook de zaak ten tijde van Karel den Vijfden en van Philips
opgevat, en in weerwil van de letter der keizerlijke plakkaten verklaarden voortdurend
de Hoven van Vlaanderen en Namen den openbaren aanklager in deze zijne eisch
1)
niet ontvangbaar . Zooals met de verbeurdverklaring was het met het regt, om voor
geene andere dan zijne natuurlijke regtbank betrokken te worden. Al ware het, dat
ook Majesteitsschennis hierop uitzondering maakte, al ware het, dat onder.
Majesteitsschennis van den hoogsten graad ketterij begrepen ware, dan moest die
kettterij wel bewezen, door de alge-

1)

Men zie deze merkwaardige bijzonderheid in de: Remonstrance - aen den - Coninck van
Spaengen op de Requeste bij den Edeldom - gepresenteert, bij: Te Water, Verbond der
Edelen, IV bl. 122, 123. Wat overigens het regt van verbeurdverklaring betreft, men vergelijke
met het handvest van Jan zonder Vrees het artikel 63 van de beruchte Carolina, waarmede
Karel V aan de stad Gend het beste deel harer voorregten ontnam: ‘que les bourgeois de la
ville de Gand en crimes de hérésies et de lèze Majesté en tous ses chiefs et espèces,
confisqueront et fourferont corps et biens, et en tous autres crimes, où ilz seront punyz
capitalement, seront francqz et exempts de confiscation’. Ook Henegouwen en Valenchijn
beweerden regt te hebben op vrijdom van alle verbeurdverklaring. In de vonnissen, door den
Graaf-Provoost en sedert door de buitengewoone gevolmagtigden der Landvoogdes in
laatstgemelde plaats gewezen, werd uitdrukkelijk vermeld, dat de verbeurdverklaring plaats
had ‘ingevolge van de plakkaten van Zijne Majesteit’. De stad volhardde echter bij haar regt
en bragt de zaak voor de bevoegde regtbanken. Inmiddels werd toegestaan, de goederen
der veroordeelden op te teekenen en daarvan aan den naasten bloedverwant eene lijst te
geven, opdat deze zijne regten zou kunnen laten gelden, in geval de uitspraak van het
pleitgeding ten voordeele der stad uitviel. - Henegouwen werd bij plakkaat van Keizer Karel
van 27 Januarij 1555 vrij verklaard van verbeurdverklaring, zelfs bij misdaden in de plakkaten
omschreven. - Voor Brugge, zie het artikel in het advies van den Geheimen Raad op de
voorstellen der Inquisiteurs van December 1554. - Voor Yperen: Gachard, Corresp. de Philippe
II, t. I p. 229, noot. - Voor Rijssel Douai en Orchies: het aangehaalde advies van den Geheimen
Raad. - Reeds ten tijde der Herdoopers, schijnt het, tastte overigens het Hof van Holland het
regt van non-confiscatie van enkele steden aan. Althans na Paschen van 1535 waren ‘die
van Amsterdam ende Delft in den Haghe beschreven, omme, verstaen hebbende wat zij
seggen willen jegens de confiscacien van haer poorters goeden, van 's Raedts wegen daarinne
gedaen te worden als 't behooren sal’. (Brief van Assendelft aan Hoogstraten, Maart 1535.)
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meene roep verbreid, door een voorloopig vonnis des natuurlijken regters bevestigd
zijn, eer het voorregt kon beschouwd worden te zijn opgeheven; maar juist het
plakkaat van Keizer Karel keerde die orde om: het liet het voorloopig onderzoek
aan geloofsregters of - hetgeen hetzelfde zeide - keizerlijke Commissarissen over,
en die nieuwe, vroeger nooit erkende regtbank zette de vervolging tot op de uitvoering
van het vonnis door, wanneer schepenbanken of gewestelijke geregtshoven hunne
verhooren voor onvolledig, hunne eischen voor ongegrond hadden verklaard.
Wij zijn onbeschroomd met toe te geven, dat Karels plakkaten op deze beide
punten vooral de voorregten van het grootste deel der Nederlanden op eene in het
oog loopende wijze hadden geschonden. In hoeverre en in welke mate, op welke
wijze wettigde die schennis eene feitelijke ongehoorzaamheid der onderdanen?
Brabant had in zulk een geval de handen ruim. In de reeks zijner schitterende
voorregten prijkten de volgende: het stond aan alle onderzaten vrij, gehoorzaamheid
te weigeren aan elken ambtenaar des Hertogs, die tegen de bepalingen der Blijde
Inkomst had gezondigd; bij voorkomend verschil met zijne onderhoorigen betreffende
voorregten onderwierp zich de Hertog aan de uitspraak zijner aanzienlijkste vasallen;
bleek het ongelijk aan de zijde des Hertogs, dan waren zijne onderhoorigen van
alle leen- en dienstpligt, manschap en schatting ontslagen, tot zoolang de reden
der klagten was opgeheven. Vier malen 's jaars mogt volgens zijne oorspronkelijke
instelling zulk een raad bijeenkomen; wat meer is, hielpen vertoogen noch
scheidsregterlijke uitspraken de onderzaten aan hun regt, dan waren de Staten 's
lands verpligt eenen Ruwaard te kiezen, die in 's vorsten naam alle gezag mogt
1)
oefenen, tot zoolang deze aan zijn eed en verpligting had voldaan . Schoo-

1)

Dit regt was, het is waar, door Philips den Goeden bij acte van 20 Januarij 1458(9) afgeschaft,
‘dwelck’, zeide hij, ‘schijnt eene onbehoorelijcke, vrempde ende niet meer gehoorde saecke
te wesen, als van te willen hebben twee hoofden op eenen Lichaeme’. (Zie Luyster van
Brabant Dl. II p. 136.) Doch wij kunnen aan die afschaffing geene blijvende wettige kracht
toekennen. Immers Karel de Stoute bevestigde bij zijne Blijde inkomst uitdrukkelijk de Blijde
inkomst zijns vaders van het jaar 1430, en den toebrief van 1451. In beide, in de eerste naar
art. 73, in de laatste naar art. 7, was intusschen het dusgenaamde ‘nieuw regiment’ van Hertog
Jan IV begrepen. Koning Philips II herhaalde bij zijne Blijde inkomst letterlijk de bewoordingen
zijns oudovergrootvaders (art. 53). Met het Groot privilegie van Maria van Bourgondie was
het anders gelegen; haar zoon Philips de Schoone had het uitdrukkelijk uitgezonderd van de
privilegiën, welke hij bezwoer, en het was op diens Blijde inkomst, dat zich zijne opvolgers
uitdrukkelijk beriepen.
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ne voorregten voorwaar, temeer omdat zij jongstens door Philips bij zijne inhuldiging
ruimschoots waren bekrachtigd. En evenwel, wij zijn misschien niet geregtigd in het
e

58 artikel dier Blijde inkomst een met voordacht opengehouden uitvlugt te zien,
omdat de vorst daarbij bezworen had, alle die voorregten te onderhouden, ‘sooverre
1)
deselve tot observancien staen ende observeerlijck sijn’ ; maar zeker kunnen wij
niet aannemen, dat ieder vasal of burger over het al of niet houden der voorregten,
over hunne uitgestrektheid en toepasselijkheid naar zijn persoonlijk inzigt en
overtuiging uitspraak kon doen; neen, volgde op zijn aanvankelijke
ongehoorzaamheid dwang van den ambtenaar des Hertogs, dan waren beide partijen
verwezen aan den Raad van Brabant; want deze moest geacht worden den door
Hertogin Johanna in het gemelde privilegie ingestelden Raad der Heeren van Brabant
te hebben vervangen. Vond men daar geen regt, dan stond de toevlugt tot de Staten
open, en deze hadden in zulk een geval de onbetwistbare vrijheid, ook ongeroepen
bijeen te komen en een besluit te nemen. Maar verzaakten nu ook dezen hunne
pligt, werd de minderheid door een misleide of verleide meerderheid overstemd,
stonden hunne leden zelven tegen elkander in het harnas, droegen hunne
handelingen de merkteekenen van verzuimen, die daaraan alle wettige kracht
ontnamen: wat stond dan aan de onderdrukte minderheid, wat aan elken leenman,
wat aan een of meer burgers te doen? Het was een vraag, welke men gedurende
de onlusten der zestiende eeuw zich zelven deed en doen moest; hoe de oplossing
uitviel, zal een der onderwerpen van onzen verderen arbeid zijn.
Was de vraag ten opzigte van Brabant moeijelijk en op verschillende wijze te
beantwoorden, in de overige gewesten ge-

1)

Zie over de beteekenis en de wettige kracht dier woorden: C. Faider, Sur les constitutions
nationales de la Belgique, p. 90, 91. Het gevoelen van De Pape op dit punt is het uiterste van
absolutisme: zie Traité de la Joyeuse Entrée, p. 139-146, en vooral p. 201. De Pape neemt
voorts een gelijk beding aan in de Blijde intrede van Philips den Goeden in 1430, laatste
artikel, waarbij de Hertog bevestigt ‘toutes les raisonables lettres scellées, obtenues de nos
Prédécesseurs.’ ‘Insinuant ainsi (zegt De Pape) le Prince et les Etats, qu'il y en avoit, qui
n'etoient pas raisonnables et à l'observance desquels ils ne se vouloient pas obliger’.

R.C. Bakhuizen van den Brink, Studiën en schetsen over vaderlandsche geschiedenis en letteren. Deel 5

332
doogde zij geenen twijfel. Vlaanderen, opdat wij eenige der magtigste gewesten
optellen, welke zich het meest door hunnen tegenstand onderscheidden, had
allengskens als verdiende straf voor verregaand misbruik zijne oude voorregten
geknot gezien. Aan alle die beperkingen had Keizer Karel de kroon opgezet door
die beruchte Carolina, waarbij hij het magtigste lid der provincie aan eene nieuwe
strengere wet had onderworpen en die wetgeving met de verklaring besloten, dat
hij aan zich en zijne opvolgers, zoo Graven als Gravinnen van Vlaanderen,
voorbehield de verklaring, uitlegging, uitbreiding en beperking aller instellingen, zoo
1)
en wanneer het hem of hun noodig zou toeschijnen . Gelderland had bij den vrede
van Venlo alle mogelijke bevestiging zijner voorregten bekomen; maar als het op
de waarborgen der uitvoering aankwam, lag deze in het waarlijk troostelooze artikel
besloten, dat, werd in de schennis hunner regten niet voorzien, de onderzaten zulks
den Keizer of - zoo die niet bij de hand was - den Opperstadhouder zouden mogen
voordragen, om daarin zulke voorziening te doen, als tot algemeen genoegen zou
strekken. Holland, - maar de regten dier Staten zijn door Van Slingelandt, Van de
Spiegel, Kluit en De Jonge naauwkeurig onderzocht en ontleed geworden; het is
beter onze lezers tot hunne werken te verwijzen dan hen na te schrijven. Men zal
uit hen leeren, hoevele voorregten er onbewijsbaar, verdicht en valsch uitgelegd
waren. Waar, ingeval van schending zijner verpligtingen, regtens geene andere
straf den meineedigen vorst kon treffen dan de veroordeeling zijns gewetens, daar
kan men zeggen, dat geene stellige waarborgen voor de staatkundige vrijheid
bestonden. Waar geene Statenvergadering wettig was dan die, welke, door den
Vorst, diens Stadhouder of in hunnen naam en afwezigheid door het Hof beschreven,
niet buiten de punten van beschrijving beraadslaagde, daar kan men vaststel-

1)

Zie P. Heuterus, Rerum Austriac., L. XI p. 269. Merken wij te dezer gelegenheid op, dat de
strengheid, waarmede Karel V de Gentenaars had behandeld, later zelfs door de ijverigste
voorvechters van de partij der beweging niet werd afgekeurd. Ten minste voor die af keuring
kwamen zij niet uit; maar zij prezen integendeel de vaardigheid des Keizers, die om eene
enkele stad tot orde te brengen alle overige bezigheden ter zijde gesteld, alle moeijelijkheden
en gevaren gering geacht hnd, om de reis naar de Nederlanden te ondernemen.
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len, dat den verdrukten onderdaan geene andere toevlugt overschoot dan den Vorst
1)
door nederige smeekschriften te vertederen .
Er is ons aan gelegen wel verstaan te worden: wij zijn vrienden der vrijheid, wij
zijn boven alles vijanden van een volstrekt eenhoofdig oppergezag. Juist daarom
kunnen wij niet met de zoo hoog opgevijzelde voorregten dweepen. Wij huldigen
gaarne in die voorregten de eerste verschijnselen der burgerlijke vrijheid van onzen
tijd, het morgenrood van een schooneren dag, maar een morgenrood, dat slechts
met moeite door de nevels brak en de koude en vocht dier nevels te gevoeliger
maakte. Privilegiën: wat was haar stoffelijke grondslag dan het toeval, dat in deze
of gene omstandigheden op een gegeven tijdstip deze of gene persoonen, standen,
steden of gewesten tot eene hoogte van magt of invloed had gebragt, die gewoonlijk
geen anderen regtsgrond had dan het oogenblikkelijk bezit? Wat (waren zij) in haren
vorm dan de uitvloeisels van de willekeur des Opperheers? willekeur, waaraan, ik
erken het, vaak het karakter van vrijmagtigheid ontbrak, hetzij dat zulke privilegiën
den vorst afgedwongen waren door de overmagt van enkele persoonen of standen,
of dat hij in het beste geval eene opwelling van dankbaarheid niet kon inteugelen
jegens zulke, wie de fortuin in staat gesteld had hem eene baatzieke hulp te
verleenen; - maar toch, willekeur des vorsten was voor de privilegiën de reden van
hun bestaan, uitgedrukt in de plegtige woorden: want het ons alzoo behaagt. In
haren aard, wat waren privilegiën anders dan uitzonderingen op het gemeene

1)

Met betrekking tot Gelderland, zie ter bevestiging van het boven reeds gezegde den vrede
van Venlo bij Pontanus, Hist. Gelr. p. 834. Met betrekking tot Friesland de verklaring van den
o

griffier Pieter van Eemskerck bij Bor B. V f 191. Voor Utrecht de stellige verzekering van de
o

Staten bij Bor B. V f 210: ‘dat de Staten niet en moghen vergaderen sonder speciale
verschrijvinghe van sijne Majesteyt ofte sijne Majesteyts Stadthouder ende Raden provinciaal,
als diewelcke dieselve authoriteyt aen henluyden gereserveert heeft, vermoghens seeckere
en

acte van den XXVII November 1536, alsoo dat sonder sulcke beschrijvinghe die acten van
de Staten ghehouden worden voor nul ende onweerden’. Voor Holland leze men inzonderheid:
Slingelandt, I p. 78-81; Kluit, Historie der Holl. Staatsregeering I p. 39-41, IV p. 525-531;
Dedel, De Ordinibus Generalibus Belgii, (L.B. 1823), - p. 12, 13, 48. Voor Vlaanderen de
uitspraak van den uitermate staatsgezinden Marchant, Flandria commentariorum lib. IV
descripta (Antv. 1596).
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regt of liever op het heerschende onregt, welke het ongelijk der niet-bevoorregten
niet slechts oogenschijnlijker maakten, maar ook in de werkelijkheid verzwaarden
ten voordeele der bevoorregten? Eerst allengskens, naarmate de voorregten zelve
hunne kracht en glans verloren, was het mogelijk op redelijker en - dat hetzelfde
zegt - steviger grondslagen het Staatsregt te vestigen.
Gewoonlijk worden Philips de Goede en zijne opvolgers beschouwd als diegenen,
welke de magt des derden stands gefnuikt en aan het zoogenaamde tijdvak der
gemeenten een einde hebben gemaakt. Om dat toe te stemmen moet men
aannemen, dat eene magt te grooter is, naarmate hare grenzen onbepaalder zijn.
Het tijdvak der gemeenten had zoowel voorbeelden van dwingelandij opgeleverd,
als het tijdvak der adelregeering of der onbeperkte alleenheersching. De
buitensporigheden zelven van Brugge en Gent waren even onregtmatig in hare
beginselen als eenzijdig in hare strekking, meer berekend om de overmagt van een
enkel lid der Staten over allen te vestigen, dan de belangen des algemeens tegenover
den vorst te handhaven. Zoo die buitensporigheden met krachtige hand beteugeld
en streng geboet werden, dan zijn wij er verre van, den vorsten een deugd te maken
van wat hun belang, van wat de omstandigheden vorderden; maar dit moeten wij
erkennen, dat zij door de regeling, waaraan zij de vertegenwoordiging van den
derden stand onderwierpen, dien stand aan innerlijke veerkracht zooveel hebben
toegevoegd, als zij zijnen al te wilden wasdom hebben besnoeid. Het blijft hunne
verdienste, vooral die van den grooten Karel V, de betrekkingen der gewesten en
der verschillende staatsligchamen onderling op een vasten voet te hebben gebragt,
niet voorzeker naar de afgetrokkene beginselen eens wijsgeerigen staatsregts, maar
naar de begrippen en overeenkomstig de behoeften van het oogenblik.
Maar die staatkunde, welke leefde bij den dag, was niet op den duur tegen de
innerlijke gebreken, tegen den aangeboren smet van het beginsel bestand. De leer,
door Karel V en zijne staatslieden verkondigd, dat de Nederlanden slechts ééne
provincie waren, leidde onweerstaanbaar tot de gevolgtrekking, dat dan de
Algemeene Staten de plaats der bijzondere Staten bekleeden en van deze hunne
regten overnemen moesten. Zouden nu de regten
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der Algemeene Staten naar de meest of naar de minder bevoorregte Staten bepaald
worden, met andere woorden: zou de Blijde Inkomst, die de grondwet van Brabant
was, tevens de grondwet der andere gewesten, van al de vereenigde Nederlanden
worden, of niet? Moeijelijke vraag! De regeering had, getuige de geschiedenis, met
het bijeenroepen der Algemeene Staten vooral ten doel, in hare steeds grootere
geldbehoeften te voorzien; had zij de Blijde Inkomst van Brabant tot regel van staat
gemaakt, dan ware daarmede de regel algemeen geworden: geen herstel van
grieven, geen geldelijke onderstand, of wel het afgetrokken beginsel, dat aan het
Brabantsch regt tot grondslag lag: dat niemand tegen of boven zijnen wil kon worden
belast. Besliste de regeering ontkennend, dan had zij òf een grievenden slag aan
de Brabantsche vrijheden toe te brengen, en dit waagde zij niet, òf zij moest nevens
de Algemeene Staten de bijzondere met alle hunne voorregten, met alle hunne
aanmatigingen laten bestaan, en dit deed zij voorloopig. Eene nieuwe vraag deed
zich op, in welker beantwoording men ter helft steken bleef: welke waren in de
Algemeene Staten de regten der meerderheid en der minderheid? In de bijzondere
Staten had diezelfde regering, welke de Algemeene Staten bijeenriep, eene
regtsverkrachting ingevoerd, die met alle voorregten en herkomsten in strijd was:
bij verschil der standen onderling of van enkele leden der standen, werd het gevoelen
der minderheid als vervangen in dat der meerderheid beschouwd en het laatste, in
weerwil van de eerste, door alle middelen van regt en geweld ten uitvoer gebragt.
Dit stelsel der vervanging, eenmaal aangenomen, moest naar alle regt en reden
ook op de Algemeene in tegenoverstelling der bijzondere Staten toegepast worden;
en echter ook hier aarzelde de regeering voor de uiterste gevolgtrekking: eerst Alva
durfde zoo verre gaan, en de Staten van 1576 volgden, gelijk wij later zullen zien,
eenigermate zijn voorbeeld; tot op zijnen tijd nam men allerlei kunstgrepen te baat,
1)
om aan ieder lid der Algemeene Staten eene afzonderlijke toestemming af te persen .
De kracht van den wederstand, welken de Algemeene Staten aan de willekeur des
Opperheers kon-

1)

Zie daarvan voorbeelden bij: Gachard. l.c.p. 37, 42.
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den bieden, was gelegen in hun zoogenaamd regt van vertrek: dat is, om, na de
voorstellen der regeering te hebben aangehoord, niets daarvan goed te heeten,
dan hetgeen in hunne bijzondere gewestelijke en standsvergaderingen eenparig
was aangenomen. En evenwel tegen die uitvlugt, welke de vorsten in het nijpen van
den nood in de uiterste verlegenheid kon laten, hadden deze geen ander hulpmiddel
dan, vóór de vergadering, de dringende uitnoodiging, dat de afgevaardigden van
de uitgebreidste volmagt zouden voorzien zijn, en, tijdens de vergadering, eene
dreigende tronie tegen de onwilligsten.
Er was meer. Deinsde de vorst voor de noodzakelijkheid terug, de beste voorregten
over het algemeen uit te breiden, het lag in den aard der Algemeene Staten zelve,
dat eene gelijkstelling van regten tusschen de leden onderling werd bevorderd. De
Algemeene Staten hadden in Frankrijk gediend, om het aanzien van den derden
stand te ontwikkelen, in welken de Vorst voortaan een bondgenoot zocht tegen den
invloed des adels. In de Nederlanden had dezelfde oorzaak hetzelfde gevolg. Het
eerste gebruik, dat de derde stand van zijnen invloed ter Algemeene
Staatsvergadering maakte, was een gelijkheid van lasten tusschen de verschillende
standen te bedingen; de Vorst, door de nood gedrongen, bragt een deel zijner
magtsvolkomenheid, die om naar zijn welbehagen ontheffing van opbrengsten te
verleenen, aan de zucht naar gereed geld ten offer. Van de gelijkstelling der standen
was gelijkstelling der gewesten onderling de naaste stap, en zullen wij later pogingen
aangewend zien, om Brabants voorregten als gemeen aan alle de Nederlanden te
beschouwen, reeds nu werd in de staatsstukken, waarbij de onderscheidene
gewesten de voorstellen der regeering aannamen, de uitdrukkelijke voorwaarde
gesteld: dat de wijze der heffing in de eene provincie niet de belangen der andere
zou mogen benadeelen, en dat de toestemming niet voor geldig zou worden geacht,
zoolang eene der beschrevene provinciën van haar geëvenredigd aandeel in de
opgelegde beden vrijgesteld bleef.
Onze beschouwing levert de troostelooze uitkomst, dat, zoo het tijdvak van Karel
V al niet van stelselloosheid te beschuldigen is, eene andere niet min gevaarlijke
gisting daarin heerschte: de
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gisting van twee beginselen, van wier oorsprong en strekking men wederzijds geen
helder inzigt had; de worsteling van twee partijen, die naar willekeur en zonder
redelijke noodzakelijkheid van de tegenpartij overnamen, wat voor het oogenblik
bevorderlijk scheen ter bereiking hunner wenschen. Vandaar die aarzelingen, die
tegenstrijdigheden, waaraan beide partijen zich schuldig maakten, dat toevallig
zamentreffen in eenerlei meening van de vertegenwoordigers der verschillendste
begrippen. Wil men voorbeelden? Zie hier eenige: Philips deinsde voor de
bijeenroeping der Algemeene Staten, als voor het voorspook van zijn eigen
ondergang, terug; en Alva, de dweepzieke trawant zijner heerschzucht, riep ze in
het begin van zijn bestuur bijeen. Om den derden stand te vernederen, rieden de
leerlingen en aanhangers van Granvelle eene herstelling, eene uitbreiding van de
voorregten des adels aan, en de adel was de eerste, om zich tegen de regeering
te verklaren en in bondgenootschap met den derden stand te treden. Van de
tusschenkomst der Staten verwachtten de voorstanders der gewetensvrijheid de
opheffing der plakkaten, en tot behoud van de katholijke godsdienst deed, zoo niet
Granvelle zelf, dan toch iemand uit zijne school den voorslag, met vrije bewilliging
aller natiën en provinciën eene godsdienstwet te ontwerpen, die in de zaak tot
geloofsonderzoek leiden moest, maar daarvan geenszins den hatelijken naam
1)
dragen zou . Eenheid en zamenwerking aller krachten was de behoefte, die overal
gelijkelijk werd gevoeld; maar de eene partij zocht de bereiking van haar doel in de
uitbreiding van voorregten over degenen, die misdeeld waren; de andere in de
besnoeijing van de vrijheden dergenen, welke de evenredigheid der overige Staten,
standen en onderdanen waren ontwassen.
Karel de Vijfde, zegt men, was een behendig werktuigkundige; zeker was hij dit
ten opzigte van het besturen zijner staten. Hij wist de raderen ondanks hunne
tegenstrijdige werking in beweging te houden, zonder elkander te kneuzen, en waar
het gebeurde, door tijdige hulpmiddelen te verhoeden, dat het geheel in duigen
spatte. Hij liet zijnen zoon na wat hij hem nalaten kon: zijne sta-

1)

In de 13 artikelen, zie hiervóór p. 326.
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ten, zijne godsdienstige en staatkundige beginselen, maar niet zijn talent. Over
Philips zelven zullen wij later uitvoeriger spreken; hier volsta de opmerking: van het
oogenblik af, dat geen krachtige hand, ondersteund door eenen uitstekenden geest,
alle meeningen tot zijn doel wist te buigen, moesten de leemten en gebreken van
het heerschend stelsel voelbaar en eindelijk ondragelijk worden. De twee beginsels,
in de maatschappij aanwezig en in de wetgeving zelve vertegenwoordigd, moesten
zich ontwikkelen, botsen en met den ondergang van de eene of andere eindigen.
Zou het stelsel der eenheid, der zamentrekking aller krachten onder eene enkele
hoofdkracht, of wel het stelsel der handhaving van aloude afzonderlijke regten
zegevieren? Centralisatie of privilegiën? die vraag moest de vraag van den dag
worden, de burgers in twee verscheidene slagorden verdeelen, tot verandering van
staatsdienaars aanleiding geven en misschien een burgeroorlog te weeg brengen.
Maar een burgeroorlog neemt zijn einde òf met wederzijdsche inschikkelijkheid, òf
met de uitsluitende zegepraal van het eene of andere beginsel en met den ondergang
der eene of der andere partij. Onze voorouders echter hebben zelve den afval der
Nederlanden nimmer als een burgeroorlog beschouwd of willen beschouwen; in de
vredesonderhandelingen, welke wij te beschouwen hebben, zullen wij hen geplaatst
zien tegenover eenen buitenlandschen vijand; wat het karakter van burgeroorlog
droeg, was na kortstondig woeden geëindigd, en eerst na dat einde brak de
eigentlijke krijg los; eindelijk ondanks alle de staatkundige omkeeringen hadden de
vragen van staatsregt, die wij hierboven hebben omschreven, geen enkele schrede
ter oplossing gedaan, en zoowel binnen het grondgebied der afgevallene gewesten
als in die, welke de getrouw geblevene heetten, verdeelden zij hoofden en harten
in twee verschillende aanhangen. Het is een bewijs voor de stelling, waarmede wij
aanvingen, dat de schending der privilegiën slechts de regtsvorm was, waarin een
nieuwe grondstof aan de omverwerping van het oude, aan het daarstellen eener
nieuwe orde van zaken arbeidde.
Had Philips in meerdere mate of op in het oog vallender wijze de voorregten en
herkomsten geschonden dan zijn vader? Neen,
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tenminste niet tot op het oogenblik, dat de oorlog uitbarstte. Hij had de
bisschoppelijke zetels met een twaalftal vermeerderd, en wat men ook tegen die
nieuwigheid mogt inbrengen, de Koning had hierin een onbetwistbaar regt
uitgeoefend; betwistbaar slechts was, dat hij door de inlijving der abdijen de
Bisschoppen tevens tot grondheeren verheven en hen als zoodanig zitting en regt
in de Staten bezorgd had. In Brabant was die instelling eene opentlijke verkrachting
van het door de Blijde Inkomst uitdrukkelijk gehuldigde stelsel, dat de waardigheden
der geestelijke orden aan geene andere dan aan leden derzelfde orde mogten
worden gegeven. De schending der aloude herkomst was op zich zelve erg genoeg;
maar erger nog waren de uitvlugten, waarmede Philips zijn geweldenarij
verontschuldigde. Hij beweerde namelijk, dat de abdijen, over wier inlijving men
zich beklaagde, door die daad zelve geen abdijen waren, maar tot een hoogeren
rang verheven werden, sedert zij onmiddelijk (kwamen) onder het toezigt eens
Bisschops. Als had hij de wapenen tegen zichzelve willen smeden, voegde de vorst
erbij, dat dit voorregt uitsluitend op pauselijke bullen gegrond was, maar het daarom
nu moest ophouden, sedert de Paus zelf eene nieuwe ordening had ingevoerd. Het
is noodeloos, zulke beuzelarijen te wederleggen; wij hebben geene woorden, sterk
genoeg om de eedbreuk van Philips in dit opzigt af te keuren; maar zoo die afkeuring
in dien tijd algemeen was, wij moeten er bijvoegen, dat de redenen dier afkeuring
alleruiteenloopendst zijn geweest. De abten zelve verhieven zich tegen die instelling
in naam der oude herkomsten, der vrome stichters, der pauselijke brieven, der
godsdienst zelve, die gevaar liep met den ondergang der kloosters; de staatslieden
zagen daarin een aanval op de onafhankelijkheid der gewestelijke Staten, wier
eerste stand voortaan niet slechts uit verpligte gunstelingen des vorsten zou worden
aangevuld, maar uit onderhoorigen aan eene vreemde magt, het hof van Rome eene schending der privilegiën, omdat, dewijl de keuze van Bisschoppen vrij was,
daarmede aan buitenlanders en bastaards zitting en stem ter dagvaart werd verleend.
Nog eene derde partij liet hare stem vernemen; maar die stem sloot niet slechts de
Bisschoppen, maar ook de abten buiten: sterk door de voorschriften des Bijbels, en
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ditmaal de instellingen der Apostelen (constitutiones Apostolicae) als waarachtig
en echt huldigend, riepen de Hervormden luide, dat het der geestelijkheid niet vrij
stond zich met staatkundige zaken in te laten. Hoe het zij: Philips gaf misschien
ongaarne, maar hij gaf in allen gevalle gehoor aan de nadrukkelijke vertoogen der
Staten van Brabant: de abdijen bleven wat zij waren, de vestiging van een
bisschoppelijken zetel te Antwerpen bleef vooreerst achterwege; het Brabantsche
regt, dat alleen den naam van regt verdiende, had gezegevierd.
Kwam de inlijving der Bisdommen ten laste van Philips, wij kunnen hetzelfde noch
van de plakkaten noch van hunne strikte uitvoering getuigen. De plakkaten waren
dezelfde als van Keizer Karel; de uitvoering daarvan kostte minder bloed dan vroeger.
Hiervan komt voorzeker niet de eer toe aan den Koning, die boven alles wat naar
ketterij zweemde haatte, en wien de gruwel van een Auto-da-fe een lust der oogen
was; evenmin als aan de Landvoogdes, die niets vrouwelijks had dan hare
wispelturigheid en die tusschen Hervormd zijn en God verzaken tot op het laatste
toe geen onderscheid (kende); en nog minder aan den man, die het bestuur der
zaken in handen had, aan Granvelle. Met een enkel woord moeten wij ons verklaren
tegen de gunstige uitspraak, die men in den laatsten tijd over dien staatsdienaar
heeft geveld. Hij was niet wreed van inborst - ik geef het toe: volgt daaruit, dat hij
niet wreed uit staatkunde was? Talent, welsprekendheid, ondervinding, doorzigt,
orde, vooral werkzaamheid, waarin hij door niemand geëvenaard werd, ik zal de
laatste zijn die aan Granvelle te ontzeggen. Maar die verdienstelijke eigenschappen
vind ik, waar ze voorkomen, gepaard met de grootste halsstarrigheid in het volhouden
van zijn stelsel, vind ik geheel en al verlaten van wat die eigenschappen tot den
rang van deugden had kunnen verheffen: aangeborene goedheid des harten. De
staatkunde van Granvelle was eene geleerde, eene stelselmatige staatkunde, zonder
dat de teugel der zedelijkheid haar van uitersten terughield. In zulk eene staatkunde
bekleedden twee leerstellingen eene voorname plaats: volstrekte gehoorzaamheid
aan den uitgedrukten wil des Konings, eenheid van Godsdienst en buitensluiting
van elke andere meening dan die der Roomsche kerk. Een-
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maal gevallen staatsdienaar, ik weet het, wierp Granvelle de verantwoordelijkheid
van zich dier maatregelen, welke tegen hem de gramschap des volks en tegen
zijnen Koning den opstand hadden verwekt; maar welk regt hebben wij, aan Granvelle
de deugd van waarheidsliefde en opregtheid toe te kennen, waar zijn belang het
medebragt die te verloochenen? Wat vooral hielpen spade betuigingen, zoo wij in
Granvelle den man vinden, die door zijnen broeder Chantonnay de partij der
vervolging in Frankrijk aanmoedigde en ondersteunde, die den marteldood van den
edelen Anne du Bourg toejuichte, die in Nederland van zachtheid noch van genade
voor de ketters hooren wilde, en die dan alleen de opgerigte houtmijt liet afbreken,
wanneer na een pijnigende gevangenis het slagtoffer de stelligste verzekering had
gegeven, dat hij voortaan niet de getrouwe zoon maar de onderdanige slaaf van de
kerk wilde zijn.
Hoe kwam het, dat des ondanks de uitvoering der plakkaten verslapte? Want wij
gelooven niet, dat wij die vraag ten onregte doen. Verder dan het jaar 1556 strekte
de ijverig Hervormde Jacob van Wesembecke zijn martelaars-kalender niet uit. Hier
hield hij op, niet omdat na den afstand van Karel V de plakkaten minder straf werden,
maar omdat de schepenbanken hen in alle hunne strengheid weigerden te voltrekken.
Het dunkt mij gewaagd te beslissen, of de plakkaten te toegefelijker zijn uitgevoerd
om de menigte der schuldigen, dan of de hoop van ongestraft te blijven het aantal
der schuldigen hebbe vermeerderd. Bijkans zouden wij tot de laatste meening
overhellen, wanneer wij denzelfden schrijver, dien wij hierboven noemden, uitvoerig
zien vermelden, met welke gevaren de openbare teregtstellingen plaats hadden,
zoowel voor de veiligheid der overheid, die ze had bevolen, als voor de rust der
steden, waar de galg of brandstapel was opgerigt. Karels vaste wil hield aan de
uitvoering zijner bevelen, ondanks het gemompel der menigte, de hand. Onder
zijnen opvolger begon de strijd der staatkundige meeningen en haperde het werk
der regtspleging dikwijls, niet alleen waar het kerkelijke, maar ook waar het burgerlijke
misdaden gold. Wij zijn verre van te ontkennen, dat de eerste jaren van Philips door
de vervolging van andersdenkenden waren bezoedeld. Maar zoo het getal
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der banvonnissen toeneemt, dat der doodvonnissen vermindert zigtbaar, en de
teregtstellingen der volgende jaren zijn minder bekend door de wreedheid der regters
of de martelingen der slagtoffers, dan door de oproeren des volks, die der
zoogenaamde geregtigheid het zwaard, dat zij misbruikte, uit de handen rukte.
Zulke gevallen waren de teregtstellingen van Faveau en Maillart te Valenchyn,
van Christoffel de Smeth te Antwerpen. Het misdrijf ten opzigte van de Godsdienst
werd verzwaard door dat van wederstand aan de overheid en opentlijk oproer. Van
dit oogenblik nam de uitvoering der plakkaten een ander karakter aan: men stelde
de overheid zelve voor de slechte nakoming aansprakelijk; men zond ter plaatse,
waar men zoo iets durfde, met name te Valenchyn, buitengewoone gevolmagtigden,
door eene sterke bezetting ondersteund. Geloofsregters en geloofsverspieders
hadden een oogenblik ruim spel: de burgerregten werden voor een oogenblik terzijde
1)
gezet, de overheden op het streng nakomen der plakkaten beëedigd ; de bloedige
tooneelen uit de regeering van Karel V en Maria van Hongarije hernieuwden zich,
en waar de land- of stadvoogden tot vervolgzucht neigden, vond het voorbeeld van
strengheid, door buitengewoone commissarissen gegeven, ijverige navolging.
Vergeten wij hier niet, den stedehouder van Rijssel, Rassenghien, de
gevolgmagtigden van Doornik, Assonleville en De Blasere, met een zwarte kool te
2)
teekenen .

1)

2)

Bij voorbeeld te Valenchijn, waar die eed afgelegd werd in handen van den Markies van
Bergen door Michel Herlin, Jean le Mesureur, Nicolas Vivien, Vincent Resteau en anderen.
Wij noemen die namen, om de juistheid te bewijzen der aanmerking van Dinaux: ‘Chacun
prêta ce serment sans résistance, ce qui n'empêcha pas tous ces léaux sujets et bons
catholiques de devenir deux ans plus tard d'excellents protestants’. Zie diens uitmuntend
artikel: Les Huguenots à Valenciennes, in de Archives historiques et literaires du Nord de la
France, T. II p. 432-454.
Wij kunnen ons niet onthouden, uit dit tijdvak der vervolging een der aandoenlijkste voorvallen
aan te halen, het welk, zooverre ik weet, nergens elders geboekt is. Als medepligtige der
maubrulés (zoo noemde men te Valenchijn de veroordeelden, die door het oproer der menigte
aan den brandstapel ontkomen waren) raakte de zoon eens burgers van Valenchijn in
hechtenis en werd ter dood veroordeeld. In den kerker of vroeger reeds wist hij de
belangstelling van de dochter des cipiers op te wekken: hij belooft haar te zullen huwen, zij
hem te verlossen. Van een oogenblik, waarop hare ouders afwezig waren, gebruik makende,
opent zij haren minnaar de gevangenis en ontvlugt met hem. Om uit de stad te geraken, is
echter geen ander middel dan van de wallen naar beneden te springen; de jongeling doet
het, het meisje aarzelt. Intusschen alle uitstel is doodelijk: van beneden roept de minnaar
zijner geliefde een schuilplaats toe, waar zij veilig kan zijn, met belofte haar later te komen
halen. Zoo gezegd zoo gedaan. Maar de geloofsregters waakten: na eenige dagen is men
de edelmoedige vlugtelinge op het spoor, en bij een vonnis, van hetwelk iedere regel de
gevoelens van menschelijkheid op het gruwelijkst beleedigt, wordt de ongelukkige Jacqueline
Gohielle, alleen om den bijstand aan den veroordeelde verleend, veroordeeld opentlijk geworgd
te worden. Wat ook den minnaar teruggehouden hebbe, eene moedwillige schending zijner
belofte kan hem niet ten laste gelegd worden. Te Antwerpen in veiligheid, zond hij naar
Valenchijn, om van daar zijne verloofde af te halen; het was te laat: een geweldige dood was
tusschenbeide gekomen. Maar de belofte, aan het beklagenswaardig slagtoffer gedaan,
vervulde hij aan hare overgeblevene zuster: zij volgde den zendeling naar Antwerpen en werd
daar zijne vrouw. Is er in die uitkomst iets, dat ons gevoel schokt, er is tevens daarin eene
mag ik zeggen patriarchale naïveteit, die een romandichter onzes tijds niet zou hebben
uitgevonden. (Dit voorval is reeds in het kort verhaald op p. 195. U.)
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Zij, vooral de beide eerstgenoemden, zullen in onze geschiedenis ons meermalen
voorkomen. Gelukkig duurde de tijd der verdrukking kort: met den val van Granvelle
had de partij des bedwangs haren voornaamsten steun verloren. Verre van ons,
dat wij daarmede een lofrede bedoelen op des driemanschaps bestuur, dat het zijne
verving! Het was het slechtste, dat mogelijk was: had de kardinaal door staatkundige
stelselzucht gezondigd, de Heeren Egmont, Hoorn, Oranje onderscheidden zich
door volstrekte stelselloosheid; zij zochten allemans-vrienden te zijn, zonder zich
veel om de goedkeuring des Konings te bekommeren: slechts wie vroeger ijverig
den kardinaal hadden gediend, vonden in hen verbitterde vijanden. Hunne staatkunde
was eene staatkunde van radeloosheid, die in de overtuiging, dat zonder eene
omwenteling de zaken niet te redden zijn, de gevaarlijke taak afwijst, het bestaande
kwaad in den wortel aan te tasten. Men kan hunne handelwijze met de bestaande
omstandigheden verschoonen, maar haar prijzen is onmogelijk: geene legde
onvoorzigtiger de leemten van het staatsgebouw bloot, geene verhaastte meer de
aanstaande instorting. Bij zulk een bestuur ging de Hervorming een onbelemmerden
gang, handelden stedelijke en gewestelijke regeeringen in het uitvoeren der plakkaten
naar eigene ingeving, waren geloofsregters en buitengewoone gevolmagtigden
eerlang hunnen invloed kwijt en zeker van bij hooger beroep geene ondersteuning
te zullen vinden. Twee feiten vooral bewezen, dat de hulk van den staat op een klip
gestuurd was: de
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zending van Egmont naar Spanje, het opkomen en het ongehinderd voortzetten
van het verbond der Edelen. Doch over dit laatste nader. Thans zij het genoeg op
te merken: door de tegenwerking, welke Granvelle van den adel en de overheden
des lands ondervond, was onder zijn bestuur de uitvoering der plakkaten niet met
die klem doorgezet, waarover men zich onder Keizer Karel had beklaagd: de val
des kardinaals en het bestuur der Heeren schonk den vervolgden zooveel
verademing, als in de gegevene omstandigheden mogelijk was. Eene derde
verkoeling bragt in het jaar 1566 de moderatie aan. Door haar werd feitelijk de
bediening der geloofsregters opgeheven; door haar werd eene poging aangewend,
om tusschen plakkaten en privilegiën eene overeenstemming te brengen; door haar
werd genoegen gegeven aan de bedenkingen, door Staten en gewestelijke Hoven
vroeger opentlijk bij Keizer Karel en Koning Philips ingebragt. Wat er aan ontbrak
viel aan te vullen; ware het om de handhaving der voorregten te doen geweest, dan
ware door een krachtig en eenstemmig besluit der onderscheidene gewesten en
standen de Koning zijns ondanks tot toegefelijkheid gedwongen. De moderatie had
ten minste de brandstapels afgeschaft en de verbeurdverklaring van goederen aan
vele uitzonderingen onderworpen; zij had als algemeene regel boetvaardigheid tot
grond voor matiging der straffen gelegd. Die des ondanks die moderatie onder den
scheldnaam van ‘moorderatie’ verwierpen, toonden, dat het hun om iets anders te
doen was dan herstel des lands op den voet, waarop het ten tijde van Keizer Karel
was geweest. Zij bewezen, dat de vraag, waarop het aankwam, van den beginne
af niet duidelijk, niet ter goeder trouw was gesteld: dat het minder het vastgestelde
dan het vast te stellen regt gold, dat de beslissing niet kon plaats hebben naar de
letter van geschrevene landregten of herkomsten, noch naar de voorbeelden van
vroegeren tijd, maar naar de eeuwige beginsels van rede, zedelijkheid en
menschenregt.
Regtens - het is, wij kunnen het niet genoeg herhalen, uit dat standpunt, dat wij
redeneren - viel er aan de moderatie noch aan de wijze, waarop zij nagekomen
werd, iets te berispen. Van twee zaken, die haar nagegeven worden, is de
verdediging
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gemakkelijk. De eerste is de vervolging, welke ondanks de toegezegde moderatie
tegen de Hervormden plaats greep. Als het op stuk van zaken aankomt, weet
Wesenbecke, na van verscheidene persoonen te hebben gesproken, die ‘gevangen
genomen, gebrant ende gedoot’ zouden zijn, slechts eenen te noemen: Jan de
Tapijtwerker van Oudenaerde. Hebben wij regt dat slagtoffer te beklagen, wanneer
wij in aanmerking nemen, dat de tijd der onderhandelingen over de moderatie een
tijd van wapenschorsing was, waarin hij, die zich het eerst vergreep aan zijne
tegenpartij, naar hare wetten mogt gevonnisd worden? En dat had Jan de
Tapijtwerker op de grofste wijze gedaan door zich onder het bedienen der mis in
het koor te dringen, het Allerheiligste uit de hand des priesters te rukken en met
1)
voeten te treden, onder de woorden: ‘Ik kan die afgoderij niet langer dulden’ . Naast
dezen ongelukkige weten wij, ondanks alle nasporingen, geen tweede slagtoffer
2)
der bloedplakkaten te noemen . De tweede beschul1)
2)

Zie: Mémoire Justificatif du Magistrat d'Oudenarde etc., publié pur B.J.v.d. Meersch. Gand,
1842, p. 18, 19.
Wij hebben ons hierboven beroepen op het stilzwijgen van Wesembecke, Staet der Religie
in Nederlandt p. 109 (druk van Breda) omtrent andere namen dan dien van den tapijtwerker
te Oudenaarden. Brandt, Histor. der Reform. Dl. I p. 300, noemt nog François Soete, als op
den 1en Mei 1566 te Hulst of te Aelst onthoofd, en den pastoor van Hoorn, Jan Cornelissoon
Winter, zonder dat hij van dezen den sterfdag weet op te geven. Jan Winter komt in het geheel
niet te pas; hij was een der vroegste slagtoffers van de vervolging onder Karel V: uit een brief
van den Heer van Assendelft aan den Grave van Hoogstraten van 2 September 1532 blijkt,
dat hij toen reeds door den commissaris Sandelin verhoord (was) en de processtukken ter
nadere uitspraak aan den Domdeken van Utrecht waren opgezonden. Ten opzigte van
François Soete kunnen wij verzekeren, dat eene dwaling plaats heeft. Wel verre van te
vervolgen, was de baljuw van Hulst, Willem van Pottelsberghe, veeleer op de hand der
Hervormden. Hij werd om die oorzaak in zijn ambt geschorst, en eerst na dien tijd ‘auroit par
feu Pierre Hunghes, substitué au lieu dudict Pottelsberghe, esté saisy au corps et prins au
mois de Novembre LXVI ung François Zoete, auparavant banny par contumace comme
héréticq et après exécuté par l'espée’; zooals uitdrukkelijk te lezen staat in de Justificatie van
de regeering der stad Hulst. Wij gelooven, dat de Heer Groen van Prinsterer de verzekering
zal moeten terugnemen (Archives, t. II, p. 115): ‘malgré les promesses, faites au nom de la
Gouvernante, on continuoit dans quelques provinces à persécuter pour le fait de la religion.
En avril et mai, plusieurs religionnaires furent jetés en prison, quelques uns brulés vifs’. Tot
wederlegging van het laatste is het genoeg, de woorden aan te voeren van het vertoog der
Edelen te St. Truyen: ‘d'Overheden ende magistraten.... hebben altijt voortghevaren met
vanghen ende spannen ende in de ghevanghenisse te werpen, uyt crachte van de
voorschreven Placaten ende Inquisitie’ (Wesembecke t.a.p. bl. 161). Aangesproken om nadere
verklaring op dit punt, gaven zij op, dat dit had plaats gehad te Doornik, Rijssel, Bergen in
Henegouwen, Béthune, Arien (Aire), Aath, Brussel, Brugge, Gent. Dus geen woord van
halsregt, zelfs niets over den tapijtwerker van Oudenaarden, wiens zaak misschien den
bondgenooten zelven reddeloos scheen. Het is misschien der moeite waardig, nauwkeuriger
te onderzoeken, aan welke zijde schending hebbe plaats gehad van het interim, door
Margaretha toegestaan. Wij gelooven, dat dit onderzoek ten haren voordeele zou uitvallen.
Het spreekt van zelve, dat dit onderzoek zich moet bepalen binnen de tijdruimte van 10 April
1566 tot op de afkondiging van het plakkaat van 3 Julij deszelfden jaars. Omtrent Bergen,
Arien, Aath, Gent weten wij met zekerheid niets te zeggen. Wat Doornik betreft, hebben wij
den hevigen brief van een Protestant, door Groen medegedeeld in t. II, p. 115-119. Alles wel
nagegaan, komt de grief, door den ijveraar opgegeven, neder op het gevangen zetten van
een vrouwspersoon, dat, ergens uit een bordeel opgedolven, zich voor nieuw-bekeerde liet
doorgaan. Het is integendeel bekend, dat de regeering van Doornik over het geheel der
Hervorming toegedaan was, en ten bewijze van hare bescheidenheid strekke het volgende.
Toen de openbare preek op een half uur afstands van de stad was aangevangen, vloeiden
talrijke scharen derwaarts. De regeering liet twee zijner burgers voor zich roepen, die daar
tegenwoordig waren geweest: zij bekenden het feit en verzekerden, dat nieuwsgierigheid
alleen hun drijfveer was geweest. Na één dag hechtenis werden zij onder handtasting
ontslagen: de regeering hield hun het gevaar voor, waaraan zij zich blootstelden, en dreigde
hen met de strengheid der plakkaten bij herhaling van misdaad. In dezer voege schreef de
regeering de zaak zelve over aan de Landvoogdes bij brief van 29 Junij 1566. - Wat Rijssel
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diging is deze: dat, voordat de moderatie kracht van wet had verkregen, haar inhoud
afgekondigd werd in het plakkaat van den

betreft, de regeering was den Hervormden zeer vijandig; en echter in het verslag, dat zij van
hare handelingen aan de buitengewoone commissarissen indiende, verklaarde zij, dat na de
ontvangst der brieven van de Landvoogdes van 9 April die van de wet zich hadden ingehouden
en de plakkaten niet in hare strengheid waren nagekomen: ‘gelijk ook in de overige steden
van Zijne Majesteit de gezegde plakkaten sedert in onbruik zijn gebleven’. Hetzelfde geldt
omtrent Brugge: in hare Justificatie meldt de stad de ontvangst der meergemelde brieven
van de Landvoogdes, en voegt erbij: ‘derhalve is de raad van Brugge niet te beschuldigen,
indien zij zich dienovereenkomstig heeft gedragen’. De doodvonnissen, aan Dontissent en
Willem Loyseau - zoo moet men lezen en niet Hose (Groen t.a.p. 115) - waren reeds
voltrokken, voordat er over de moderatie gehandeld was. Men kon alleen aan de regeering
verwijten, dat zij vroeger gevangene persoonen gedurende den tijd van het interim in hechtenis
hield. - Wat Béthune betreft, de regeering verklaarde, dat niemand der burgers zich ooit tegen
de plakkaten had vergrepen en dat niemand daar ooit om de godsdienst ter dood gebragt
was. Op den 4 Augustus schreef zij aan de Landvoogdes, dat nog niemand uit de stad zich
ter openbare preeke begeven had, en zoo schepenen later in November op vermoeden van
ketterij eenige inwoners banden, deden zij dat niet ingevolge de plakkaten, maar uitdrukkelijk
op grond van het privilegie van Gravinne Machteld van Artois (dus was het in het banvonnis
uitgedrukt). - Blijft over Brussel, en het bewijs voor de vervolging is in het smeekschrift van
drie gevangenen, bij Groen t.a.p. bl. 143. Haasten wij ons op te merken, dat de Ambtman
van Brussel, Jan van Locquenghien, een der uitstekendste magistraatspersonen van zijnen
tijd, bij de geestelijkheid om zijne gematigdheid in haat was en beschuldigd werd meer dan
eenen gevangene om de godsdienst te hebben laten ontsnappen; zeker was hij een vijand
der Inquisitie, en zoo wij de verzekering der gevangenen bij Groen t.a.p. blz. 143 al niet mogen
loochenen, het is waarschijnlijk, dat hij eerst na de afkondiging van het plakkaat van 3 Julij
tegen hen hebbe gehandeld. Zou het hem in dat geval hoog af te nemen zijn, indien hij het
fijne onderscheid niet gevoeld hebbe, dat er bestond tusschen een preek in het ruime veld
of eene evangelische vermaning in een openbare herberg?
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derden Julij. Wij willen daarop niet antwoorden, dat de onderwerping dier moderatie
aan gewestelijke Hoven een toegeven aan de partij der beweging was; wij willen
veeleer in dien maatregel en de aarzeling, waarmede zij werd uitgevoerd, eene
vrucht zien dier ongewisse staatkunde, onder welke de vloed der omwenteling alle
grond van beginsel had weggespoeld. Maar ware dit ook niet zoo geweest, had de
Landvoogdes geen regt krachtige bepalingen in te voeren, waar hare oproerige
onderdanen het feit in de plaats van het regt stelden, en tot hunne nog veel
onwettiger predicatiën niet met klokgeklep maar met een pistoolschot opriepen?
Wat men ook tegen het plakkaat van den derden Julij - dat overigens niet alom werd
afgekondigd - moge zeggen, het druischte niet aan tegen de meeningen, die veld
wonnen; het schond geen enkel privilegie; het deed regt aan de bezwaren der
gewestelijke Hoven door uitdrukkelijk te bepalen, dat ‘de predikers, leeraers, ministers
ende dierghelicke verleiders des volcx’, nevens den doodstraf, ‘die van confiscatie
van allen huerlieder goeden’ zouden ondergaan, ‘alleenlijck binnen den landen daer
confiscatie standt heeft’. Volstrekte afschaffing derhalve van hetgeen in het plakkaat
van 1549 de meeste opspraak had gebaard, en erkenning van het regtspunt, waarop
tot dusverre alle gewestelijke Hoven eenstemmig waren geweest.
De hoofdzaak echter, die wel niet letterlijk in het ontwerp der moderatie was
uitgedrukt, maar waarvoor dit ontwerp, zoowel als het interim, dat daaraan voorafging,
de vaste grondslagen legde, was het opheffen der Inquisitie of liever het ten
eenenmale opgeven der pogingen, daarvoor vroeger en later in het werk gesteld.
Hoe menigvuldig er ook in geschriften van die dagen, zoowel als in latere, van de
Inquisitie gesproken zij, wij twijfelen, of de zaak voor alle onze lezers even helder
zij. Geen onzer oude geschiedschrijvers, die niet gemeend (heeft) zijn verhaal van
onze beroerten met een verslag omtrent de Spaansche Inquisitie te moe-

R.C. Bakhuizen van den Brink, Studiën en schetsen over vaderlandsche geschiedenis en letteren. Deel 5

348
ten aanvangen; en echter heeft die vreesselijke (instelling) nimmer inderdaad, maar
slechts als molik in de verbeelding der menigte bestaan. De Spaansche Inquisitie
was een vrucht van zijnen bodem, een middel om stammen tot eenheid te dwingen,
die door oorsprong, zeden en geloof elkander vijandig waren. Godsdienst en
staatsbelang hadden elkander op de eigenaardigste wijze de hand gereikt, om die
instelling tot een magt te verheffen, waarvan het onzeker is, of zij meer de
heerschzucht der koningen of de regten der standen heeft gediend. Zij heeft in het
hart van Spanje alle godsdiensthervorming met wortel en tak uitgeroeid; maar zij is
evenzeer het geheimzinnige werktuig geworden, om gevaarlijke onderdanen,
eerzuchtige staatsdienaars of benijde gunstelingen tot eenen geduchten en zekeren
val te brengen. Wanneer wij de pogingen gadeslaan, veelal met ongelukkig gevolg
door de Spaansche heerschappij aangewend, om die Inquisitie in andere landen
van haar gebied te vestigen, dan durven wij niet ontkennen, dat bij menschen als
Filips en Alva de gedachte kan opgerezen zijn, ook die vreemde vrucht op
Nederlandschen bodem te planten; maar zeker blijft het, dat die gedachte steeds
door hen (is) ontkend en nimmer een begin van uitvoering heeft erlangd. Heeft die
wensch bestaan, het was omdat die Inquisitie een zoo duister werkend, maar
krachtig, beslissend en alles vernietigend middel was, waardoor hun hoogste doel,
ondergang der ketterij, kon worden bereikt. Keizer Karel V, de eigentlijke insteller
der Inquisitie in de Nederlanden, schreef daarover in een gedenkwaardigen brief
aan zijne dochter Johanna, korten tijd voor zijn dood, het volgende: ‘Ik heb in de
Nederlanden de Inquisitie willen vestigen, teneinde de ketterijen, welke de
nabuurschap van Duitschland, Engeland en Frankrijk daar hadden voortgeplant, uit
te roeijen en te straffen. Eenstemmig verzetten zich alle daartegen en schreeuwden,
dat er onder hen geene Joden waren. Na lang onderhandelen is het zooverre
gekomen, dat er eene verordening gemaakt is, volgens welke allen, van welken
rang of stand zij ook waren, bijaldien (zij) in een der misdaden in die ordonnantie
uitgedrukt vervallen waren, ipso facto met den mutsaert en verbeurdverklaring
hunner goederen zouden worden gestraft. Ter uitvoering dier bepaling werden
zekere persoonen benoemd,
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om onderzoek te doen en de schuldigen op te sporen; bleek het misdrijf waar, dan
hadden zij de halsstarrigen levend te verbranden, de berouwhebbenden met het
zwaard te regten. Zoo is het geschied, ofschoon het misnoegen over zoo streng
een bevel algemeen en niet zonder grond was; maar de noodzakelijkheid dwong
mij. Ik geloof en hoop, dat mijn zoon op denzelfden voet is voortgegaan; altans ik
heb hem geraden en gesmeekt, uiterst gestreng te zijn in het straffen der
1)
zoodanigen’ .
De ordonnantie, waarop Karel bij het schrijven van dezen brief het oog had, was
2)
voorzeker die van 31 Mei 1550, sedert door Philips in November 1555 bevestigd .
Geen staatsbelang had hem die in de pen gegeven, maar de vrees voor het indringen
dier nieuwe leer, welke het voorwerp van zijn doodelijken haat was. De plakkaten
waren ontoere ikend gebleken: het getal der Hervormden wies in de verdrukking;
de stedelijke regeeringen, de orde der regtsgeleerden begonnen allengs verdachte
of besmette persoonen onder hare leden te tellen; noode vervolgden zij hunne
eigene medeburgers of leenden de hand aan bepalingen, waarvan de nakoming
eene doorgaande inbreuk op stedelijke en gewestelijke voorregten was. Maar boven
alles, de plakkaten bereikten slechts de ketterij, wanneer zij zich door daden had
kennelijk gemaakt; zij troffen de vergrijpen tegen de instellingen en de leer der kerk;
zij straften de verleiders, maar niet de verleiden, voor zooverre (zij) het ingezogen
gif in hun hart hadden opgelegd. En echter de gedachte was de moeder van woorden
en daden; zoo lang men niet haar onderdrukt had, zouden, ondanks brandstapel
en strop, steeds nieuwe leeraars, nieuwe boeken, nieuwe misdaden oprijzen. Hoe
in die tekortkoming der plakkaten te voorzien?
Keizer Karel antwoordde door de Inquisitie. Waar geene daad aanwezig was,
maar slechts de wil, minder nog: de gedachte, waaruit eene daad kon voortkomen,
daar begon het regtsgebied dier nieuwe en vreesselijke vierschaar. Een streng
onderzoek, of

1)

2)

Zie dezen belangrijken brief bij: Gachard, Bulletins de l' Académie Royale de Belgique, T XII,
1e partie p. 241-261. (Vgl. thans ook: Gachard, Retraite et mort de Charles V, t. I p. 297 sqq.
U.)
Zie de ordonnantie onder anderen bij: Van der Haar, De Init. Tumult. Belg. L. I, p. 161-175.
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binnen het land of een bijzonder gedeelte des lands de uiterlijke godsdienstigheid
en de waarneming der kerkplegtigheden toe of afgenomen was, was de grondslag,
waarop de geloofsregters hun geding aanvingen; geestelijken, biechtvaders,
burgerlijke en regterlijke ambtenaren werden opgeroepen (om) onder eede te
verklaren, wat zij ten voor- of nadeele van enkele gemeenten of bijzondere persoonen
gehoord hadden; zelfs geheime aanklagten werden aangehoord: uit de onderlinge
vergelijking besloot de geloofsregter tot het bestaan der ketterij, tot hare aanleiding,
hetzij die onwetenheid, hetzij die verleiding was. Vandaar strekte zich het onderzoek
uit over de priesters en opzieners: men vernam, of hunne kundigheden aan hunne
roeping beantwoordden, of zij zelve geene verdachte meeningen koesterden of
verdachte boeken lazen, of de voortgang der Hervorming onder hunne kudde
bevorderd werd door hunne onvastheid in de leer, hunne nalatigheid in hun ambt
of de ongeregeldheid van hunnen wandel. Men vorschte langs denzelfden weg de
geheime beginselen der plaatselijke overheden en wereldlijke regters uit; men ging
na, of zij de plakkaten niet te slap hadden gehandhaafd, en putte daaruit de
aanleiding om henzelven in regten te betrekken als begunstigers der ketterijen, en
hunne godsdienstige overtuiging aan een streng onderzoek te onderwerpen. Eindelijk,
de geestelijke regters boden aan de wereldlijke, die somstijds zelfs de twaalf
geloofs-artikelen vergeten waren of nooit hadden geweten, de behulpzame hand,
om te bepalen, welke meeningen kettersch waren en als zoodanig, ingeval van
openbare verkondiging, onder de straf vervielen, door de plakkaten bedreigd; gene
deden, wat deze niet vermogten, onderzoek of het berouw der schuldigverklaarden
opregt was, of de herroeping hunner dwalingen slechts uit vrees voor de straf was
voortgekomen, dan wel of zij de uitdrukking was eener stelselmatige verandering
van gevoelens, en in dat geval bekroonde de geloofsregter zijnen arbeid door de
nieuw bekeerden door leer en onderwijs te bevestigen en ten laatste alle sporen
van ketterij uit te wisschen in hunne opneming onder de gehoorzaamheid der kerk.
Wij hebben de verpligtingen der Inquisiteurs opgegeven; wij moeten spreken over
hunne regten. Het pauselijk alvermogen
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was daarvan de grondslag. Het hof van Rome kon zijne magtsvalkomenheid in haar
geheel op zijne gemagtigden overdragen, en het spreekt van zelf, dat dan geene
magt ter wereld in staat was de zijne op te wegen. Vorsten en kerkvoogden traden
de Pausen met gelijke onafhankelijkheid op den nek: geen wonder, zoo gene met
wangunst eene instelling beschouwden en waar zij konden fnuikten, welke hun
eigen gezag overschaduwde. Intusschen de verdeeldheid van Bisschoppen en
Landsheeren bereidde den weg voor de pauselijke aanmatiging en dus ook voor
de Inquisitie; er waren bovendien oogenblikken van ongeloof, van geestdrijverij, van
ketterij, die zelfs bij weldenkenden het vooroordeel rechtvaardigden, dat eene
regtbank als die der Inquisitie alleen de kerk en het Christendom vermogt te redden.
In zulke gevallen werden de geloofsregters slechts gevolmagtigden voor eenen
bepaalden tijd, voor een bepaald doel; hunne regten waren door den pauselijken
lastbrief omschreven en dikwijls in gemeen overleg met den Landsheer zooveel
mogelijk naar de wetten des lands, waar de Inquisitie tot stand kwam, gewijzigd.
Die wetten waren in de Nederlanden van dien aard, dat eene geestelijke regtbank
daar nimmer algemeen ingang kon vinden, tenzij de heiligst bezworene eeden, de
stevigst verzegelde handvesten met voeten werden getreden. Nietslechts de
bijzondere verordeningen van de pauselijke lastbrieven, neen, het denkbeeld eener
geestelijke regtbank, onderscheiden van die der Bisschoppen, was in de
aanzienlijkste gewesten hier te lande door de staatswetten buitengesloten. Want
voorzeker, het regt van geloofsonderzoek der Bisschoppen over hunne leeken en
de toepassing der kerkelijke straffen was zoo oud als de kerk, de invloed van hunne
regtsmagt ook in de burgerlijke betrekkingen weinig jonger dan de heerschappij der
kerk; maar des ondanks was de Inquisitie der Bisschoppen zelven door onze Graven
en Hertogen binnen zeer enge grenzen beperkt. De uitgestrektheid der voorvaderlijke
vrijheid is zoo dikwijls overdreven, dat het hier noodig is alle onbepaalde grootspraak
vaarwel te zeggen en in bijzonderheden de waarheid dezer verzekering aan te
toonen. Wij kiezen de drie der voornaamste provinciën, die Karel V van den beginne
af onder zijnen scepter vereenigde, om dit te bewijzen: Brabant, Holland,
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Vriesland. Over de eerstgenoemde landstreek kwam het geestelijk gebied van
oudsher toe aan twee Bisschoppen: (die) van Luik en van Kamerijk. Maar om niet
te gewagen van alle de bepalingen, waardoor Philips de Goede zijne Brabantsche
onderdanen tegen de aanmatigingen dier vreemde geregtshoven had gewaarborgd,
hunne jongste zekerheid bestond in den toebrief tot zijne Blijde inkomst, door Karel
V op den 26 April 1515 verleend, waarbij aan de beide Bisschoppen de magt ontzegd
werd, om de inwoners van Brabant buiten de grenzen van het land ter verantwoording
te roepen. Slechts op gezette tijden mogten zij in den lande van Brabant zelven
door hunne gevolmagtigden de vierschaar spannen, en daarvoor de inwooners
dagen slechts terwijl en zoolang als de zitting duurde. Eindelijk slechts van drie
zaken was hun vergund kennis te nemen: van de waarde of onwaarde der uiterste
wilsbeschikkingen, van huwelijksche voorwaarden, van verstervingen aan de doode
hand, ‘ende niet voorder’, zooals de nieuwe Hertog er uitdrukkelijk bijvoegde. Wat
Karel V voor Brabant had gedaan, was reeds Holland voor een aanzienlijk gedeelte
aan Willem VI van Holland verschuldigd. Uit Zuid-Holland mogt geen zijner
onderzaten voor eenig geestelijk geregt worden gedaagd dan ter zake van ‘paaplijke
provenden, huwelijksche voorwaarden en testamente’; volgens het voorregt, door
denzelfden Landsheer aan Waterland verleend, kon niemand buiten zijn kerspel
door den geestelijken regter vervolgd worden, en de kerkelijke ban, in een
tegenovergesteld geval uitgesproken, werd als nietig en van onwaarde beschouwd.
Eindelijk was door het concordaat tusschen Philips den Goede en den Bisschop
Rudolf van Diepholt bepaald, dat om geenerlei zaken de ingezetenen van Holland,
Zeeland en Westvriesland te Utrecht konden verdagvaard worden; niemand kon,
volgens hetzelfde verdrag, tegen zijnen wille onttrokken worden aan den geestelijken
(provisor en deken) of wereldlijken regter van de plaats, waar hij onderzaat was.
Evenals Holland behoorde Vriesland onder het geestelijke regtsgebied des Bisschops
van Utrecht; maar volgens aloude herkomsten, door de Saksische vorsten en Keizer
Karel gelijkelijk bezworen, was de magt dier kerkvoogden daar nog beperkter. De
twee aartsdiakenen van het Sticht konden jaarlijks twee commissaris-
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sen, een voor Oostergo en een voor Westergo, benoemen, maar beide in Vriesland
gevestigd, om de priesters te onderzoeken, te ordenen, zich omtrent hun leer en
leven te laten inlichten en daarover naar beschrevene keizerlijke regten uitspraak
te doen. Het aantasten van leeken zonder bewilliging der wereldlijke magt was ten
eenenmale ongeoorloofd. De commissarissen deelden hun geestelijk regtsgebied
met de Vriesche abten: die van Lidlum, Hemelum en Dockum. Die regters waren
te afhankelijker van hunne gemeenten, omdat aan niemand, noch aan Keizer noch
aan Bisschop - met uitzondering hunner eigene heerlijkheden - de benoeming van
herders en leeraars, van abten of van geestelijke overheden stond, dan aan de
monniken of aan de eigenerfde en schotboortige leden der gemeente. Waar had
het landregt hier eene reet overgelaten, waardoor zich de Inquisitie, zooals Karel V
die verstond, kon binnendringen?
Wij hebben hier alleen van den strijd gesproken, waarin het geloofsonderzoek en
ketterregt, in het afgetrokkene beschouwd, met 's Lands voorregten en handvesten
zich bevond. Het vervolg dezer bladen zal leeren, hoe vaak dat stelsel in de
toepassing in tegenspraak was met de burgerlijke vrijheid, met de aangenomene
regtspleging, met de wettige strafvordering. De Pausen verzuimden niet, hunne
magt den Inquisiteurs mede te deelen over alle de Nederlandsche gewesten, op
welke voorwaarden en in welke mate ook elk in het bijzonder aan den heerscher
onderworpen was; de pauselijke inquisiteurs kenden geene grenzen dan hun
berigtschrift uit Rome, en Rome, dat zijne magt van den Heer des hemels en der
aarde had, speelde ligtelijk met de artikels van verdragen of bezworene grondregten.
Uit het eenmaal aangenomen standpunt liet dit alles bij redelijke gevolgtrekking zich
afleiden Maar die verontschuldiging kon niet voor den landsheer gelden. Philips de
Goede had bij opene brieven verklaard, dat alle bullen, aanschrijvingen, indagingen,
van den Pauselijken Stoel uitgevaardigd, geene kracht van wet hadden, zoolang
die niet door den Landsheer waren goedgekeurd; dat wie daaraan des ondanks
gehoorzaam was, zich als onderdaan ten hoogste strafschuldig en het banvonnis
waardig had gemaakt. Dit regt was telkenreize en onverminderd door zijne opvolgers,
de nieuwe
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Landsheeren, bezworen. Op hen kwam dus de verantwoordelijkheid, zoo zij tegen
de aanmatigingen van den Pauselijken Stoel de regten der landzaten niet in
bescherming namen; zoo zij, tegen de letter van hunnen eed, tegen de uitvoerige
verklaring hunner opene brieven, de Inquisitie toelieten en bekrachtigden, dan
stonden zij tegenover hunne onderdanen als eedverbrekers en trouweloozen.
Maar voor zulke bedenkingen stond een man als Karel V niet stil. Geen woord
van verdediging voor hem, want niemand maakte stoutmoediger inbreuk op de
regten des vaderlands; geen woord van verontschuldiging voor hem, want de list,
waarmede hij zijne plannen ten uitvoer bragt, plaatst hem aan de zijde van de
verstandigste tyrannen der oudheid. Maar ook geen woord van verguizing voor hem,
want de edelste eerzucht voor het welzijn zijner onderdanen werd dwingelandij,
omdat zijn geest, hoe krachtig ook, slechts des te krachtiger het vooroordeel,
waaronder hij gebukt ging, doorzette als rigtsnoer voor zijne regering. Aan het einde
zijns levens, in een oogenblik der heiligste zelfbetrachting, betreurde Karel, dat hij
zijn woord van vrijgeleide jegens Luther niet gebroken had. Zulk eene verklaring is
de slotsom zijner daden, zijns levens: wat anderen in hem als eerlijkheid hebben
geprezen, was in zijne eigene oogen berispelijke zwakheid geweest.
Misschien behoorde het niet tot stand brengen der Inquisitie in de Nederlanden
tot die tekortkomingen, waarvoor hij later boete deed in het klooster van Yuste.
Immers de aangehaalde woorden uit zijnen brief aan Prinses Johanna bewijzen,
dat zijne wenschen niet bevredigd, zijne pogingen niet geslaagd waren. En zoo was
het inderdaad: de Inquisitie was in de Nederlanden geweest, zij was er verdwenen,
na vergeefs hare krachten op de landswetten te hebben beproefd; onder
verschillende vormen had zij zich van toen af zoeken binnen te dringen: op enkele
punten en voor een tijd was het haar gelukt zich te vestigen, maar een algemeen,
een onbetwist bezit was haar niet ten deele geworden tot op het oogenblik, dat de
ontmoedigde en afgeleefde Keizer zijne staten aan zijnen zoon overliet. Wij moeten
de hoofdtrekken van de geschiedenis der Inquisitie in de Nederlanden onzen lezers
mededeelen.
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Het werk van de Inquisitie ging van den Keizer uit. Opdat het beruchte Wormser
plakkaat van 8 Mei 1521 ook in de Nederlanden ten striktste zou worden uitgevoerd,
beriep hij uit zijnen Raad van Brabant een der ijverigste katholieken, Mr. Frans van
der Hulst, om de ketterij ten scherpste te vervolgen en uit te roeijen. De naam van
Inquisitie werd in het hem gegeven berigtschrift vermeld, maar alleenlijk om daardoor
geregtelijk onderzoek, enquête, uit te drukken. Van der Hulst was geen eigenlijk
Inquisiteur, maar een buitengewoon gemagtigde des Keizers, van wien hij zijne
aanstelling en zijn regt ontleende; 's Keizers lastbrief beperkte bovendien zijne
werkzaamheid tot Brabant, waar de Lutheranerij het eerst en hevigst was
1)
losgebroken . Wat hij niet was, werd hij eerlang door de beschikking van Paus
Adriaan. Behoudens eenige bepalingen benoemde hem deze tot algemeen
Inquisiteur voor de Nederlanden van wegen den Pauselijken Stoel, breidde zelfs
zijn regt over alle geestelijken lager dan de rang van Bisschop uit, gaf hem magt,
de ketters overeenkomstig de bepalingen van het geestelijk regt te straffen en
bestemde de opbrengst der boeten en verbeurdverklaringen, door hem uitgesproken,
voor den heiligen oorlog, tegen de Turken te voeren. Had reeds Karel zelve zijnen
gevolmagtigde ontslagen van de noodzakelijkheid om de gewoone vormen van
regtspleging in acht te nemen, de Paus behoefde daaraan zijnen Inquisiteur nog
minder te verbinden; maar deze handhaafde tenminste de kerkelijke hierarchie door
uitdrukkelijk te bepalen, dat het berigtschrift, door hem uitgevaardigd, niet verstaan
werd te strekken ten nadeele van het regt van geloofsonderzoek, dat tot dusverre
de gewoone bisschoppen en hunne gemagtigden binnen hun Bisdom hadden
uitgeoefend.

1)

Volgens Van Wesembecke gaf de vervolging tegen de Augustijners van Antwerpen aanleiding
tot het benoemen van Van der Hulst als commissaris; zelfs schijnt het, dat van eene officieele
aanstelling van hem als Inquisiteur weinig zij bekend geweest, maar hij veeleer steeds als
keizerlijk gevolmagtigde zij beschouwd geworden. Dit volgt uit de eenigszins onduidelijke
voorstelling der zaak bij den gezegden schrijver: de magistraat van Antwerpen verzocht
assistentie van den Raad van Brabant, ‘die haer sondt een Raetsheer, die oock int secreet
een van de inquisitie was, dewelcke daer mede soo rouwelijck doorgingh, dat 't Hof selfs daer
nae soo veel bij den Paus te weghe brocht, dat hij afgheset werdt’. (Van Wesembecke, Staet
ende voortganck der religie in Nederlandt, uitgave van 1616, bl. 10.)
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Van der Hulst bekleedde zijn ambt met al de onbescheidenheid eens indringelings;
door zijne buitensporigheid maakte hij zich zijn ambt onwaardig. De Landvoogdes
trok zijn berigtschrift in, en een oogenblik aarzelde men in haren raad, of de zaak
van het ketteronderzoek niet beter aan de gewoone geregtshoven, die volgens de
plakkaten vonnis wezen, of aan de Bisschoppen dan aan bijzondere Inquisiteurs
ware overgelaten. De overweging, waarom dit gevoelen verworpen werd, is
merkwaardig: men vreesde, dat de Bisschoppen van de gelegenheid gebruik zouden
maken om de magt des Souvereins te besnoeijen, en meer hun werk zouden maken,
van hunne eigene beurs door boeten en steekpenningen te mesten dan door strenge
straffen de ketterij uit te roeij- en. Kunnen wij die overweging anders dan
onstaatkundig en schandelijk noemen? Door privilegiën, landbrieven en concordaten
was de magt der Bisschoppen naauw genoeg beperkt: waartoe dienden de Raden
en Hoven, die Karel zelf in alle gewesten invoerde, dan om te voorkomen, dat geen
der gevestigde ligchamen zijne magt ten koste der andere misbruikte en de regten
des Souvereins nergens inbreuk leden? In plaats daarvan verkoos men eene
vreemde mogendheid in het beheer der zaken van godsdienst in te roepen, eene
vreemde regtspleging en ten koste der oude herkomsten te vestigen. Wist men,
hoeverre deze hare eischen zou drijven? Men had ja het placet om die te keer te
gaan; maar de geschiedenis der Inquisitie ligt daar ten bewijze, hoe schandelijk
men dit regt verwaarloosde. Er is geene andere verklaring voor dergelijke miskenning
van eigen en landsbelang dan in de dolle ketterhaat, waardoor Karel en zijne
voornaamste raadslieden verblind waren.
Men nam dus zijne toevlugt tot den Paus en verzocht hem eenen nieuwen
Inquisiteur. Clemens VII benoemde den Kardinaal Van der Mark, een ijverig vervolger
der Lutherschen, maar een man van kunde en veerkracht. Hij was echter Bisschop
van Luik en de overwegingen, die wij laakten, maakten zich geldig: juist in die
betrekking vreesde men hem als een gevaarlijk mededinger voor het keizerlijk gezag.
Men smeekte andermaal den Paus om zijne tusschenkomst. Deze trok den lastbrief
van den Kardinaal in en benoemde drie andere Inquisiteurs in zijne plaats.
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Men zou den tijd, die op hunne benoeming volgde, het tijdvak kunnen noemen,
waarop de pauselijke Inquisitie in de Nederlanden haren hoogsten bloei had bereikt,
het eenige, waarop zij zich over alle de Nederlandsche gewesten uitstrekte, het
eenige, waarop zij geene andere beperkingen kende dan het pauselijk berigtschrift.
Het door Clemens uitgevaardigde overtrof dat van Adriaan in aanmatiging en
overschreed zelfs de grenzen van het betamelijke. Na een hevigen uitval op de
bestaande Bisschoppen en de wijze, waarop zich deze van het geloofsonderzoek
kweten, werd met eene enkele pennestreek hun gezag afgeschaft of tenminste tot
1)
werkeloosheid gedoemd ; aan de ketterregters werd voorgeschreven, den mijter
evenmin als den hertogshoed te ontzien, maar alle voor zich te dagen en alle, met
uitzondering slechts der Bisschoppen, in de gevangenis te werpen, die van ketterij
verdacht waren; en onder die verdachten werden alle ambtenaren gerekend, die
aan de uitvoering van hunnen last het minste in den weg legden, of de afkondiging
hunner indagingen en besluiten opschortten; geen beroep stond aan de vervolgden
2)
open, zelfs niet het beroep op het Hof van Rome . De geestelijke banblik-

1)

2)

De breve van Clemens VII van 20 Maart 1525 drukte zich dus uit: ‘Cum nonnulli locorum
ordinarii eo praetextu quod ad eos de causis haeriticae pravitatis cognoscere pertineat, vos
judices praevenire conentur et vobis sub censuris et aliis penis ecclesiasticis ne contra
praeventos procedatis interdicatur, ac dicti ordinarii et eorum officiales propter locorum
distantiam et praesertim hyemali tempore vobiscum commode convenire nequeant, et cum
convenerunt non facile vobiscum et in unam sententiam descendant, - mandamus, quatenus
vos -, adhibitis si vobis videbitur dictis locorum ordinariis vel sine illis, vocetis qui fuerint
evocandi omnes et singulos - usque ad definitivam sententiam inclusive, etiamsi per ordinarios
locorum seu officiales eorum per citationem vel alium actum judiciarium praeventi fueritis,
nisi ipsi praeventi actualiter carceribus mancipati fuerint, quo casu ipsi ordinarii contra antea
sic incarceratos una vobiscum et non alias procedere possint.’ De breve van Paulus III was
veel bescheidener: hij beval den Inquisiteurs, regt te oefenen ‘unacum locorum ordinariis in
casibus, in quibus de jure intervenire debent, vel, si ipsi una vobiscum in praemissis procedere
recusa verint, sine illis inquirendi’.
Breve van Clemens VII (20 Maart 1525): ‘Nos etiam vobis (postestatem damus) monitiones
et citationes quascunque - per edicta publica locis publicis affigenda, quae perinde ipsos
arctent ac si eis personaliter inthimata forent, faciendi ac contra quoscunque status, gradus,
ordinis et conditionis seu praeeminentiae existent et quacunque ecclesiastica, etiam episcopali
vel archiepiscopali, dignitate seu mundana, etiam ducali auctoritate, prefulgeant, ipsius Martini
et aliorum haeresium et erroneorum dogmatum sectatores et sequaces, ac de illis suspectos
ac diffamatos illorumque receptatores, fautores et defensores, ac eis auxilium, consilium et
favorem praestantes, necnon vos in exercitio officii inquisitionis impedientes inquirendi et
procedendi ac hujusmodi labe infectos, praeterquam episcopos et archiepiscopos, capiendi
et carceribus mancipandi - et contra quoscunque alios sententias, tam interlocutorias quam
definitivas, ferendi, et redire nolentes ab ecclesiae communione veluti putrida membra
separatos ac divisos esse, et damnationi aeternae cum Satana et angelis ejus addictos ac
perpetuo infames et intestabiles esse, ac corpora eorum, postquam defuncta fuerint, sepultura
ecclesiastica carere debere decernendi denunciandi et declarandi.’ - Het gansche stuk, met
afwijkende lezingen, is gedrukt bij: P. Fredericq, Corpus document. Inquisit., IV p. 319. (U).
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sem, die de zielen ter helle plofte en de ligchamen van elke Christelijke begraafplaats
buitensloot, de geestelijke banbliksem, die minder vreesselijk zou geweest zijn,
wanneer zij (niet) den wereldlijken regter en den beul sinds lang aan zich onderhoorig
had gemaakt, mogt door de Inquisiteurs vrijelijk worden geslingerd: wat zij bonden
was in hemel en op aarde gebonden, wat zij ontbonden, ontbonden. Erger nog,
hunne vreeselijke persoonlijkheid had het regt, zich naar welgevallen te
vertiendubbelen; zij konden onder-inquisiteurs aanstellen ter hunner keuze,
persoonen, die zij ten opzigte van godgeleerdheid en regtskennis geschikt, dat is
met andere woorden: vervolgziek en buigzaam, oordeelden, en aan dezen door
hunnen eigen lastbrief alle die magtsvolkomenheid overdragen, die zij zelve
1)
bezaten . Eindelijk, op één punt slechts scheen de magt des Souvereins te worden
gevleid: de verbeurdverklaringen werden aan zijne schatkist toegewezen; ver-

1)

Van die onder-inquisiteurs vindt men eene lijst bij Gachard, Corr. de Phil. II, t. I p. CXIV; zij
kan nog aanmerkelijk vermeerderd worden. Zoo werden b.v. door de Inquisiteurs, in 1525
aangesteld, onder anderen tot hunne gemagtigden benoemd: Nicolaas van Egmond en
Godschalk Rosemond. (Brief van Tiletanus aan Margaretha van Parma, 11 Januari 1566.)
Later treffen wij aan als onder-inquisiteur van Gelderland: Barend Gruwel of Grouwel, prior
der Predikheeren (Nijhoff, Bijdragen, III bl. 29). Voor Holland: Jacob van der Goude (Wiltens
en Scheltus, Kerk. Plakaatb. Dl. II p. 2) te Delft. Voor Utrecht: mr. Jeronimus Verlenius. Voor
Zeeland: Jan Paschasius, deken van ter Tholen (Verslag van het Hof van Holland in 1565).
Nicolaas de Castro, later bisschop van Middelburg, ging als Inquisiteur naar Groningen, maar
werd er afgewezen (zie: Totius Belgicae divisio ad opprimendum per novos episcopos
Evangelium, p. 166). Floris Egbertszoon, pastoor der Oude kerk te Amsterdam (Deze zin
loopt niet af. U.) Eindelijk mag allerminst Willem van de Linde vergeten worden, die volgens
Brandt (Historie der Reformatie Dl I bl. 256) den 13 Maart 1563 tot onder-inquisiteur over
Holland, Zeeland, Utrecht, Vriesland en Groningen werd benoemd. Volgens Van der Haer
(L.I.p. 160) waren onder de regeering van Philips de volgende hoofd-inquisiteurs onmiddellijk
door den Paus (Pius V) aangesteld: Sonnius, Martin Rithoven, sedert bisschop van Yperen,
Pieter Curtius, sedert bisschop van Brugge, Joost Ravenstein van Tielt en Michel du Bay van
Ath, leeraars in de godgeleerdheid te Leuven.
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nederende vleijerij, die 's vorsten hebzucht streelen moest, meer dan de
belangeloosheid van Paus Adriaan, die tenminste het bloedgeld in de offerkist wierp
door het voor den Turkenoorlog te bestemmen.
Vraagt men naar de gevolgen van zulke beschikkingen, het schijnt genoeg ten
antwoord, onder de ketterregters de namen aan te halen van den Carmeliter Nicolaas
van Egmond en van dien Ruard Tapper, die het zinnebeeld en de beknopte
uitdrukking geworden is voor alle de herinneringen van onverdraagzaamheid en
geloofsvervolging in de Nederlanden, genoeg onder de slagtoffers den edelen
pastoor van Woerden, Jan de Backer, te vermelden. Intusschen zóó schoorvoetend
sluipt iedere nieuwigheid binnen, zóó sterk wreekt zich in het gevoel van schaamte
het regt, waar het geschonden wordt, - de Inquisitie, ondanks al de magt, haar door
den Paus toegekend, verschool zich achter het schild der hooge geregtshoven. Het
vervolgen van rekkelijke schouten en nalatige werd aan deze overgelaten; door
aanschrijving op aanschrijving drong Margaretha van Oostenrijk op de scherpst
mogelijke uitvoering van 's Keizers plakkaten bij hare raden aan; de Inquisiteurs
bleven op hun hoog leergestoelte te Leuven zitten. Die Hoogeschool bestreed de
Hervorming door geschriften, door zendelingen en verspieders; die Hoogeschool
gaf den raden aanwijzigingen hoe te handelen, en besliste ten laatsten vervolge
over de resultaten van de onderzoekingen dergewestelijke Hoven.
Brabant leed ditmaal het langst en het meest onder de eigentlijk gezegde Inquisitie.
Het lag binnen het bereik van haar brandpunt, Leuven. Eerst omstreeks 1527 drong
zich een onder-inquisiteur, Mr. Pieter van der Goude, deken van Naaldwijk, in Holland
binnen; maar nergens vinden wij, dat hij onafhankelijk van het Hof van Holland
hebbe gehandeld. Het Hof zond zijne leden naar alle kanten uit, om berigten in te
winnen, of er iets aan de uitvoering der plakkaten in de steden achterwege gelaten
werd, of ergens de ketterij het hoofd opstak. Het Hof vervulde zijn taak met zooveel
bedrijvigheid, dat het in het begin des jaars 1527 aan den Stadhouder, Graaf van
Hoogstraten, schrijven kon, dat het de gansche vasten met niets anders ‘onledich
was geweest, dan om middelen te vinden om die suspecte persoenen te corri-
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geren ende voirts te extirperen de voorsz. quade secte ende dwalinge, zoe dat wy
geenen tijdt gehadt en hebben, om processen te visiteren ende justicie te
administreren.’ Schandelijke bekentenis voorzeker, maar die nederkomt op het
hoofd dergenen, die met zulk eene taak het Hof hadden belast! Zoo ter eener zijde
het Hof stedelijke regeringen, die de plakkaten kwalijk nagekomen waren en door
hunne slapheid der ketterij hadden in de hand gewerkt, zooals die van Amsterdam
en Monnikendam, dagvaarden deed, het handelde daarin voorzeker overeenkomstig
1)
de beginsels zijner instelling . Ter andere zijde handhaafde het de regten der
provincie: het verzette zich tegen de aanmatiging der Hoogeschool van Leuven, die
hare leden ten ontijde in de aanhangige regtsgedingen wierp en dezen dan voor
2)
haren regterstoel betrok ; het handhaafde het privilegie de non evocando tegen de
ongehoorde leer, destijds door den Hoogen Raad van Mechelen voorgestaan, dat
alle de Nederlanden ééne provincie uitmaakten en dat dus een Hollander of Vlaming
3)
voor den gedelegeerden regter van Brabant of elders kon te regt staan .
Waarschijnlijk was het aan dergelijke tegenstrevingen der stedelijke regeeringen
of wel aan den naijver van het Hof zelf te danken, dat de Inquisiteurs eerlang geheel
van het tooneel verdwenen. Bij het plakkaat van 1529, in 1531 hernieuwd, werd
aan twee leden der gewestelijke Hoven opgedragen kennis te nemen van

1)

Met volle regt immers antwoordde de stadhouder op de klagten der Amsterdammers, dat ‘de
schout van Amsterdam nyet justiciabel en es aldaer, ende dat die gecauseert zijn bij den
o

2)

3)

Procureur socii criminis zijn.’ (Aert van der Goes, Register, I p. 171, in 8 .)
Een voorbeeld: te Delft had in 1526 een Augustijner monnik verdachte leeringen gepredikt.
Hij werd daarvan bij het Hof door den Prior der Predikheeren te 's Hage beschuldigd, die zich
beriep op zekeren Mr. Beukel, die gedurende de predikatie van de verschillende stellingen
aanteekening gehouden had en daartegen eene schriftelijke verklaring had opgesteld. Het
Hof daagde Mr. Beukel voor zich als getuige en om van hem inlichtingen in te winnen. Deze
weigerde en verklaarde zich ongehouden voor het Hof van Holland te verschijnen, als zijnde
lid der Hoogeschool van Leuven, voor wier regtbank hij zich voorstelde den ketterschen
predikant te vervolgen. Het Hof ging daarop tot den strengsten maatregel over en wierp Beukel
in de gevangenis, totdat hij zijne getuigenis zou hebben afgelegd. Hoe het met de zaak, die
vervolgens aan de Landvoogdes gebragt werd, afgeloopen zij, kan ik niet zeggen; maar het
privilegie, waarop Beukel zich beriep, is uitvoerig uitgelegd door Van de Wall, Privilegiën van
Dordrecht, Deel II p. 776-778.
Dit punt, bij Wagenaar, deel V p. 5, slechts terloops aangeroerd, is volledig opgehelderd in
de Nalezingen, Dl. I bl. 225, 226.
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allen, die verdacht of beschuldigd waren tegen de plakkaten des Keizers te hebben
gezondigd, en het vonnis tegen hen overeenkomstig de geschreven regten uit te
1)
spreken . Wel sprak de Keizer in de gezegde plakkaten van de Inquisiteurs, welke
de Paus op zijn verzoek in de landen van herwaartsover afgevaardigd en
bevolmagtigd had, maar het bleef bij die melding: hun lastbrief scheen stilzwijgend
ingetrokken te zijn. Slechts één voorbeeld uit den jare 1530 viel er in Brabant aan
te wijzen, waarbij de Inquisiteur regtsmagt had uitgeoefend tegen eenen leek. In
Holland vinden wij nergens voorbeelden, waarbij de Inquisiteur in die hoedanigheid
optrad. Zelfs in de wreede vervolging tegen de Herdoopers, die eerlang volgde,
bleef hij uitgesloten. De ‘Commissarissen tot de zaken Lutheranen’, zooals zij zich
noemden, en later de raadsleden, die hun bijstonden, onderzochten en verhoorden
zelfs de geestelijken, en daar hunne magt zich niet tot ontwijding der van ketterij
overtuigden mogt uitstrekken, verwezen zij de uitspraak daarover niet aan de
Inquisiteurs, maar aan de officieren van den Bisschop en de dekens, onder wier
regtsgebied de beschuldigden behoorden.
De Commissarissen, wier werkzaamheid eerlang door de overige raadsleden
2)
gedeeld werd , ontvingen in 1534 een scherp verwijt wegens hunne rekkelijkheid
in het straffen. Waarlijk, de ‘Christelijke weduwe’ van Erasmus moest moeijelijk te
bevredigen zijn! De Herdooperij was een storm, die hun eigen leven en veiligheid
bedreigde; de stedelijke regeeringen dwarsboomden den Raad, waar zij konden,
en deze antwoordde met indagingen

1)

2)

In Brabant waren met die taak belast: Mrs. Adolf van der Noot en Joost van der Dussen; in
Vlaanderen: Jacob de Blasere en Jan Everardi; in Holland: Jan van Duivenvoorde, heer van
Warmond, en Mr. Arend Sandelin; in Vriesland: Martin van Naerden en Dr. Kempo Martena.
Omstreeks het jaar 1533 of 1534. Op het eerstgemelde tijdstip vinden wij Warmond en Sandelin
nog in hunne oude betrekking; sedert hebben alle de verschillende raadsleden aandeel bij
het vervolgen der ketters, en blijken zij solidair voor hetgeen daarin gedaan was. Zoo was
dan ook de berisping van koningin Marie, waarover in den tekst, tot het Hof van Holland in
het algemeen gerigt, en hunne verdediging was op aller naam. In Brabant ontmoetten wij den
raadsheer Godaart de Meyer en den secretaris Adriaan van der Wiele als afgevaardigden in
de zaak der ketterij te 's Hertogenbosch; zie: Hermans, Bijdragen tot de Geschiedenis van
Noord-Braband, Dl. I p. 395-398.
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en ambtschorsingen. Bloed werd er in overmaat vergoten, want het Hof stond de
geheime regtsplegingen voor, waar de openbare opzien of oproer zouden hebben
verwekt. Op zijnen voorslag werd er een soort van Drossaard benoemd, door een
aantal gewapenden omgeven, teneinde zich naar alle hoeken des lands te begeven,
bij voorraad naar de Melchioriten - zoo noemde men de Herdoopers - onderzoek
te doen en hen in de naaste stad te regt te stellen. Hij had tevens den Raad al de
openbare ambtenaren aan te wijzen, die traag waren in het voltrekken der plakkaten,
en voorts alle overigen, die met Lutherij besmet waren, te vatten en gevangen naar
's Hage op te zenden. Vreemde krijgslieden, Walen en Mechelaars, werden in dienst
genomen, om het werk der regtspleging te ondersteunen. Als wilde beesten werden
de Herdoopers in Noordholland door vuur en smook uit hunne schuilplaatsen
gejaagd; hunne huizen werden in brand gestoken, hunne vergaderplaatsen omverre
gehaald. De pijnbank in zijne beide vormen, ‘den gracelijken (!) en den rigoreusen’,
deed ijverig zijn werk, en houtmijt, zwaard en zak verslonden in het openbaar en
geheim hare slagtoffers. Maar de ketterij plantte zich op den adem des woords voort
en bevruchtte alom den grond met een telkens verjongden, telkens rijkeren oogst.
Amsterdam was een dag lang in de magt der gewapende dweepers geweest; te
Monnikendam waren de Raadsheeren, niet anders dan als in een vijandelijke stad,
in het geheim en bij verrassing binnen gedrongen, om het gezag der wet te
handhaven; te Hazerswoude hadden de elders verdreven Herdoopers zich onder
de aanvoering eens gewezen baljuws van 's Gravesande, Pieter van den Binkhorst,
vereenigd, en na de plaats met moord en brand te hebben overvallen, een geregeld
gevecht met de benden des Keizers doorgestaan. Onder dusdanige omstandigheden
kende de vervolging geene perken, vond de barmhartigheid geene plaats. Vrouwen,
die door hunne echtgenooten naar de geheime vergaderplaatsen gelokt, kinderen,
die door hunne ouders gedwongen waren hunne leer te volgen, al gaven zij de
opregtste teekenen van berouw, werden zonder genade evenals de halsstarrigen
gestraft. Ondanks alle klagten daartegen der stedelijke regeringen, ondanks alle
beroep op hunne privilegiën, werden de goederen der voortvlugtigen ver-
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beurd verklaard; de eigenaars der hooge heerlijkheden vergden hun regt op deze,
maar met een woord, waarvan de tijden van Alva ons de wedergade opleveren,
werden zij afgewezen: ‘de vasallen mogen gheen confiscatie pretenderen, soo veel
te min dat zij gheen diligentie gedaen en hebben noch en doen, om die secten te
extirpeeren.’ Niet slechts de Herdoopten of Lutherschen werden opgespoord, zoodra
zij onder verdenking vielen; ook allen, die uit onverschilligheid het jaarlijksche hoogtijd
houden hadden verzuimd, werden ter verantwoording opgeroepen of onder het
opzigt der geregtsambtenaren en parochie-geestelijken gesteld; die een zijstraat
insloeg, als het heilige werd omgedragen, die gedurende de hoogmis voor zijne
deur zat, die het gewaagd had een onverdraagzamen minderbroeder met een
blaffenden hond te vergelijken, was een voorwerp van geregtelijk onderzoek. Wij
zijn uitvoerig in het beschrijven dezer vervolging; want ofschoon zij ketters en
verdachten, verleiders en verleiden, priesters en leeken, vreemdelingen en poorters,
stad en land, ambtenaren der grafelijkheid en magistraatspersonen, rijken en armen
omvatte, wij vinden nergens van een eigenlijk gezegden Inquisiteur eenig spoor.
Het is het Hof en bijzondere afgevaardigden uit zijn midden, de voorzitter van het
Hof, Gerrit van Assendelft, Heer van Heemskerk, de procureur-generaal Reinier
Brant, de geweldige provoost Karel van Herlaer; het zijn eindelijk de baljuws of
stedelijke regeringen, gedwongen naar het advijs van het Hof vonnis te wijzen, op
gevaar van hun vonnis vernietigd en zich zelven gedagvaard te zien, eindelijk de
stadhouder Graaf van Hoogstraten of zijn plaatsvervanger, de Heer van Escornaix,
welke wij met ijver aan de uitroeijing der ketterij bedrijvig zien en bij al hun
bedrijvigheid nog te kort schietende.
Het mag opmerkelijk heeten, dat, terwijl de Inquisitie het menschelijk en burgerlijk
regt in zijne grondzuilen schokte, daardoor het misnoegen wel algemeen was, maar
dat de strijd tegen het onregt eerst daar met gelukkig gevolg gevoerd werd, waar
de privilegiën van enkele gewesten daaronder leden. Dit was het geval met Brabant.
Dank zij den genoemden toebrief tot Karel V's Blijde inkomst van 26 April 1515
gelukte het den Brabanders eerst, het indringen van den Bisschop van Luik, den
Kardinaal
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Van der Mark, als generaal-inquisiteur af te keeren, ofschoon die zeker veeleer als
geestelijke overheid had kunnen beschouwd worden, dan de in strijd met alle
instellingen en op een geheel buitengewoone wijze tot het ambt van ketterregter
geroepene Frans van der Hulst. In plaats van den Bisschop, wiens benoeming de
Paus herriep, ontving Brabant drie geestelijken tot ketterregters. De ijver, waarmede
deze hun ambt oefenden, gaf zeker tot nieuw misnoegen aanleiding: de Keizer gaf
1)
het geestelijk regtsgebied opnieuw aan leden van het Hof van Brabant in handen ;
maar deze oefenden hunne magt met meer bescheidenheid dan hun voorganger.
Met hunne aanstelling in het jaar 1529 hield, om zoo te spreken, het kettergerigt in
Brabant op; niet alsof de bloedige plakkaten niet talrijke slagtoffers aan den
brandstapel, aan het zwaard des scherpregters of aan de put ten prooi gegeven
hadden; maar het waren geene daden van regterlijke magt als zoodanig, door de
Inquisiteurs uitgeoefend: slechts nu en dan deed zich een geval op, dat twijfelachtig
was en waaruit hoogstens de gevolgtrekking kon worden gemaakt, dat zij hunne
magt hadden misbruikt. Het schijnt zelfs, dat de regeering het niet waagde de
eigentlijke plakkaten der Inquisitie van de jaren 1546 en 1550 binnen Brabant aan
te kondigen; men zocht veeleer dat stelsel binnen te smokkelen, door het plakkaat
tegen de ketterijen van April 1550 te laten bekend maken. Maar de regeeringen der
steden, inzonderheid die van Antwerpen, lieten zich niet verschalken. De woorden,
die daarin meermalen voorkwamen, van Inquisiteurs en Inquisitie, en de wijze,
waarop men die instelling als een erkend staatsligchaam scheen te doen gelden,
gaven haar tot zoo

1)

Het wondert ons, dat Gachard in zijn belangrijk verslag: Correspondance de Philippe II, t. I
p. CVIII suiv. daarvan geene melding heeft gemaakt. Wij ontleenen deze bijzonderheid uit
het schrijven van den Raad van Brabant van 8 Maart 1566, waarin deze de landvoogdes
berigt gaf van zijne bevindingen omtrent het bestaan der Inquisitie in Brabant. De bedoelde
raadsheeren waren Mr. Adolf van der Noot en Mr. Joost van der Dussen, ‘commis’, zooals
de Raad zich uitdrukte, ‘par l'empereur pour avoir la cognoissance sans tiltre d'Inquisiteurs
sur les hérétiques, tant endroict de ceulx, qui auroient contrevenu aux placcardz de sadicte
Majesté Impérialle, que de ceulx estans suspectz ou attainctz d'hérésie, selon qu'il apparoit
par le placcard dudict an XXIX, publié audict Brabant; lesquelz deulx personnages ont aussy
esté semblablement commis en l'an XXXI, et depuis ledict an XXIX jusques à présent l'on
n'a trouvé aucunes actes de jurisdiction, que pourroient avoir exercé les Inquisiteurs mesmes
contre gens lais.’
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dringende tegenvertoogen aanleiding, dat het plakkaat van 's Keizers wege
teruggenomen werd. Er werd een nieuw uitgevaardigd: van Inquisitie en Inquisiteurs
werd hierin niet gerept, maar de zaak bleef nagenoeg dezelfde. Aan het slot beval
de strenge alleenheerscher, ditmaal met de afkondiging voort te gaan, ondanks alle
tegenspraak of ‘beroep en in weerwil van alle privilegiën, instellingen, gewoonten
of gebruiken daarmede strijdig’. Men gehoorzaamde toen in de overige hoofdsteden;
maar Antwerpen bleef volstandig en trad niet eer toe tot de uitvoering van het
gegeven bevel, dan nadat de Kanselier van Brabant met gezegelde brieven had
verzekerd, dat de stad nooit met Inquisitie gekweld, maar met hare inwooners ten
allen tijde bij hare oude vrijheid en orde van regtspleging gehandhaafd zou worden.
Evenals Brabant op zijne bijzondere voorregten, had Gelderland zich op de strikte
bepalingen van den vrede van Venlo kunnen beroepen, om zich vrij te waren van
het indringen der Inquisitie. Keizer Karel toch was daar geen heer volgens erfregt,
maar ten gevolge van de artikelen eens verdrags, dat, al had zich ook de Keizer
daarbij het deel van den leeuw bedongen, echter ook zijnerzijds stiptelijk behoorde
te worden nageleefd. Er bestond als landsregt een plakkaat van Hertog Karel van
Egmond tegen de ketterijen, dat, op zich zelve streng genoeg, slechts herziening
en vernieuwing behoefde; maar van Inquisitie werd daarin niet gerept. Desondanks
gelukte het den Keizer, zijne Inquisiteurs binnen dat gewest te dringen. Op de
vervolging van Karel van Egmond was de verdraagzaamheid van den Hertog van
Cleve gevolgd, en palende aan Duitschland lag het land open voor de verspreiding
der nieuwe leer. Het Hof van Gelderland echter toonde voor den wil des Keizers
grooter inschikkelijkheid dan de Raad van Brabant, en de ingezetenen, zelve uitgeput
door lange oorlogen, koesterden grooter vrees voor het geweld des Keizers. Men
zwichtte: met schending van den vrede van Venlo, volgens welken niet alleen het
geestelijke regtsgebied grootendeels aan den Bisschop van Luik had moeten
verblijven, maar volgens hetwelk ook alle vervolging tegen de ketters zich tot het in
waarheid reeds strenge plakkaat van Hertog Karel van Egmond had moeten bepalen,
tastten de Inquisiteurs, ditmaal door een slaafs gedien-
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stigen Raad ondersteund, de regtsmagt der hooge heerlijkheden aan in het vervolgen
1)
en vangen hunner slagtoffers .
Vriesland onderscheidde zich niet minder (dan Brabant) door wakkeren tegenstand.
Omdat dit land onder het geestelijke regtsgebied des Bisschops van Utrecht
behoorde, nam men dezen in den arm. Men wist de aartsdiakenen van het Sticht
te bewegen, dat deze aan Sonnius en Litmatius, de door den H. Stoel benoemde
en door den Keizer bevolmagtigde Commissarissen, - ook hier liet men den naam
van Inquisiteurs voorzigtig achterwege - hun regt op hun geestelijk regtsgebied
zouden overdragen en zelve de te Brussel voor hen gestelde lastbrieven zouden
2)
afvaardigen . Al droegen zij ook niet den titel, het waren werkelijke geloofsregters:
dat bleek met de daad door hunne onvermoeide vervolgzucht, waarvan vele
Doopsgezinden het slagtoffer werden; maar dat bleek ook uit de hun geschonkene
volmagt, volgens welke het Hof van Vriesland en de ondergeschikte ambtenaren
verpligt waren, de persoonen, hun door de Commissarissen aangewezen,
3)
onmiddellijk in hechtenis te nemen . Vooral dit wekte de onte-

1)

2)

3)

Zie Nijhoff, Bijdragen. Dl. III bl. 29 verv., 191. Wij merken hierbij op, dat de brief van het Hof
van Gelderland, medegedeeld in hetzelfde werk Dl. II bl. 251 verv., louter het plakkaat van
29 April 1550 raakt en geenszins de Inquisitie; dat zelfs het Geldersche Hof geenszins, zooals
de Kanselier van Brabant en de regeering van Antwerpen, tegen de in dat plakkaat gemelde
Inquisitie, Inquisiteurs en hunne instructie opkomt.
Zie: Thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg, Groot Placaat en Charterboek van Vriesland,
III p. 330: ‘Dat die geestelijckheyt ende besonderlinge die waerlijcke priesters van desen
lande enz.’
Wij mogen niet onbillijk zijn. Sonnius en Litmatius begonnen hunnen arbeid met het afkondigen
eener algemeene vergiffenis voor alle dwalenden, die van den dag der afkondiging, 18 Juni
1554, tot op den 9en Augustus deszelfden jaars openstond. Zij leverde echter niet op, wat
men had verwacht; zij bragt alleenlijk aan den dag, hoeveel ketterij en hoeveel voorstanders
der ketters er in het land waren. Derhalve, toen de dag der genade verstreken was, sloegen
de geloofsregters aan het Hof van Vriesland eene algemeene inhechtenisneming van alle
persoonen voor. Het Hof weigerde zijne toestemming, en zag teregt in zulk een maatregel
het sein voor een volksopstand. Maar de Inquisiteurs moesten gehoorzaamd worden, en den
procureur van het Hof werd gelast alle te vangen, wier namen door de Inquisiteurs waren
opgegeven. Hun naam intusschen bleek Legioen. De meeste ontkwamen het gevaar. Onderrigt
door de ervaring hielden de Inquisiteurs op, de Doopsgezinden met den dood te straffen, dien
zij juichend tegemoet gingen; zij veroordeelden den onbekeerlijken tot eeuwige gevangenis
tusschen vier muren. Toen de ongelukkigen dit vonnis hoorden uitspreken, bezweek hun
moed. Sonnius en Litmatius beroemden zich bij de Landvoogdesse op den behaalden triomf.
Een bewijs voor hunne zachtzinnigheid, maar tevens een wenk voor de voorstanders van
cellulaire gevangenissen: verfijning van wreedheid onzer eeuw, waarvoor zij aan de volgende
eene geduchte rekenschap zal verschuldigd zijn!
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vredenheid der Vriezen. Tegengewerkt door de leden van de geestelijkheid zoowel
als van den Raad, hadden de Commissarissen ten slotte ondanks al hunne
bedrijvigheid weinig uitgerigt. Twee jaren later maakte de voortgang der Calvijnsche
en Zwinglische leer in de oogen der katholijke ijveraars eene nieuwe Inquisitie
noodig: Willem van de Linde werd met die taak belast. Ook hij heette geen Inquisiteur:
onder eene nieuwe vermomming drong hij de schaapskooi binnen. Nadat alvorens
(20 Aug. 1556) de plakkaten tegen de ketterijen waren vernieuwd, benoemde men
hem om daaraan de hand te houden, onder den algemeenen titel van Kerkelijke
Commissaris, - niet alleen als vicaris van den Bisschop van Utrecht, maar tevens
schonk hem de Koning als buitengewoon raadsheer zitting in het Hof van Vriesland.
Wat zijn gezag had moeten vestigen, strekte om het te ondermijnen. Het Hof zette
den indringeling de voet dwars: het verwierp de door hem ingediende aanklagten,
en slaakte de op zijnen last gekerkerde gevangenen. Des te meer hardnekkigheid
besteedde Van de Linde aan de volvoering van zijne taak. Maar zijnerzijds vond
het Hof steun bij de hooge geestelijkheid en het volk: luide klaagden zij over het
schenden hunner privilegiën, door den Keizer in den jare 1539 bevestigd. Zij
verlangden, in plaats van den nieuwen Commissaris, de door de oude herkomsten
bepaalde kerkelijke Commissarissen voor Oostergo en Westergo terug. De Staten
weigerden de gevraagde beden, zoolang de geschondene privilegiën niet waren
hersteld, en vormden uit hun midden eene vereeniging van gevolmagtigden, om
voldoening voor hunne grieven te erlangen, tot zoo lang daarmede een
landsadvokaat zou zijn belast. ‘Daad,’ schreef de Geheime Raad, ‘van veruitziende
gevolgen, het gezag der Koninklijke Majesteit loopt gevaar, wanneer in hunne
hoedanigheid de Staten voor bijzondere personen in de bres springen, en zij
eigendunkelijk een ligchaam vormen of een regeeringsambt scheppen, dat met
1)
geen ander dan dat der Romeinsche volkstribunen kan worden vergeleken ’.
Vergeefs trachtte

1)

Margaretha schreef omtrent die volmagt, aan enkele leden der Staten gegeven, wij moeten
het zeggen, niet zonder eenig regt: ‘Attendu que selon leurdicte procure signallement ilz
seroient commis pour prendre soing et regard, que nul du pays fut attainct par devant juge
incompétent ne vexé, diffamé ou endommaigé par procédures indeues, - et partant se
pourroyent mesler de toutes causes particulières, que seroit chose de très-mauvaise
conséquence, laquelle ne se doibt tollérer ou passer par dissimulation, vous regarderez bien
ladicte procure, et si trouvez qu'elle parle signallement comme dessus, leur direz ouvertement,
que pour aultant qu'icelle leur procuration se pourroit extendre aux causes particulières
d'aucuns du pays, vous ne voulez et vous est deffendu de par Sa Majesté admettre telle
procuration, leur deffendant aussi de par Sadicte Majesté d'en user, ains qu'ilz laissent les
particuliers intenter et poursuyvre leur droit et deffence pardevant les juges à ce députez - et
qu'ilz se meslent tant seullement des causes publicques, lesquelles universellement concernent
le bien publicq ou l'infraction des privilèges du pays, et dont ilz auront espécialle charge de
par les Estatz, estans deuement assemblez, et ce après que lesdictz Estatz estans encoires
assemblez en ayent préalablement faict leurs remonstrances à vous, comme gouverneur et
lesdicts du Conseil.’ (Brief van Margaretha van Parma aan Aremberg van 3 Maart 1560.)

R.C. Bakhuizen van den Brink, Studiën en schetsen over vaderlandsche geschiedenis en letteren. Deel 5

368
Van de Linde den storm, die tegen hem opstak, te trotseeren. Het Hof van Vriesland
schorste hem in zijne bediening, en Margaretha herstelde hem niet dan met
merkelijke inkorting der vroeger hem toegekende voorregten, en met streng verbod
iets te doen ‘tegens de privilegiën ende usanciën van den Lande.’ Toch hielden de
Staten om zijne terugroeping aan, en de gevreesde Commissaris was gelukkig,
eerlang in een dekenschap te 's Hage eene schrale belooning te vinden voor zijn
verspilden ijver.
De zucht om eene eerste welgelukte poging van verzet tegen vreemde
dwingelandij te verhalen, heeft ons de tijdsorde doen vooruitloopen. Het gebeurde
met Van de Linde had in de eerste jaren der regeering van Philips II (1557-1560)
plaats, en wij waren voornemens op de grensscheiding der regeering van Karel V
en Philips II een oogenblik stil te staan, om uit het reeds verhaalde onze
gevolgtrekkingen te maken en de vraag te beantwoorden, wat er onder het bestuur
des laatsten van de Inquisitie te wachten stond. Wij zagen het, Karel V had
aanvankelijk de hulp der pauselijke Inquisitie als buitengewoone maatregel
ingeroepen, en den dus aangestelden vrij spel en vrije magt gelaten tegen zijne
onderdanen en ten koste hunner regten. De eigentlijke vestiging der Inquisitie had
plaats in het jaar 1546, omdat van toen af door het berigtschrift des Keizers op een
vasten voet werd geregeld, wat het regtsgebied dier vierschaar, welke de vormen
harer regtspleging waren. Van pauselijke Inquisitie was zij in zeker opzigt keizer-

R.C. Bakhuizen van den Brink, Studiën en schetsen over vaderlandsche geschiedenis en letteren. Deel 5

369
lijk geworden, ofschoon de Keizer weinig anders gedaan had dan het pauselijke
berigtschrift bekrachtigen en hij de magt der Inquisiteurs veeleer had vermeerderd
dan verminderd. Hoezeer Keizer en Paus elkander in de hand werkten, bleek onder
anderen uit het plakkaat van 20 November 1549. De Pausen hadden bij hun
berigtschrift de geloofsonderzoekers geregtigd, de goederen der door hen
veroordeelden aan den Keizer toe te wijzen. Bij het genoemde plakkaat besliste de
laatste in denzelfden zin, paste op de veroordeelden wegens ketterij de straf der
verbeurdverklaring toe, ondanks alle gewoonten, voorregten en herkomsten, waarop
sommige steden en gewesten meenden zich te mogen beroepen, en voerde ter
verdediging van zijn regt in dit opzigt aan: ‘dat op hem als landheer de pligt rustte,
de katholijke godsdienst te beschermen, de ordonnantiën daarop gemaakt te
onderhouden, dragende hij bovendien uitsluitend de last en de onkosten der
Inquisitie.’ Hoeverre de Keizer er af was, matiging in zijn besluit te brengen, bleek,
toen hij het berigtschrift van 1546 na vier jaren deed herzien, en wel in zulk een
geest, dat daarin aan het verlangen der Inquisiteurs, die zich door de brieven van
Paulus III in hun voormalig alvermogen eenigermate beperkt vonden, genoegen
1)
werd gegeven . Het dus gewijzigde berigt-

1)

In dien zin toch moeten de wijzigingen opgevat worden, door Karel V in zijn oorspronkelijk
berigtschrift gebragt en opgegeven bij: Gachard t.a.p.p. CXX. Ruard Tapper, de toenmalige
Inquisiteur, wien zeker geene te groote tederheid voor volksregten kan ten laste gelegd
worden, en zijn ambtgenoot Drutius droegen hunne bedenkingen tegen 's Keizers lastbrief
van 1546 voor, om zich zelve vrij te maken van alle verantwoordelijkheid. Dit blijkt onder
anderen uit de bewoordingen van het gewijzigde artikel, volgens hetwelk de Inquisiteurs bij
het Provinciaal Hof dezulken hadden aan te klagen, die zij bevonden tegen 's Keizers plakkaten
te hebben gezondigd. ‘Ut id’, zoo luidt het in het gewijzigde artikel, ‘citra irregularitatis periculum
facere liberius queant, Sedis Apostolicae permissio desuper exspectabitur.’ Evenzoo was het
zeker niet tegen hunnen zin, dat Karel de artikels, waarbij hun over den wandel der
geestelijken, over schoolonderwijzers en boekverkoopers het toezigt gegeven was,
onveranderd liet. (Zie Gachard t.a.p.) Hunne bedenkingen waren slechts voor de leus, omdat
inderdaad Paulus III beter dan zijn voorgangers de regten der gewone kerkelijke opzieners
had gehandhaafd. Terwijl zij welstaanshalve hunne bezwaren in het midden bragten,
verklaarden Tapper en Drutius niet zonder oogmerk: ‘si forte cum ordinariorum gratia fieri
posset, non modicus exinde fructus sequeretur.’ Slechts op één punt gaf Karel gedeeltelijk
aan den wensch der ketterregters toe: zij hadden namelijk verlangd, dat de bepaling, volgens
welke zij tegen leeken, van ketterij overtuigd, het vonnis hadden uit te spreken met advies
van een lid van het Provinciaal Hof, dus zou veranderd worden, dat op de plaatsen, waar
geen Provinciaal Hof was, zij de hulp van een anderen regtskundige zouden mogen inroepen.
De Keizer, terwijl hij de hoofdzaak van hun verlangen toegaf, bepaalde echter, dat de bedoelde
regtskundige daartoe vanwege het Provinciale Hof moest zijn afgevaardigd.
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schrift werd als regel van gedrag aan de Provinciale Hoven ingezonden, en daardoor
het nieuwe kettergeregt onder de bescherming van de hoogste regtbank in het
wereldlijke gesteld. Het zou kunnen schijnen, als ware hierdoor de waarborg, welke
den burgers met hunne natuurlijke regters onttrokken was, eenigermate vergoed
geworden; maar men vergete niet, dat die gewestelijke Hoven zelf voor Karel een
middel van dwingelandij geweest waren, om alle magt in de zijne als in haar
middenpunt te vereenigen; men houde in het oog, dat niet alle Hoven zoo
onafhankelijk zich toonden als de Raad van Brabant en het Hof van Vriesland; dat
de Staten, en nog veel minder de volkswil, op de zamenstelling dier Hoven (niet)
den geringsten invloed oefenden, en dat eindelijk zij zelve volgens de letter van het
berigtschrift minder voogden en beschermers van de geestelijke regtbank dan
uitvoerders van hare gewijsden en beslissingen waren. Het berigtschrift was
bovendien een gesloten brief, gerigt aan de Inquisiteurs en de Hoven, die uit kracht
daarvan aan de ondergeschikte regterlijke beambten, waar het noodig was, hadden
voor te schrijven, hoe te handelen. De Inquisitie kwam alzoo geheel op naam en
ten laste der wereldlijke magt; noch de onderdanen noch de Staten konden haar
beginsel in overweging nemen; eerst uit plakkaten, als die op de verbeurdverklaring
van 1549, tegen de ketterijen van April 1550, werd het kennelijk, dat het monster
het land binnengedrongen en als wettige magt ten eeuwigen dage zitting genomen
had. Had reeds vroeger Karels weifeling, die nu eens in Brabant de taak der Inquisitie
aan leden van het Hof opdroeg, dan weder vrijelijk de pauselijke geloofsregters
handelen liet, omtrent de eerlijkheid zijner bedoeling argwaan moeten opwekken,
wat moest niet het geval zijn. toen die gevreesde vierschaar op een zijdelingsche
wijze een titel in 's Lands grondwet bekwam? Hoe het plakkaat van 1550 de
verontwaardiging en den tegenstand opwekte, hebben wij vermeld; de Keizer nam
het terug, de naam van Inquisiteurs en Inquisitie bleef achter in de tweede
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uitgave van hetzelfde plakkaat; maar het onderzoek en de regtspraak over geestelijke
misdaden bleef aan de kerkelijke regters voorbehouden. In het wezen der zaak was
niets gewonnen.
(Caetera desunt.)

Bijlage.
Naar wij reeds weten, meldde Bakhuizen van den Brink 25 October 1850 aan Bake,
dat hij ‘omine fausto, ten gevalle van het Archief van Kist en Rooyaards (eerlang)
1)
hoopte te bevallen’ van eene geschiedenis der Inquisitie . De gunstige
omstandigheden, waarop de schrijver hoopte, hebben niet medegewerkt: van de
bevalling is niets gekomen. Maar de inleiding van het stuk, waarop de aanstaande
vader eenigszins trotsch scheen, is bewaard tot heden toe, zooals overtuigend blijkt
2)
uit de vermelding daarin van het Archief van Kist en Royaards zelf . Wij laten deze
inleiding hierachter volgen, niet dus achter de verhandeling over de Inquisitie zelf,
waarbij zij eigenlijk behoorde, maar als bijlage bij het stuk over de beweegredenen
van den opstand Immers al bevat het fragment tal van feiten, die behooren in het
verband van de geschiedenis der Inquisitie, daarnevens vinden wij hier ook
belangrijke beschouwingen, die nog duidelijk verraden, hoe Van den Brink's
geschiedenis der Inquisitie ontstaan is uit zijne bestudeering van de motieven, die
geleid hebben tot den opstand. Zoo sluit het fragment, dat wel verdient gekend te
worden, zich geheel aan bij het hier voorafgaande stuk. Het sluit zich althans daarbij
aan naar den inhoud; maar de vorm maakt het toch onmogelijk, het daarmede direct
te verbinden. In eene bijlage daarbij scheen het ons dus geheel op zijne plaats.
Vraagt iemand in België, waardoor het ongenoegen, door onze voorouders tegen
Filips II langen tijd gekoesterd, eindelijk tot openbaren opstand is uitgebarsten, dan
is het gewoone antwoord: door den Tienden penning. Vraagt iemand in de
Noordelijke Ne-

1)
2)

Briefwisseling, p. 302.
Zie hierna p. 373.
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derlanden naar de oorzaak dierzelfde gebeurtenis, dan wordt hij gewezen op de
Inquisitie of wel, nader bepaald, op de Spaansche Inquisitie.
De openbare opstand der Brabanders kan eerst met het jaar 1576, toen zich de
Staten eigenmagtig vergaderden, gerekend worden een aanvang te hebben
genomen; maar toen was de Tiende penning afgeschaft en waren de
verbondschriften, daartoe betrekkelijk, uitgeleverd aan wie zich verbonden hadden.
Gaat men tot het eerste begin van den opstand in Noord-Nederland terug, kwalijk
kan men hooger opklimmen dan tot het jaar 1567 en - zonderling verschijnsel! toen was evenzeer de Inquisitie opgeheven, en op 's Konings naam bij opentlijke
afkondiging verzekerd, dat zij in de Nederlanden nimmer zou plaats grijpen.
Was dan de opstand der Nederlanders tegen de Spaansche dwingelandij een
gevolg, waarvan zich de werking eerst openbaarde, nadat de oorzaak had
opgehouden? Zoo gesteld, plaatst die vraag het regtsbeginsel onzer
onafhankelijkheid in een dubbelzinnig licht. Of waren Tiende penning en Inquisitie
de hoofdverschijnselen, waarin alle de ellenden van het tot dusverre heerschend
staatsregt zich voel- en tastbaar hadden gemaakt, het uiterste waartoe de ziekte
komen moest, eer de crisis daar was, de gezwellen, waarin, overeenkomstig het
gestel der lijders, al wat kwaadsappig, vergiftig, doodelijk was, zich verzamelen
moest, opdat door ééne snede van het mes de kwaal uitgeroeid en het ligchaam
tot een vernieuwd leven mogt worden geroepen? Die beeldspraak van de
ziekekamer, al mogen wij op Plato zelven als ons voorbeeld ons beroepen, is niet
fraai genoeg om haar vol te houden. Daarom met andere woorden: lieten zich niet
alle de nadeelen van de vereeniging der Nederlanden tot ééne provincie, al het
grievende van de inheemsch gewordene leer der vervanging, in het stelsel van den
Tienden penning gevoelen? Was het niet evenzoo gelegen met de Inquisitie, als
de laatste en uiterste gevolgtrekking van dat artikel, dat aan alle onze landregten
tot hoofd en hoeksteen lag: de Landsheer bezweert ‘de Heylige Kercke voor te staen
ende in heuren regten ende vryheden te onderhouden?’
Maar dan ook niet geaarzeld: de omwenteling der 16e eeuw
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erkend voor hetgeen zij was, eene omwenteling, hier geslaagd, elders bedwongen,
eene omwenteling, vroeger en langer in de gemoederen dan in de uitwendige
verschijnselen aanwezig, eene omwenteling, niet te verklaren uit de gelegenheid,
waarbij zij uitbrak, evenmin als uit de voorwendselen, waarmede zij zich behielp,
eene omwenteling, welke het stelsel, dat bestond, omverwierp ten behoeve van het
stelsel, dat bestaan zou. Met welk regt? Met geen ander dan waarmede het dorre
hout plaats maakt voor het groene, met geen ander dan dat der noodzakelijkheid,
ontstaan uit den zamenloop van de ontwikkeling des menschelijken geestes met
de geschiedenis der Europeesche staten in het algemeen, en de lotwisselingen van
den Nederlandschen staat in het bijzonder.
Het is ons, als hoorden wij hier eene tegenwerping schuifelen: wij willen haar
voorkomen. Schoon meer dan vijftig jaren sedert de eerste verschijning verloopen
zijn, verheft zich tegen elk, wie de geschiedenis van onzen staat onderzoekt,
onverwonnen en onverzwakt, het stelsel, door den beroemden Kluit in zijn
onschatbaar werk over de Nederlandsche staatsregering ontwikkeld en onder zijn
1)
toezigt in verschillende academie-verhandelingen voorgestaan . Dat stelsel, hoe
vreesselijk ook voor de heerschende begrippen, is minder een spook dan wel een
reus, kwetsbaar op sommige punten, onderworpen aan zekere bezweringen, en
gelukkigerwijze te ontwijken door wie geene lust heeft hem te bevechten. Voor zulk
2)
een strijd is dit Archief geene geschikte kampplaats; maar het onderwerp, dat wij
ons voornemen te behandelen, vordert van ons deze verklaring: zelfs zoo wij aan
Kluit toegeven, dat de schending van landregten en giftbrieven door den Landsheer
den onderzaten geen regt tot opstand gaf, dan is de regtsgrond, door Kluit zelven
daarvoor uitgedacht, de regtvaardige noodweer, om twee redenen betwistbaar.
Eerste reden: toen de opstand uitbrak, waren de voorwaarden van regtvaardige
noodweer nog niet aanwezig, en lang nadat de laatste hadden op-

1)
2)

Vergelijk met het volgende de belangrijke beschouwingen van Bakhuizen van den Brink in
zijn brief aan Bake: Briefwisseling p. 321 vlg. (U.)
Het Archief voor kerkelijke geschiedenis, inzonderheid van Nederland, van N.C. Kist en H.J.
Royaards. (U.)
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gehouden, duurde de eerste nog voort. Tweede reden: naar het stelsel van Kluit
zelven, in zijn uiterste gevolgtrekkingen uitgesponnen, waren de maatregelen, door
den Souverein genomen, wettig en regtmatig, maar tevens van dien aard, dat zij de
tegenoverstaande partij tot ‘regtvaardige noodweer’ als noodzaken moesten. Wij
leiden niet anders daaruit af dan de gevolgtrekking, dat de Graaf, wiens beeld ons
door Kluit met de sprekendste trekken is geschilderd, geen idee maar eene schepping
der omstandigheden, eene vergankelijke vrucht eener vroegere orde van dingen
was, dat eene staatsordening, welke hij in de uiterste magt vertegenwoordigde, de
ordening, die de natuur aan al wat ademt heeft ingeschapen, verbrak, dat de botsing
van het stellige tijdelijke en geschreven regt met het goddelijke, natuurlijke,
ongeschrevene, maar voortdurend door de beschaving als waarheid erkende regt,
het eerste veroordeelen en den weg tot verwezenlijking van het laatste banen moest.
1)
Elders hebben wij onderzocht, welken regtsgrond de ongehoorzaamheid der
Zuidelijke Nederlanders uit de invoering van den Tienden penning heeft kunnen
putten. De evenredigheid gebiedt, dat wij hetzelfde stelsel, dezelfde kritiek toepassen
op de Noord-Nederlandsche grieve: de Inquisitie. Eenige woorden mogen volstaan
om de noodzakelijkheid dier kritiek aan te toonen.
Het bovengemelde stelsel van Kluit, volgens hetwelk hij den opstand der
Nederlanden als regtvaardige noodweer verdedigde, gaat van de onderstelling uit,
dat de Spaansche Inquisitie een algemeen doem- en doodvonnis had uitgesproken
over geheel Nederland en al wat Nederlander was, en dat de hertog van Alva
gekomen was om dat oordeel te voltrekken. De zaak, schoon door eenige onzer
geschiedschrijvers verzekerd en door de meesten nageschreven, is echter verre
van onbetwistbaar. Wij willen de beslissing niet vooruit loopen; wij stellen ons voor,
met onze lezers te onderzoeken, of zulk een vonnis immer op wettige en officiëele
wijze gewezen zij. Spaansche Inquisitie was de leus, waarmede zich de omwenteling
in 1566 en 1568 regtvaardigde; tegen de Inquisitie hadden zich de Edelen onderling
verbonden de wape-

1)

In het opstel: Over den Tienden penning, in Studiën en Schetsen, deel I, p. 381. (U.)
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nen op te vatten; en ondertusschen schafte de Koning af wat in het land den naam
van Inquisitie droeg, meer nog, hij verklaarde opentlijk, dat hij deze gewesten
onvatbaar achtte voor eene Inquisitie als de Spaansche, en Willem de eerste zelf
of de opsteller zijner Justificatie van 1568, alsof hij het zwakke gevoelde van de
redenering zijner eigene medestanders, behielp zich met de uitvlugt, dat het voor
den lijder ten slotte op hetzelfde nederkwam, of hij in naam der Spaansche Inquisitie,
of ten gevolge van eenig ander geloofsgerigt het leven inboette. ‘Het was niet’,
schrijft de heer Groen, ‘de Inquisitie der Bisschoppen, het was niet de Spaansche
Inquisitie, welke niet bestond, waarop men het geladen had: het was de Pauselijke
1)
Inquisitie.’ Als wij naar de bewijzen zijner meening vragen, zullen wij die eeniglijk
vinden in de redevoering, waarmede Willem van Oranje en zijne aanhangers het
tot dusverre gevolgde stelsel in den raad der Landvoogdes bestreden op het
oogenblik, dat het Smeekschrift door de edelen zou ingeleverd worden. Maar die
redevoering zelve is minder waarheidlievend dan staatkundig; zij wierp der
dusgenaamde pauselijke Inquisitie eene onwettigheid voor de voeten, die inderdaad
niet bestond; zij zag over het hoofd, dat de pauselijke Inquisitie niets was dan door
den wil en de goedkeuring des Konings; zij was in openbaren strijd met het
Verbondschrift zelve, waar Napels als voorbeeld aan de bondgenooten was
voorgesteld: Napels, dat juist de koninklijke Inquisitie verworpen had om de pauselijke
te handhaven. - ‘De wederzijdsche overdrijvingen der partijen hebben het betwiste
punt zoozeer verduisterd; de oorkonden, waarop men zich aan de eene en de andere
zijde ter verdediging zijner meening beriep, waren zoo dubbelzinnig, dat men op
het oogenblik van den strijd het nimmer zou hebben kunnen eens worden omtrent
zaken, die nog geen halve eeuw verleden waren.’ Ziedaar de woorden van een der
nieuwste en schranderste geschiedschrijvers van onzen opstand, den Luikschen
2)
hoogleeraar Borgnet . Wij hebben niet de minste bedenking tegen zijne uitspraak;
maar wij bejammeren, dat hij zelf daaruit de vergunning ontleend heeft de zaak niet
op te helderen. Het is met de

1)
2)

2

Groen van Prinsterer, Archieves, t. I p. 169* (?) (U.)
A. Borgnet, Philippe II et la Belgique (1850) p. 24. (U.)

R.C. Bakhuizen van den Brink, Studiën en schetsen over vaderlandsche geschiedenis en letteren. Deel 5

376
geschiedenis van de Inquisitie in de school der geschiedkundigen gegaan als met
het godgeleerd leerstuk van de schepping en van den zondenval: men heeft het
aanvangspunt op een ander terrein overgebragt, dan waarop men de uitwerking
aanschouwde. Omdat de Inquisitie in het gevolg en onder begeleiding der
bloedplakkaten van Karel V zich voordeed, heeft men Inquisitie en plakkaten
dooreengemengeld; landsheerlijk en pauselijk regt en gezag zijn dooreengemengd
geworden. Wij zeggen met Borgnet: op het oogenblik, dat de vraag zich ter oplossing
aanbood, was zij verward als een kluwen. Een laatste voorbeeld: Hopperus, als hij
in zijn bekend Recueil de geschiedenis der Inquisitie in de Nederlanden van hoog
1)
wil ophalen, vertelt ons, dat men vroeger de Inquisiteurs van Parijs had laten komen.
Had er in de Nederlanden inquisitie bestaan, voordat Keizer Karel haar tegen de
Hervorming in het werk stelde, en in welken vorm had zij zich voorgedaan? Ziedaar
de eerste vraag, welke wij te beantwoorden hebben, omdat van hare beantwoording
afhangt het regte verstand van Keizer Karels instelling, van de bezwaren, waarmede
zij te worstelen had en waaronder zij eindelijk bezweek. Maar men vergeve, zoo wij
hier minder uitvoerig in onze onderzoekingen zijn, als wij dat voor het vervolg
belooven. Eensdeels toch veroorlooft hetgeen in enkele gewesten plaats had vóór
de vereeniging der Nederlanden onder de Boergoensche heerschappij, geene
volstrekte gevolgtrekkingen tot het regt, dat onder Keizer Karel gold; anderdeels
zijn de enkele feiten, tot, inquisitie en kettervervolging betrekkelijk, met
bewonderenswaardige naauwkeurigheid opgeteld door een schrijver, wien het tijd
is niet langer ten onregte te miskennen, nadat zijn gezag een tijd lang welligt te hoog
is opgehemeld. Zij moet ons van het hart, de verklaring, dat de Geschiedenis der
2)
reformatie van Gerard Brandt , ondanks de gebreken, welke deels aan gebrek van
oorkonden, deels aan eene vergefelijke inblazing van partijzucht zijn toe te schrijven,
zoowel om de welsprekendheid van haren vorm

1)

2)

Hopperus, Recueil et mémorial des troubles des Pays Bas, bij Hoynck van Papendrecht,
Analecta Belgica, II, 2, p. 65; en bij A. Wauters, Mémoires de Viglius et d'Hopperus, p. 298.
(U.)
Historie der Reformatie, Amsterdam-Rotterdam 1671-1704, 4 dln. (U.)
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als den rijkdom van haren inhoud aanbevelingswaardig blijft. En zoo wij hier ter
plaatse die verklaring doen, het is omdat wij onzen vaderlandschen geschiedschrijver
naast andere bronnen dezer geschiedenis hebben gelegd, omdat wij zijne vlijt in
het bijeenzamelen en schikken der gebeurtenissen hebben bewonderd, waar onze
martelaarsboeken de grootste onvolledigheid vertoonen, waar de beste schrijver
van canonijk regt, Van Espen, schuw voor de behandeling van de vraag schijnt
terug te deinzen, waar Hopperus, ofschoon hij pligtshalve in zijn Recueil des troubles
den oorsprong en voortgang der Inquisitie voorstelde, in het wilde schermt en Van
1)
der Vynckt hem evenzeer in het wilde wederlegt . Naast Brandt kunnen wij slechts
éénen schrijver noemen, die ons tot gids bij onze nasporingen heeft gestrekt, maar
eenen schrijver juist der tegenovergestelde partij van Brandt, en even bekrompen
en dweepziek als deze vrijzinnig was: Diercxsens in zijne: Antverpia Christo nascens
2)
et crescens .
Wij zeggen het dus Brandt en dien anderen schrijver gereedelijk na: er was
inquisitie, en niet zelden eene regt werkzame en wreede inquisitie in de Nederlanden
geweest. Reeds in 1135 waren op last van Keizer Lotharius binnen Utrecht
3)
onderscheiden ketters levend verbrand .
Vijftig jaren later had de Aartsbisschop van Reims, als gevolmagtigde van den
Paus, en dus niet alleen in zijne hoedanigheid als Metropolitaan, de overblijfsels
der Albigenzen in Vlaanderen vervolgd. In hetzelfde gewest had Robert de Bulgaar
(le Bourgre), als inquisiteur door den Koning van Frankrijk, Lodewijk den Heiligen,
en Paus Gregorius IX gevolmagtigd, eenen algemeen verfoeiden naam en den reuk
4)
van talrijke brandstapels achtergelaten . Hoe ook zouden de Nederlanden aan
geloofsvervolgingen, die zich over geheel Europa uitstrekten, hebben kunnen
ontsnap-

1)

Van der Vynckt, Nederlandsche Beroerten onder Filips II (Nederl. vertaling) Amsterdam 1823,
o

4 Dl. 8 . (U.)
2)
3)
4)

o

Het boek van Diercxsens verscheen te Antwerpen in 1773 (7 vol. 8 .) (U.)
Fredericq, Corpus, D. I p. 3 en 31. (U.)
Mathieu Paris (traduction de Huillard-Bréholle) T. IV p. 170: ‘Il fit jeter dans les flammes un
grand nombre de hérétiques des deux sexes, qui refusèrent de se convertir à la foi; en sorte
qu'en deux ou trois mois il en fit brûler ou enterrer vifs cinquante environ.’ Vgl. Fredericq,
Corpus, D. I p. 96-97. (U.)
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pen, leenroerig als zij waren, deels van de Fransche Koningen, beurtelings door
godsdienstijver, zooals Lodewijk VII en IX, geprikkeld, of ter bereiking hunner
oogmerken. ja ter vulling hunner schatkist den mom van godsdienstijver
voorhangend, zooals Filips de Schoone, terwijl in het andere de keizerlijke regten
geldend waren en Frederik II, misschien zijns ondanks maar toch naar waarheid,
om zijne bevelschriften tegen Patarenen, Catharen, Bulgaren en andere ketters de
echte vader der bloedplakkaten heeten moet.
Nog een voorbeeld willen wij aan Brandt ontleenen. In 1380 had de Utrechtsche
Bisschop Floris van Wevelichoven het lijk van een monnik, onder den naam van
1)
Marten den Lollard bekend, doen opgraven en ten vure doemen . Meer dan honderd
jaren vroeger had de Bisschop van Kamerijk, Nicolas de Fontaines, opvolger van
een nog geweldiger kettervervolger, den Bisschop Guiard, het voorbeeld eener
2)
gelijke regtspleging te Antwerpen gegeven . Wij halen deze proeven van
bisschoppelijke regtspleging aan om te doen zien, hoe vroeg reeds twee soorten
van inquisitie werkzaam waren: de eene die der Bisschoppen, volgens herkomstig
regt uit den tijd hunner eerste instelling, de andere die der Pausen, met goedvinden
des Opperheers door bijzondere daartoe gemagtigde persoonen geoefend.
Het waren die persoonen, de eigentlijk gezegde inquisiteurs, op welke ook in de
Nederlanden de blaam van de gewetensdwang te hebben doorgezet het allersterkste
drukt. Van het voorregt, door het hof van Rome den Dominicanen toegekend. om
inzonderheid en bij uitsluiting als ketterregters op te treden en door hunne predikatiën
de zuiverheid der leer te handhaven, hadden deze ijverig gebruik gemaakt. Sedert
het begin der vijftiende eeuw, vooral sedert de kerkvergadering van Constantz over
Huss en zijne aanhangers den staf had gebroken, vinden wij hen in de Nederlanden
ijverig werkzaam. Wij moeten juister spreken: in die gewesten, welke het huis van
Bourgondië terugbragt tot de rij dier landen, waaraan zij oorspronkelijk hadden
behoord, be-

1)
2)

Fredericq, a.w.D. I p. 250. (U.)
Diercxens, Antverpia etc. T. I, p. 158, 181, 365. (Tegen den kanunnik Willem Corneliszoon,
in 1252. Vgl. Fredericq, a.w. D I p. 114, 120, 121. U.)
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gon de vervolging het eerst en het hevigst. Wij bedoelen het graafschap Artois, de
kasteleinij van Rijssel, Douai en Orchies, 's graven zaal te Valenchijn, en in één
woord Fransch Vlaanderen. In 1421 vinden wij nevens den bisschop van Atrecht
een eigenlijk gezegden Inquisiteur werkzaam. Een kronijkschrijver van die dagen,
na den kruistogt van Westelijk Europa tegen de stad Praag als den zetel der Hussiten
te hebben gemeld, verhaalt ons, hoe in den omtrek van Douai in een dorp, Sains
geheeten, vele mannen en vrouwen werden gevat, die, schuldig aan dezelfde ketterij,
elkander door onderlinge zamenkomsten daarin versterkten. Voor het geestelijke
hof des Bisschops van Atrecht te regt geroepen, werden sommige in boete
ontvangen, terwijl andere te Atrechtzelve, te Douai en te Valenchijn levend werden
1)
verbrand . Omstreeks 1458 werd een hermiet, wiens voorbeeldig leven hem
anderzins den naam van heilige had verworven, te Rijssel op dezelfde wijze ter
dood gebragt, omdat hij de wettigheid der opvolging in het pauselijk gezag en andere
2)
voorschriften der Roomsche kerk in het openbaar had aangetast . Een barrevoeter
3)
monnik onderging weinig tijds later hetzelfde lot te Atrecht om gelijke redenen .
Niets echter evenaarde in wreedheid en buitensporigheid de vervolging, waaraan
in het jaar 1460 de Waldenzen te Atrecht ten prooi werden. Wij zullen daarbij ietwat
langer stilstaan, omdat een gelijktijdig schrijver, die door zijne ambtsbetrekking tot
de oorspronkelijke stukken toegang had, Jacob du Clercq, heer van Beauvoir, ons
omtrent die regtspleging uitvoerige berigten heeft medegedeeld en die berigten tot
opheldering kunnen strekken voor de wijze, waarop later het kettergerigt in de
Nederlanden werd geoefend.
Wij willen slechts met een woord de vraag aanroeren, wat er in 't algemeen te
denken zij van die Waldenzerij, welke sedert onheugelijke tijden juist in die streek
van Vlaanderen zich had ingenesteld. Immers wij zeggen niet te veel, wanneer wij
zeggen, dat de overlevering daarvan erfelijk was geworden sedert den tijd,

1)
2)
3)

Zie Enguerannd de Monstrelet (ed. Buchon), T. IV p. 366. (Vgl. Fredericq a.w.D. I p. 302. U.)
Fredericq, a.w.D. I p. 341. [U.)
Fredericq, a.w.D. I p. 342 tot 345. (U.)
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waarop de Aartsbisschop van Reims in 1183 de Catharen, en Robert le Bougre
vijftig jaren later de Albigenzen had vervolgd, tot op het tijdstip, waarop het bloedbad,
waarvan wij thans spreken, aanving. Maar gaarne laten wij aan anderen het
onderzoek over naar den grond dier verkettering; wanneer wij echter later uit
dienzelfden hoek het Calvinisme in de Nederlanden zien indringen, wanneer wij
Valenciennes en Doornik het eerst aan de zijde der Hervormden geschaard zien,
wanneer wij het kleine landstreekje, dat den Paus als vrij eigendom toebehoorde,
(le Pays de la Leue) het eerst tegen Roomsche en Spaansche heerschappij in de
wapenen aantreffen, wanneer de beeldstormers in die omstreken hunne rabauwen
werven, om van daar op Nederland los te breken, vragen wij gaarne, of niet de
Hervorming, welke in enkele eenvoudige dorpen, omgeven door de ijverigst katholijke
naburen, zich handhaaft, in de geschiedenis zelve des lands een anderen oorsprong
heeft aan te wijzen dan het opstaan der Hugenoten in Frankrijk. Voorzeker zou men
dan de Waldenzerij van den jare 1460 van het schuim en slijk moeten zuiveren,
waarmede de Inquisitie ze beworpen heeft. En daarvoor is reden. De schrijver, dien
wij op het oog hadden, Jacques du Clercq, heer van Beauvoir, had den vader der
Grieksche geschiedenis de bangheid afgezien om zich te bezondigen, wanneer zijn
verhaal de gevestigde godsdienst te na kwam. Des ondanks verzwijgt hij niet, dat
nergens in alle landen van Filips van Bourgondië het regt slechter werd bediend
1)
dan in Artois en Fransch Vlaanderen . Hoeveel

1)

Mémoires de J. du Clercq, L. VI. Chap 22. (ed. de Reiffenberg T. III p. 110): ‘à vérité dire en
la ville d'Arras, cité ou allenviron ni en toute Artois, on ne faisoit point ou néant de justice,
sinon sur ceulx qui n'avoient de quoy eulx deffendre, ou bien sur ceulx qui n'estoient pas
portés des Seigneurs.’ Ibid p. 188. - ‘Sy de cas d'advanture aulcun simple homme choppoit,
cestuy estoit tout despouillié de ses biens et à plusieurs se prenoit on, qui n'avoient peu ou
neant meffait. Et sy on fist peu de justice temporellement, encoires le faisoit on moins
spirituellement en la cour spirituelle, nonobstant que l'official voulut cognoistre de touts cas,
tant temporels, réels ou aultrement.’ Ibid. p. 210. - ‘En ce temps et grand temps devant, c'estoit
grande pitié des meurdres, des larchins, viollemens et aultres grands et horribles crimes,
qu'on faisoit à Arras et cité et ailleurs, environ au comté d'Artois, en Picardie, et s'y n'en faisoit
on nulle justice, combien qu'ailleurs es aultres pays dudit duc on faisoit assés bonne justice;
ne sçay à quoy il tenoit, qu'on en faisoit moins à Arras et allenviron que ailleurs.’ Overigens
verwondere zich niemand, dat wij onder de voorstelling van duivelskonstenarij leerstellige
ketterij mogelijk achten. Zoo verhaalt dezelfde Du Clercq, dat te Kamerijk een jonkman gevat
werd, die zich op geestverschijningen beriep, en hoe de vrouwe van Inchy uit het vagevuur
terugkwam om hem te herinneren: ‘tant pechiés que aultres choses secrètes.’ Sedert herriep
hij die verzekeringen, als door den duivel hem ingegeven, en voegde er bij, dat zijne zwarte
Majesteit hem dikwijls verscheen en dat hij tot haar in naauwe betrekking stond. Hij werd tot
de straf der boetvaardige ketters veroordeeld en een wit kruis hem in het openbaar op het
kleed gehecht; maar hij scheurde het af en trad het met voeten. Om dit bedrijf werd hij als
ten tweedemale gevallene (relaps) ten brandstapel gedoemd. In het algemeen kan men
stellen, dat geene ketterij in het oog der toenmalige regtbanken bestond, of zij ging met
duivelarij gepaard. Er waren doorgaans nog andere verzwarende omstandigheden, die met
elk van beiden in verband stonden: onnatuurlijke zonde, goudmakerij en valschmunterij, en
het nemen van ongeoorloofden woeker onder het voorwendsel van een lombard te houden.
(Zie: Mémoires p. 29, 30.) Eene andere proeve van de herhaling derzelfde verschijnselen op
honderd jaren afstand: men vorderde van de nieuwe leeraars, dat zij hunne roeping staafden,
hetzij door bij handoplegging of anderzins onherstelbare ziekten te genezen. Zoo wij Van der
Haer gelooven moeten, worstelden Protestantsche en Katholijke geestelijken op dit punt met
elkander, zooals de toovenaars van Egypte met Mozes. Welnu, Du Clercq zegt ons omtrent
een der hoofdbeschuldigden van Waldenzerij: ‘icelluy Jacques usoit de guérir gens de fièvres
par parolles, et y avoient plusieurs gens fianche; mais c'estoit contre le mandement de Dien
et de l'église.’ (Vgl. Fredericq a.w. I, 350 tot 356. U.)
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te minder kunnen wij vertrouwen op de beweegredenen van vonnissen, waarbij voor
het minst hartstogt en partijzucht niet waren buitengesloten, die, door onbevoegde
en onberoemde regters tegen den wil van lieden van kunde en ondervinding
gewezen, reeds dadelijk het gemompel en de afkeuring des publieks opwekten en
ten laatste bij een plegtig vonnis van het Parlement van Parijs werden vernietigd.
Zoo was in het kort de geschiedenis van het regtsgeding der Waldenzerij in Artois.
De vervolging was met het vangen en spannen van openbare ligtekooijen begonnen
en de acte van beschuldiging bevatte feiten, zooals slechts de pijnbank aan de
onreine verbeelding dier beklagelijke slagtoffers had kunnen ontwringen. Hekserij
was scheering en inslag; bijeenkomsten der ingewijden, waarbij onder voorzitting
des duivels zelven de misselijkste onkuischheden plaats vonden; waar men den
vorst der helle aanbad, en waaruit men terugkeerde, zooals men gekomen was, op
een gezalfden bezemsteel; eene verontreiniging der mis door met het allerheiligste
eene gedoopte padde te voeden, die dan het werktuig werd der walgelijkste tooverijen
en bezweringen, ziedaar de wanstaltige en belagchelijke grondslag, die eenigen op
den brandstapel, vele ongelukkigen in lijden en de hoofdstad des lands
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zelf, door verloop van alle neering, op den rand des verderfs bragt. Langs welken
weg en in welken vorm? Dit punt is voor ons het belangrijkste.
De verschijning der Inquisitie in de Nederlanden moet in de duistere 12e eeuw
gezocht worden; zoo niet hare geboortegrond, dan toch was Vlaanderen haar wieg.
Een enkel oud berigt kent aan het bisschoppelijk Utrecht het voorregt toe van de
eerste brandstapels te hebben bezeten. Daar zoowel als te Trier zou keizer Lotharius
omstreeks 1135 eenige ketters hebben doen verbranden. Wij willen het feit niet
betwisten. De Utrechtsche geestelijkheid had veel te lijden gehad van de ketterij,
door Tanchelm of Tanchelijn in de Nederlanden verspreid. Zij klaagde bitterlijk over
den scheurmaker, die noch Paus, noch Bisschoppen, noch geestelijken ontzag en
in zijne openlijke predikatiën den volke aanried der kerke de tienden te weigeren;
zij ried den Keulschen Aartsbisschop aan, dien aartsketter, welke hem juist toen
met een paar zijner aanhangers in handen was gevallen, in een engen kerker
gevangen te houden en alle kans van ontsnappen te beletten. Bloed echter was er
niet vergoten. Toen Tanchelm, des Bisschops gevangenis ontloopen, zijne leer in
Vlaanderen voortplantte, werd hij eerst uit Brugge, later uit Antwerpen verdreven;
op zijne vlugt wreekte de dolk eens monniks de geschonden regten der kerk: bewijs
1)
dat men het tot een geregtelijk doodvonnis niet had gebragt . Maar zijn optreden
was toch aanleiding, dat het vervolgen der ketters eerlang tot zulk een uiterste
oversloeg; zijne aanhangers breidden zich meer en meer in Brabant, Vlaanderen
2)
en Holland uit; onder den naam van Povelkijns aldaar berucht, drongen zij weldra
in de Duitsche Rijnlanden binnen, overschreden de grenzen van Frankrijk en staken
zelfs naar Engeland over. Zooals Norbert en zijne ordebroeders door hunne
predikingen hen uit de Nederlanden hadden verjaagd, traden de monniken Egbert
en Bertolf te Keulen in opentlijke twistgedingen tegen hen op; schoon hunne
tegensprekers zelve aan hunne bespraaktheid en vaardigheid in de Schrift hulde
moesten doen, in de

1)
2)

Zie o.a. Fleury, Hist. ecclésiastique, Liv. LXXIII no. 54. (Over Tanchelm zie: Fredericq a.w. I,
16-17, 27-29. U.)
Populicani of Publicani. (Zie: Fredericq a.w. I p. 37, 38, 46, 61. U.)
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oogen der menigte verloren zij het pleit. Eenigen lieten zich of door de
welsprekendheid van Egbert, die inderdaad voor die tijden een meer dan middelmatig
redenaar was, òf door de vrees voor straf bekeeren; anderen, zoo mannen als
vrouwen, en daaronder de hoofden der sekte, werden te Keulen en te Bonn als
1)
ketters verbrand .
Als ketters zeg ik; want de gewoonte dezulken te verbranden was misschien ouder
dan de naam van ketter in de Duitsche gewesten. Men leidde die regtspleging af
uit het voorschrift des Zaligmakers, dat de verdorde ranke uitgeworpen en verbrand
2)
moest worden, en uit een onduidelijke plaats van het burgerlijk regt . Maar de
gewoonte gold het meeste, en het Concilie van Orleans en koning Robert Capet
hadden reeds in 1022 van zulk eene gruwelijke regtspleging het zoo besmettelijke
voorbeeld gegeven.

1)

2)

Theophanes, Hist. p. 419 D. Wij halen met voordacht die plaats aan, omdat Llorente (Hist.
de l'Inquisition T. I p. 19) haar verminkt heeft. Volgens hem is het verbranden der ketters door
Theophanes aanbevolen. Deze echter rept met geen woord van den brandstapel, maar wel
van de straffe des zwaards. Hij laakt voorts niet, zooals Llorente vermeent, den Patriarch
Nicephorus, omdat deze de dwalenden had willen verschoonen; integendeel hij prijst hem,
omdat hij met hem op dit punt van ééne meening was. Hij berispt daarentegen de overige
raadslieden des keizers, die van Nicephorus verschilden op de wijze, welke ik in den tekst
heb opgegeven.
De moord van Tanchelijn was als een Gode behagelijk werk geprezen; het ketterbranden te
Utrecht had waarschijnlijk evenzeer zijne vrucht gedragen. Tanchelijns aanhang, die zoo
dreigende en fier was opgetreden, boog het hoofd; zij verschool zich achter het weefgetouw,
in kelders en in onderaardsche spelonken; de ongelukkige Povelkijns woonden zelfs nu en
dan eerbiedig de mis bij, om de verdenking van ketterij te ontgaan. Deze schuwheid zoowel
als hunne gelijktijdige verstrooijing naar de aangrenzende gewesten, geven ons regt te
besluiten, dat reeds hier de vervolging niet gerust had en het leven en de veiligheid dier
ongelukkigen aan de verschrikkelijkste gevaren bloot stonden. Inderdaad, aan een schrijver
van dien tijd is bijna het woord inquisitie ontvallen. Men zag er op toe, of zijn naaste te (kerk)
ging of niet; men zag er op toe, of zijn leven zich door bijzondere eenvoudigheid of uiterlijke
heiligheid onderscheidde; wie niet op den weg der menigte medeging, was verdacht. Hoe
angstiger zij zich aan de oogen onttrokken, hoe zuiverder zij zich hielden van de gebreken
van den dag, des te erger. De leeraars der kerk vergaten, hoe eenmaal de eerste Christenen
zelven om die onthouding aan de belagchelijkste lasteringen, die de bedorven verbeelding
der heidenen had kunnen uitdenken, ten prooi waren geweest. Beschuldigingen, den
heidenschen vervolgers waardig, stapelden zij op het hoofd hunner slagtoffers: die waren
van toen af bezetenen, aanbidders des duivels, toovenaars, en hunne bijeenkomsten erger
dan bordeelen om de buitensporigste onkuischheid.
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Elbertus Leoninus.
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Elbertus Leoninus. (1860.)
Als Bakhuizen van den Brink, aan het einde zijner ballingschap, aan Bake rekenschap
geeft van hetgeen hij als vrucht zijner studiën gedurende zijn verblijf in den vreemde
heeft uitgegeven, verhaalt hij, hoe zijn Carton uit de geschiedenis van den
vrijheidsoorlog over ‘den Adel’ volgens zijn werkplan had moeten gevolgd worden
1)
door drie andere cartons, waarvan het eerste ‘de Tabbaard’ zou hebben behandeld .
Wij weten, dat van het fraaie plan niets gekomen is: de Nederlandsche historiographie
heeft reden er rouw om te dragen. Een gelukkig toeval stelt ons echter thans in
staat, om eenigszins na te gaan, wat dit tweede carton, over de Tabbaard, ongeveer
zou hebben bevat.
Het was echter niet, om na jaren de serie zijner afgebroken cartons te voltooien,
dat Van den Brink als rijksarchivaris inderdaad eene verhandeling over ‘de Tabbaard’
ging opstellen; eene geheel andere aanleiding bracht hem tot het schrijven daarvan.
Op eene auctie, die in 1860 door G. Th. Bom te Amsterdam gehouden werd, kocht
Van den Brink voor het Rijksarchief aan het grootste gedeelte van eene verzameling
papieren, uitmakende het archief van den bekenden Gelderschen kanselier Elbertus
Leoninus en blijkbaar afkomstig van een zijner nakomelingen. Natuurlijk nam de
rijksarchivaris de stukken aanstonds in studie; het onderwerp pakte hem, en hij
besloot, eene keur uit de correspondentie van Leoninus, kenmerkend voor zijn
karakter, ter uitgaaf aan te bieden aan de Koninklijke Akademie van Wetenschappen.
Actief als hij was, gaf hij aan het plan dadelijk een begin van uitvoering: een dertigtal
brieven schreef hij zelf over, en daarna zette hij zich tot het schrijven der inleiding,
die bestemd was, om als voordracht in de Akademie het plan in te leiden. Den 16en
April 1860 werd het stuk reeds in de Akademie voorgelezen; het verslag, dat daarover
2)
gegeven wordt , heeft geheel betrekking op het hierachter afgedrukte

1)
2)

Briefwisseling p. 312.
Versl. en meded. Kon. Akad. v. Wetensch. afd. Lett. V. p. 308.
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stuk, en zegt daarna alleen nog: ‘Hierna geeft de Spreker eene nadere beschouwing
der in zijn bezit gekomene brieven en schetst in eenige trekken de aanwinst, die zij
voor deze geschiedenis zullen leveren. Sommige schijnen zeer onbelangrijk, maar
zullen toch ook geenzins onbeduidende bijdragen tot de geschiedenis van den
opstand tegen Spanje leveren.’ Blijkbaar heeft de steller dus alleen nog mondeling
aan deze inleiding een overzicht van de door hem uit te geven brieven toegevoegd.
De voorzitter der Akademie, ‘den heer Van den Brink dankzeggende voor deze
belangrijke mededeeling, noodig(de) hem uit, de briefwisseling nader volgens het
geraamde ontwerp te bewerken, en benoem(de) eene Commissie, bestaande uit
de leden Delprat, Sloet en Fruin, om daarover alsdan rapport uit te brengen. Hij
geloof(de) het veilig aan den heer Van den Brink over te kunnen laten, in welke taal
hij de uitgave van deze briefwisseling wil(de) bearbeiden; de heer Van den Brink
hel(de) er toe over, om dit in het Latijn te doen.’
Derhalve, de schrijver had reeds zeer bepaalde, scherp omlijnde plannen over
de uitgaaf; toch is het daartoe niet gekomen: de dertig afschriften zijn bij de inleiding
blijven liggen, maar nooit gedrukt. Onder Van den Brink's papieren vonden wij ze
nu terug, nog vergezeld van de inleiding. Die inleiding scheen ons, ook als fragment,
de uitgaaf nog ten volle te verdienen. Reeds op zich zelf. Maar bovendien omdat
zij de aandacht zou kunnen vestigen op het aardige plan van Van den Brink; de
kleine collectie brieven berust nog steeds in het Algemeene rijksarchief en de
beheerder daarvan zal stellig gaarne de gelegenheid geven, om alsnog eene keuze
daaruit in het licht te geven, die merkwaardig belooft te zijn.
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Elbertus Leoninus.
Ik zal den ouden regel volgen: in medias res auditorem rapiam, en ditmaal wel naar
eene boekverkooping: de gevaarlijkste kampplaats voor bibliothekarissen en
archivarissen, welke zij nooit zonder zelfverwijt verlaten, naar eene boekverkooping,
die nu een jaar geleden hier ter stede plaats had. Er werden handschriften verkocht
en uw medelid - zijne openhartigheid strekke tot gedeeltelijke verontschuldiging beging hier eene domheid. Ik - want het past mij in de eerste persoon te spreken,
nu ik aan het beschuldigen of ontschuldigen ben - had mijne aandacht te zeer
gespannen op enkele nommers, wier behoud ik voor het belang der geschiedenis
onmisbaar achtte, en zoo ontging het mij, dat van eene verzameling, welke kennelijk
van oudsher een belangrijk geheel had uitgemaakt van de briefwisseling van
Leoninus, reeds enkele gedeelten in handen van vreemde koopers waren
overgegaan. Misschien ook had ik er te zeer op gerekend, dat onze beide geachte
medeleden uit Gelderland zich de nalatenschap zouden aangetrokken hebben des
beroemden mans, die eenigermate hun voorganger (is) geweest. Toen zij bleken
op reis te zijn of te sluimeren, althans zwegen, ontwaakte ik met zekeren schrik uit
mijne gedachteloosheid en kocht wat nog te koopen mogelijk was voor het
Rijks-archief.
De verzameling, dit was genoegzaam bekend, was het laatst in handen geweest
van onzen beroemden staatsman, den Baron Verstolk van Soelen. Hij zelf had ze
eenige jaren vroeger aangekocht, en toen, zoo het schijnt, was die briefwisseling
in een bundel vereenigd, ten minste de paginatuur der enkele stukken doet zulks
vermoeden. Schoon die paginatuur, en derhalve het bijeenbrengen der verzameling,
van oude dagteekening is, munt zij daarom evenwel niet door juistheid uit; die het
geheel chronologisch wil rangschikken moet met de overlevering breken. Ter
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kwader ure intusschen is de verzameling gesplitst en zijn de brieven meerendeels
afzonderlijk verkocht geworden. Onder de brieven, mij ontgaan, betreur ik die van
J. Lipsius, Johannes Wierus, den bisschop van Roermond Lindanus, P. Peckius,
Willem van Merode van Petershem, Jo. Wamesius, Boëthius Epo, Michael Aitzinger,
en een geteekenden brief van - zooals de catalogus zegt - Philippus de Latein, maar
zoo als ik vermoed Filips de Lalaing, den bevelhebber des Staatschen legers in den
opstand tegen Don Juan, toen den medestander, eerlang den mededinger, eindelijk
den gezworen vijand van den Prins van Oranje. Misschien kan het ter spraak brengen
van de zaak in de Akademie aanleiding geven, dat het verlies althans gedeeltelijk
worde hersteld en de tegenwoordige bezitters zich genoopt gevoelen, ons tot het
nemen van afschriften in de gelegenheid te stellen.
Verder op te klimmen tot den oorsprong der verzameling is mij onmogelijk. De
nagelaten schriften van Leoninus zijn voorzeker in verschillende handen geraakt,
en zoo bezat zijn kleinzoon, de Utrechtsche raadsheer Elbertus Zosius, verschillende
opstellen, hem door zijnen grootvader bij uiterste wil nagelaten. De vraag is van te
minder belang, omdat de brieven aan Leoninus gerigt alle het kenmerk dragen van
onbetwistbare echtheid; dat zij veelal zeer vertrouwelijk zijn of bijzonderheden raken
van 's mans huiselijk leven; dat er onderscheidene minuten in worden aangetroffen
van staatsstukken, door Leoninus opgesteld en evenals de daarin gemaakte
veranderingen door de hand van zijn secretaris geschreven. Enkele malen heb ik
het schrift van den Duitschen secretaris van aartshertog Matthias, Langen, gemeend
te herkennen. Geen enkel stuk is geheel van de hand van Leoninus zelven, en het
is wel gedaan voor onze oogen; want hij schreef bij uitstek slecht. Hoe het zij, de
verzameling, zooals zij daar ligt, behoort tot het meest bijzondere leven des
beroemden mans; zij is - ik zou de uitdrukking niet wagen, indien men mij daarmede
niet onlangs was voorgegaan - een gedeelte van zijn vuil-linnenkastje; zij kan slechts
uit de handen des schrijvers in die zijner naaste afstammelingen overgegaan zijn.
Het zal aan U, mijne Heeren! staan te beslissen, of wij het kastje gesloten zullen
laten, of daarvan aan een grooter publiek inzage vergunnen.
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Ik zou mij op het voorbeeld kunnen beroepen, door ons geacht medelid Prof. Fruin
gegeven, die niet lang geleden in een destijds veelgelezen weekblad - om bij het
beeld te blijven - eene waschlijst plaatste en becommentarieerde, eene waschlijst
1)
van Marnix van St. Aldegonde . Ik beschouw intusschen de zaak even ernstig als
hij, en ik doe de aanhaling ook met het oogmerk, om mijnen geleerden vriend aan
te moedigen iets dergelijks voor de papieren van Marnix te doen, als ik mij voor die
van Leoninus voorstel. In de geschiedenis, zooals zij geschreven wordt, zooals zij
zelfs in echte oorkonden in de archieven wordt bewaard, zien wij de helden al te
zeer in hun officieel gewaad; de redenen, welke zij in hunne brieven houden, zijn
de schoonschijnendste, die zij vinden kunnen; de gronden voor hunne raadgevingen
en handelingen zijn zoo of aan de eeuwige beginselen van waarheid en deugd, of
aan de binnen een zeker tijdvak voor vast erkende begrippen van regt en
noodzakelijkheid ontleend, dat men een godloochenaar of een oproermaker zou
moeten zijn, om de praemissen te ontkennen van den man, die zijn eigene zaak
bepleit. Zoo ons eigen geweten ons reeds eenigermate tegen het onwaarachtige
resultaat van zulk eene beschouwing der geschiedenis waarschuwt, zij vindt een
heilzaam tegengif in pamfletten, tijdschriften en anekdoten uit den tijd zelven. U
allen is het bekend, welk een meesterlijk gebruik Macaulay van die bronnen heeft
gemaakt, en hoe onder zijne kunstige pen de mannen der geschiedenis niet gebleven
zijn voertuigen van algemeene begrippen, een rol vervullende hun door den tijdgeest
ingeblazen, maar zelfstandige persoonen met eigene behoeften en eigene
gewaarwordingen, zich eene kring van begrippen vormende en daarnaar hunne
daden rigtende, en alzoo in staat zich zelve te begoochelen met de voorstellingen
van zedelijke vrijheid en zedelijke verantwoordelijkheid. Gij gevoelt, mijne Heeren!
dat ik niet zoo ongunstig denk over anekdotieke geschiedenis en apophtegmen, als
2)
een man, voor wiens gezag ik mij gaarne buige, dat in ons midden heeft verklaard ,

1)
2)

Het artikel, door Fruin in 1859 geplaatst in de Algemeene Konst en Letterbode over Anecdota
van Marnix van St. Aldegonde (herdrukt in de Verspreide geschriften, VIII p. 410). (U.)
Toespeling op eene opmerking van S. Karsten in de vergadering der Kon. Akademie van 14
Maart 1859. Zie Versl. en Meded. IV p. 254. (U.)
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en dat ik daarom te meer naar zijn betoog reikhals, om mijne eigene vooroordeelen
te dien opzigte naar zijne betere inzigten te castigeren. Dit echter wil ik gaarne
toegeven, dat die bronnen uitermate troebel, nu en dan moedwillig vergiftigd zijn;
dat er veel kritische scheikunde noodig is, opdat het gebruik er van nuttig en gezond
zij. Er is eene derde soort van bronnen, welke mijns bedunkens hoogere waarde
heeft: het zijn de aanteekeningen, door beroemde mannen van hunne eigene
gedachten en bedrijven gehouden, - hunne vertrouwelijke briefwisseling, ook over
de aangelegenheden van het dagelijksch leven, - de ontwerpen van hetgeen zij
ambtshalve of anderzins op het schrift bragten, omdat dikwijls achter eene
doorgeschrapte uitdrukking hunne geheele gedachte zigtbaar wordt. Niet minder
dan de vertrouwelijke brieven van hen geven de brieven aan hen ons de sleutel van
hunne gedragingen. Zij leeren ons hunne naaste omgeving kennen, en zonder op
hen ‘dis moi qui tu hantes’ te willen toepasselijk maken, leeren wij uit dergelijke
brieven, hoe de persoonen, met welke hij het naaste omging, den man beschouwden,
om wiens kennis het ons te doen is, welke snaren zij aanroeren, welke herinneringen
zij opwekken, welke drijfveren zij aanvoeren, welke voorspiegelingen zij maken. Zijn
die correspondenten ook van ondergeschikten rang, Mr. Wagner weet veel van
Faust, wat niet op het tooneel gezien wordt.
Maar is de persoon belangrijk genoeg, om zulk eene mikroskopische studie te
verdienen? Het kan hier de plaats niet geacht worden, de daden en bedrijven van
Elbertus Leoninus op wetenschappelijk en staatkundig gebied zelfs in een kort
overzigt te vermelden. Hetgeen mij het meest in den man trekt is, dat zijn karakter
een type is en wel een der beste typen van eene geheele rigting, die zich in de
geschiedenis van de vestiging onzer Republiek openbaart. Ik noemde zoo op het
oogenblik Marnix; ververgunt mij, dat ik nog een oogenblik de voorstelling van dien
man aanhoude en nog een ander beeld uit denzelfden tijd oproepe, ten einde
duidelijker te maken, welke plaats ik hem bij de uiteenloopende rigtingen dier dagen
toeken: het beeld van Viglius. Viglius, Leoninus, Marnix, ziedaar de
vertegenwoordigers van den adel van de tabbaard, de ridders van de pen; want ook
op
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Marnix blijft toch, ondanks den gevoerden degen, ondanks zijn overgelegden
1)
stamboom, het ‘abjecta non bene parmula’ wel eenigermate toepasselijk. Niet ik
heb Leoninus in hun midden geplaatst, de omstandigheden deden het.
Viglius was de vriend, misschien wel eenigermate de beschermer van Leoninus.
In zijn uiterste wil had hij hem nevens den bekenden beschermeling en regterhand
van Granvelle, den proost Morillon, tot uitvoerder zijner beschikkingen benoemd;
aan Leoninus had hij zijn afbeeldsel ter gedachtenis nagelaten. Het zwervende,
woelige leven van den jeugdigen Marnix had dezen voorzeker verhinderd, met
Leoninus in even duurzame aanraking of vertrouwelijken omgang te komen. Eerst
in latere jaren, toen beiden dezelfde zaak dienden, werd dat mogelijk, en welke
achting ook Marnix toen voor Leoninus gevoelde, spreekt, dunkt mij, duidelijk uit de
bekende plaats, in welke hij hem berispt: ‘Nihil est in te, quod non sit suavissimum,
si hoc unum demas, quod nimium es atheologus.’ Ik wil hier, vooral om ons Friesch
2)
3)
medelid niet te ergeren , hier niet al het kwaad herhalen, dat ik elders van Viglius
gezegd heb; maar niemand zal ontkennen, dat de veelbelovende jeugd van den
leerling van Alciatus in een droevigen ouden dag is ondergegaan, - dat Viglius hoe
langer hoe meer behoudsman, hoe langer hoe ijveriger verdediger van de gestelde
magten, eindelijk zelfs van de dwingelandij geworden is, - dat op hem de blaam
kleeft, ter wille van Alva de memorie te hebben gesteld, waarmede op historische
gronden bewezen werd, dat de ridders van het Gulden Vlies, dus ook Egmond en
Hoorne, niet in allen gevalle voor hunne evenknieën behoefden teregt te staan, dat Viglius' baatzucht met de jaren toe- en zijn stijl in klassieke bevalligheid afnam,
- dat hem, toen hij de herinneringen van zijn leven te boek stelde, een overblijfsel
van schaamte den raad inblies, om zich zelven en der nakomelingschap diets te
maken, dat hij toch de opregte vriend van zijn vaderland en zijn volk gebleven was.
Plaats naast Viglius Leoninus. Zijn jeugd begint een veelbe-

1)
2)
3)

Horatius, Od. L. II, VII, 10, waar echter niet abjecta staat, maar relicta. (U.)
Den heer J. Dirks, ijverig voorstander van Frieslands roem. (U.)
In zijne studie: Over den Tienden penning. (U.)

R.C. Bakhuizen van den Brink, Studiën en schetsen over vaderlandsche geschiedenis en letteren. Deel 5

394
lovend: door Katholijke betrekkingen omgeven, wordt hij geholpen in den leerstoel
der meest Katholijke hoogeschool, Leuven. Welligt wordt hij voor minder onkerkelijk
dan Viglius reeds toen aangezien; althans hij is er op gezet, een geloovige zoon
der Heilige Moeder te blijven: vergunt mij, dat ik u het eerbiedig begin van een zijner
adviezen voorleze: ‘In nomine Domini amen. Cum legibus et canonibus etiam de
mandatis et concessionibus Summi Pontificis disserere et ab executione illorum,
quae iniqua aut juri contraria sunt, supersedere liceat, haud verebor in praesenti
causa sub bona gratia S.S. ea scribere, quae et juri et veritati (quae Deo et Summo
Pontifici est gratissima) videbuntur consentanea; in quibus si me uspiam labi aut
errare contingat, quod propter ingenii et judicii tenuitatem et infirmitatem facile
accidere posse profiteur, id correctioni Sacrae Romanae Ecclesiae ac omnium
1)
rectius sentientium judicio subjacere, ac pro non dicto seu scripto haberi desidero’ .
Dat advies, het is zoo, bevatte eerbiedige bedenkingen tegen een besluit van den
H. Stoel; maar toch, zoozeer bewaarde Leoninus ook sedert den eerbied voor de
2)
kerk, dat in de geschillen, welke sedert ten gevolge van het Bajisme de Leuvensche
hoogeschool verdeelden, bij de verdenkingen, waaraan andere van zijne
ambtgenooten (onder anderen de beroemde Joh. Wamesius) blootstonden, de
regtzinnigheid van Leoninus, voor zooverre wij weten, onaangeschonden bleef.
Ondertusschen wordt hij de steller van een eerbiedig verzoekschrift, waarbij de
Staten van Gelderland bij Alva hunne bezwaren indienen tegen diezelfde criminele
ordonnantie, welke Viglius had gesteld; maar daarom twijfelt niemand aan hem als
getrouw dienaar van de Kerk en den Koning. En te regt: want om aan eenige
bijzondere verstandhouding met den Prins van Oranje te denken, vind ik geene
reden; integendeel, nog na de onderhandelingen van Geertruidenberg

1)
2)

Consilium L, in: Elb. Leonini Centuria consiliorum (Antv. 1584) p. 212. - Het citaat werd door
B.v.d.B. niet ingelascht; maar wij meenen stellig, dat hij dit bedoelt. (U.)
Michael Baius (1513-89), professor te Leuven, was in heftigen twist geraakt met den geleerden
Jezuiet Leonard Lessius, vooral over de vraag, wat de ware manier was om theologie te
doceeren. Baius en de zijnen wilden daarbij aan mysticisme en subjectieve ervaring eene
plaats inruimen. Baius was de voorganger van Jansenius en geestverwanten. (U.)
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meen ik hem voor een vijand van den Prins te moeten houden. Kerk en Koning
staan bij hem op den voorgrond, en eerst onder het bestuur van den aartshertog
Matthias weet de Zwijger, waarschijnlijk omdat hij doorzien had dat Leoninus ijdel
was en voor vleyerijen viel, hem voor zijn zaak te winnen. Doch ik wil niet
vooruitloopen en liever dit punt nader bespreken. Leoninus wordt hoe langer hoe
meer de zaak der opgestane gewesten toegedaan: de breuk met zijn verleden wordt
onheelbaar; zijne vroegere (medestanders) vallen hem aan met schotschriften en
schimpdichten, en hij houdt die schot- en schimpschriften als voor aller oog ten toon;
breeder wordt de vlugt van zijne welsprekendheid, als hij die voor de belangen van
den jeugdigen staat uitslaat. Had hij, vroeger reeds niet onbemiddeld, toch evenals
Viglius voor de belangen van zich zelven en bloedverwanten gezorgd, hij schijnt te
onbaatzuchtiger te worden, naarmate hem de goederen worden toegeworpen; zijne
vrolijke luim klimt met de jaren en met de beslommeringen, en, in alles het kontrast
van Viglius, toen hij hoog bedaagd de herinneringen van zijn leven nederschrijft,
tracht hij zijn geweten te stillen met de verzekering, dat hij het toch wel met den
Koning gemeend had, maar dat zijn eigen veiligheid hem gedwongen had de zijde
der Staten te kiezen.
1)
Toen Elbertus Zosius in 1610 te Emendationes et Observationes van zijnen
grootvader in het licht gaf, eindigde hij de toespraak aan zijne lezers met de volgende
woorden: ‘Posito Invidiae morsu authoris manes ne laede, quandoquidem ille vivus
laesit neminem.’ De aanprijzing van den kleinzoon past uitstekend op de aantijging
van Marnix, die aan Leoninus verweet, dat diens neminem laedere tot de orakels
behoorde, welke hij in plaats van de leer der apostelen en profeten trachtte te stellen.
Gaarne ontleen ik uit die bijzonderheid de aanleiding, om Leoninus met Marnix te
vergelijken. Waarlijk het neminem laedere was niet de regel, waarnaar Marnix
geleefd en gehandeld had! Een geest, sprankelend van vernuft, een vroegrijpe
geleerdheid, die behoefte had om snellijk uit te botten, een meer Zuidelijk bloed,
ziedend onder indrukken in den vreemde gezocht, een geloof dat zich

1)

Elbertus Zoesius, Emendationum sive Observationum libri septem. Arnhem, 1610. (U.)
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sterk genoeg gewaand had om bergen te verzetten, dat waren de factoren van
Aldegonde's edele maar onstuimige jeugd. In dartelen luim had hij allen beleedigd:
de Roomsche Kerk in zijn Bijenkorf, en haar vertegenwoordiger Sonnius in de
opdragt van zijn werk; hij had de beeldendienst aangevallen, en ten minste een
woord gesproken ten voordeele van den beeldenstorm; hij had, zoo de Hypodeixis
1)
van zijne hand is , oproer en tyrannenmoord gepredikt, trots den besten liguist van
lateren tijd; hij had door tallooze vlugschriften, waarvan ons vele onbekend zijn,
omdat zij in alle oorden der wereld de pers verlieten, de gemoederen in beweging
gehouden; hij had voor de eer van zijn adel en geslacht een pennenstrijd gevoerd,
waarin hij den bijtenden tegenstander met geen minder vinnigheid terugbeet.
Diezelfde man zag zich veroordeeld, onder den druk van onverdiend wantrouwen
eene zelfverdediging te schrijven, die ons met deernis vervult om hare lankwijligheid
en dikwijls eentoonigheid. Arme maar eerlijke kampioen der vrijheid! Het was tijd,
dat hij van het staatskundig tooneel aftrad, om zich in afzondering aan die geleerde
studiën, aan die oefening der H. Schrift toe te wijden, waartoe aangeboren
schranderheid, grondige geleerdheid, een te lang miskende aanleg hem als
voorbeschikt hadden. De zon van Marnix daalde ten avond, toen die van Leoninus
nog op hare middelhoogte stond. Het vuur, vroeg ontgloeid, had uitgeblaakt: het
vuur, dat lang onder de asch was bedolven geweest, had vlam gevat en verspreidde
gloed en licht. Zien wij in Viglius den man, wiens conservatisme in zijn eigen
bekrompenheid ondergaat, in Marnix den man, wiens hoofd grooter plannen voedt
dan zijne beenen kunnen dragen; in den een den man, die bij zijn tijd ten achteren
is, in den ander den man, die zijn tijd vooruit is, dan dwingt ons meer dan stijlbehoefte
in Leoninus den man te herkennen, die van zijnen tijd is.
Maar die afval van de partij, door hem vroeger aangekleefd, waarom hem de
Spaansche Nederlanden als een afvallige bleven brandmerken, - dat voortjagen tot
de uitersten zelfs der nieuwgekozen partij, van Matthias op Anjou, van Anjou op
Oranje,

1)

Zie echter hierover: Fruin's Verspr. geschriften. VII p. 90 (dd. 1862). (U.)
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van Oranje op Leicester, van Leicester op de partij der Staten en van Prins Maurits,
- zoo ik de waarheid zal zeggen, het was in de tijdsomstandigheden natuurlijk en
strekt Leoninus niet tot oneer. Macaulay heeft ergens uit het standpunt en de
begrippen van den tijd de omkoopbaarheid der Engelsche staatslieden verdedigd;
ik wil zoover niet gaan, maar moet mij eene enkele opmerking veroorloven.
Voorzooverre de ontevredenheid des adels aan de volksbewegingen van 1566 deel
had, dan is daarin de wangunst niet te miskennen, waarmede de adel bij het herstel
van den algemeenen vrede de regten van het zwaard door de regten van den
tabbaard verdrongen zag. Hebben enkele, zooals de Boisots, de Marnixen zelven,
en later Grobbendonck, met eere het zwaard gevoerd, zij behoorden oorspronkelijk
tot dien adel van den tabbaard, door de Tisnacqs, de Van Schoores, de Scheyfves,
de De Glarges vertegenwoordigd. Met minachting zag op hen de ridder neder, die
iets anders dan een eques auratus, een edelman bij gelegenheid was; terwijl hij
den getabbaarde verfoeide, die zijne plaats in den raad des vorsten of de plaats
zijns bloedverwants in het geestelijke kapittel had weten in te nemen, drukte hij
broederlijk de hand van den oud-adellijken Duitschen satraap, die met geworven
benden beurtelings de zaak van den koning van Spanje of van den koning van
Frankrijk opnam, of na eerst met den Keizer tegen de Smalkalders te hebben
gevochten, later aan deze zijn zwaard verkocht, om den Keizer te overwinnen.
Eigenbelang was hier alles. Die ridder bleef een man van eer, zoolang hij zich aan
de voorschriften van zijn artikelbrief hield en zijn degen niet tegen zijn meester
keerde, voor hij aan dezen de dienst had opgezegd. Had men nu regt, van den adel
van den tabbaard meerder kracht van beginsel te vorderen? Ook hier was wisseling
van partij zonder eigenlijk gezegd verraad; ook hier was het voor koele gemoederen
- ik zonder heethoofden zooals Meetkercke uit - (mogelijk) de partij der opgestane
Staten vast te houden, zonder daarom vijandschap tegen den Koning te voeden.
Ik verdedig niet, ik verontschuldig zelfs niet; maar ik zoek verschijnselen begrijpelijk
te maken, die onze betere begrippen kwetsen, en ik wil aan Leoninus de eer gelaten
hebben, dat hij slechts twee artikelbrieven gehad heeft en die ridderlijk is nagekomen.
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Ik heb deze beschouwing uit de briefwisseling van Leoninus zelve geput, en ik keer
thans tot haar terug. Leoninus had een berigt omtrent zijn eigen leven opgesteld,
en Anthonius Matthaeus had achter de uitgave der brieven van Alciatus daarvan
1)
eenige brokstukken medegedeeld . In dien verloren hoek was het opstel en de
herinnering van den verdienstelijken man, welken het gold, eenigermate zoek
geraakt. Het behoorde tot de verdiensten van mijn geachten leermeester I.P. van
Cappelle, toen hij zich met gemoedelijken ijver geworpen had op de beoefening der
vaderlandsche geschiedenis, waarvan hem de leerstoel hier ter stede was
2)
toevertrouwd, de aandacht op nieuw op Leoninus te vestigen . Maar hij schreef in
een tijd, die voor de vaderlandsche geschiedenis daarom minder vruchtbaar is
geweest, omdat de hand met schuwheid terugdeinsde voor het ontleedmes,
waarmede men de beweegoorzaken der vaderen bij den opstand tegen Spanje had
behooren te onderzoeken. De vlag dekte de waar: het was een aanbeveling, Oranje
ter zijde te hebben gestaan, en men verloor zich in declamatiën over de voorregten
van burgerlijke vrijheid en het gruwelijke van geloofsdwang. Van Cappelle had weinig
voor zich dan de meest algemeene berigten onzer meest bekende
geschiedschrijvers, de aanteekeningen van Leoninus door Matthaeus medegedeeld,
eenige officieele stukken van en betreffende Leoninus, waarin de man voorkwam
met tabbaard en doctormuts, hem door ons medelid Nijhoff en mijnen
ambtsvoorganger De Jonge verstrekt; het geheel ontaardde in een eenigzins
lankwijlig, goedhartig, deftig pleidooi voor Leoninus en diens verdraagzaamheid;
en de plegtigheid van de lofrede gaf af op haar voorwerp. Het was een geluk, dat
den vlijtigen Van Cappelle een zeldzaam boek van Cornelius Gemma De naturae
3)
characterismis in handen was gevallen, waarin breedvoerig het verhaal gedaan
werd van de onderhandelingen, waardoor Leoninus de stad Leuven had weten vrij
te koopen van de mishandelingen, waarmede zij in 1572 door het leger van den
Prins was bedreigd. In 1840

1)
2)
3)

Alciatus Tractatus contra vitam monasticam, ed. A. Matthaeus p. 322. (U.)
J.P. van Cappelle, Bijdr. tot de gesch. der Nederl. dl. I. (Lofrede op Elb. Leoninus.) (U.)
Cornelius Gemma, De naturae divinis characterismis. (Antverp. 1575.) (U.)
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wijdde Goethals in zijne Histoire des Lettres, des Sciences et des Arts een artikel
1)
aan Leoninus . Ik kan niet zien, dat hij veel meer voor zich gehad heeft dan het
opstel van Van Cappelle; maar bezit Goethals de gemoedelijkheid van zijn
voorganger niet, zijn standpunt als Belg en de weerzin, dien hij steeds tegen de
nagedachtenis van Willem van Oranje geopenbaard heeft, geven zijn opstel den
schijn van minder bevangenheid van oordeel dan in de lofrede zijns voorgangers
doorstraalt. In 1848 leverde ons geacht medelid Delprat eene nieuwe en
2)
allerbelangrijkste bijdrage voor de kennis van Leoninus . Hij had het geluk, eene
Hollandsche vertaling te ontdekken van de levensbeschrijving van Leoninus, door
hem zelven opgesteld, die niet alleen de brokstukken bij Matthaeus geplaatst
teruggeeft, maar die met talrijke bijzonderheden en uitweidingen aanvult. Ik heb dat
stuk vlijtig geraadpleegd en ik herhaal: het is allerbelangrijkst; maar toch komt het
mij voor, dat de levensbeschrijving, waaruit het vertaald werd, niet anders dan een
klad-opstel is geweest, waaraan de schrijver nog de laatste hand had willen en
moeten leggen: het mist orde en netheid, de kenmerkende verdiensten van Leoninus;
en de laatste en werkzaamste (periode) zijns levens is met schetsachtige vlugheid
ter neder geworpen. Sedert eindelijk heeft ons vooral Gachard Leoninus leeren
3)
kennen , als onderhandelaar te Breda en te Geertruidenberg, door de mededeeling
van de officieele verbalen dier bijeenkomsten, en (hij heeft) nog eenige brieven van
Leoninus aan den Prins medegedeeld, die ons althans op den weg helpen, om zijn
karakter en persoon in een ander licht te beschouwen.

1)
2)
3)

L. c I p. 146. (U.)
Delprat, Bijdr. tot de levensgeschiedenis van Elb. Leoninus, in: Bijdr. vaderl. gesch. VI p. 162.
(U.)
Gachard, Corr. de Guill. le Tacit. t. III. (U.)
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Justinus van Nassau.
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Justinus van Nassau. (1854.)
In het Verslag van het verhandelde ter algemeene vergadering van het Provinciaal
Utrechtsch genootschap van kunsten en wetenschappen van 27 Juni 1854 lezen
wij, hoe daar was ingekomen een antwoord op de prijsvraag no. 40 over ‘eene
uitgewerkte levensbeschrijving van Justinus van Nassau’, geschreven door een lid,
die tot motto gekozen had: ‘Justin de Nassau était brave et vertueux.’ Het antwoord
was volgens het reglement in handen gesteld van drie beoordeelaars, van wie één
voorstelde de verhandeling, voorzien van de noodige inlasschingen en verbeteringen,
althans met zilver te bekroonen, terwijl de beide andere beoordeelaars het stuk
geene onderscheiding waardig keurden; de gemaakte aanmerkingen waren zoo
gewichtig, dat er geen grond scheen te zijn om te verwachten, dat de verhandeling,
ook na de daarin te maken verbeteringen, aan de eischen eener levensbeschrijving
zou voldoen. De Directie stelde dus voor, den uitgeloofden eereprijs niet toe te
kennen en tevens de prijsvraag niet verder uit te schrijven, vooral op grond der
bedenkingen, door een der beoordeelaars tegen de prijsvraag zelve geopperd.
De vergadering vereenigde zich met dit praeadvies; maar de schrijver, Ds. E.B.
Swalue te Amsterdam, legde zich daarbij niet neder. Met bitterheid nam hij kennis
van de omstandigheid, dat het Utrechtsch genootschap ‘op advies van twee zijner
leden’ de meening beaamd had, dat Justinus van Nassau ‘geen belangrijk persoon
is geweest’, en hij stelde het publiek in staat, om over de juistheid dezer meening
1)
te oordeelen, door de veroordeelde prijsverhandeling in 1858 in het licht te geven .
Wij hebben niet opgemerkt, dat de publieke opinie het vonnis der drie
beoordeelaars, die van meening waren, ‘dat de verhandeling, zoo ten aanzien van
stijl en inhoud als ten opzigte der historische kritiek, zeer veel te wenschen laat’,
gewraakt heeft, - evenmin dat de ver-

1)

Justinus van Nassau, meest naar onuitgegeven stukken, door Dr. E.B. Swalue. Amsterdam,
P.N. van Kampen, 1858.
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schijning van het boekje eene omwenteling gebracht heeft in het oordeel over de
beteekenis van den Nassauschen bastaard. Het geval is vergeten en niet wij zullen
dit betreuren. Toch hebben wij het gewaagd, toen wij onder de papieren van
Bakhuizen van den Brink een fragment van zijne beoordeeling (natuurlijk de derde,
geduchtste, die den doorslag gegeven heeft!) terugvonden, het kompleete stuk in
het archief van het genootschap op te zoeken en hierachter af te drukken. Natuurlijk
niet om de nagedachtenis van Ds. Swalue te bekladden en zijn boekje nog eens in
opspraak te brengen; maar omdat het stuk ons voorkomt een buitengewoon
voorbeeld te zijn van meesterlijke historische kritiek.
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Den rapporteur op de eenige prijsverhandeling over Justinus van Nassau, door Uw
achtbaar Genootschap aan zijne beoordeeling onderworpen, is het innig leed, dat
hij zich zonder genade en zonder voorwaarde tegen de bekrooning verklaren moet.
Op het oogenblik zelf, dat in eenig genootschap prijsvragen worden voorgesteld,
is niet ieder stemhebbend lid in staat, de waarde en den omvang van die prijsvragen
te beoordeelen. Dat er sommige onbeantwoord blijven, ligt niet aan de onwetendheid
onzer landgenooten, noch daaraan dat wetenschap en onderzoek de vereischte
hoogte niet hebben bereikt: het is zeer dikwijls de schuld van de prijsvraag zelve.
Indien toch eene prijsvraag, te onpas of onjuist voorgesteld, eene prijsvraag zonder
reden van zijn in zichzelve, des ondanks beantwoord wordt en het antwoord der
bekrooning waardig blijkt, dan komt daarvoor dubbelde eer den schrijver toe, welke
zijne stof, indien ik zoo zeggen mag, tiranniek heeft beheerscht en het onderwerp
door allerlei combinatiën heeft gemaakt tot iets, wat het uit zijne aard en naar het
oorspronkelijk bestek niet zou geweest zijn.
Het stilzwijgen op uwe prijsvraag over Justinus van Nassau, sedert 1847 bij
herhaling uitgeschreven, zou voor mij de vraag hebben beslecht, of het den
genoemden held meer paste een artikel te hebben in een biografisch woordenboek
of wel eene afzonderlijke lofrede, onder uw patronaat in het licht gezonden. Ik zou
den schrijver hebben kunnen huldigen, die nl. uwe prijsvraag had teruggezonden
met de woorden: ‘voor eene verhandeling ontbreekt het hier aan stof, maar ziedaar
een levensberigt, een woordenboeks-artikel, dat ik ter uwer beschikking stel.’ Ik
moet mij tegen den schrijver verklaren, die zegt: ‘hier is eene lofrede: mij uwe gouden
medaille!’ Ik verlang, dat die schrijver evenzeer de prijsvraag als de raison d'être
van zijn boek regtvaardige.
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Van Kampen had geschreven: Justinus van Nassau schijnt een bruikbaar mensch
te zijn geweest. Peerlkamp schreef: de man heeft eene lofrede verdiend. Al te haastig
heeft uw genootschap ten voordeele van den laatste beslist. Wanneer toch bij nader
onderzoek, ondanks Peerlkamps gezag, de voorstelling van Van Kampen blijft
zegevieren en Justinus van Nassau overtuigd wordt een bruikbaar mensch en niet
veel meer te zijn geweest, dan moet ik u in gemoede de bekrooning eener lofrede
afraden, tenzij die lofrede door bij- en toevoegselen tegelijk een stuk zij, dat als
historieschrift waarde zal blijven behouden. Het geschrift, aan U toegezonden,
bewijst niet meer dan de uitspraak van Van Kampen en vervult de vorderingen niet,
welke ik deed.
Ter zake! Aan den schrijver, dien ik beoordeel, ontbreken, volgens zijn geschrift,
drie zaken: historisch talent, historische kennis, historische trouw. Een woord over
de inrigting van zijn boek, eer wij die drie punten van beschuldiging bewijzen.
Vooraf gaat eene inleiding, waarin de schrijver ons genootschap zijne
pligtplegingen maakt en zijn onderwerp aanprijst, omdat Justinus van Nassau niet
alleen een oorlogsheld, maar ook een uitstekend staatsman was. Ik vind er de
woorden, ‘dat hij, aan het hoofd der beweging in den tachtigjarigen strijd, dezelve
veeltijds bestuurde.’ Als ‘krijgsman te water en te lande’ (ik volg de uitdrukkingen
van onzen schrijver) had hij een roemvollen loopbaan. Als vlootvoogd onderscheidde
hij zich minder dan door zijne krijgsbedrijven te land. Als mensch, christen en burger
- het gewone slot van alle Hollandsche nekrologieën - was hij evenzeer
achtenswaardig.
Vervolgens deelt de schrijver de verdeeling van zijn onderwerp mede:
e

1 . Justinus' afkomst, opvoeding, eerste openlijke bedrijven, als akademieburger
(lees: student), diplomaat (lees: pagie) en krijgsman (lees: vendrig).
e

2 . Zijne verrigtingen als admiraal van Zeeland en gezant naar Frankrijk en
Engeland. (N.B. Dit is geen dubbeld gezantschap; maar het laatste hing met het
eerste zamen en was er een toevallig gevolg van.)
e

3 . Zijne handelingen als gouverneur van Breda.
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e

4 . Zijn ambteloos leven, zijne huiselijke omstandigheden, zijn karakter als mensch.
In de eerste afdeeling wordt ons verhaald, dat Justinus een bastaard van Prins
Willem I was, en hoe zijne moeder heette; een en ander over het jaar zijner geboorte,
voorts dat hij onder de eerste studenten der Hoogeschool van Leiden behoorde,
wie daar zijne professoren en medestudenten waren; dat hij vervolgens in 1581 den
Hertog van Anjou op diens mislukte huwelijksreis naar Engeland ‘onder andere
edellieden’ vergezelde, en wij ergeren ons hier aan de verzekering: ‘nevens Filips
van Aldegonde en vele andere Nederlandsche edellieden, bekleedde Justinus van
Nassau eene eervolle plaats.’ Dus de negentien- of op zijn hoogst twee en
twintigjarige student naast den grijzen geleerde, den vertrouwde van Willem I, den
Duplessis van Nederland! Zoo iemand op twintigjarigen ouderdom naast dezen
eene eervolle plaats had bekleed, er ware zoo iets van gegroeid, als De Groot of
Johan de Witt, iets meer dan Justinus van Nassau ooit geworden is. Voorts een en
ander over een mislukt huwelijksplan, door den Prins beraamd tusschen zijnen
bastaard zoon en Emerentia, de dochter van den bekenden Sonoy.
Tweede afdeeling: Justinus van Nassau verving den vervolgden ouden
Prince-geus, Blois van Treslong, als admiraal van Zeeland. Hij deed eene poging
tot ontzet van Antwerpen, welke mislukte, doch waarbij hij zich dapper gedroeg. Het
wordt ‘het eerste groote heldenfeit(!!) van Justinus van Nassau’ genoemd. Onder
Leicesters bestuur werd weinig ter zee verrigt. Justinus van Nassau had in 1588
zijn aandeel in het vernielen der Spaansche Armada door de welberaamde
maatregelen, waarmede hij Parma's hulpvloot in Duinkerken belegerd hield. In 1600
scheepte zich Justinus in op de Zeeuwsche vloot, welke de krijgsoperatiën van
Maurits in het noorden van Vlaanderen ondersteunde, en stond aan het hoofd van
het bootsvolk, dat den zegenrijken strijd van Nieuwpoort hielp beslissen. In hetzelfde
jaar beraamde hij den aanslag op de vijandelijke vloot voor Antwerpen, welke door
Jan Evertsen zoo roemvol werd ten uitvoer gebragt. Het was, volgens den schrijver,
het laatste oorlogsbedrijf ter zee van Justinus van Nassau, ofschoon hij een nog
later vermeldt, waarover nader. In
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dezelfde afdeeling zijn opgenomen de heldenfeiten van Justinus van Nassau bij de
vermeestering van het kasteel van Breda in 1590 (?) en aan het hoofd der
hulpbenden, door de Staten in 1595 en 1596 aan Hendrik IV toegezonden. Voorts
zijne zending aan dien vorst in 1598 nevens Oldenbarneveldt, ten einde den vrede
van Vervins te voorkomen; eindelijk het huwelijk van Justinus van Nassau met Anna
van Merode, weduwe van den Engelschen kolonel Morgan.
De derde afdeeling begint met eene vertooning van kritiek, waarbij de schrijver
het juiste jaar van de benoeming van Justinus van Nassau tot gouverneur van Breda
vaststelt. Zijne commissie is van December 1601. Van dien tijd tot op het Twaalfjarig
bestand, had hij in de krijgsverrigtingen geen werkzaam aandeel. In zijne betrekking
waakte hij voor het nakomen van de voorwaarden van dat verdrag, en daarom nam
hij op den krijgslustigen bevelhebber van 's Hertogenbosch, Grobbendonck, geene
1)
represailles. Vervolgens verhaalt de schrijver uit De la Pise, Hugo , Van Goor en
Aitzema, benevens uit registers te Breda voorhanden, het beroemde beleg dier stad
in 1624 en 1625, prijst het gedrag door zijnen held daarbij gehouden, en toont in
het bijzonder aan, dat hij zijne maatregelen vroeger nam dan Maurits het beleg had
voorzien, en de verdediging langer volhield dan Fredrik Hendrik had berekend.
In zijn besluit vermeldt de schrijver, dat Justinus van Nassau sedert de overgave
van Breda als ambteloos burger te Leiden gewoond heeft, waar hij in 1631 overleed.
Hij juicht zich toe iets te hebben bijgedragen, om de verdiensten van Justinus van
Nassau in beter licht te stellen dan anderen. Volgens hem bezat deze de deugden
van een krijgsman en een staatsman; om eerlijkheid en zedelijkheid was hij
achtenswaardig; groot was tegelijk zijne zachtmoedigheid. Buitengewoone
gehechtheid aan geldelijk belang is de eenige vlek, welke de schrijver in het karakter
van zijnen held weet aan te wijzen. Voorts eenige bijzonderheden over zijne
nakomelingen en de slotsom: Aubéry had gelijk: ‘Justin de Nassau estoit brave et
vertueux.’
Wij hebben gezegd, het ontbreekt den schrijver ten eenenmale

1)

H. Hugo S.J., Obsidio Bredana. (U.)
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aan historisch talent, en wij begrijpen onder die eigenschap in de eerste plaats de
gaaf, de bronnen, die ons ten dienste staan, wel te gebruiken om er resultaten voor
ons onderwerp uit te winnen. Uit de vreemdsoortigste berigten kan somtijds een
onverwacht licht opgaan, en dit was hier het geval. De schrijver vond op de Leidsche
bibliotheek de horoskoop van Justinus van Nassau, te Gend door zekeren Stadius
in den jare 1571 getrokken. Alsof aan zulk een horoskoop, wat de daaruit
opgemaakte voorspellingen betreft, eenige waarde te hechten ware, geeft de schrijver
ons met veel deftigheid op, wat daarvan al of niet is uitgekomen; zelfs komt hij later
in vollen ernst op de vervulling van dien horoskoop terug. De schrijver zag voorbij
hetgeen eeniglijk uit dien horoskoop had kunnen en moeten geleerd worden: de
levensomstandigheden van den jeugdigen Justinus van Nassau. De schrijver verhaalt
ons, dat Justinus van Nassau in den aanvang waarschijnlijk aan de zorg zijner
moeder is toevertrouwd geweest; maar dat het onzeker is, waar hij zijne jeugd heeft
doorgebragt, terwijl, zoodra hij tot eenige ontwikkeling kwam, zijn vader zijne verdere
opvoeding behartigde. De horoskoop van Stadius, die te Gend werd opgesteld, leert
ons, dat Justinus zich toen in Vlaanderen ophield, waar zijne moeder met een
magistraatspersoon was gehuwd. Hij vergezelde dus niet zijnen vader in zijne
ballingschap; eerst toen deze uit die ballingschap terugkeerde, heeft hij de opvoeding
zijns zoons kunnen behartigen. De schrijver zegt, dat Justinus van Nassau goed
voorbereid ter Leidsche hoogeschool kwam. Stadius: ‘Ingenii dotes satis abstrusae
sunt, neque adparebunt facile, ipseque neque ad literas, neque ad studia animum,
nisi coactus, adplicabit.’ Hij zou het niet geschreven hebben, ware toen Justinus
niet een zeer domme jongen geweest. Zelfs toonde de knaap geen bijzonder
krijgshaftigen aanleg: hij was een droomer. Hoor Stadius: ‘Natura anxius, sollicitus,
pavidus, cogitabundus; sed vita cum tempore prudentiam ejus augebunt et
sagacissimum facient.’ De vleyerij van den horoskooptrekker verraadt zijne
oprechtheid. Hij wist, wie de vader was, en dat die vader insgelijks meer roem van
voorzichtigheid dan van persoonlijken moed genoot! Ik ben het voorts met Peerlkamp
tegen den schrijver eens, dat het geboortejaar van Justinus in den horos-

R.C. Bakhuizen van den Brink, Studiën en schetsen over vaderlandsche geschiedenis en letteren. Deel 5

410
koop en niet op zijne grafzerk het nauwkeurigst zal opgegeven zijn. Het gezag van
Van Goor en Van Mieris kan daartegen niet opwegen: deze volgden niet eigene
onderzoekingen, maar het berigt van de grafzerk.
Eene misgreep, als wij opteekenden, wreekt zich op de geheele
beschouwingswijze van den Schrijver. Hij laat het voorkomen, alsof de geboorte
van Justinus van Nassau eene schaduw wierp op zijn leven, of hij ondanks die
bastaardij tot hooge bedieningen, vorstenvriendschap enz. opklom. Noodzakelijk is
dan de gevolgtrekking: zijne bekwaamheden en zijne bedrijven bragten hem zoover.
Het tegendeel is waar. Stadius schreef waarschijnlijk naar waarheid, dat zijn
verstandelijke aanleg weinig beloofde; maar de bastaardij strekte den zoon van Eva
Eliver tot eeretitel en stijgbeugel. Die bragt hem aan de Leidsche hoogeschool, en
om deze, meer dan om de achting die hem van zijne medestudenten te beurt viel,
teekende hij als de aanzienlijkste onder hen, aan hun hoofd, en schreef hij in hunnen
naam; die deed hem in het gevolg treden van Anjou; die verhief hem nog in zijne
eerste jongelingsjaren tot Admiraal van Zeeland.
De bastaardij legde eene zekere, bijna slaafsche verpligting op jegens het geslacht,
waartoe men erkend werd te behooren. Ware dit door den schrijver in het oog
gehouden, hij zou een zeker gemis van zelfstandigheid, van initiatief, dat zich,
ondanks alle pogingen tot opvijzeling, in het openbaar leven van zijn held verraadt,
opgemerkt en juist gewaardeerd hebben. Bij de Nassauers van den echten stam
liep Justinus van Nassau à la suite. Het verklaart niet slechts zijne betrekking,
afwisselend tot Maurits, Filips Willem en andermaal tot Maurits; maar de schrijver
zou door die opmerking ingewijd zijn geworden in de eigenaardige moeijelijkheid,
welke de plaatsing van Justinus van Nassau aan het hoofd der Admiraliteit van
Zeeland aankleefde en daar zijne werkzaamheid verlammen moest. Ingeschoven
in het Admiraalschap door eene partij, aan wier hoofd toen Maurits en
Oldenbarneveldt stonden en die oude gedienden als Marnix, Treslong en Sonoy op
zijde schoof, vond zich Justinus in den moeijelijken strijd tusschen tweeërlei meesters
gewikkeld. Zeeland begeerde volstrekte onafhankelijkheid in het beheer van zijn
zeewezen; die oorzaak van

R.C. Bakhuizen van den Brink, Studiën en schetsen over vaderlandsche geschiedenis en letteren. Deel 5

411
ongenoegen, vermeerderd door den bekenden twist van het halflicent, ontaardde
bijna in een openbaren verbodsoorlog van die provincie met de Staten Generaal
en de Staten van Holland. Juist in de jaren 1596, 1597, 1598, toen de twist het
hevigste was, vinden wij den admiraal als zoodanig het meest werkeloos, ja,
buitenslands, beurtelings aan het hoofd van Nederlandsche hulpbenden, beurtelings
in gezantschappen. Zijn stand als admiraal was werkelijk door dien twist moeijelijk
geworden, want de herkomst zijner waardigheid, zoowel als zijne familieverpligtingen
hadden hem de tegenpartij moeten doen kiezen van het gewest, waarvan hij admiraal
was. Zeeland won in den grond het pleit, al was ook de instructie van 1597 in den
vorm eene soort van compromis; en Zeeland gebruikte het hem daarbij toegekende
wakker, om zijne heerschappij staande te houden. Is het te verwonderen, is het niet
veelmeer een duidelijke terugslag op het vroeger gebeurde, dat onder andere
gronden voor zijn ontslag Justinus van Nassau aanvoerde: ‘dat sijn ampt als admirael
niet en had de digniteyt ende preëminentiën, die tzelve toestaet ende andere
voorgaende hebben’ (zie Notulen van Zeeland 18 September 1600)? eenen grond,
dien de Staten van Zeeland dan ook wijselijk achterwege lieten in de akte van
ontslag, aan Justinus van Nassau verleend (zie Notulen van 1601. p. 161).
Toen Justinus van Nassau admiraal werd, was het admiraalschap nog altoos
eene waardigheid, die niet enkel door brave daden ter zee, maar vooral door hooge
geboorte moest verkregen worden; hij werd de opvolger der Wackenes, der
Haemsteden, des nog altoos bijna adellijksten onder de Geuzen, Blois van Treslong.
De representant van den Souverein in het zeewezen genoot tevens de groote
voordeelen en groote regten aan die waardigheid verbonden, en de burgerstand
was door handelsvlijt en dapperheid nog niet zoo opgeklommen, dat men haar het
gebruik en behoorlijk gebruik der groote inkomsten durfde toevertrouwen. Daarom
bekleedde de man, die het geheele Zeeuwsche zeewezen van die dagen door zijn
genie beheerschte, Joos de Moor, slechts eenen ondergeschikten rang, en daarom
1)
vond het minder aanstoot, dat een ‘ora prima puer signans intonsa juventa’ de
opvolger werd

1)

Vergilius, Aeneis. IX, 181. (U.)

R.C. Bakhuizen van den Brink, Studiën en schetsen over vaderlandsche geschiedenis en letteren. Deel 5

412
van eenen Treslong; omdat die knaap 's Prinsen, wat zeg ik, 's Graven bastaardzoon
was, evenals vroegere Admiralen bastaarden uit het huis van Bourgondië waren
geweest. Had de schrijver zich op dit standpunt geplaatst, hij zou niet angstig naar
heldenfeiten ter zee van Justinus van Nassau hebben gezocht; hij zou het als een
voordeelige toegift hebben beschouwd, indien zijn naam eene enkele maal in dit
opzigt met lof ware vermeld geworden; hij zou ons verklaard hebben, hoe het komt,
dat, ondanks zijne lofrede, onze blik van Justinus van Nassau als admiraal van
Zeeland steeds zal afgeleid worden op de wezentlijke stichters van den Zeeuwschen
zeeroem, Joos de Moor, Legier Pietersz. (Liefhebber), Jan Evertsen, Jan
Gerbrandtzoon en anderen. Volgens den schrijver vinden wij Justinus van Nassau
driemalen op zee, eens bij den aanval op den Kouwensteinschen dijk in 1584, eens
bij de Onverwinnelijke vloot in 1588, eens bij gelegenheid van den veldtogt in
Staats-Vlaanderen in 1600. Wij hebben er nog ééne zeetogt bij te voegen. Bij
commissie van 9 April 1599 werd hem door de Staten-Generaal opgedragen, aan
het hoofd eener vloot van 36 schepen, waaronder 12 uit Zeeland, de ze e te
beveiligen; hij kreeg daarbij tevens last, gedurende het zomersaizoen te
commanderen op ‘alsulcken voet als de commandeurs voor hem zulks op de kusten
van Vlaanderen hadden gedaen.’ Wat was het resultaat dier beide laatste eigenlijk
gezegde zeetogten van Justinus van Nassau? Dat op den 19 September 1600, hij,
een man van op zijn best veertig jaren, verklaarde zijn ontslag te willen nemen,
‘alzoo hy bevint, dat hy de incommoditeyten van der zee niet en heeft konnen dragen,
ende daarin syne gesontheyt is gekrenckt.’ Het is natuurlijk, dat hij na die verklaring
het bevel over de Antwerpsche expeditie aan een ander opdroeg. Het is geenszins
ons doel, om op Justinus van Nassau eenen blaam te werpen; wij wilden slechts
aantoonen, dat de schrijver bij gemis van historisch talent, miskend heeft, wat er
eigentlijk achter het admiraalschap van Justinus van Nassau stak, en dat zijne
gevolgtrekking: hij was admiraal van Zeeland, hij werd met eere ontslagen, hij ontving
allerlei pligtplegingen bij zijn ontslag, derhalve was hij een zeeheld, - door en door
valsch is.
Dezelfde miskenning van de betrekking van Justinus tot het
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huis en de vorsten van Nassau doet zich op een ander punt voor, en het gebrek
aan historisch talent, dat wij den schrijver der prijsverhandeling verwijten, is hier
niet minder zigtbaar. Bl. 55 lezen wij: ‘Of hij (Justinus van Nassau) betrokken is
geweest in de godsdiensttwisten dier dagen, is ons niet gebleken; maar, naar zijnen
gematigden zin en vredelievenden aard te oordeelen, zal hij er zich niet in gemengd
hebben en zeker geene vervolging hebben aangeraden.’ ‘Met Oldenbarneveld stond
hij steeds op goeden voet, hoewel hij met hem in de laatste jaren over geen
staatkundige belangen handelde’. - Dat hij door de gunst van Oldenbarneveldt tot
het admiraalschap van Zeeland kan bevorderd zijn, dat het een bewijs was van
goede verstandhouding met dezen, dat Justinus van Nassau hem op het gezantschap
naar Frankrijk in 1598 vergezelde, willen wij niet ontkennen. Maar toen waren ook
Maurits en Oldenbarneveldt nog innig vereenigd. Ik vind niet, dat de schrijver eenig
voorbeeld hebbe aangehaald van betrekkingen tusschen Justinus van Nassau en
Oldenbarneveldt, later dan de tijd, waarop de onmin tusschen den laatsten staatsman
en den stadhouder uitgebroken was. Zoo de schrijver in het geheel van eenige
betrekking tusschen Justinus en Oldenbarneveldt had willen (ge)wagen, de
aangehaalde zinsnede zou aldus moeten worden omgezet: ‘Het is waarschijnlijk,
dat Justinus van Nassau, welke ook vroeger zijne betrekkingen tot Oldenbarneveldt
mogen geweest zijn, sedert eenmaal de veete tusschen dezen en den Stadhouder
onheelbaar geworden was, zoo om familiebetrekking als persoonlijk belang, geheel
op de zijde van den laatsten zal zijn overgegaan.’ Verdere gevolgtrekkingen over
zijne staatskundige en godsdienstige denkwijze vielen er hier niet te maken. Dat
echter onze beschouwing de juiste is, blijkt uit twee feiten, door den schrijver zelven
vermeld: het eerste is dit, dat de oudste zoon van Justinus van Nassau gehuwd is
met eene dochter van den bekenden François Aerssens van Sommelsdijk; het
andere, dat Justinus als bevelhebber van Breda doordreef, dat de broeder van
denzelfden Aerssens, welke drossaard van Breda was, tevens, tegen de gewoonte,
stem en zitting in den krijgsraad zou hebben. Beide feiten getuigen voor naauwe
aansluiting aan de familie Aerssens. Nu weet ieder, die de geschiedenis van die
dagen
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kent, dat de haat tusschen Oldenbarneveldt en François Aerssens nog iets meer
dan eene persoonlijke haat, dat zij eene werkelijke familieveete was, die tot op den
vader van Aerssens, den ouden griffier, opklom en tot Oldenbarneveldts
behuwdzoonen, Van der Mijle en Veenhuizen afdaalde. De vrienden en betrekkingen
van den een - zoo verre-grijpend was de wrok - waren daarom reeds vijanden van
den ander. Wat kan men van het historisch talent van eenen schrijver verwachten,
die zulke verschijnselen onopgemerkt laat, ten einde eene even noodelooze als
flaauwe tirade ten voordeele van zijnen held aan de markt te brengen?
Wie historisch talent bezit, is in staat ook dan, wanneer zijn onderwerp hem te
schraal blijkt, het vast te maken aan gebeurtenissen, door wier behoorlijke
voorstelling der geschiedenis eene wezenlijke aanwinst verkregen wordt. Het is
ongelooflijk, hoe ook hier onze schrijver heeft misgetast. Hij heeft het Rijks-archief
op schatting gesteld, ten einde in zijne bijlagen eenige brieven van Justinus van
Nassau te leveren over het gebeurde met de Staatsche hulptroepen, onder zijn
bevel in 1596 aan Hendrik IV toegezonden. Wij noemen dat een ondankbaren arbeid;
want wij vonden geene enkele heldendaad van die troepen vermeld; wel dat er vele
zieken onder hen waren en veel verlangen naar huis. Wij hebben niets gevonden
in die bijlagen, dat zelfs tot de geschiedenis van Frankrijk of tot de verhalen omtrent
het beleg van La Fère iets bijdraagt. De stukken in hun geheel te laten overschrijven
en te willen laten drukken, is verlies van tijd en van papier. Maar een schoon veld,
zoo de schrijver historicus had willen zijn, lag voor hem open: dat beroemde beleg
van Breda, dat door Bosscha zelven slechts met een enkel woord is aangeroerd
geworden. Behalve de gedrukte bronnen, die wij boven hebben opgenoemd, had
de schrijver de stedelijke registers van Breda voor zich. Een groot voordeel is het
voor den vijand geweest, dat bijna de geheele briefwisseling tusschen den
bevelhebber der vesting en diens lastgevers in zijne handen viel; zelfs het cijfer der
briefwisselaars was in zijn bezit, en de latere secretaris der Aartshertogin Michel
Routart baande zich door de ontcijfering dier brieven den weg tot verdere
1)
eerambten . Waar is die briefwisseling

1)

Hugo, Op. cit. p. 73. (U.)
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gebleven? De schrijver had zich, dunkt mij, die vraag behooren te doen, en het
antwoord ware geweest: die briefwisseling is nog, waar zij mag vermoed worden te
zijn, te Brussel. Hadde de schrijver daar navraag gedaan, men had hem kopijen
niet alleen van die onderschepte brieven kunnen leveren, maar ook van de
briefwisseling, door de Aartshertogin met Spinola, met Grobbendonck, met Graaf
Hendrik van den Bergh gevoerd. Hij had zich aan denzelfden bron kunnen drenken,
als de beste beschrijver van het beleg van Breda, de Jezuit Hugo.
Wij willen echter minder den schrijver verwijten, wat hij niet gedaan heeft, dan
wel wat hij gedaan heeft, en dat is: hij heeft ondanks zijne goede bron dit beleg
verhaald op eene wijze, zooals men dat thans niet meer verhalen mag. Een paar
proeven. De schrijver verhaalt, dat Justinus van Nassau beter dan Maurits voorzien
had, hoezeer het Spinola met het beleg van Breda ernst was, en men begrijpt, dat
hij er eene lofrede uit ontleende op zijnen held. Hij slaat echter over te berigten, dat
Spinola zelf tusschen twee krijgsplannen weifelde en dat alleen de ongelukkige
uitslag van de operatiën des graven Van den Bergh in het land van Kuik en voor de
stad Grave alle de gedachten van Spinola en al de krijgsmagt des vijands op het
beleg van Breda overbragt. Hij slaat over te melden (of, zoo het berigt valsch ware,
te wederleggen), dat, toen Spinola, na Breda bedreigd te hebben, oostwaarts naar
de kant van Grave trok, de zoover vooruitziende Justinus van Nassau is misleid
geworden en zijne eigene maatregelen terugnam; zoodat de reeds opgelegde
voorraad van proviand uit de vesting werd weggezonden en eene menigte nuttelooze
monden, die reeds naar elders verscheept waren, opnieuw werden ingenomen. Het
staat bij Hugo te lezen. - De schrijver verhaalt ons, dat Maurits, tot ontzet van Breda
opgetrokken, ongelukkig in zijne aanvallen was, maar met bewonderenswaardige
kunst terugweek. Niemand kan uit zulk een verhaal begrijpen, hoe een legerhoofd
als Maurits eene zoo onvruchtbare poging heeft kunnen doen en met zoo weinig
kracht zijne poging heeft doorgezet. De zaak wordt echter duidelijk, zoodra men
weet, dat Maurits tevens eene dier aanslagen, waarin hij vindingrijk was, op
Antwerpen had beraamd. De vijand zou alzoo in den rug aangegrepen of
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althans van zijne natuurlijke communicatiën afgesneden zijn geworden. Die aanslag
mislukte en op het mislukken trok Maurits terug. Het verhaal is bij den evenzeer
door onzen schrijver geraadpleegden De la Pise. Nog eens: niet eene uitvoerige,
maar eene heldere en zoo het mogelijk ware frissche voorstelling van het beleg van
Breda zou ons welkom geweest zijn en ons juist hebben doen waardeeren, hoe
hoog men daarbij de diensten van Justinus van Nassau hebbe aan te slaan.
Ofschoon het mij toeschijnt, dat de aangevoerde bewijzen van gebrek aan
historisch talent tevens òf in zich sluiten òf na zich slepen gebrek aan historische
kennis, wensch ik ook dit laatste met eenige bewijzen te staven. Historische kennis
kan niet verkregen worden zonder kennis der talen, waarin de bronnen geschreven
zijn. Het spijt mij, dat ik hier als bewijs voor des schrijvers beperkte taalkennis eene
dwaling moet aanvoeren, die misschien zijne zedelijke onnoozelheid eer aandoet.
Tot een bewijs van Justinus' zachtmoedigheid verhaalt de schrijver, volgens Aubéry,
dat zeker Franschman, Lanchère, in zijne tegenwoordigheid over het gevangen
nemen van den hertog van Auvergne sprekende, er had bijgevoegd, terwijl hij
Justinus van Nassau op den schouder klopte: ‘Ne sçavez vous pas bien, Monsieur,
que jamais Fils de Putain ne valut rien,’ en dat des ondanks de bastaard van Willem
van Oranje dien loszinnigen uitval niet kwalijk had genomen. Maar omdat het
aanstootelijke woord in de Fransche uitgave der Mémoires van Aubéry met eene
groote letter gedrukt staat, hield de schrijver dat voor een eigennaam en vertaalde
flinkweg: ‘een zoon van Putain.’ Het is een bewijs, dat hem de zachtmoedigheid
van Justinus van Nassau even weinig duidelijk is geweest, als zij het den
Hollandschen lezer, die geen Fransch kent, uit zijne vertaling worden kan.
Hoe grof deze fout ook zij, wij kunnen het den eerbaren schrijver ten goede
houden, dat hij den pornologischen rijkdom der Fransche taal niet gekend heeft;
maar hoe kan men het verontschuldigen, dat de schrijver, die geacht wil worden
zelfs naar onuitgegeven bronnen te werken, in het spraakeigen en taalkostuum der
tijden, waarover hij handelt, ten eenemale onbedreven blijkt? Bl. 55 vinden wij, dat
Justinus van Nassau na het overlij-
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den van Filips Willem het bevelhebberschap van Breda bleef behouden, ‘en hij zegt de schrijver - ontving zijnen broeder Maurits “bij diens blijde incompst”, zooals
in een oorspronkelijk stuk wordt gezegd’; een register der stad Breda wordt daarbij
aangehaald. Vergelijken wij de opgewondene uitdrukking des schrijvers (bl. 31),
wanneer hij vermeldt, hoe in 1590 Breda in handen kwam van zijnen wettigen heer,
die het weder bloeijen deed, dan is het duidelijk, dat de schrijver in de bewoordingen
van het ernstige register eene ontboezeming heeft gezien der blijdschap, welke de
Bredasche bevolking bezielde, toen Maurits haar heer werd. Hij wete echter, dat
‘blijde inkomst’ niets anders is dan de geijkte uitdrukking voor de huldiging van den
Souverein, zooals Maurits dat van Breda door den dood zijns broeders geworden
was; en voorts dat bij zulk eene ‘blijde’ inkomst het hart evenzeer weenen en bloeden
kon, als bij de vroegere overdragten van bezittingen ‘met drooge oogen en lachenden
mond’ of bij de ‘willige’ verkoopingen van onze dagen. - Niet minder in het oogvallend
is het volgende: een brief van Prins Maurits, aan Justinus van Nassau in 1603
geschreven, wordt belangrijk genoemd om het op- en onderschrift. ‘Het getuigt’ - ik
vervolg met de woorden des schrijvers - van de hartelijke toegenegenheid, welke
Maurits dezen zijnen broeder bleef toedragen, en van de godsdienstige gevoelens,
die hem bezielden. Reeds het opschrift luidt: ‘Monsieur, monsieur de Nassau,
gouverneur de Breda, mon frère’, en de brief eindigt aldus: ‘En quoy me ferez plaisir,
et à tant je prieray Dieu vous avoir, Monsieur de Nassau, mon frère, en sa saincte
protection. Votre très-affectionné frère à vous faire service, Maurice de Nassau.’ Nu zal toch ieder uwer, Mijne Heeren! die slechts eenigszins uit doorbladeren den
briefstijl, inzonderheid den Franschen briefstijl van die dagen heeft leeren kennen,
in de opgegevene uitdrukkingen niets anders dan de gewoone pligtplegingen vinden,
welke niets bewijzen voor de hartelijke genegenheid, evenmin als voor de
godsdienstige gevoelens des schrijvers. Het was het formulier, waarvan meerderen
zich jegens minderen bedienden, wanneer deze zelve aanzienlijk waren of in naauwe
betrekking tot hen stonden; het was bijna de vorm, waarin ook Filips II aan zijne
bastaardzuster Margaretha
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en zijnen bastaardbroeder Don Juan gewoon was te schrijven. - De kroon echter
op des schrijvers onwetendheid in het taalkostuum van den tijd zet deze brief, welken
hij aan Justinus van Nassau in de pen geeft; maar die zelfs in den flaauwsten
historischen roman eene onwaarschijnlijkheid zou heeten. Justinus schrijft uit Breda
aan Spinola. Men hoore: ‘Ik heb verwonderd gestaan, Spinola! (zoo familjaar, alsof
Justinus tegen een korporaal sprak!) na het lezen uwer letteren door (lees: over)
zulk een zonderling voorstel als zij bevatten, en dat te meer, omdat gij geloofd hebt,
dat gij mij en zoovele mijner dappere kameraden met woorden zoudt kunnen
verschrikken, van welke ik U de verzekering geef, dat niets hen verschrikkelijker
kan overkomen dan een schandelijken naam. Op zijnen tijd zal het blijken, dat gij
verkeerd onderrigt zijt aangaande den toestand der stad, welke gij hoopt, dat in uwe
handen zou geleverd worden door hem, die ze ontvangen heeft om ze te bewaren
en te verdedigen.’ Zie, toen ik die woorden eerst las, dacht ik, dat de Jezuit Hugo,
wien de schrijver kort daarna aanhaalt, zich aan de liefhebberij zijns tijds vergaapt
had en den Bredaschen slotvoogd een taal had laten spreken, zooals de Consuls
en Tribunen van Livius. Ik heb terstond Hugo nageslagen en moet erkennen, dat
deze, de onvermijdelijke plegtstatigheid van allen Latijnschen stijl er afgerekend,
het verreweg bescheidener dan onze prijsverhandelaar gemaakt had. ‘In haec verba
respondit: obstupuisse se literis Spinolae lectis tamque aliena ejus petitione; amplius
vero, quod se totque fortes socios suos verbis etiam terrere potuisse credidisset,
quibus praeter turpem famam nihil formidandum accidere posse ipse affirmaret.
Tempore ipso appariturum, ut male de urbis statu fuerit (sibi blandiendo) instructus,
quam ille in manus contradere speraret, a quo servandam tuendamque accepisset.’
Gaarne zou ik het voor eene schrijffout houden; maar het staat er te duidelijk, dan
dat ik mij die beleefdheid veroorlooven mag. Bl. 57: ‘Spinola herhaalde zijn voorstel
van overgave, en wel door den Graaf van Bergen, die aan de Nassaus verwant
was.’ De bedoelde persoon is de Comes Bergius, waarvan Hugo spreekt en dien
hij meermalen zelfs Henricus Bergius noemt. Hoe is het mogelijk, hier den dapperen
krijgsman aan de Spaansche zijde, Graaf
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Hendrik van den Bergh, den zoon van Prins Willems meest geliefde zuster, Maria
van Nassau, over het hoofd te zien? En echter schijnt de schrijver blijkens zijne
aangehaalde uitdrukking hem niet gekend, tenminste niet herkend te hebben. Alleen
de grootste onwetendheid omtrent de hoofdpersonen van het tijdvak, waarover hij
schrijft, kan dergelijke misslagen te weeg brengen.
Dat er bij zulk eene behandeling geen spoor van historische kritiek te vinden zal
zijn, laat zich verwachten: een enkel punt willen wij echter opteekenen, omdat wij
er vroeger van spraken. Na alle de zeetogten van Justinus van Nassau te hebben
opgesomd, meldt onze schrijver: ‘Justinus van Nassau vernomen hebbende, dat er
een vloot van 80 zeilen (?) en 40 (lees: 14) galeijen onder den Marquis St. Croix uit
Spanje was uitgeloopen, stak ijlings in zee, om den vijand het naderen te beletten.
Volgens het getuigenis van een geloofwaardig schrijver had Justinus door zijne
manoeuvres voor Duinkerken 12 jaren vroeger den Spanjaarden zooveel schrik
aangejaagd, dat hun vlootvoogd op het berigt zijner aannadering besloot niet uit te
loopen.’ De geloofwaardige schrijver is De la Pise. Of de uitgave van dat boek, welke
ik voor mij heb, is zeer onvolledig, òf het gansche verhaal van De la Pise komt hierop
neder: ‘En meme temps’ (het jaar 1601 staat boven de bladzijde) ‘l'admiral Justin
de Nassau monta en mer avec une grosse flotte pour aller rencontrer le Marquis de
St. Croix, revenant d' Espagne avec quatre vingts navires et quatorze galères; mais
celuy-cy estant adverty s'arresta et ne passa pas plus avant.’ Maar voor het oogenblik
daargelaten, dat er niets blijkt van die schrik zijns naams, waarmede Justinus van
Nassau twaalf jaren lang den Oceaan zou vervuld hebben, hadden wij van den
schrijver wenschen te weten, wanneer die zeetogt hebbe plaats gehad. Wij gelooven
niet, dat Justinus na het indienen van zijn ontslag (19 September 1600) ter zee
geweest zij. De instructie van Jan Gerbrandsz, om als vice-admiraal de kusten des
lands te beveiligen, was dan ook reeds van December 1600 gedagteekend. Voor
zijne ontslagneming vinden wij Justinus op de vloot, die de krijgsbewegingen van
Maurits in Staats-Vlaanderen moest ondersteunen. In April deszelfden jaars was
hij blijkens de notulen van Zeeland van 22 April 1600 te huis, en liet
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zich zelfs van daar niet opschrikken door eene namelooze waarschuwing wegens
een aanslag des vijands op Zeeland, welke hem in zijne ‘sale’ toegeworpen werd.
In 1599 was, gelijk wij hierboven berigt hebben, werkelijk Justinus van Nassau
gedurende het zomersaizoen op eenen zeetogt. In welk jaar hebben wij nu het
verhaalde door De la Pise te stellen? Onze schrijver heeft verzuimd, dit te
onderzoeken. Al ware intusschen La Pise's verhaal letterlijk waar, dan had de
schrijver ons moeten doen opmerken, dat zijn held, schoon Admiraal van Zeeland,
geenszins zoo eigendunkelijk over groote vlooten te beschikken had, wanneer het
hem in den zin kwam zee te kiezen. Zooals in den jare 1599, ontving hij zijne
commissie en instructie van de Staten Generaal, of, was het niet van deze, dan van
die Gecommitteerde Raden, welke het den Hoogen Heeren, aan het hoofd der
admiraliteit geplaatst, zoo zuur maakten.
Nog een staaltje van onkritiek. Bl. 52 lezen wij: ‘Het gezag en de invloed van
Justinus van Nassau werden algemeen erkend, en in sommige staatsstukken dier
dagen wordt hij zelfs zijne Princelijke Excellentie genoemd.’ En nu wordt ten bewijze
aangehaald eene stadspublicatie in de registers van Breda d.d. 15 Mei 1606. Ik
moet erkennen, de zaak komt mij zóo vreemd voor, dat ik op een misverstand des
schrijvers reken. Maar al bedroog ik mij, is eene stedelijke publicatie een staatsstuk?
Bewijzen bewoordingen als de aangehaalde iets anders dan de vleijerij, welke eene
stedelijke regering voor haren gouverneur ten beste had? Geeft een onbevoegde
titel, door onbevoegden verleend, eene wezenlijke maatstaf aan de hand voor het
gezag en den invloed dergenen, welke daarmede worden geliefkoosd?
Nog aanmerkelijk zouden wij de lijst kunnen vergrooten van scheve
gevolgtrekkingen en van misslagen, welke gebrek aan historische kennis,
wetenschappelijke grondigheid en ernstig nadenken verraden; maar het bewijs voor
de ergste aller verkeerdheden, gebrek aan historische trouw, moet geleverd worden.
Wij zagen daarvan reeds een voorbeeld in de omwerking, door den schrijver op het
eenvoudig berigt van De la Pise omtrent de zeetogt van Justinus van Nassau tegen
den Markies van St. Croix toegepast. Immers dat de herinnering der dappere daden
van Jus-
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tinus voor Duinkerken in 1598 den Spanjaard eens voor al zouden hebben afgeschrikt
van immer in zijn vaarwater te komen, daarvan is zelfs bij den aangehaalden
lofredenaar van alle Prinsen van Oranje geen zweem. Wij hebben echter nog meer
en nog ergere bewijzen.
Het is opmerkelijk, dat de schrijver, hoezeer hij er ook op uit is, ons in Justinus
van Nassau een zeeheld en een voortreffelijken Admiraal te doen bewonderen,
echter telkenreize ons herinnert, dat zijn eigenlijk talent daar niet gelegen was, maar
aanleg en vorming hem veeleer voor den krijgsdienst te velde hadden bestemd.
Om echter eene lofrede op zijnen held ook in het eerste opzigt te kunnen
binnensmokkelen, om niet te zeggen: hij werd bij de gratie der Heeren Staten
Admiraal van Zeeland, schrijft hij bl. 12: ‘Wijl zijn vader vooral te dier tijde de
verdediging des lands ter zee behartigde, wijdde Justinus zich hieraan toe met den
hem eigen ijver en legde zich vooral op de kustverdediging toe, waarin hem zijne
krijgskundige en mathematische bekwaamheden zeer te stade kwamen’, en bl. 17:
‘Justinus was te dier tijde bij den Prins van Oranje en had alzoo gelegenheid om
zich met Zeelands toestand bekend te maken. Hij zag op de Schelde de kracht der
Zeeuwen, hunne schepen en hunne moedige zoowel als bedrevene zeelieden,
kwam in kennis met den uitstekendsten zeeheld dier dagen, Joos de Moor. Met
hem deed hij soms gevaarlijke togten op de Schelde, maar zag tevens de
bedrevenheid van dat heldenvolk te water en onder strijden opgegroeid. Hierdoor
werd er liefde voor de zeedienst in hem opgewekt en hij wijdde er zich met jeugdigen
ijver aan toe’. Weet gij, mijne Heeren! waarmede al die woordenvloed bevestigd
wordt? Met niets! Integendeel, de schrijver heeft zelf eenen brief medegedeeld, door
den Prins van Oranje aan Sonoy geschreven uit Vlissingen in Julij 1582. Daar doet
de Prins voor zijnen Justinus om de hand van Sonoys dochter aanzoek, en zendt
hem zijnen zoon om de kennis aan te knoopen. De brief eindigt met deze woorden:
den

‘Den Heere grave van Laval heeft hem zijn guydon’ (zooveel als vendrig of 2
luitenant) ‘gemaeckt, waeromme van node is dat hij hem corts te gemoet come;
want het volck van oorlog begint op die frontieren te comen. Twelck wij U.L. wel
hebben willen ad-
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verteren, omdat ghy niet vreempt en vynt, dat hy niet lange mach blyven.’ Kan het
duidelijker gezegd worden, dat hem de Prins voor den krijgsdienst had opgeleid en
in de school der Fransche legerhoofden onder Anjou gevormd wenschte?
Nog meer loopt, geloof ik, de volgende proeve van de historische ontrouw des
schrijvers in het oog. Bl. 14 lezen wij - het is uit denzelfden tijd als de straks vermelde
waaghalzerijen ter zee van Justinus van Nassau: ‘Menig gevaar zag hij stoutmoedig
onder 't oog, waarbij menigwerf zijne onversaagdheid bleek, gelijk o.a. bij den
ongelukkigen aanslag op Antwerpen, de Fransche Furie genaamd, toen hij, mede
genoodzaakt te wijken, zich naar het getuigenis van eenen tijdgenoot op eene
verwondelijke wijze redde en verdedigde in eenen toren.’ - Wat was het geval? De
guydon van den Heer van Laval behoorde tot het gevolg van den Hertog van Anjou
en reed onder de overige Fransche jonkers tot in de poort, welke de wakkere burgerij
van Antwerpen zoo onhoffelijk maar zoo ter gepaster ure voor hen digt sloot. In dat
gedrang redde hij zich, gelukkiger dan zijne Fransche kamaraden, met welke hij
kans had doodgeslagen te worden, al ware hij ook bastaardzoon des Prinsen. Hij
redde zich of liever bergde zijn leven in eenen toren. Maar van eene onversaagde
verdediging weet de geschiedenis niets. De aangehaalde plaats van den gelijktijdigen
(??) schrijver De la Pise luidt dus: ‘Justin de Nassau, fils naturel du Prince, sorti
avec les gentilshommes de la suite du duc, contraint de réentrer avec la foule, se
sauva miraculeusement dans une tour.’ Dit is alles! de dappere verdediging is niets
dan een ongeoorloofd, wij durven uit een wetenschappelijk oogpunt zeggen:
schandelijk en schaamteloos verdichtsel van den schrijver.
Het schemerde ons inderdaad voor de oogen, wanneer wij bl. 31 lezen: ‘Hij wordt
door eenen tijdgenoot onder de krijgsoversten genoemd, die met Maurits het kasteel
bemachtigden, waardoor Breda, zooals dezelfde schrijver zegt, in handen van zijnen
wettigen Heer terugkwam, die het wederom bloeijen deed. Dit deed ook Justinus,
wien het Nassau's bloed door de aderen vloeide, goed. Van hier zijn deelnemen
aan het beleg, en van hier zijne gehechtheid aan deze sterkte, waarover hij later
25 jaren
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lang bevel voerde en die (hij) ten laatste met eene onversaagdheid en
standvastigheid verdedigde, waarvan men naauwelijks wedergade vindt, zooals wij
hierna zullen bewijzen.’ Het laatste is voorzeker overdrijving. Justinus verdedigde
Breda volgens de regelen der kunst en oogstte teregt de goedkeuring zijner
lastgevers in; maar wie zal gelooven, dat de onversaagdheid van zijne verdediging
naauwelijks wedergade vond, die zich Ripperda te Haarlem, Douza te Leiden,
Kornput te Steenwijk, Vere te Oostende herinnert? - Het verder beweerde wordt
nog eens bl. 48 en 49 herhaald: ‘Het is niet onbelangrijk op te merken, dat hij
(Justinus van Nassau) de opvolger werd van Heraugier, die ter belooning zijner
dapperheid bij de inneming van Breda 1590 dien post verkregen had. Justinus was,
gelijk wij hebben vermeld, mede onder de dapperen, die Maurits bij deze
onderneming ter zijde stonden, en het was dus zeer eigenaardig, dat aan hem na
den dood van Heraugier die eerepost werd toevertrouwd.’ - Hebt gij ooit iets van
dat beleg van Breda gehoord, Mijne Heeren? van het levensgevaar, waaraan Maurits
en zijne dapperen zich daarbij hebben blootgesteld? Ieder kind kent het turfschip
van Breda en de gewaagde onderneming van Héraugière en den schipper Willem
van Bergen; maar ieder weet evenzeer, dat Maurits op een afstand den uitslag van
het waagstuk gadesloeg, en hoeveel persoonlijken moed hij ook bezat, het was hier
de plaats niet dien moed te vertoonen. Hij trok de stad binnen, toen de waaghalzen
het kasteel genomen en de bezetting omgebragt hadden; hij trok die stad binnen,
gevolgd van eenen aanzienlijken staf, waaronder ook Justinus van Nassau behoorde.
Het overige is gelogen, Mijne Heeren, gelogen. Met geen sterker woord weet ik de
onbeschaamdheid eens schrijvers te brandmerken, die ter bevestiging zijner
onwaarheden een eerlijk man als Du Maurier tot getuige durft roepen. Wat zegt
deze? ‘Après que Héraugière se fut rendu maître du chasteau de Breda par la mort
de quarante des ennemis, le prince Maurice, accompagné des comtes de Hohenlo
et de Solme, de Francois Vere général des Anglois, de l'admiral Justin de Nassau,
du sieur de Famars, général de l'artillerie, estant entré dans le chasteau avec force
troupes, il fut ensuite receu dans la ville, d'ou la garnison Italienne, la pluspart

R.C. Bakhuizen van den Brink, Studiën en schetsen over vaderlandsche geschiedenis en letteren. Deel 5

424
composeé de cavallerie, s'enfuit à toute bride à Anvers.’ Waar is hier iets, dat Justinus
van Nassau naast den vermetelen Héraugière plaatsen kan?
Het zou mij leed zijn, indien ik u voorkwam den advocatus diaboli tegen Justinus
van Nassau te hebben willen spelen. Indien ik daarvan den schijn heb, het is de
schuld eens schrijvers zonder talent, zonder kritiek en zonder trouw, eens schrijvers
die niet begrepen heeft, dat men een verdienstelijk man kan zijn zonder eene lofrede
te verdienen, en dat eene onhandige lofrede meer schaadt aan haar voorwerp dan
eene juiste beoor(deeling), eens schrijvers eindelijk van dat geslacht, tegen hetwelk
Hesiodus reeds zijn vloek heeft uitgesproken: νήπιοι ουδὲ ἴσασιν ὃσῳ πλέον ἣμισυ
παντός.
Ik houd Justinus niet voor eenen man van buitengewoonen aanleg; maar in een
gewoonen, een zelfs moeijelijk te ontwikkelen aanleg is het des te prijsselijker,
wanneer die goede en gezonde vruchten voortbrengt. Ik herhaal wat ik in den
aanvang zeide: in eene geschiedenis des Vaderlands mag de naam van Justinus
van Nassau niet vergeten worden onder diegenen, welke zich eervol van hunne
pligt hebben gekweten; in een vaderlandsch woordenboek verdient hij een
afzonderlijk artikel, waarin alles opgesomd wordt, wat hij voor het Vaderland gedaan
heeft, en het resultaat zal zijn de uitspraak van Van Kampen: ‘hij schijnt een bruikbaar
mensch geweest te zijn.’ Bruikbaarheid in den volsten zin des woords is reeds een
lof voor iemand, die tot de hoogste eerambten geen genie, maar zijne afkomst en
hooge bescherming medebrengt. Zoo wij er bijvoegen: Justinus van Nassau was
een braaf man, een dapper man, een man van eer, dan gelooven wij, dat alles
gezegd is en dat het Provinciaal Utrechtsch genootschap best zal doen over de
ingekomene prijsverhandeling een afkeurend oordeel te vellen, en verder de zaak
te laten rusten.
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Anna Visscher's christelijke zinnebeelden.
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Anna Visscher's christelijke zinnebeelden. (1854.)
Het kleine opstel, dat hier volgt, is, voorzoover wij weten, nooit uitgegeven. Het
belang van den inhoud zou, althans na zoo langen tijd, den druk daarvan stellig niet
rechtvaardigen. Maar toch doen wij het stukje, dat wij onder de papieren van
Bakhuizen van den Brink aantroffen, zonder aarzeling hier afdrukken. Want het treft
door de zeldzame bevalligheid en elegantie van den vorm, die thans, na meer dan
eene halve eeuw, nog niets van hare charme verloren heeft.
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Anna Visscher.
Honderd christelijke zinnebeelden, naar Georgette de Montenay door
Anna Roemers Visscher. Uitgegeven naar het oorspronkelijk handschrift
door A.D. Schinkel. Niet in den handel. Gedrukt in honderd vijfentwintig
exemplaren. 1854.
Voor de beschrijving van zulk Japansch porcelein in de boekenwereld moet men
1)
de pen van Ch. Nodier hebben. Helaas! zij is op zijn graf gebroken. De onze is
veel te grof (dan) dat zij met een fijnen trek een bevallige krul zou kunnen vlechten
om den naam des mans van studie, smaak en middelen, die ten minste de beste
curiosa zijner verzameling honderd vijf en twintig maal vermenigvuldigt, opdat zijn
honderd vijf en twintig vrienden - de bescheidene heeft hun getal te laag gesteld! het genot, dat hij van het bezit heeft, met hem deelen.
Van kind af, sedert ik den Bijbel leerde lezen, heb ik nooit met de wijze maagden
veel opgehad. In mijne voorstelling waren zij altoos tien jaren ouder dan hare
miskende gezusters. Evenzoo is het mij met Anna en Tesselschade Roemers
2)
gegaan. De tegenstelling, mij sedert mijne kindsheid uit het boek van Scheltema
tusschen beider afbeeldsels bijgebleven, de tegenstelling bij mij met de jaren
ingeworteld tusschen Cats en Hooft, maken mij onverbeterlijk.
‘Anchises lam en stram op 't einde van zijn dagen,’

zoo begint de paspoort, die de raadpensionaris aan Anna naar de nakomelingschap
heeft afgegeven.

1)
2)

Ch. Em. Nodier, gest. 1844. (U.)
Mr. J. Scheltema, Anna en Maria Tesselschade, de dochters van Roemer Visscher (1808).
(U.)
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‘Mingodt, streng van heerschappy,
Ziet ge wel die maaght aan 't Y?’ enz.

zoo luidt de paspoort van Hooft ten behoeve van Tesselschade. Neem eens
dergelijke indrukken weg bij douanen, zelfs zulke, die zich kunstregters heeten!
En daarom, laat de lieve zusters thans in den kring, waar zij behooren; laat ons
weten, hoe zij gedanst en gespeeld, hoe zij gedicht en op roemers geschreven
hebben, hoe zij bij sommige onzer groote mannen een droom van meer dan
Arcadisch geluk hebben opgewekt. Wel gevonden was de gedachte van den Heer
Schinkel, slechts 125 personen op de honderd strophen van Anna Roemers uit te
noodigen. Liefst echter zonder inleiding van Dr. (thans Prof.) van Vloten, waarbij
vergelijkenderwijze de verdiensten van Anna en Tesselschade worden gediscuteerd,
1)
- ik voor mij heb het aardige glasversje van Anna voor den President Roose even
lief als Tesselschade's prijsvers: ‘De beste tong die stemmen smeedde.’ Liefst zelfs
zonder de inleiding van den Heer Schinkel, waar de regtgeloovigheid van Anna
Roemers ter toetse gebragt wordt. Is het omdat de Heer Alberdingk Thym en ik met
gelijk genoegen zijne kunstbeschouwing zouden kunnen bijwoonen? Maakt
Alberdingk Thym mij op de doorhalingen der strophe over het vagevuur opmerkzaam,
ik zal hem vragen, of Anna ten gevalle harer absolutie niet als dichteres diep gevallen
is, toen zij het vers van Georgette:
‘Pour maintenir ce qui farcit sa panse’

vertaalde door
‘Hoeseer sy woeden om te moogen houden staen
Haer kettery.’

En derhalve, om tot mijn aanvang terug te keeren, wenschte ik de beide zusters te
mogen houden voor hetgeen zij zijn: Japansch porcelein op de étagère van het huis
te Muiden en van Zorgvliet: Japansch porselein, dat beschaving bij de gastheeren,
en bij de gasten een fijnen smaak, een fijnen vinger, een fijn oog, een zekere
behoefte van onschuldige weelde vertegenwoordigt, dat ons wel-

1)

Pieter Roose, voorzitter van den Geheimen Raad in de Spaansche Nederlanden van 1622-53.
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doet in de deels pedante, deels ruwe krijgsmanseeuw, zelfs van Frederik Hendrik.
Het is allerliefst van den Heer Schinkel, dat hij ons gerekend heeft onder de
uitverkorenen, wier borst voor dergelijke gevoelens niet verstaald is.
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Toespraak bij de onthulling van het monument op Tollens' graf.
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Toespraak bij de onthulling van het monument op Tollens' graf te
Rijswijk. (1860.)
1)

In zijn opstel over Tollens teekent Busken Huet verzet aan tegen de bewering van
Bakhuizen van den Brink, dat Tollens in zijne werken de hoogste en heiligste
gewaarwordingen der Hollandsche natie zou hebben weerspiegeld, en getoond zou
hebben het wel en wee van zijn tijd te begrijpen.
Het is juist, dat Bakhuizen van den Brink den 20 October 1860, bij de onthulling
van het monument op Tollens' graf, zich bepaaldelijk in dien geest heeft uitgelaten;
zelfs heeft hij toen den gevierden dichter, op grond van deze verdiensten, niets
minder voorspeld dan de onsterfelijkheid. Tegen zoo hooge waardeering nu meende
Busken Huet eenige jaren later verzet te moeten aanteekenen. ‘Alleen eene
overdreven inschikkelijkheid,’ dus schreef hij, ‘kan beweren, dat ook volgens mij
hetgeen in ons gemoed het hoogste en heiligste is door Tollens zoo is voorgesteld,
dat wij in bevallige omtrekken en treffende beelden onze eigen gewaarwording er
in terugvinden. En wat betreft dat Tollens het wel en wee van onzen tijd en onze
natie zou hebben begrepen, - geen vriend is hij, die mij daarvan als den zegsman
doet doorgaan.’
Inderdaad, de uitspraak van Bakhuizen van den Brink, wiens oordeel in zijn tijd
terecht gezag had en wiens stem nog thans met eerbied vernomen wordt, is wel
opmerkelijk, nu het zoo in het oog vallend afwijkt van het gevoelen, dat de
nakomelingschap vrij algemeen koestert omtrent den eens zoo hoogvereerden
dichter. En de tegenstelling valt te meer in het oog, wanneer men nagaat onder
welke omstandigheden de gewraakte woorden werden uitgesproken. Het zou allicht
te begrijpen zijn, zoo Bakhuizen van den Brink, het woord voerend bij den grafsteen
van den geliefden volksdichter, op de plaats zelve waar hij zijne laatste levensjaren
gesleten had en gestorven was, er onder den indruk van het oogenblik toe gekomen
was, zich in eene geestdriftige improvisatie iets sterker te uiten, dan hij in andere
omstandigheden zou hebben

1)

Litterarische fantasiën. VI p. 172.
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gedaan. Maar de toespraak was geene improvisatie: het stuk is, naar ons bij
onderzoek gebleken is, gedrukt en uitgegeven. En er is meer. Toen eenige weken
en

vroeger, den 24 September 1860, ter gelegenheid van de onthulling van Tollens'
standbeeld te Rotterdam, het gemeentebestuur een feestelijk dejeuner had
aangericht, waarbij niet minder dan tweehonderd genoodigden aanzaten, had
Bakhuizen van den Brink, als voorzitter der Haagsche commissie voor het huldeblijk,
eveneens het woord gevoerd. En bij deze gelegenheid had hij het eerst de gedachte
geuit, om ‘voor Neerlands grooten dichter en taalschepper Joost van den Vondel
1)
een gedenkteeken op te richten’ . ‘Laat het standbeeld (van Tollens) het standbeeld
(van Vondel) zaaien!’ zou hij uitgeroepen hebben. De beeldspraak is er niet zeer
smaakvol; maar merkwaardig blijft zij, omdat zij zoo duidelijk maakt, hoe Bakhuizen
van den Brink de beide dichters heeft gezien min of meer in dezelfde lijn.
Begrijpelijk dus, dat Busken Huet tegen dergelijke beoordeeling is opgekomen.
Hij twijfelde geen oogenblik aan de juistheid van eigen oordeel; evenmin dacht hij
er aan, om Bakhuizen van den Brink, dien hij hoog vereerde als historicus en als
letterkundige, zijne uitspraak euvel te duiden. Dus trachtte hij ze te verklaren. Tollens,
zoo ongeveer redeneerde hij, is de volksdichter bij uitnemendheid geworden vooral
in 1830; de generatie, die deze merkwaardige dagen had beleefd, stond derhalve
tegenover hem en zijn werk nooit volkomen onpartijdig; de geestdrift dier dagen
bleef met haar gulden schijn zijn dichtwerk verlichten. En Bakhuizen van den Brink,
die deze dagen heeft doorleefd met zóó warme vaderlandsliefde, moet meer dan
ieder ander onder den blijvenden invloed zijn geweest van de opwinding van den
volksgeest.
Zóó ongeveer heeft Busken Huet zich de toedracht gedacht. Maar de oplossing
van het probleem schijnt ons niet gelukkig. Dat het hoofd van Bakhuizen van den
Brink volle dertig jaren na den Belgischen opstand nog zóó warm zal zijn geweest
door de opwinding dier lang vervlogen dagen, dat zijn kritisch oog nog toen beneveld
zal zijn geworden en hij zich zal hebben laten verleiden, om een letterkundig werk
gunstiger, minder zuiver te beoordeelen dan anders het geval zou zijn geweest,
wie, die het gelooven zal?
Wij zouden geneigd zijn, de oplossing van het vraagstuk elders te zoeken. Zooals
elke natie, naar men verklaard heeft, de regeering heeft, die zij verdient, zoo heeft
zij stellig ook de literatuur, die zij verdient. Indien de natie in 1830 en volgende jaren
Tollens als haren grootsten dichter heeft gevierd, dan moeten wij dus daaruit Bakhuizen van den

1)

Vosmaer in den Nederlandschen Spectator, 1867, p. 340.
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Brink heeft het volkomen juist gezegd - inderdaad opmaken, dat de hoogste en
heiligste gewaarwordingen van het gros der natie destijds niet veel anders waren
en niet veel hooger reikten dan Tollens ze weergaf. En al zullen allicht enkele
uitverkorenen ook toenmaals tegen dat oordeel innerlijk protest hebben
aangeteekend, voor de beoordeeling van den tijdgeest van 1830 blijft zijne
bewondering van Tollens even kenmerkend als bedenkelijk. Bakhuizen van den
Brink behoorde stellig tot de uitverkorenen der eeuw, op wie wij zooeven het oog
hadden; maar dat bij hem desniettegenstaande het protest, waarvan wij spraken,
niet blijkt te zijn opgekomen, dat schijnt ons wel een zéér opmerkelijk kenteeken
van de diepgaande werking en den omvang der nationale slapheid. Ook dezen
sterke, dezen reus blijkt zij bevangen te hebben, zoodat ook hij, als zijn machtige
geest zich veroorloofde met Homerus een oogenblik in te sluimeren, er toe komen
kon aan Tollens in alle oprechtheid de onsterfelijkheid te beloven. Een bewijs, hoe
bezwaarlijk zelfs de sterksten zich volkomen kunnen ontworstelen aan den invloed
van den tijdgeest!
Kenmerkend dus voor den man, kenmerkend ook voor den tijd! Toen wij de
grafrede, die Busken Huet aan de vergetelheid heeft ontrukt, weervonden, scheen
het ons van belang, het kleine opstel hier te herdrukken, als een merkwaardig
document ook voor de kennis van den volksgeest van 1860.
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Toespraak.
(Voor de onthulling.)
Wij hebben u zaamgeroepen op een tijdstip van herinnering, op den dag naast aan
den sterfdag van Tollens. Morgen vier jaren geleden verbreidde zich van hier over
het gansche land de mare: Tollens is niet meer. Vier dagen later hadden zich de
vrienden en vereerders van Tollens met tranen in de oogen, met snikken op het
hart, op dezen zelfden doodenakker vereenigd, om zijn laatste overblijfsel in den
kuil te zien wegzinken.
En thans hebben wij u op dezelfde plek zaamgeroepen als tot een feest. Vlaggen
wapperen, bloemfestoenen lagchen u tegen, het koor der zangers heeft een anderen
toon aangestemd dan dien van een graflied. Ditmaal geen rouwfloers en geen
rouwgebaar! Moge nog een enkele traan in het oog van Tollens meestgeliefden
opwellen, eene tinteling van vreugde parelt er doorheen. Want het is een feest,
waartoe wij u hebben zaamgeroepen: het is voor Tollens, op het graf van Tollens,
de wijding der onsterfelijkheid.
Gij hebt het gezien of gij hebt het gehoord! Weinige weken geleden stroomden
uit alle oorden des lands allen bijeen, wien het schoone en goede dierbaar is; de
aanzienlijken en geringen, de geheele natie mogen wij zeggen, was
vertegenwoordigd, toen de Koning zich aan het hoofd des volks plaatste, om hulde
te brengen aan den volksdichter. Daar stond in Tollens geboortestad zijn standbeeld
onthuld: het verlevendigde niet alleen zijne dierbare gegelaatstrekken voor hen, die
hem hadden gekend en lief gehad, maar het brengt die ook tot de verre
nakomelingschap over; het tuigt aan den stroom der vreemdelingen, die daar aanen afvloeit, hoe Nederland den dichter vereert, die veertig jaren lang de tolk was
van zijnen volkszin, van zijne volksdeugden, van de aandoeningen van wel en wee,
welke de natie bewogen; het staat daar als een getuige tegen ons, wanneer ooit
die volkszin, die volks-
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deugden, die volksherinneringen in ons volksleven zullen falen. De woorden daar
gesproken, de zangen daar ontboezemd, de jubel daar aangeheven, bevestigden
het, dat na vier jaren de herinnering van Tollens even levendig, de vereering van
Tollens, even hartelijk was, als op het oogenblik dat zich dit graf over zijn stof sloot;
zij verkondigden het der wereld, dat het thans levend geslacht zijn naam als een
dierbaar pand overgaf aan de geslachten, die op ons volgen zouden. Zij
bekrachtigden het, dat de natie Tollens in de rij harer onsterfelijken had opgenomen.
En thans - evenals Tollens zelf, van het luidruchtiger tooneel zijns roems
afgetreden, hier in vreedzame afzondering zijne laatste dagen sleet, evenals de
liefde zijner vereerders, de eerbied der natie, maar vooral de geliefde, welke hem
nimmer ontrouw was, de Muze des lieds, hem in die afzondering volgden en
opzochten, evenzoo schijnt de volksstem, die ginds, in weidscher omgeving, uit
talrijker monden opging, op dit oogenblik, min luidruchtig maar niet minder innig,
over dit graf af te dalen, om de woorden uit te spreken: Voortreffelijke zanger, wees
onsterfelijk onder ons!
En wel teregt keert de volksstem tot deze plek terug. Hier toch werd het eerst
voor vier jaren de wensch uitgesproken, dat dit graf door een gedenkteeken zou
onderscheiden worden, zooals alleen de liefde en vereenigde zamenwerking van
geheel een volk in staat was te stichten. Het was de wensch van een vereerder van
Tollens, het was de wensch van een zijner uitstekendste kunstgenooten, die, zelf
dichter, het best gevoelen kon, wat de nagedachtenis eens dichters voor de
nakomelingschap heiligt. Zijn woord heeft vrucht gedragen. Thans is dat verlangen
in dubbele mate vervuld en de toen uitgesproken wensch is profecij geworden.
Van oudsher rust op ‘het graf des dichters’ eene wolk van heiligheid. Is het omdat
de gedachte van onsterfelijkheid, welke als van zelve elk graf omzweeft, zich
verpersoonlijkt in den dichter, die, volgens de gewone uitdrukking, onsterfelijk maakt
wie en wat hij bezongen heeft, wien en waarover zijn adem is gegaan? Voorzeker,
die opvatting heeft hare gedeeltelijke waarheid. Het nederige Rijswijk draagt in zijne
dorpskroon een parel te meer,
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staat een trap hooger in de schatting der natie, sedert Tollens er een vredig graf
vond.
Doch die opvatting is te bekrompen. Wat is poëzij anders dan de stemme Gods,
voortgebragt en met hoorbare klanken betoond tot in den boezem van den minste
der stervelingen? Wat is poëzij anders dan de stemme Gods, die ruischt in de
boomen, die spreekt in de stormen, die sluimert onder de ijskorst, om met het
vogelenkoor in de lente te ontwaken? Wat is het anders dan poëzij, die scheppende
kracht, welke, evenals op de natuur, zoo ook in de rijkste veelvormigheid op natien
en stammen, op tijden en geslachten den onveranderlijken stempel der eenheid
drukt? Wat is het anders dan poëzij, het besef van dien onzigtbaren band van
gemeenschap, die al wat edel en goed is, onder alle hemelstreken, uit alle eeuwen
verbindt en de gewaarwordingen en gemoedsbewegingen der oudheid, ondanks
alle verschil van toestand en behoeften, overgiet in den boezem der jongste
geslachten, omdat éénzelfde geest de gansche menschheid bezielt?
Elk onzer, mijne hoorders! voelt eene snaar dier poëzij in zijn binnenste trillen,
zoo dikwijls het bestendige, door de schakering van zooveel vergankelijks heen,
zijnen boezem aandoet; maar geen dan de dichter heeft de magt en de roeping dat
blijvende in het wisselende, voor het oog der verbeelding in beelden, woorden,
klanken, als in eene nieuwe schepping af te spiegelen. Aan hem het diep bewustzijn
van dat onvergankelijke; aan hem het regt om als priester des Eeuwigen het verheven
woord uit te spreken: Wij zijn van Gods geslacht.
Voorzeker, de onsterfelijkheid, welke aan gene zijde des grafs is weggelegd,
kunnen wij noch geven noch nemen. Maar wij, stervelingen, kunnen getuigenis
afleggen voor den dichter, die hetgeen in ons gemoed het hoogste, het heiligste is,
zoo heeft weten voor te stellen, dat wij in bevallige omtrekken en in treffende beelden
onze eigene gewaarwording terugvinden, en zoodra een geheel geslacht met ons
dat besef deelt, dan is die eenparigheid des gevoels een waarborg voor zijne
duurzaamheid. Wij kunnen getuigenis afleggen voor den dichter, die het wel en wee
van onzen tijd en van onze natie heeft begrepen, die hare eigenaardigheden, hare
beginselen, hare verwachtingen, hare zwakheden in woorden
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heeft gebragt, welke wij niet uitgevonden hebben, maar welke ons zoo eigen zijn,
dat wij ze als onze beste herkennen: en zoodra eene geheele natie met die getuigenis
instemt, dan uit zij den wensch, dat, moge het tijdvak, dat zij beleeft, door den stroom
der omwentelingen eenmaal alleen voor de herinnering bestaan; moge zij zelve te
eeniger tijde onder andere namen en andere staatsvormen onkennelijk worden en
tot de volken der oudheid overgegaan zijn, dat toch de herinnering van wat zij was
en wat zij wilde in de gezangen van haren dichter blijve leven. En - dit is de krans
der onsterfelijkheid, welke wij op de grafzerk van Tollens nederleggen.
Muze des lieds, die de onsterflijken huldigt,
Sier met uw lauwer het graf van uw zoon.

(Na de onthulling.)
Muze des lieds, zinnebeeldige voorstelling van die harmonie tusschen gevoel en
verbeelding, welke de Grieksche oudheid op eene onovertroffen wijze heeft
verwezenlijkt, ook U heeft de dichter, dien wij vieren, meermalen aangeroepen,
zonder voor uwe uitheemsche herkomst terug te deinzen. Al waren niet door
overlevering en opvoeding uwe beste scheppingen in den kring van onze
voorstellingen overgegaan, hij zou in u dien plegtigen eenvoud hebben geëerbiedigd,
welke het passendste kleed blijft, waarin zich het ideaal van het schoone en goede
vertoont. Hier ontsteekt geen zuiderzon de hartstogten in gloed; hier klatert geen
bergstroom van de rotsen; hier kookt niet de bodem onder onzen voet; hier klieven
geen bliksems de onbewolkte lucht; hier dreigen geen gevaarten op gevaarten den
hemel. Eene Hollandsche kalme natuur omgeeft het graf van Hollands kalmen
dichter. Maar die natuur spreekt tot ons hart en geeft toon aan ons bloed en schept
beelden voor onze fantasie, zooals voor de zijne. Het is onmogelijk in deze dreven
rond te dolen, zonder dat ons gevoel zichzelf welkom heet, in menigen welluidenden
afgeronden vers-
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regel van Tollens; het is onmogelijk gindsche naald, gedenkteeken van ons roemrijk
verleden, te aanschouwen, zonder het te gevoelen en te zeggen, dat ons
Neêrlandsch bloed door de aderen vloeit; het is onmogelijk bij Hofwijck aan Huygens,
bij Ockenburg aan Westerbaen te denken, zonder dat onze borst kloppen zou voor
den zanger, die onzen volkszin nog nader ligt, voor Tollens. Hoe vaak zal in zulke
stemming de voet des wandelaars, onze voet, het graf zoeken des dichters, die hier
gezongen heeft, die hier gestorven is! Hoe vaak zal de naneef herwaarts zijne
schreden rigten, om in eerbiedig nadenken de onsterfelijkheid van Tollens te
vermelden en de daad te zegenen, die wij heden hebben verrigt!
Maar van nu aan komt onze dank U toe, gij allen, die door uwe bijdragen, door
uwe aanmoediging, door uwe belangstelling tot deze plegtigheid hebt medegewerkt.
U vooral, kunstbroeders van Tollens, Withuys, Van den Bergh en Van Zeggelen,
die het oude spreekwoord hebt beschaamd, dat de dichter den dichter benijdt; en
die het geheim van uwen invloed op vereenigingen, aan volksbeschaving, poëzij
en welsprekendheid toegewijd, hebt laten gelden om de verwezenlijking van uw
eigen denkbeeld, een waardig gedenkteeken op het graf van Tollens, mogelijk te
maken. Ontvangt voor die daad van liefde de betuiging van de sympathie der natie!
U vooral komt zij toe, voortreffelijke kunstenaar! die, schoon op vreemden bodem
geboren, in uw meesterlijke voorstelling, zoo ernstig en innig, hebt weten uit te
drukken, wat onze natie voor Tollens zal blijven gevoelen. Wij heeten u, Lacomblé!
welkom onder ons met uwen beitel en uw kunsttalent, welkom als eenen landgenoot.
Mogen strijdige belangen de oude Nederlanden in tweeën hebben gesplitst, één is
onze stam gebleven op het gebied van poëzij en schoone kunsten. Draag door
talrijke proeven, zoo gelukkig als deze, bij tot dien roem, die ons door ons
voorgeslacht als een gemeenschappelijk erfgoed en als eene gemeenschappelijke
verpligting is achtergelaten, en verbind uwen naam aan hetgeen in Nederland
onsterfelijk is.
Gemeente van Rijswijk! Gij hebt Tollens in zijnen ouderdom gekoesterd; gij hebt
den avond van zijn' dag door Uwe liefde en uwen eerbied opgeluisterd; gij hebt met
diepen rouw zijne lijk-
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baar als die eens vaders gevolgd. Aan u komt om die reden de eere toe zijn
gedenkteeken te bewaren, zooals gij het zijn stof doet. De Commissie heeft hare
taak volbragt en zij geeft haren arbeid met vertrouwen in Uwe handen over.
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De concept-archiefwet.
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De concept-archiefwet. (1853.)
Het was bij overlevering wel bekend, dat Bakhuizen van den Brink, na zijne
aanstelling bij het Rijksarchief gedacht had over het voorstellen eener wet voor de
Nederlandsche archieven, die de belangen dezer kostbare depots nog beter zou
beschermen dan eene regeling, zooals die van het bekende reglement van 1856
alleen zou kunnen doen. Victor de Stuers heeft zelfs, naar wel beweerd is, naar dit
merkwaardige document vruchteloos doen zoeken in de archieven van het
Departement. Onlangs echter is het gezochte stuk te voorschijn gekomen uit de
papieren van Bakhuizen van den Brink, die het dus, naar het schijnt, nog niet officieel
aan den Minister zal hebben toegezonden. Wij verheugen ons, dat wij het voor de
geschiedenis van ons archiefwezen zoo belangrijke document hier kunnen afdrukken;
enkele woorden van toelichting zijn daarbij gewenscht.
Over de geschiedenis van het ontwerp blijkt niets met eenige zekerheid. De heer
Van Riemsdijk was van meening, dat het stuk wellicht zou dagteekenen van 1857
of 1858, omdat uit de gedachten wisseling tusschen de Regeering en de Tweede
Kamer over de staatsbegrootingen van 1858 en 1859 bleek, dat de Regeering toen
de indiening eener wet op het archiefwezen overwoog, waarin inderdaad twee
onderwerpen, die in dit ontwerp geregeld worden, zouden worden behandeld: de
bevoegdheid der rijksarchivarissen tot het afgeven van authentieke afschriften en
1)
het recht van den Staat op de oude provinciale archieven . Met den heer Van
Riemsdijk gelooven wij, dat de Regeering toen het oog heeft gehad op het hierbij
uitgegeven ontwerp. Maar het is toch mogelijk, dat dit ontwerp niet eerst toen is
2)
opgesteld: het kan ouder zijn. En wij meenen dit ook te mogen aannemen .

1)
2)

Hubrecht, Onderwijswetten. V 2 p. 239 vlg.
Een terminius a quo hebben wij in art. 41 en 45 van het ontwerp, waarin verwezen wordt naar
de Gemeentewet van 1851.
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Tot staving van dit vermoeden kunnen wij ons beroepen op eene anekdote, aan
een onzer indertijd mondeling medegedeeld door wijlen den bibliothecaris der
Koninklijke bibliotheek, Dr. Campbell, die zeide ze van zijn vriend Bakhuizen van
den Brink zelven vernomen te hebben. Volgens dit verhaal (dat ons voorkomt
volkomen betrouwbaar te zijn) zou Bakhuizen van den Brink in opdracht van den
Minister Thorbecke een ontwerp voor de wettelijke regeling van het Nederlandsche
archiefwezen hebben opgesteld; het stuk zou Thorbecke wel behaagd hebben en
hij zou aan den opsteller beloofd hebben het in te dienen. Doch voordat het zoovèr
kwam, viel het ministerie Thorbecke. Gelukkig bleek echter ook Thorbecke's opvolger
aan het Ministerie van Binnenlandsche Zaken bereid, het hem opnieuw door
Bakhuizen van den Brink voorgedragen ontwerp bij de Staten-Generaal in te dienen;
doch hij stelde daarbij ééne voorwaarde: Thorbecke moest beloven, het ontwerp
eventueel in de Tweede Kamer te zullen steunen. Vol vreugde snelde Bakhuizen
van den Brink naar Thorbecke, van wiens steun hij immers zeker meende te zijn.
Doch hij vond zich teleurgesteld: Thorbecke bleek niet bereid, een door de nieuwe
regeering voor te dragen wetsontwerp te ondersteunen. Bakhuizen van den Brink
stond verslagen: zoo iets begreep hij niet.
De Minister, die het noodlottige beding gesteld heeft, zal zeker Van Reenen
geweest zijn, die in 1853 optrad. En de dateering van het ontwerp schijnt dus nu
met voldoende nauwkeurigheid bepaald te zijn: het zal opgemaakt zijn in den tijd,
dat Bakhuizen van den Brink, na het overlijden van den rijksarchivaris De Jonge,
met het waarnemen van diens betrekking belast was, - een interim, dat eindigde
1)
met zijne benoeming tot De Jonge's opvolger op 20 Januari 1854 ; in 1854 en in
1857/58 zal er van de indiening van het ontwerp sprake zijn geweest. De anekdote
schijnt ons ook in een ander opzicht belangrijk: het bericht, dat Thorbecke zijne
goedkeuring aan het werk zou hebben gehecht, schijnt ons van bijzonder belang.
Nog ééne belangrijke bijzonderheid over de wording van het ontwerp kunnen wij
mededeelen. Het handschrift is van de hand van Van den Brink's vriend, den
beroemden advokaat (later Minister van Binnenlandsche Zaken) Mr. J. Kappeyne
van de Coppello, terwijl de met potlood daarbij aangebrachte kantteekeningen
(hierachter in de noten opgenomen) gesteld zijn door Bakhuizen van den Brink
zelven. Het ontwerp beantwoordde dus niet in alle bijzonder heden aan de
denkbeelden van Bakhuizen van den Brink, maar met de hoofdtrekken is dit stellig

1)

Hubrecht, l.c. V 2 p. 194.
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wel het geval. Zonder twijfel is Bakhuizen van den Brink, niemand anders, de
eigenlijke vader van het ontwerp: niemand toch dan hij zou toen zóó heldere
denkbeelden over de orga nisatie van het Nederlandsche archiefwezen hebben
kunnen uiten, - denkbeelden bovendien, getuigend van een zeldzaam verlichten
geest, die zijn tijd in vele opzichten vooruit was. Want met eerbiedige bewondering
verdient het geconstateerd te worden, dat, terwijl de Nederlandsche archivarissen
in de laatste jaren, na langdurig gemeenschappelijk overleg, over verschillende
punten tot klaarheid zijn gekomen, de geniale Bakhuizen van den Brink reeds voor
meer dan eene halve eeuw, - in een tijd toen niemand eigenlijk over dergelijke zaken
dacht, - geheel alleen met betrekking tot verscheidene zaken gekomen blijkt te zijn
tot geheel dezelfde conclusies, die de Archivarissen-vereeniging, onbekend met
het werk van den vroegeren Rijks-archivaris, als iets geheel nieuws opnam in het
wetsontwerp, dat zij voor een paar jaar aan den Minister toezond. Wij hebben het
oog op de bepaling van art. 28, dat de provinciale archieven onderdeelen zijn van
het Rijksarchief, - op de daarmede verband houdende, in art. 52 vastgestelde
scheiding tusschen wetenschappelijk beheerde en niet-wetenschappelijk beheerde
archiefdepôts, - op de door art. 53 voorgeschreven aanstelling der
gemeente-archivarissen door den gemeenteraad, - op de bepalingen der artt. 15,
32 en 49 over de bevoegdheid der archivarissen tot het opmaken van authentieke
akten, - en vooral op de bepalingen van art. 12 (22 en 40) en 52, waarbij reeds het
door de Archivarissen-vereeniging verdedigde en op haar voorstel door den Minister
vastgestelde beginsel, dat de archiefdepôts opbouwt op den grondslag van den
overgang der rechten en functiën, wordt aangenomen, - terwijl ook art. 52 een logisch
uitvloeisel is van het eveneens door de vereeniging aangenomen beginsel, dat een
archief een organisch geheel is. Zoo verhoogt dus de kennisneming van Bakhuizen
van den Brink's ontwerp zoo mogelijk nog onze ingenomenheid met en onze
bewondering voor den buitengewonen man.
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Ontwerp van wet, houdende regeling van het openbaar archiefwezen.
Wij Willem III, bij de gratie Gods Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau,
Groothertog van Luxemburg enz., enz., enz.
Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut!
Doen te weten:
Alzoo wij in overweging genomen hebben de noodzakelijkheid om het openbaar
archiefwezen in Nederland te brengen op vasten voet en ook op dat stuk wettelijke
voorzieningen vast te stellen.
Zoo is het, dat wij, den Raad van State gehoord en met gemeen overleg der
Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk wij goedvinden en
verstaan bij deze:

Eerste titel.
Van openbare archieven.
Art. 1. Door openbare archieven verstaat deze wet de algemeene rijksarchieven,
de provinciale-, gemeentelijke- en waterschaps-archieven en de archieven der
bijzondere Hooge kollegiën van staat.
Art. 2. Stukken tot de openbare archieven behoorende zijn buiten den handel, voor
zooverre zij niet krachtens de bepalingen dezer wet als wettig in den handel gebragt
worden beschouwd.
Art. 3. De openbare archieven bestaan uit stukken, die er toe behooren uit hunnen
aard, en stukken, die er toe behooren door bestemming.
De laatsten worden ten aanzien van derden niet als buiten den handel beschouwd,
dan in geval zij zijn voorzien van een door Ons te bepalen merkteeken.
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Art. 4. Onder stukken, tot de openbare archieven behoorende door bestemming,
worden mede begrepen de zoodanigen die, na oorspronkelijk tot de openbare
archieven te hebben behoord, doch wettig in den handel te zijn gebragt, weder in
de openbare archieven teruggekeerd en van het in het vorig artikel bedoelde
merkteeken voorzien zijn.
Art. 5. Stukken, tot de openbare archieven behoorende, kunnen niet in den handel
worden gebragt dan volgens de voorschriften deswege door Ons te geven en na
van een door Ons te bepalen merkteeken te zijn voorzien.
Art. 6. Wanneer stukken die, als tot de openbare archieven behoorende, buiten den
handel zijn, zich bevinden in de magt van bijzondere personen, wordt op die stukken
door den ambtenaar, onder wiens beheer zij behooren, beslag gelegd.
Art. 7. Dat beslag wordt gelegd bij dagvaarding voor de Arrondissements-regtbank,
houdende de gronden, waarop het steunt, en den eisch tot van waarde-verklaring
daarvan en afgifte der in beslag genomen stukken.
Art. 8. Degene, onder wien het beslag gelegd wordt, is van regtswege bewaarder
der in beslag genomen stukken, tenzij hij verkieze ze af te geven aan den
deurwaarder.
In het laatste geval maakt deze van de overneming in zijn exploit melding en
brengt voorts de overgenomen stukken ter griffie van de Arrondissements-regtbank
in bewaring.
Art. 9. Degeen, onder wien het beslag wordt gelegd, is verpligt, tijdens de
inbeslagneming het bezit der in beslag genomen stukken te erkennen of te ontkennen
en, in het laatste geval, die ontkentenis in handen van den deurwaarder met eede
te bevestigen.
Van deze erkentenis of ontkentenis en beëediging wordt in het exploit melding
gemaakt.
Art. 10. Ten opzigte van zoodanige stukken, als zich in de magt van bijzondere
1)
personen bevinden op het oogenblik van

1)

Of maatschappijen?
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de afkondiging dezer wet, blijft, gedurende vijf jaren na dit tijdstip, de bepaling van
artikel 6 dezer wet geschorst.
Gedurende dit tijdperk kunnen zoodanige stukken worden ingeleverd bij onzen
Minister van binnenlandsche zaken, ten einde van het merkteeken, in artikel 5 dezer
wet bedoeld, kosteloos te worden voorzien.
Zij worden binnen drie maanden na de inlevering, aan den inleveraar teruggegeven
en voortaan met wettig in den handel gebragte gelijkgesteld.

Tweede titel.
Van het Algemeen rijks-archief.
Art. 11. Het Algemeen rijks-archief is gevestigd te 's Gravenhage. De tijdelijke
verplaatsing daarvan naar elders kan echter, om dringende redenen, door Onzen
Minister van binnenlandsche zaken worden bevolen.
Insgelijks kan Onze Minister van binnenlandsche zaken den rijks-archivaris
magtigen, zoodanig gedeelte van het rijks-archief, als waaromtrent zulks wenschelijk
voorkomt, op eene andere plaats in bewaring te laten verblijven.
Art. 12. Behoudens de bepalingen van den volgenden titel, bestaat het Algemeen
rijks-archief uit de stukken, die hebben toebehoord aan de staatsligchamen, besturen
en

en andere instellingen, die op den 31 December 1813 waren vernietigd en waaraan
het Rijk was opgevolgd, en voorts uit alle andere stukken, op het oogenblik van de
afkondiging dezer wet in het rijksarchief bewaard wordende of later daarin neder te
leggen.
Art. 13. Het beheer over het Algemeen rijks-archief wordt, onder het opzigt van
Onzen Minister van binnenlandsche zaken, gevoerd door den rijks-archivaris of
diens plaatsvervanger.
1)

Art. 14. De rijks-archivaris is belast met het oppertoezigt over alle openbare
niet-administratieve archieven.
Art. 15. De stukken, door den rijks-archivaris opgemaakt binnen den kring der
bemoeijenissen, hem aangewezen bij deze

1)

Oppertoezigt.
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of andere wetten, de door Ons ter harer uitvoering te maken bepalingen of zijne
instructie, bezitten de kracht van authentieke acten.
Art. 16. De rijks-archivaris maakt, op den eed bij den aanvang zijner bediening
gedaan, proces-verbaal op van zijne bevinding ten opzigte der aan zijn beheer of
1)
toezigt onderworpen archieven en der dienaangaande ter zijner kennis gekomen
overtredingen.
Art. 17. De rijks-archivaris dient jaarlijks aan Ons in een verslag betrekkelijk den
1)
toestand der onder zijn beheer of toezigt geplaatste archieven.
Dit verslag wordt door Ons medegedeeld aan de beide Kamers der
Staten-Generaal.
Art. 18. De rijks-archivaris en zijne plaatsvervangers, zoo die er zijn, worden door
Ons benoemd en ontslagen.
Hunne jaarwedden worden door Ons bepaald.
Zij aanvaarden hunne betrekking door het afleggen, in handen van Onzen Minister
van binnenlandsche zaken, van een door Ons voor te schrijven eed.
Art. 19. De verdere beambten van het rijks-archief worden aangesteld en ontslagen
en hunne bezoldigingen geregeld door Onzen Minister van binnenlandsche zaken.
Art. 20. Door Onzen Minister van binnenlandsche zaken worden, zooveel noodig
in overleg met de hoofden der andere betrokken Departementen van algemeen
2)
bestuur , vastgesteld:
de instructiën voor den rijks-archivaris en verdere beambten van het rijksarchief;
de belooningen, die de beambten van het rijksarchief zullen mogen vorderen
wegens de diensten, door hen anders dan in het openbaar belang te verrigten;
3)
de voorwaarden , waaronder, behalve in het openbaar belang, van het rijksarchief,
als zijnde eene verzameling voorname-

1)
1)
2)
3)

Toezigt.
Toezigt.
In overleg met de overige leden van den Ministerraad (?).
N.B.
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lijk mede tot bevordering van wetenschappelijke nasporingen bestemd, gebruik zal
kunnen worden gemaakt.
Art. 21. De kosten van het rijksarchief worden door het rijk gedragen.

Derde titel.
Van de provinciaal-archieven.
Art. 22. Het provinciaal-archief bestaat uit de stukken, die hebben toebehoord aan
sten

de staatsligchamen, besturen en andere instellingen, die op den 31
December
1)
1813 waren vernietigd en waaraan de provincie was opgevolgd, en voorts uit alle
andere stukken, op het oogenblik van de afkondiging dezer wet in het archief of ter
griffie der provincie bewaard wordende of later aldaar neder te leggen.
Art. 23. Het provinciaal-archief is tweeledig: administratief of geschiedkundig.
Art. 24. Het administratief provinciaal archief bestaat uit de stukken, in de provincie
Limburg sedert de invoering der Grondwet van 1815, en in de andere provinciën
sedert de invoering der Grondwet van 1814, die niet als van bloot geschiedkundig
belang kunnen worden beschouwd.
Art. 25. De eerste schifting tusschen de stukken van administratief en van
geschiedkundig belang wordt voltooid binnen vijf jaren na de afkondiging dezer wet.
De stukken der laatste soort worden op last van Gedeputeerde Staten met het
geschiedkundig provinciaal archief vereenigd.
In het vervolg geschiedt dergelijke schifting, zoo vaak Gedeputeerde Staten het
bevelen.
Art. 26. Het administratief archief der provincie behoort aan de provinciale griffie.
Art. 27. Het geschiedkundig archief der provincie bestaat uit de provinciale archieven,
die geen deel uitmaken van het administratief archief.

1)

N.B.
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Op dezen regel wordt eene uitzondering toegelaten ten behoeve van stukken, die
op het oogenblik van de afkondiging dezer wet in de provinciale archieven bewaard
sten

worden, doch sedert den 1
Januarij 1814 uit de fondsen der provincie zijn
aangekocht.
Ten opzigte van deze stukken kan de provincie van de bepaling van artikel 10
1)
dezer wet gebruik maken; en zij zullen in dat geval als haar bijzonder eigendom
en niet meer tot de openbare archieven behoorende worden aangemerkt.
Art. 28. Het geschiedkundig archief der provincie Zuid-Holland is plaatselijk en
onmiddellijk met het rijksarchief vereenigd.
1)
De geschiedkundige archieven in de overige provinciën zijn onderdeelen van
2)
het rijksarchief, doch gevestigd in de hoofdplaats der provincie .
De tijdelijke verplaatsing daarvan naar elders kan echter om dringende redenen
door Onzen Commissaris in de provincie worden bevolen.
Art. 29. In elke provincie, behalve in de provincie Zuid-Holland, waarin zijne
werkzaamheden door den rijksarchivaris worden verrigt, is een provinciale archivaris.
Art. 30. Het beheer over de geschiedkundige provinciale archieven wordt, onder
toezigt van den rijksarchivaris, door de provinciale archivarissen gevoerd.
Art. 31. De provinciale archivaris is belast met het toezigt over alle openbare,
niet-administratieve archieven in de provincie.
Art. 32. De stukken, door den provincialen archivaris opgemaakt binnen den kring
der bemoeijenissen, hem aangewezen bij deze of andere wetten, de door Ons ter
harer uitvoering te maken bepalingen of zijne instructie, bezitten de kracht van
authentieke acten.
Art. 33. De provinciale archivaris maakt, op den eed bij den aanvang zijner bediening
gedaan, proces-verbaal op van zijne

1)
1)
2)

N.B.
N.B.
Waar de zetel van het gouvernement is (Haarlem, niet Amsterdam).
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bevinding ten opzigte der aan zijn beheer of toezigt onderworpen archieven en de
dienaangaande ter zijner kennis gekomen overtredingen.
Art. 34. De provinciale archivaris dient jaarlijks aan den rijksarchivaris in een verslag
betrekkelijk den toestand der onder zijn beheer of toezigt geplaatste archieven.
Hij zendt een dubbel van dit verslag in bij Gedeputeerde Staten.
Art. 35. De provinciale archivarissen gehoorzamen de bevelen van den
1)
rijksarchivaris betrekkelijk de verdeeling der geschiedkundige archieven tusschen
het rijksarchief en de verschillende geschiedkundige provinciale archieven en
tusschen deze onderling.
Art. 36. De provinciale archivarissen worden door Ons benoemd en ontslagen.
Hunne jaarwedden worden door Ons bepaald.
Zij aanvaarden hunne betrekking door het afleggen, in handen van Onzen
Commissaris in de provincie, van een door Ons voor te schrijven eed.
Art. 37. De verdere beambten van het geschiedkundig provinciaal archief worden
aangesteld en ontslagen en hunne bezoldigingen geregeld door Gedeputeerde
Staten, behoudens goedkeuring door Onzen Minister van binnenlandsche zaken.
Art. 38. Behoudens goedkeuring door Onzen Minister van binnenlandsche zaken
worden door Gedeputeerde Staten vastgesteld:
de instructiën voor den provincialen archivaris en verdere beambten van het
2)
geschiedkundig provinciaal archief ;
de belooningen, die de beambten van het geschiedkundig provinciaal archief
zullen mogen vorderen wegens de diensten, door hen anders dan in het openbaar
belang te verrigten;
de voorwaarden, waaronder, behalve in het openbaar belang,

1)
2)

N.B.
Dit vooral niet! De instructie voor den provincialen archivaris wordt door Onzen Minister van
binnenlandsche zaken, na daarop Gedeputeerde Staten der betrokken provincie te hebben
gehoord, vastgesteld.
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1)

van het geschiedkundig provinciaal archief gebruik zal kunnen worden gemaakt .
Deze voorwaarden zullen zijn ingerigt volgens de grondslagen, aangenomen voor
het rijksarchief.
Art. 39. De kosten der geschiedkundige provinciale archieven worden gedragen
door het Rijk.

Vierde titel.
Van de gemeente-archieven.
Art. 40. Het gemeente-archief bestaat uit de stukken, die hebben toebehoord aan
sten

de staatsligchamen, besturen en andere instellingen, die op den 31
December
1813 waren vernietigd en waaraan de gemeente was opgevolgd, en voorts uit alle
andere stukken, op het oogenblik van de afkondiging dezer wet in het archief of ter
secretarie der gemeente bewaard wordende of later aldaar neder te leggen.
Art. 41. Ingeval van vereeniging of splitsing van gemeenten worden, na verhoor van
den provincialen archivaris of, in de provincie Zuidholland, van den rijksarchivaris,
in de wijze en voorwaarden, bedoeld in artikel 129 der Gemeentewet, de noodige
voorzieningen nopens de archieven der te vereenigen of te splitsen gemeenten
door Gedeputeerde Staten opgenomen.
Art. 42. Het gemeente-archief is tweeledig: administratief of geschiedkundig.
Art. 43. Het administratief gemeente-archief bestaat uit de stukken, die niet als van
bloot geschiedkundig belang kunnen worden beschouwd.
Art. 44. De eerste schifting tusschen de stukken van administratief en van
geschiedkundig belang wordt voltooid binnen vijf jaren na de afkondiging dezer
2)
wet .
De stukken der laatste soort worden op last van Burgemeester

1)
2)

Ook dit niet!
Deze schifting geschiedt door den provincialen archivaris, bijgestaan door eene commissie
uit den gemeenteraad.
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en Wethouders overgebragt ter plaatse, waar het geschiedkundig gemeente-archief
wordt bewaard.
In het vervolg geschiedt dergelijke schifting om de vijfentwintig jaren.
Art. 45. Het administratief gemeente-archief wordt beheerd overeenkomstig de
bepaling van artikel 103 der Gemeentewet.
Art. 46. Het geschiedkundig gemeente-archief bestaat uit de gemeente-archieven,
die geen deel uitmaken van het administratief gemeente-archief.
Art. 47. De gemeenteraad beslist, of het geschiedkundig gemeente-archief met het
geschiedkundig provinciaal archief of, in de provincie Zuidholland, met het rijksarchief
zal worden vereenigd.
In geval die vereeniging heeft plaats gehad, kan daarop later niet worden
teruggekomen.
In geval die vereeniging niet heeft plaats gehad, gelden de volgende bepalingen
van dezen titel.
Art 48. Het geschiedkundig gemeente-archief is gevestigd in de gemeente, doch
1)
kan, om dringende redenen, op last van Burgemeester en Wethouders tijdelijk
worden verplaatst.
2)
Het beheer daarover wordt, behoudens het toezigt van den provincialen en den
rijksarchivaris, door den gemeente-archivaris gevoerd.
Art. 49. De stukken, door den gemeente-archivaris opgemaakt binnen den kring der
bemoeijenissen, hem aangewezen bij deze of andere wetten, de door Ons ter harer
uitvoering te maken bepalingen of de uit kracht daarvan te maken plaatselijke
verordeningen, bezitten de kracht van authentieke acten.
Art. 50. De gemeente-archivaris maakt, op den eed bij den aanvang zijner bediening
3)
gedaan , proces-verbaal op van zijne

1)
2)
3)

Den gemeenteraad.
N.B.
Aan den gemeenteraad?
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bevinding ten opzigte der aan zijn beheer onderworpen archieven en der
dienaangaande ter zijner kennis gekomen overtredingen.
Art. 51. De gemeente-archivaris dient jaarlijks aan Burgemeester en Wethouders
in een verslag betrekkelijk den toestand der onder zijn beheer geplaatste archieven.
Hij zendt een dubbel van dit verslag aan den provincialen-archivaris of, in de
provincie Zuid-Holland, aan den rijksarchivaris.
Art. 52. Indien het blijkt, dat in het geschiedkundig archief eener gemeente zich
bevinden stukken, die uit hunnen aard behooren te worden bewaard in het Algemeen
rijks-archief of een der geschiedkundige provinciale archieven of het geschiedkundig
archief eener andere gemeente, of indien het blijkt, dat in het Algemeen rijks-archief
of in een der geschiedkundige provinciale archieven zich bevinden stukken, die uit
hunnen aard behooren te worden bewaard in het geschiedkundig archief eener
gemeente, geeft de rijks-archivaris hiervan kennis aan den gemeente-archivaris en
deze aan Burgemeester en Wethouders.
In geval Burgemeester en Wethouders in het gevoelen van den rijks-archivaris
berusten, magtigen zij den gemeente-archivaris tot de afgifte of tot de overneming
der bedoelde stukken.
In geval Burgemeester en Wethouders in het gevoelen van den rijks-archivaris
1)
niet berusten, onderwerpen zij de zaak aan de beslissing van Gedeputeerde Staten .
Art. 53. De gemeente-archivaris wordt door den gemeenteraad benoemd en
ontslagen.
Zijne jaarwedde, zoo hij eene jaarwedde geniet, wordt door den gemeenteraad
bepaald.
Hij aanvaardt zijne betrekking door het afleggen, in handen van den Burgemeester,
van een door Ons voor te schrijven eed.
Art. 54. Bij plaatselijke verordening worden vastgesteld:
2)
de instructiën voor den gemeente-archivaris en verdere beambten , zoo die er
zijn, van het geschiedkundig gemeentearchief;

1)
2)

Onder hooger beroep.
N.B.
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de belooningen, die de beambten van het geschiedkundig gemeente-archief zullen
mogen vorderen wegens de diensten, door hen, anders dan in het openbaar belang,
te verrigten;
1)
de voorwaarden, waaronder, behalve in het openbaar belang , van het
geschiedkundig gemeente-archief zal kunnen worden gebruik gemaakt;
2)
al wat wijders ter behoorlijke huishoudelijke regeling van het geschiedkundig
gemeente-archief wordt vereischt.
Art. 55. De kosten van het geschiedkundig gemeente-archief worden gedragen door
de gemeente.

Vijfde titel.
Van de waterschaps-archieven.
Art. 56. Door waterschaps-archieven verstaat deze wet alle zoodanige stukken, als
op het oogenblik harer afkondiging berusten of uit hunnen aard moeten berusten
den

onder de kollegiën, bedoeld in artikel 1 der wet van den 9 October 1841,
betrekkelijk de regtsmagt der hooge en andere heemraadschappen, dijk- en
polderbesturen enz. (Staatsblad no. 42), of de kollegiën en besturen, aan de
voornoemden ondergeschikt, en voorts alle zoodanige stukken als later in het archief
derzelven zullen worden nedergelegd.
Art. 57. De waterschaps-archieven zijn tweeledig: administratief en geschiedkundig.
Art. 58. De waterschaps-archieven zijn administratief, zoolang zij met opzigt tot het
3)
waterschap niet zijn geworden van bloot geschiedkundig belang .
Art 59. De eerste schifting tusschen de stukken van administratief en van
geschiedkundig belang wordt voltooid binnen vijf jaren na de afkondiging dezer wet,
en voorts om de vijf en twintig jaren herhaald.
Art. 60. De administratieve waterschaps-archieven blijven

1)
2)
3)

N.B.
Hoe indien de archieven blijkbaar gedeterioreerd worden?
En wier verblijf als zoodanig bij het collegie in het belang van de dienst niet noodzakelijk is.
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volgens de voorschriften, deswege in de reglementen van het waterschap te geven,
onder beheer van het waterschaps-bestuur.
Art. 61. De geschiedkundige waterschaps-archieven worden, op last van
Gedeputeerde Staten, overgebragt in Zuidholland in het rijks-archief en in de overige
provinciën in het geschiedkundig archief der provincie.
Indien het waterschap in meer dan ééne provincie ligt, wordt de last, na verhoor
van de Gedeputeerde Staten dier verschillende provinciën, verstrekt door Onzen
Minister van binnenlandsche zaken.

Zesde titel.
Van marke-genootschappen.
Art. 62. De archieven, althans tot de invoering der fransche wetgeving hier te lande,
der marke-genootschappen, zoowel der sedert dat tijdstip ontbondene als der thans
nog bestaande, worden, zooveel doenlijk, overgebragt in het geschiedkundig archief
der provincie, waarin de marke geheel of voor het grootste deel ligt.
Art. 63. De provinciale archivaris maakt deswege met de tegenwoordige houders
dier stukken de noodige schikkingen, die echter de goedkeuring van Gedeputeerde
Staten behoeven.
Art. 64. Voor zooverre binnen drie jaren na de afkondiging dezer wet geene
zoodanige schikkingen zijn tot stand gekomen, wordt dit punt nader door Ons
1)
geregeld .

Zevende titel.
Van de archieven der bijzondere Hooge kollegiën van staat.
Art. 65. Door bijzondere Hooge kollegiën van staat verstaat deze wet:
de beide Kamers der Staten-generaal;
den Raad van state;
de Departementen van algemeen bestuur;
de Algemeene rekenkamer;
het Munt-kollegie.

1)

N.B.
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Art. 66. Het beheer harer archieven wordt door ieder der beide Kamers der
Staten-generaal als huishoudelijke zaak geregeld.
Art. 67. Het beheer der archieven van den Raad van state wordt door Ons geregeld.
Art. 68. De archieven der overige Hooge kollegiën van staat zijn tweeledig:
administratief en geschiedkundig.
1)
Het administratief blijft onder het beheer van het kollegie; het geschiedkundig
2)
archief wordt, op last van het hoofd van het kollegie, in het Algemeen rijks-archief
overgebragt.
Door administratief worden verstaan zoodanige stukken, wier verblijf aan het
3)
departement of kollegie in het belang der dienst noodzakelijk is .
Art. 69. De eerste schifting tusschen de stukken van administratief en van
geschiedkundig belang wordt voltooid binnen vijf jaren na de afkondiging dezer wet.
In het vervolg geschiedt dergelijke schifting, zoo vaak het hoofd van het betrokken
kollegie het beveelt.

Slotbepaling.
Art. 70. Deze wet verbindt op het oogenblik harer afkondiging.
Lasten en bevelen, dat enz.

1)
2)
3)

Wat is administratief? Zie art. 58.
N.B.
Deze alinea is later bijgeschreven, vermoedelijk naar aanleiding van de vraag in noot 1. (U.)
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Voorlezingen over de nieuwere wijsbegeerte.
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Voorlezingen over de nieuwere wijsbegeerte. (1843.)
1)

Uit Fruin's biographie van Bakhuizen van den Brink is het welbekend, hoe de jong
gepromoveerde in het voorjaar van 1843 te Leiden voorlezingen gehouden heeft
over philosophie. De bedoeling hiermee was, zich kandidaat te stellen voor den
door prof. Nieuwenhuis ontruimden leerstoel der wijsbegeerte, waarvoor Bake zijn
genialen leerling bestemde. Fruin verhaalt, hoe de eerste voordracht, door hem
bijgewoond, hem weinig boeide, en hoe, blijkens het getuigenis van den
Studenten-almanak, de voordrachten in de studenten wereld over het geheel meer
officieele bewondering dan werkelijke belangstelling vonden. ‘De genomen proef’ zegt Fruin - ‘was geheel mislukt. Het was geenszins gebleken, dat voor de studenten,
gelijk zij waren, Bakhuizen de aangewezen hoogleeraar in de wijsbegeerte was.
Eer het tegendeel’. Indien Fruin het Feit, dat Van den Brink niet benoemd werd, aan
de uitkomst dezer proef heeft willen toeschrijven, is er reden om aan te nemen, dat
2)
de schrijver zelf daarover anders geoordeeld heeft. In zijne Briefwisseling toch
verhaalt Van den Brink ter loops, dat hij aarzelt prof. Ahrens te Brussel te bezoeken,
omdat deze zich wel zou herinneren, dat Van den Brink eenmaal zijn mededinger
was geweest naar het Leidsche professoraat in de philosophie. Later, als Stuffken
de eenmaal door Van den Brink begeerde katheder bestegen heeft, haast Geel
3)
zich, ook dit aan den balling te berichten . En in een zeer vertrouwelijken brief van
Van den Brink aan zijne verloofde, dien wij het voorrecht hadden van zijnen zoon
ter inzage te ontvangen, verhaalt de schrijver het volgende: ‘La chaire de la
philosophie à l'université de Leide était vaquante; les voeux de mes précepteurs,
de l'université presque entière m'y appelaient. J'aurais obtenu cette place, malgré
les menées d'un parti réactionnaire, qui se manifestait chaque jour d'avantage et
que je considérais comme préjudiciable à la vraie science, au bien-être de ma

1)
2)
3)

Verspreide Geschriften, IX p. 445.
Briefwisseling, p. 264 (4 Oct. 1847).
Briefwisseling, p. 196.
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patrie et à ses traditions glorieuses. Je n'ai cessé de la combattre. Malgré cela je
l'aurais emporté.’ Eene overlevering noemt Luzac als een der voornaamste bestrijders
van Van den Brink's candidatuur, en het is dan ook zeker, dat hij niet voor den
leerstoel voorgedragen is.
Op plannen, om de candidatuur ernstig te doen gelden, wijst intusschen het feit,
dat met den druk der lezingen aanstonds een aanvang is gemaakt. De overlevering
verhaalt, dat het ditmaal niet de achteloosheid van den schrijver geweest is, maar
alleen het onverwachte faillissement van den uitgever, die de publicatie verhinderd
heeft. Deze voorstelling is onjuist, zooals blijkt uit enkele stukken, door Van den
Brink's zoon te onzer beschikking gesteld. Johannes Müller was het, die de uitgave
zou ondernemen, blijkbaar spoedig nadat de lezingen gehouden waren; maar hij
kon de copie niet gemakkelijk uit Van den Brink's handen krijgen, daar deze er
en

aanteekeningen aan wilde toevoegen. Den 16 Augustus 1843 schreef Müller hem:
‘Is er geene mogelijkheid om met den druk uwer voorlezingen te kunnen voortgaan?
De vertraging hangt toch maar van zaaken af, die geenszins hoofdzaaken zijn, en
daarom moeten deze dan toch geene hinderpalen kunnen worden, die het beoogde
doel ten laatste dwarsboomen. Zend mij toch heden nog het vervolg en laat toch
op de andere stukken niet meer wachten’. Opmerking verdient het, dat Müller, die
met Van den Brink bevriend was (hij noemt hem: WelEdele Heer en Vriend), hier
van het beoogde doel gewaagt. Heel veel werkten zijne aansporingen wel niet uit,
maar toch iets. In een brief van 27 September 1843 schreef hij aan Van den Brink:
‘Gisteren heeft v.d.S. blad 2 gecorrigeerd. Er was te veel in, om het zoo aan U te
durven zenden; denkelijk ontvangt U echter heden of morgen een gezuiverde proef.
Met blad 2 eindigen Uwe aanmerkingen nog niet, ik meen dat er een paar in blad
3 komen. Maar zou ik nu niet de tweede Voorlezing kunnen bekomen? Het was zoo
goed, dat het werkje spoedig het licht zag, en dit kan U immers zoo moeijelijk niet
vallen’. Bedenkt men, dat dit briefje van 27 September is en dat spoedig daarna, in
October, Van den Brink genoopt was naar het buitenland te vluchten, dan is het
zeer verklaarbaar, dat van de uitgave verder niets gekomen is.
Deze zelfde briefjes verklaren tevens, hoe het komt, dat aan het handschrift der
voorlezingen, die berusten in het Potgieter-archief ter Amsterdamsche bibliotheek,
1)
er ééne ontbreekt. Weliswaar toch spreekt Fruin van zes voorlezingen en vindt
men ditzelfde aantal stukken ook

1)

Verspreide Geschriften, t.a.p.
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in het Potgieter-archief; maar in elk dier zes lezingen wordt gesproken van eene
voorafgaande voorlezing; er is dus eene zevende geweest, en dat moet de
inleidende, eerste lezing geweest zijn. Het handschrift hiervan had Van den Brink
reeds van aanteekeningen voorzien en aan Johannes Müller gezonden; het is
ongetwijfeld ter drukkerij gebleven, terwijl in plaats daarvan de gecorrigeerde
drukproef bij het handschrift gevoegd werd, waar Van den Brink's zoon het nog
gezien heeft. Zeker is het later bij de beschrijving der handschriften ter bibliotheek
als waardelooze misdruk weggeworpen, hetgeen wel te bejammeren is. Dat de
inleidende lezing bestaan heeft, blijkt intusschen ook uit aanteekeningen op losse
papiertjes, die nog bij het handschrift der andere lezingen liggen en aanwijzingen
over de eerste lezing bevatten. Op een dier blaadjes leest men o.a.: ‘Voor mijn
eerste oratie p. 7 van Fichte's Karakteristik. Werkzaamheid der philosophen naar
buiten. Locke's schriften over Tolerantie, Opvoeding enz. enz.; zie: Fichte Charakt.
blz. 33. Vergelijk de werkzaamheid van J.G. Fichte. Strekking van het scepticisme
volgens Hume (zie Fichte p. 102,103)’. Dan iets verder; ‘Eerste stuk mijner volgende
lezing. Ontwikkeling van Fichte's idee van het absolute. Hoe daarin het niet-Ik het
Ik stelt.’ enz. De laatstbedoelde uiteenzetting wordt werkelijk gegeven in de eerste
der zes overgebleven lezingen; hierdoor wordt derhalve bevestigd, dat er eene
inleidende, thans verloren voorlezing gehouden is en dat er in het geheel zeven zijn
geweest.
De ongunstige indruk, dien de jonge Fruin van Van den Brink's philosophische
voordrachten kreeg, was stellig geenszins algemeen. De tot oordeelen bevoegde
tijdgenooten schijnen (zooals trouwens ook de Studenten-almanak rondweg erkende)
gunstig over de Voorlezingen gedacht te hebben. Derhalve scheen het ons, toen
wij het handschrift daarvan, of althans van zes der zeven, ter Amsterdamsche
bibliotheek terugvonden, geraden te overwegen, of wellicht de door den schrijver
bedoelde uitgaaf thans nog verdiende te geschieden. Doch wij zelven durfden geheel
niet beslissen en wij wendden ons daarom tot een bevoegd beoordeelaar, tot prof.
G. Heymans te Groningen. Hij verplichtte ons met het doorzien van het manuscript
en gaf ons toen als zijn oordeel het volgende advies: ‘Mijn indruk is, dat het
manuscript weinig eigenlijk nieuws geeft, maar toch interessant is als specimen van
de wijze, waarop de toenmalige Duitsche philosophie door een man als Bakhuizen
van den Brink werd opgevat en weergegeven. Het is altijd aardig om te zien, hoe
tijdgenooten zich stellen tegenover geestesstroomingen, die voor ons historisch zijn
geworden, vooral wanneer die tijdgenooten
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mannen van beteekenis zijn. Terwijl ik dus tot een afzonderlijke uitgaaf van dit
geschrift niet zou durven adviseeren, komt het mij voor, dat het in een verzameling
van nagelaten werken niet mag ontbreken.’ Door deze mededeeling was aan onze
aarzeling een einde gemaakt; wij laten dus de zes overgebleven lezingen hierachter
volgen.
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Voorlezingen. II.
Indien mijne eigenliefde zich met eenigen uitslag mogt vleijen, dan zou ik wenschen,
dat de indruk, door mijne jongst gehouden voorlezing bij u achter gelaten, twijfel
ware geweest, twijfel aan de werkelijkheid, aan de mogelijkheid eener wijsgeerige
wetenschap. Die eisch is bescheiden, zult gij zeggen, en toch ligt daarin mijne
hoogste bedoeling opgesloten. Niet omdat, volgens het oude zeggen, twijfelen het
begin is van alle weten, ofschoon ik hoop, dat uwe twijfeling even onpartijdig tot
overtuiging als tot ontkenning moge overslaan, - maar omdat het mij gemakkelijker
zal vallen, terug te nemen wat ik vroeger scheen te geven, en af te breken wat ik
zamenstelde. Want gelijk de wiskunstenaar voor zijn betoog lijnen en vormen te
baat neemt, die gedeelten uitmaken van een ander geheel, en eerst later de figuur
herstelt, wier eigenschappen het doel zijner beschouwing waren, evenzoo zocht ik
u in andere wetenschappen hare aanrakingspunten met de wijsbegeerte aan te
wijzen, of liever de verstrooide ledematen van deze als bestanddeelen van andere
ligchamen dan haar eigen te vertoonen. Want zoo gij gezien hebt, waar philosophie
te vinden is, gij hebt niet gezien, wat zij is; en zoo gij begrepen hebt, hoe zij organisch
in andere wetenschappen voortleeft, haar zelfbestaan is ons daarom niet duidelijker
geworden. Ja, het zou eene vordering zijn, zoo uwe twijfel, omdat gij haar met andere
wetenschappen vermengd zaagt, aan hare zelfstandigheid wanhoopte, - zoo gij,
omdat zij aan den inhoud van andere wetenschappen haren vorm geeft, gene als
onwezenlijk tegen dezen oversteldet, en overtuigd, dat er geene andere wijsgeerige
kennis is dan die van de stelsels der wijsgeeren, de philosophie als één beschouwdet
met de geschiedenis der philosophie en alzoo met de uitwendige geschiedenis van
alle wetenschap.
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Op het gebied der philosophie is die bewering niet vreemd, en de eenzijdige waarheid
der stelling, dat alle wijsbegeerte eigentlijk geschiedenis der wijsbegeerte is, staat
aan schromelijke misvatting bloot. Want indien men de philosophie van de
geschiedenis der philosophie abstraheert, dan zal zij, evenals het voorwerp van
iedere geschiedenis, zich als eene verschijning voordoen, die volgens zekere wetten
van oorzaak en gevolg langs velerlei verandering een doel tegemoet gaat, dat buiten
haarzelve gelegen is. Zelfs al beschrijft men den menschelijken geest als het
voorwerp van de geschiedenis der wijsbegeerte, al leere men door nadere ontleding
van dien geest en hare krachten volstrekte wetenschap als het eindoogmerk van
dat streven kennen, dan nog zou de geest dat doel aan den keten eener ijzeren
noodzakelijkheid tegemoet gaan, en iedere voortgang van den tijd vordering van
den geest en alzoo vordering van de wijsbegeerte worden. Ieder stelsel zou op een
vroeger berusten, en de leerling reeds daarom den meester overtreffen, omdat hij
later in tijd was. Proclus zou hooger staan dan Plato, omdat hij diens verhevene
ideeën met zijn eigen Theurgie had verrijkt, en de minste Hegeliaansche papegaai
den leeraar overtreffen, omdat hij met de kennis van diens stelsel tevens
toevalligerwijze de wetenschap verkregen had, hoe het bestreden, toegepast en
naar verschillende wijzigingen was verdeeld geworden. Ja, het is niet vreemd, dat
een stelsel, hetwelk dergelijke beschouwing der geschiedenis het strengste
handhaaft, zich zelve als de eindperiode aller wijsbegeerte, als de volkomene
ontwikkeling des menschelijken geestes voorstelt. Want zoo het, van waar dan ook,
van de noodzakelijke wetten der geschiedenis kennis draagt, het staat niet in zijn
magt zich zelven te voltooijen en de geschiedenis schipbreuk te doen lijden op de
rots zijner eigene zekerheid. Doch die reeks van ongerijmdheden verdriet u als mij,
maar diezelfde ontwikkeling doet u vermoeden, waar de grondfout der redeneering
is gelegen. De geest is daarbij tot een natuurvoorwerp vernederd, dat zich naast of
tegenover andere laat stellen, dat zich los laat maken van het algemeene leven der
wereld, en welks beschrijving naar de betrekkingen des tijds eene opgave is van
koude en doode vormen, die in dit geval wijsgeerige stelsels heeten.
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Alle geschiedenis is in den grond ééne; eene geschiedenis, die haar onderwerp
afzondert en tegen het geheel der wereld en des levens overstelt, doodt daarmede
dat onderwerp, of voelt zich zelven overhoop geworpen door het herleven van dat
onderwerp, zoo dikwijls het met de onderwerpen van andere bijzondere
geschiedenissen in aanraking komt. Met andere woorden: de geschiedenis, op haar
algemeen standpunt beschouwd, is het groote tooneel, waarop het menschelijk
geslacht zijn hoogste doel tegemoet gaat. Dat doel wordt niet door de ontwikkeling
van een enkel vermogen bereikt, noch sluit de geschiedenis van eene enkele tot
de werkelijkheid overgaande aanlegde geschiedenis van den geheelen geest in
zich. Juist omdat de ontwikkeling der onderscheidene krachten onderling afwijkt,
hebben Godsdienst, Staatkunde, Kunst evenzeer hare bijzondere geschiedenis als
de Wijsbegeerte; maar die bijzondere maakt zich van de algemeene geschiedenis
der menschheid niet los. De ware geschiedenis der wijsbegeerte bestaat dus niet
in eene optelling van wijsgeerige stelsels en de dialektische aanwijzing hunner
onderlinge zamenhang. Ook zij gaat van het middelpunt des algemeenen levens,
van den mensch zelven uit; haar doel ligt in het doel van zijn aanwezen opgesloten;
hare afwisseling hangt af van zijne eenzijdige of harmonische vooruitgang. Maar
zoo de levende en denkende menschheid de inhoud is van de geschiedenis der
wijsbegeerte, haar onderdeel, het stelsel, zal het bezield, uit zich zelven werkzaam
en voor de wijzigingen en invloeden des algemeenen levens vatbaar zijn, moet tot
den mensch als zijn beginsel worden teruggebragt. Het onderzoek van het
individueele stelsel ga dus uit van den individueelen wijsgeer, de beschouwing aller
stelsels te zamen, d.i. de geschiedenis der wijsbegeerte, van den wijsgeer geworden
mensch.
Doch eer ik tot de beantwoording der vraag: wat is de wijsgeer, of, zooals ik haar
liever stel, de wijsgeer geworden mensch? overga, zij het mij vergund, nog een
oogenblik bij deze beschouwing stil te staan. Ik wenschte daardoor eene bedenking
toe te lichten, die mijne jongst gehouden voorlezing noodzakelijkerwijze moest doen
geboren worden. Tijdsgebrek verhinderde mij, haar te ontwikkelen en te verklaren.
De opvolging der wijsgeerige stel-
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sels bewijst het onzekere der wetenschap; zij doet ieder nieuw systeem wantrouwen,
omdat het vroegere gevallen is. Zoo iemand deze opmerking maakt, ik wenschte
te vernemen, welk orakel hem zoo stellig den val van eenig philosopheem heeft
aangekondigd. Want zoo hij slechts met een oppervlakkigen blik de geschiedenis
der wijsbegeerte had geraadpleegd, hij zou een feit hebben aangetroffen, welks
vermelding thans vooral gepast is. Menig stelsel scheen verbroken, veroordeeld,
vergeten, en toch trad het later met vernieuwde kracht weder te voorschijn. De
geschiedenis der latere philosophie heeft die bewijzen in menigte. Ik spreek niet
van het terugroepen en het verdedigen van de meeningen van Plato of zelfs der
Eleaten, van Empedocles, zooals het nog in onze dagen werd gezien: neen het
Idealisme van Berkeley scheen geheel onderdrukt, toen het slechts vijftig jaar later
met al de strengheid eener gesloten dialektiek bij Fichte zich ten troon verhief;
Spinoza scheen door de vereenigde vloek van wijsgeeren en godgeleerden
verbannen, en Schelling bepleitte de grondtrekken van zijn stelsel; de monadenleer
van Leibnitz vonkelt heen door de philosophie van Herbart. Is het een terugkeer
van dezelfde dwalingen, een terugkeer, die niets openbaart dan dat er vaste en
onverzettelijke grenspalen aan het menschelijk weten gezet zijn? Zoo mijne vroegere
redeneering eenigen grond had, dan zij zulk eene overhaaste gevolgtrekking verre
van ons. Men vrage aan andere wetenschappen, of zij ook vorderingen gemaakt
en tot gevolgtrekkingen zijn gekomen, die aan een vroeger geslacht verborgen
bleven. Men vrage het aan de geschiedenis der menschheid, of zich ook begrippen
hebben ontwikkeld, vroeger in duistere voorgevoelens besloten. En zoo dat antwoord
bevestigend blijkt, heeft het dan misschien aan de beperktheid van vroegeren tijd
gelegen, dat het waar gedachte en oorspronkelijk gevondene bij gebrek aan tolken
te loor ging? Ook was de schepper van een stelsel niet slechts de man maar (ook)
het kind, niet slechts de held maar ook de slaaf van zijnen tijd. Tot de toepassing
der door hem begrepen waarheid gebruikte hij de stof, die zijne eeuw opleverde,
en die stof was vergankelijk. Zelf stootte hij op de grenzen, die der beschaving en
der kennis zijner tijdgenooten gesteld waren, en die grenzen werden de uitwendige
vormen van zijn stelsel. Maar zoo

R.C. Bakhuizen van den Brink, Studiën en schetsen over vaderlandsche geschiedenis en letteren. Deel 5

471
deze overweging ons voor gevallene grootheid eerbied inboezemt, zij tempert onze
hulde aan bestaand gezag. Want het aantal der leerlingen eener school kan van
toevallige omstandigheden afhangen en de opgang van een stelsel het gevolg zijn
eener eenzijdige ontwikkeling der geheele menschheid. De geschiedenis der
philosophie is ook het gerigt der philosophie, waarvoor onverdiende versmaadheid
geregtvaardigd, uitbundige opgang beperkt wordt. Wijt het mij niet, zoo ik voor eene
regte beschouwing der philosophie een kennis verg van bijna de gansche, zoowel
wetenschappelijke, als zedelijke ontwikkeling des menschdoms. Iedere wetenschap
is zoo oneindig in hare vorderingen, en ik wil hier niet van een rhetorische kunstgreep
gebruik maken, en door de oneindigheid dier vorderingen het regt bewijzen, dat de
wijsbegeerte heeft, naast de overige wetenschappen eene plaats te bekleeden;
maar ik zou de zaak, die ik voorspreek, verraden, wanneer ik die eischen lager
stelde. Ik zou de gelegenheid ongebruikt laten, te waarschuwen tegen een valsch
eclectisme, dat met een onzeker toestemmen en een geloovig twijfelen zich tevreden
stelt, dat, trotsch opden naam van ‘juste milieu’, onwrikbaar blijft als het middenpunt
van een cirkel, maar welks beginsel traagheid is, zooals dat der philosophie
werkzaamheid. Ik zou verzwijgen, dat er een waar, een eervol eclectisme bestaat,
dat, omdat het, de toevallige grenzen van tijd en omstandigheden kennend, met
Socratische nederigheid zoolang het volledig begrijpen als boven zijn bereik stelt,
zoolang, door het gevoel van behoefte gedreven, zijn onderzoek voortzet op het
terrein aller menschelijke wijsheid.
Eerst op zulk eene hoogte van beschouwing vallen de geschiedenis der
wijsbegeerte en wijsbegeerte volkomen zamen; want eerst dan heeft de laatste zoo
geheel de stof aller wetenschap doordrongen, dat zij de ontwikkeling harer vorm
als noodzakelijk kan construeeren. Maar diezelfde hoogte is de hoogste hoogte des
wijsgeers, zij is zijn ideaal. Door alle verschijnselen der wereld, zoowel der stoffe
als des geestes, te doorgronden, heeft hij zichzelven daarmede als op de uiterste
grens des heelals geplaatst, en het scheppingswoord der natuur geraden, zoodat
hij als Archimedes zou kunnen zeggen: geef mij een plaats om te staan, en ik zal
alles bewegen. Die hoogte is onbereikbaar, zult gij zeggen, en toch
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zou ik wijsgeeren uit vroegeren en lateren tijd kunnen aanhalen, die met andere
woorden hetzelfde van hunne beschouwing hebben beweerd. Die hoogte is
onbereikbaar, zult gij zeggen, en ik zal het u toestemmen, maar tevens vragen, of
niet met vasten gang dat hooge doel wordt nader getreden. Of is eenige zaak daarom
minder hetgeen zij is, omdat haar beginsel zich nog niet tot hare mogelijke
volmaaktheid heeft ontwikkeld? Is daarom de wijsgeer dien naam niet waardig,
omdat hij het standpunt niet heeft bereikt, waar de behoefte aan wijsbegeerte
ophoudt? of de wijsgeer, omdat hij op de hoogste sport staat, minder mensch,
schoon hij langs de ladder der menschheid is opgeklommen? Tusschen de ideale
vervulling en de ontwaakte behoefte liggen duizend trappen van meer of mindere
volkomenheid, en om de vraag te beantwoorden wat de wijsgeer is, blijft het
noodzakelijk het punt te vinden, waarop de mensch het eerst wijsgeer wordt.
Wanneer gij die vraag aan de geschiedenis der wijsbegeerte doet, zij zal u een
antwoord geven, dat zich allergemakkelijkst dichterlijk laat opkleden. Of hoe dikwijls
is de mensch niet beschreven en bezongen in den toestand zijner ontwikkeling:
schakel in de reeks der zinnelijke verschijnselen, punt van doorgang voor die wetten,
wier doel eerst met het begrip des geheels zamensmelt, maar niet uit elke eindige
verschijning kan worden begrepen? Wij willen ons niet met die dichterlijke
bespiegeling verlustigen: hetzij genoeg aan te wijzen, dat, terwijl in de oudste
wijsgeerige stelsels de natuur boven den mensch geplaatst werd, de fantasie zich
een des te vrijer spel zag gegeven, om die oneindige verscheidenheid van beelden,
die de natuur haar opleverde, in zelfgeschapen Cosmogoniën te weerkaatsen.
Langzamerhand ontwaakte echter het bewustzijn, dat hetgeen al die beelden opving
en de gelijkmatige herhaling dier beelden als natuurwetten beschreef, iets vasts
tegenover het voorbijgaande, iets onafhankelijks tegenover het noodzakelijke moest
zijn. Maar zoo deze overweging reeds vroeg de stelling deed geboren worden, dat
de mensch de maatstaf aller dingen was, toen op den mensch zelven de
beschouwing als het ware was teruggeworpen, deed zich een nieuwe vloed van
twijfelingen op. De natuur was, in de plaats van een op zich zelve bestaand wezen,
een vorm van zijne eigene voorstelling
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geworden; maar welke waarheid, welke zekerheid had dat voorstellende zelf? Het
antwoord was bijna ontkennend: de mensch vond bij zijn onderzoek niets blijvends,
noch in zich noch buiten zich. De beelden, die hem in de zinnenwereld voorbij
zweefden, stelden eigentlijk niets voor, en zelve onzeker omtrent het oogmerk van
zijn aanwezen, konden die beelden noch beteekenis noch doel hebben. Tot welke
wanhoopige twijfelzucht dergelijke beschouwing aanleiding moest geven, weet gij
uit de geschiedenis der Sophisten. Minder nog op grond van diep nadenken, dan
wel om aan de behoeften van het oogenblik te voldoen, riep Socrates zijnen
tijdgenooten van die onzekere bespiegelingen terug, om op het praktische hunne
aandacht te vestigen en in de plaats van de vraag wat de mensch was, de vraag
wat de mensch doen moest, te behartigen.
Vreest niet, dat ik de geschiedenis der wijsbegeerte met u zal doorloopen. Ik zal
hier der oudheid vaarwel zeggen, om op een veel later punt die geschiedenis weder
op te vatten, en in de gelijkheid der beide verschijningen u het doel der wijsbegeerte
doen opmerken. Evenals vóór Socrates, had ook de latere metaphysica zich in de
bespiegelingen over het wezen der dingen verdiept, evenals vóór Socrates, was
een school ontstaan, die de onzekerheid en het ijdele van al wat geweten werd
trachtte te betoogen; evenals Socrates, stond Kant op, om tegenover het denken
het handelen te plaatsen, en in het laatste, de werkkring des menschen, het
noodzakelijke oogmerk van zijn aanzijn te beschrijven. Maar gelijk het de hoofdvraag
der wijsbegeerte vóór hem geweest was, de eenheid van zijn en denken, van bestaan
en kennen aan te toonen, evenzeer lag het in de rigting van den geest, de eigentlijke
eenheid van denken en handelen te vinden. Vooral Fichte heeft zich met de oplossing
dier vraag bezig gehouden. Niemand heeft meer dan hij het beeld van den wijsgeer
in alle opzigten trachten te verwezenlijken, en zoo zijne beschouwingen de vraag,
die hij zich voorstelde, niet volledig hebben opgelost, geen stelsel droeg rijker kiem
in zich, waaruit zich de levensvragen van de wijsbegeerte onzer dagen hebben
ontwikkeld.
Zoo er eenige wezenlijke grond, dus redeneerde hij, voor ons denken zoowel als
handelen is, zoo er in een van beide eene

R.C. Bakhuizen van den Brink, Studiën en schetsen over vaderlandsche geschiedenis en letteren. Deel 5

474
noodzakelijke waarheid is gelegen, dan moet zich bij iedere beschouwing, bij iedere
werkzaamheid die grond herhalen, om tot vaste maatstaf en regel van ons kennen
zoowel als van ons doen te strekken. Uit alle feiten van ons bewustzijn moet het
zich ontwikkelen. Wij moeten dat bewustzijn zelve van alle andere dingen
onderscheiden en vragen, wat het is en wat het in zich bevat. Zal het op de wijze,
waarop ondersteld werd, zichzelven gelijk blijven, dan is de eenvoudige en eerste
vorm, waarin het zich vertoont, niet anders dan de stelling: Ik ben Ik. Maar deze
stelling zelve sluit reeds een denkbeeld van voorwerp en onderwerp, van subject
en praedicaat in zich, waarvan in het gegeven geval de volkomene gelijkheid wordt
ondersteld. En werkelijk is het de eigenschap van het Ik, iets te stellen, dat in de
vorm van ons oordeelen en ons handelen als buiten het Ik, als voorwerp der werking
van het Ik, als niet-Ik beschouwd wordt. Geene handeling dus, geene beweging des
Iks, waarin zich niet als tweede stelling bevestigt: het ik stelt een niet-Ik. Maar
datzelfde niet-Ik geeft aan het Ik rigting voor zijn handelen, voorwerp voor zijne
beschouwing, en dewijl zonder een van beide het bewustzijn en alzoo het Ik niet
mogelijk is, volgt daaruit als derde stelling: het niet-Ik bepaalt of stelt het Ik. Beide
stellingen zijn even waar, omdat het ware en noodzakelijke ervaringen van het
menschelijke bewustzijn blijven; maar in hun algemeenen vorm schijnen zij strijdig
en kunnen alleen in eene hoogere stelling opgelost worden. Buitendien, zoo het
niet-Ik het Ik bepaalt en als zoodanig lijdend maakt, vanwaar de werkzaamheid,
waardoor het Ik op zijne beurt tot het stellen van het niet-Ik overgaat? Fichte sprak
hier van drijfveeren, ‘Triebe’; maar zoo die drijfveer oorspronkelijk in het Ik gegeven
was en daaraan niet van eene vreemde zijde werd toegevoegd, dan moest die
drijfveer in iets hoogers gelegen zijn, dan in het onderwerpelijk Ik of niet-Ik van het
gemeene bewustzijn. Fichte klom langs dezen weg op tot het begrip van het
absoluut-Ik, waarin voor- en onderwerp, beschouwen en handelen, zelf bewustzijn
en buitenwereld, zijn en denken evenzeer waren begrepen. Omschreven kan het
eigenlijk niet worden: hoe zou dat Ik anders absoluut kunnen heeten? Bij
gevolgtrekking alleen uit de verschijnsels van het bewustzijn moet het als
noodzakelijk gedacht worden, maar tevens moet daarin de
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verklaring van al wat gekend wordt en van al wat is, van het denkende evenzeer
als van het gedachte vervat zijn.
Ik moet u een oogenblik over het fijngesponnene dezer ontleeding van het
bewustzijn laten nadenken, eerik tot de beschouwing van de zwakke zijde van
Fichte's stelsel, en daarmede tot het noodzakelijke eener nadere ontwikkeling overga.
Gij gevoelt ondertusschen, dat, zoo alle daadzaken van het bewustzijn ondergeschikt
zijn aan dat absolute Ik en tot zijn ontwikkeling bijdragen, de philosooph, die naar
de aanschouwelijke ervaring van dat absolute streven moest, waarlijk op die
duizelende hoogte van bespiegeling staan moest, die ik u straks als het laatste
ideale ontwikkelingspunt aller wijsbegeerte aanwees, en Fichte zelf is inderdaad
niet karig geweest, om zooveel mogelijk dat mysterie van beschouwing onder allerlei
beelden aan de oningewijden voor te stellen en aan te prijzen. De werkzame wijsgeer,
die aan geene beweging des levens vreemd bleef, scheen hier al te vaak door den
Nieuwplatonischen droomer vervangen. En toch ben ik er verre van de juistheid van
Fichte's ideaal te ontkennen, schoon zijne beschrijving zelve hem het voor het
oogenblik onwezenlijke van dat intuïtieve standpunt had moeten doen inzien. De
analogie van zijne zedekundige bespiegelingen had hem daartoe moeten brengen.
Uit de eischen der praktische rede had hij zelf het beeld van de bestemming des
menschen ontworpen, en aan het einde zijner beschouwing beklemde hem de vraag:
wat, zoo de mensch de hoogte zijner bestemming eens had bereikt? De menschheid
zou moeten stilstaan, of, hetgeen bijna hetzelfde is, ondergaan. Uit de ongerijmdheid
dezer stelling besloot de wijsgeer, dat er een hooger, een verborgene wereld was,
die eerst aan de bestemming der menschheid beantwoordde; maar zoo dus zijne
beschouwing het geheele praktische doel van het bestaan des menschen niet kon
omvatten, zoo hij daar geloof eischte aan een hooger iets, tot welks vermoeden hij
alleen bij gevolgtrekking opklom: waarom heeft hij de speculatieve hoogte des
menschen dan niet evenzeer als een onbereikbaar ideaal, als een voorwerp van
geloof en niet van aanschouwen aangenomen?
Door zijne voorstelling van het absolute Ik, door de schepping van het niet-Ik, had
hij het niet-Ik als onwezenlijk, als lou-
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tere voorstelling, waaraan geene realiteit buiten het Ik beantwoordde, doen
voorkomen. Hij verviel daardoor tot het strengste Idealisme. Maar gelijk hij op het
praktische gebied de drijfveer als reflexie van iets, dat in het absolute Ik zijne
wezenlijkheid had, teregt beschouwde, zoo had hij die gansche onderlinge
verhouding van Ik en niet-Ik, die hij door stellen en scheppen uitdrukte, als de reflectie
van iets werkelijks bestaands maar tevens de verhouding zelve als iets onwezenlijks
moeten beschouwen. Hij zou dan ingezien hebben, dat hij thans nog geene realiteit,
zooals hij meende, gevonden of omschreven had, maar voorstellingen van
voorstellingen. Voor de kennis van het kenvermogen is zijne philosophie daarom
belangrijker geworden dan voor de kennis van het wezen der dingen. Wat hij van
de werkzaamheid des Iks had geleerd, was waar en juist: wij kunnen niets denken,
niets gewaarworden, niets doen, zonder dat wij het bewustzijn bezitten, dat wij het
zijn, die denken, gewaarworden, handelen. Maar diezelfde opmerking had hem
steeds het Ik als handelend moeten doen beschouwen, als handelend, d.i. zich
bewegend, zich verdeelend en terugnemend, altoos zich tot subject makend; en
welligt ware hij zoo tot de overtuiging gekomen, dat de grond van alle weten niet
zoo zeer een oorspronkelijke daadzaak, gelijk hij het noemde, maar een
oorspronkelijke daadhandeling was, en het begrip, dat zich later zoowel bij Hegel
als bij diens tegenstanders heeft geopenbaard, dat weten en kennen een eeuwig
voortgaand handelen is, dat zelfstandigheid niet anders is dan zelfwerkzaamheid,
ware voor den grooten wijsgeer in helder licht opgegaan.
Ik weet, dat deze beschouwing, wier grondtrekken ik u opgaf, nadenken en
overtuiging vordert, en dat, zoo ik de geschiedkundige ontwikkeling der wijsbegeerte
sedert Fichte met die uitvoerigheid voortzette, welke voor het regte verstand
noodzakelijk is, ik uw geduld met onbillijke eischen zou overhoopen. In welk verband
derhalve zijn stelsel staat tot dat van Schelling, van Hegel, en van de laatste
ontwikkeling der wijsbegeerte door zijn eigen zoon, bespaar ik tot eene volgende
voordragt.
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III.
Mijne vorige voorlezing eindigde in eene belofte, die, volgens het gewoone
spreekwoord, schuld heeft gemaakt. Thans, nu het op hare voldoening aankomt,
aarzel ik. In korte trekken schetste ik u Fichte's theorie van het bewustzijn, en maakte
minder tegen die theorie zelve, dan tegen het stelsel, daarop gebouwd, eenige
bedenkingen, die niet ik - verre zij van mij die aanmatiging! - maar de behoefte des
menschelijken geestes, zooals zich die in de opgevolgde stelsels van wijsbegeerte
heeft ontwikkeld, deed gelden. Ik beloofde u de mededeeling dier stelsels in deze
voorlezing; maar om de waarde en de noodzakelijkheid dier stelsels te doorgronden
is het besef noodig, tot welke hoogte (van) beschouwing in Fichte's stelsel de geest
is geklommen, en werwaarts in nog onbegrepen, maar echter vermoedde rigting
zijn verlangen zich uitstrekte. Ik zeg nog te weinig; want het volkomen zich zelven
begrijpen was in de leer der Wetenschap - zoo noemde Fichte zijne wijsbegeerte het volkomen eigendom van den geest geworden; het was de geest Gods, die zich
in zijne zelfopenbaring volkomen begreep, niet zooals wij eene zaak begrijpen, die
daarom zaak voor ons is, omdat zij als dood ligchaam zich scheiden en ontleden
laat door de werkzaamheid van onzen geest, maar die zich in die zelfopenbaring,
het zich zelf begrijpen, geheel van zijn eigen leven, van zijn eigen zelfbestaan
doordrong. Die hoogte van weten doet u duizelen; en te regt. Dien aether, waarin
het hoogste weten (zich) bewoog, noemde Fichte het reine licht. Doet de uitdrukking
u niet denken aan dat licht, dat de wijsgeer van Plato eens aanschouwd en dat hem
verblind had door den schemerschijn, waarin zich de schaduwen van onbekende
gestalten in zijnen onderaardschen kerker afteekenden? Die hoogte van weten
noemde Fichte het eenige ware zijn, slechts voor hem bereikbaar, die al wat ervaring
en reflectie als zijnde hadden aangetoond had
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vernietigd en de wereld in zich zelven, zich zelven in de wereld had gedood. Herinnert
u dat niet de woorden, waarmede bij Plato de veege Socrates de wijsbegeerte
beschreef, dat zij eene betrachting des doods was?
Met geen ander oogmerk stel ik den grooten Griek en den grooten Duitscher
naast elkander, (dan) opdat zij, die den laatsten om zijne duisterheid schuwen,
mogen weten, in hoeverre zij leerlingen van den eersten zijn. De geest heeft een
sterken prikkel noodig, opdat hij zich aan het afgetrokkene vasthechte en derwaarts
uit de duizenderlei verschijningen der wereld terugkeere. Dat Plato dien prikkel liefde
noemde, is uit zijn Phaedrus genoeg bekend, hoewel velen, helaas, den diepen zin
dier zamenspraak voor het voetenbad in den Ilissus en den reutelenden plataan
hebben vergeten. Ook Fichte noemde liefde het beginsel zijner wijsbegeerte:
daarmede wilde hij, dat het ondergeschikte standpunt van ervaring en daarmede
verbonden reflectie werd overwonnen, en als levens-en godsdienstleer beschouwde
hij zijne leer der Wetenschap, als innig met het Christendom verbonden. Maar even
duidelijk als Fichte had Plato het keerpunt aangewezen, waarop de meesten zich
van de wijsbegeerte afwendden; waarop hetgeen liefde scheen en geheeten had,
zichzelven logenstrafte als nieuwsgierigheid; en de beperktheid aanleiding vond de
wijsbegeerte te lasteren, omdat hare eischen onbevredigd waren. ‘Laat ons toezien,’
had Socrates gezegd, ‘dat wij niet evenzoo redehaters worden, gelijk sommigen
menschenhaters zijn; want deze, dikwijls bedrogen, omdat zij zonder
menschenkennis aan den omgang met menschen zich wagen, eindigen met alle te
verfoeijen. Eveneens heeft menigeen, zonder dat hij de gronden der redeneering
kent, aan eene enkele het volle vertrouwen geschonken, en kort daarna scheen zij
hem valsch te zijn, nu eens teregt en dan weder te onregt. Niets - zeide zulk een
eindelijk, en als hij dat zeide, meende hij den hoogsten trap van wijsheid te hebben
beklommen - niets is in het heelal, evenmin als in eenige redeneering, waar of
bestendig; maar alles warrelt dooreen, zooals in den Euripus, en niets blijft eenig
oogenblik hetzelfde of op dezelfde plaats.’ Zoo Plato uit het eerste lid zijner
vergelijking tot de noodzakelijkheid van menschenkennis had besloten, de
overeenstemming der deelen zou hem het regt
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gegeven hebben, uit de gelaakte onzekerheid en vaak strijdigheid van alle weten
tot de noodzakelijkheid eener leer van het weten, zooals Fichte dat deed, te besluiten.
Maar zulk eene leer moest over de grenzen van het weten zich zelf uitstrekken; zij
moest den onderlingen strijd van dat weten, als door eene hoogere noodzakelijkheid
teweeg gebragt, voorstellen; zij moest dien strijd door de oplossing van zijne
beginselen in een hooger beginsel verzoenen; zij moest doen hetgeen Fichte poogde,
de zoogenaamde philosophie der reflectie in eene hoogere wetenschap oplossen.
Maar was, vraagt misschien iemand op grond van het algemeene gerucht, was
voor die leer van het weten niet door Kant de grondslag gelegd? had hij niet met
de naauwkeurigste zorg dat weten in al zijne vormen gadegeslagen en de grenzen
van het verstand met strikte eerlijkheid - bepaald, zou ik bijna geschreven hebben,
indien dat woord niet zelf de leemten van zijn stelsel verried. Want Hegel heeft even
juist als waar gezegd, dat al wie grenzen bepaalt, de grenzen zelve reeds heeft
overschreden. En Kant wist met zekere bewustheid, dat de menschelijke geest
werkelijk die schrede had gedaan, en wees daarom al het terrein, dat buiten die
grenzen zich uitstrekte, aan de praktische rede, in tegenoverstelling van het
bespiegelend verstand, toe. Eigenlijke kennis echter van de dingen buiten ons, ja
bijna van ons zelve, was onmogelijk geworden, omdat al onze aanschouwingen
zoowel als oordeelvellingen geboeid waren aan de vormen van onzen geest, waaraan
het onzeker was, of eenig wezenlijk bestaan beantwoordde. Kant's kritiek der
wijsbegeerte was onder zijne handen tot een stelsel van wijsbegeerte zelve gegroeid;
maar (dat) stelsel liet de wensch om door het bewustzijn tot het zijn, door het kennen
tot het hoogste, het noodzakelijke weten op te klimmen, onbevredigd. Ik weet, dat
er onder de getrouwe aanhangers van Kant nog heden ten dage gevonden worden,
die beweren, dat wel degelijk door hem eene kennis der dingen, zooals zij zijn, was
bereikt geworden, of liever dat, volgens Kant, hetgeen ons van de dingen uit hare
verschijning kenbaar werd, wel degelijk behoorde tot den aard en het wezen der
dingen; maar zoo deze stelling tegenover menige ontmoedigende uitspraak van
Kant zelf wordt staande gehouden, dan bewijst die vasthoudendheid, hoezeer uit
het stelsel zelf van
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Kant de aandrang en behoefte naar een hooger weten, dat tot het wezen der dingen
doordrong, ja daarmede zelf één was, zich ontwikkelde en door die ontwikkeling
zelve het onvolkomene van het gekozen standpunt aan den dag bragt. Ook Fichte
was geheel met de beginselen der wijsbegeerte van Kant doordrongen: door die
beginselen in zichzelven om te werken en in al hare gevolgtrekkingen uit te spinnen,
ontdekte hij de leegte, die het stelsel over had gelaten, en de mogelijkheid dier
ontdekking schreef hij met verwonderlijke edelmoedigheid aan het inzigt des
meesters toe, die door den consequenten gang zijner redeneering het vinden van
dat standpunt positief noodzakelijk had doen worden. Het mogt inderdaad
bevreemden, dat in het nieuwe stelsel Kant de eigentlijke grondvester der
Transcendentaal-philosophie moest heeten, en zoo het verhaal al niet waar moge
zijn, het strookt volkomen met den aard der zaak, dat Kant, toen hem een van
Fichte's eerste werken, als dat van een veelbelovend jonger, werd aangeprezen,
uitriep: ‘God beware ons voor onze vijanden, wanneer dat onze vrienden zijn!’
Ik keer van dezen uitstap terug tot hetgeen allernaauwst met het doel mijner
voorlezingen in verband staat: tot het betoog, dat, zoo Fichte het onbevredigende
van Kant's resultaten, wier juistheid hij, van onderen af beschouwd, volledig erkende,
niet als de grens voor zijn eigen onderzoek (aannam) maar daardoor werd
aangespoord het onbekende veld, dat daar buiten lag, af te meten, bij hem die trek,
die dorst, die liefde aanwezig was, welke Plato, opdat wij nog eens tot onze
vergelijking terugkeeren, als het kenmerk van den waren wijsgeer in dat voortreffelijke
zesde boek van zijnen Staat had opgegeven. Mijne vergelijking sleept mij bijna mijns
ondanks mede: want op de vraag, wat Fichte in het door Kant onbereikte gebied
zocht, wat hem derwaarts trok, wat daar al de krachten van zijnen geest bijeenhield,
moet ik met eene Platonische (vorm) antwoorden: het zijn in tegenoverstelling van
den schijn, het weten als kennis van het wezen der dingen en niet van hare toevallige
verschijningen. Kant's beschouwingen hadden zich tot de verschijning der dingen
bepaald; hetgeen, waartoe hij het menschelijke weten beperkte, was het onzekere,
het nauwelijks begrensbare beeld, dat door de breking der lichtstralen, wel-
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ke de inwendige zin en de uitwendige gewaarwording elkander tegemoet kaatsten,
in het verstand of het voorstellingsvermogen als haar brandpunt ontstond. Hoe
verder mijne rede zich uitbreidt, hoe verwonderlijker het mij voorkomt, dat niemand
Fichte en Plato heeft vergeleken, maar dat de laatste is aangehaald, om van den
eersten af te schrikken, om Fichte's grootsten tegenstander, Jacobi, naast hem te
stellen; want, andermaal dringt zich als vanzelve eene Platonische vorm als de ware
uitdrukking van Fichte's werkzaamheid aan mij op: niet de gebroken lichtstralen,
maar het reine licht, het licht dat evenzeer het oog der kennis verhelderde als de
voorwerpen daarvan zichtbaar en levendig maakte, stelde hij tot het doel der
wijsgeerige aanschouwing. Kant was eerlijk en onverholen gaf hij zijne eigene
ontevredenheid te kennen, dat het onderzoek van de beginselen van het verstand
hem niet tot die zekerheid, welke hij wenschte, gebragt had, en in die ontevredenheid
ligt andermaal diezelfde prikkel opgesloten, welke de wijsbegeerte voor den mensch
tot een begeerlijk goed maakte. De theoretische wijsbegeerte werd in de handen
zijner navolgers eene soort van ervaringswetenschap, waarin de vormen van het
denken als Logiek, waarin de vormen, waaronder de buitenwereld zich aan ons
vertoonde, als theorie van het voorstellingsvermogen werden behandeld. Eere zij
daarvoor aan Schulze, Reinhold, Fries! Want zij hebben de realistische tegenpartij
van alle wijsbegeerte daarmede in zooverre verzoend, dat zij de mogelijkheid hebben
aangewezen, hoe ook in enkele van hare gedeelten naar dezelfde mathematische
zekerheid konde worden gestreefd; die dezulke in de zoogenaamde natuurkundige
wetenschappen aanprezen.
Maar dit waren slechts gedeelten der wijsbegeerte, niet het geheel, enkele
ledematen, waaraan het hoofd en daarmede de zetel des verstands ontbrak. De
wetenschap van het zijn der dingen, in tegenoverstelling van hare verschijning, had
hare regten als wijsbegeerte hernomen. Te midden van hunnen, hoezeer ook
verdienstelijken arbeid, ware Fichte, Schelling en Hegel reeds opgestaan.
Om den hoogeren eisch, door Fichte aan de wijsbegeerte als wetenschap van
het zijn gedaan, regt in het licht te stellen tegen-
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over die andere wijsbegeerte, welke zich tot eene hetzij dialektische, hetzij
psychologische of physiologische ontleding en ordening van de daadzaken des
bewustzijns bepaalde, zou het van belang zijn, tegenover zijne wijsbegeerte die van
een lateren Kantiaan, wiens stelsel echter een tijdlang ijverig werd omhelsd: het
zoogenaamde Synthetismus van Wilhelm Traugott Krug, te plaatsen. De
wetenschapsleer van Fichte was hem niet vreemd gebleven, en evenzeer als deze
vervuld met het toen heerschend denkbeeld: ‘eene philosophie uit één stuk,’ zoo
heette het, te leveren, stelde hij het Ik, voor zoo verre het zich zelven tot onderwerp
zijner beschouwing maakte, als het beginsel zijner wijsbegeerte: het Ik = Ik. Van
dat punt af verloor hij zich in dialektische omzettingen en evenredigheden: omdat,
zeide hij, het Ik zichzelven beschouwt, kan het nimmer anders dan als subject-object
voorkomen; maar of het op zich zelven dat is, blijft onzeker. Dit was weder een
teruggang tot de Kantiaansche beperktheid. Want ook voor dezen was het bewustzijn
niet verder doorgrond geworden, dan zooals het zich in de ondervinding voor het
begrip reflecteerde. Empirisch nu komt de stelling: Ik = Ik evenmin in het afgetrokkene
(voor), als het gewoone identiteits-axioma: A = A in eenige mathematische figuur
voor te stellen is; maar ik ben òf denkende òf handelende, en in dien toestand zelf
door het voorwerp van mijn handelen of denken bepaald. Maar omdat ik bij de
beschouwing van dien toestand over dien toestand heenstreve, de grens, waarbinnen
ik mij beperkt gevoel, opheffe, dien toestand in mij verander, kent deze ondervinding
aan het subjectieve Ik eene magt toe, vertoont zich hiermede in de werkzaamheid
des subjectieven Iks eene magt, buiten de voorwaarde gelegen en de voorwaarde
omvattend, waardoor het subjectieve Ik ondervindelijk tot bewustzijn van zichzelven
komt. Zoo klom Fichte op tot het idee van een absoluut Ik, de ware eenheid van
subject en object. Krug bleef bij zijn Ik = Ik staan, als de uiterste grens van alle
kennis; maar terwijl hij deze stelling in hare logische algemeenheid vasthield, verloor
zij de faktisch empirische kracht, waardoor zij het beginsel van alle weten, zoowel
als van alle zijn was. ‘Het Ik,’ zeide Krug - en hier vooral bewees hij, hoezeer hij den
zakelijken inhoud van Fichte's Ik voor een logischen vorm had
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prijs gegeven - ‘is wel voor alle wijsgeerige kennis het eenig noodzakelijke beginsel,
maar daarom is het niet het beginsel van alle dingen.’ Maar Fichte wist van zijn
standpunt evenmin van eenig ander Ik dan het algemeene en tevens het zijne, als
hij van dingen buiten het Ik eenig begrip kon hebben. Ik wil Krug niet verder volgen.
De gronden zijner wijsbegeerte gaan niet verder dan dergelijke logische stellingen
en omstellingen, die eindelijk zich op de zoogenaamde antinomiën van Kant te
bersten stooten en eindelijk buiten zich zelve een rustpunt vinden in de praktische
rede, die eene duurzame harmonie van handelen als hoogste doel van alle
wijsbegeerte voorstelt. Het is waar, dat ook in den beginne Fichte in de zedewet en
hare absolute kracht de oplossing aller speculatieve twijfelingen gezocht heeft; maar
langzamerhand is hij tot het hooger begrip opgeklommen, volgens welke
oorspronkelijke wet het Ik zich voor het bewustzijn als voor- en onderwerp verdeelt.
Terwijl Krug en de met hem verwante schoolen der navolgers van Kant als met
zekere schuwheid van alle bespiegeling, die over de grenzen der ervaring heen
reikte, zich afwendden, heeft Fichte den arbeid voortgezet. Eerst in latere tijden is
in zijn nagelaten werken aan het licht gekomen, hoe hij zijn eigen stelsel met stalen
vlijt in alle rigtingen heeft vervolgd. Met eerbied aanschouwt gij den kunstenaar in
zijne werkplaats, zinnelijke beelden ontwerpende, opdat het onzinnelijke zigtbaar
worde, opdat eindelijk het zigtbare geheel onderga in hetgeen alleen door een
hoogeren zin kan worden waargenomen. Ik gebruik beelden, maar beelden die
letterlijk door Fichte zelven zijn aan de hand gegeven; want (hij heeft) het weeten
afbeelden, vormen genoemd, waarvan de werkmeester het absolute, God was; die
beelden heeft hij aangewezen als openbaring eener hoogere wijsheid eens hoogeren
wezens, zoowel in het bewustzijn, als in de nog onbewuste natuur, en als men hem
hier de taal eener hoogere verrukking hoort spreken, die hij zelf slechts voor weinigen
toegankelijk achtte, als men hem aan de andere zijde de naaste aangelegenheden
van wetenschap en godsdienst hoort behandelen, als men hem zijn verdrukt volk
hoort aanmoedigen tot zedelijk en maatschappelijk herstel in eene welsprekendheid,
bevrucht door die hooge denkbeelden, welke
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hij in zijne wijsgeerige afgetrokkenheid had (ontwikkeld?), dan vloeit ons onwillekeurig
de erkentenis van de lippen, dat ook de philosophie op hare meest speculatieve
hoogte eene kunst, eene deugd is.
Terwijl ik u dus van deze zijde Fichte's werken aanprijze, heb ik ongezocht de
verdediging geleverd eener zaak, waarom ik in den aanvang mijner voorlezing
aarzelde, aan mijne aanvankelijk gedane belofte te voldoen. Ik moet het bekennen,
van Fichte af is de philosophie donker geworden, maar donker door hare diepte.
Zoo het een kwaad is, het is een bijna noodzakelijk kwaad. Want iedere taal levert
in hare woorden de teekens op van de indrukken, door de zigtbare natuur op onze
zintuigen gemaakt, en zoo er al enkele als uitdrukkingen van werkzaamheden onzes
geestes of van bovenzinnelijke zaken mogen gelden, zij zijn des te gangbarer, des
te geschikter voor mededeeling, naarmate zij meer tot de vormen naderen, waarin
onze zintuigen hare waarnemingen doen. Wij hebben onze woorden òf onmiddelijk
begrepen uit de zinnelijke aandoening, waarvan zij de teekens waren, òf de zaak,
die zij uitdrukten, is bij ons door verstandelijke omschrijving (merkt op, hoe wij weder
het zinnelijke naderen) verkregen. Zij vallen dus binnen het gebied der zinnelijke
waarneming en reflectie, waarboven en waarbuiten de speculatieve wijsbegeerte
onzer dagen haren sfeer heeft geplaatst. Vandaar zoo vaak een terugnemen van
het gestelde, dat eene ontkenning schijnt, eene bijvoeging, die de zelfstandigheid,
waarbij zij behoort, in tegenstrijdigheid schijnt op te lossen. Wilt gij voorbeelden?
Gij zult hooren van absolute zelfbestemming, van bewustelooze rede, van rein
denken, een in zichzelven buiten zichzelven gaan, van een bestaan, dat bestaan
is doordien het noch het een noch het ander - ein Weder - noch, zeggen onze
naburen - is. Ik herhaal hier de woorden niet om uw lagchlust op te wekken, maar
om u aan te toonen, hoe onvoldoende de hooggeprezen taalphilosophie is, om ons
op de hoogte onzer naburen te brengen. Want aan de eene kant onvatbaar, om dat
uit te drukken wat onze geest van die zijde, waarmede zij van het zinnelijke afgekeerd
is, waarneemt, is zij al te vaak het voorspel eener materialistische rigting, en evenzeer
als Locke, die er eenigermate het voorbeeld van gaf, zouden
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onze ijveraars voor die studie terugdeinzen voor de gevolgtrekkingen, waarmede
onder anderen Horne Tooke dit stelsel ontwikkelde.
Wat zult gij nu doen? Om die duisterheid voor verder onderzoek terugtreden? Ik
kan het te minder van u verwachten, omdat elke dieper onderzoeking van iedere
wetenschap, welke ook, u zal hebben doen inzien, dat iedere bepaling door eene
nieuwe ontdekking wordt verbroken, of dat zij zich in talrijke onderbepalingen splitst,
die het pas aangewonnene aan het algemeene begrip onderscheidenlijk vasthechten.
Vraagt mij veeleer, waarom ik Fichte zoo hoog stelle, en waarom deze voorlezing
in eene lofrede op hem scheen te ontaarden. Ik zal u antwoorden, dat nergens zoo
scherp dan bij hem de vraag der waarheid, om hier eene Homerische uitdrukking
te bezigen, op de snede van het scheermes was gesteld. Den geest had hij
teruggeroepen tot het punt, waar die zich het eerst openbaarde, en hij had dit
gevonden in het bewustzijn, als het beginsel evenzeer van het weten als van het
zijn. Vergunt mij nog een oogenblik terug te gaan tot dat beginsel, opdat gij zien
moogt hoeveel het in zich bevat.
De spotternij met de duisterheid der wijsgeeren is meestal het gevolg van eene
gebrekkige kennis van den gang en de ontwikkeling hunner redeneering. Zoo ik
een voorbeeld wilde aanhalen, het zou het gewoone misverstand zijn, waarmede
men zich vooral bij ons een hoofddenkbeeld dertegen woordige wijsbegeerte pleegt
voor te stellen. Ik bedoel het geen de Grieken het απειϱον, de latere wijsgeeren het
absolute genoemd hebben. Omdat de voorstelling hier het denkbeeld van grenzen
opheft, meent men in dat absolute een ledig ijdel redenbeeld te zien, en wanneer
(men) een wijsgeer het absolute God hoort noemen, of van eene onsterfelijkheid
hoort spreken, die in het terugkeeren tot het absolute bestaat, meent men alligt, dat
God en onsterfelijkheid hare positieve waarde verloren (hebben), opgeheven, bijna
ontkend zijn. Ik ontwikkelde de leer van Fichte te uitvoeriger, opdat gij zien zoudt,
hoe weinig voor hem dit denkbeeld leeg, hoe rijk het integendeel voor hem werd,
als de bron evenzeer van alle weten als van alle zijn. Dat absolute heeft Fichte het
absolute Ik genoemd, en daar niemand zich zijn Ik zonder grens of zonder vorm
kan voorstellen,
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heeft men hier den wijsgeer een gebrek aan juistheid verweten. En inderdaad, het
is zoo: bij het absolute Ik is zulk eene bepaling onnoodig, en het is juister die bepaling
weg te laten en van het absolute zonder meer te spreken; maar diezelfde bijvoeging
bewees tevens, dat het absolute even levendig werkzaam en werkelijk was, als het
beginsel van alle zekerheid, het beginsel, het middenpunt van ons bewustzijn. Hij
heeft, en de latere scholen hebben het nog uitdrukkelijker gedaan, het absolute God
genoemd, en daarmede niet het hoogste wezen zijne eigenschappen ontnomen,
maar die eigenschappen tot het absolute overgebragt, waarin zij hem voorstelden.
Ik heb u aan Fichte's voorbeeld getoond, hoe schrede voor schrede het zelfbesef
ons tot het bewustzijn dier hoogere eenheid van zijn en denken brengt, die Fichte
in het absolute stelde, en ik nam daaruit aanleiding om u te herhalen, hoe onmogelijk
het voor den geest is, eenmaal op dat punt opmerkzaam geworden, zich daarvan
met zijne bespiegeling aftekeeren en het verder nadenken eens voor al op te geven.
Is de wereld der verschijningen iets of is zij in het geheel niets? Onwillekeurig
keert zich ieders overtuiging van het laatste denkbeeld af: die verschijningen moeten
een grond hebben, er moet iets zijn dat verschijnt. In dat iets is hun wezen, hun
eigenlijk zijn gelegen; omdat ons eigen bewustzijn ons geen zijn zonder bewustzijn
leert kennen, stellen wij ook ons dat iets als werkzaam, als bewust voor. Die eigenlijke
levenskiem, die verschijnselen beschreef Leibnitz als monaden, als een soort van
ziel der dingen, in overeenstemming met onze menschelijke ziel. Uit Fichte's
standpunt kreeg die leer eene andere rigting. Doordat het Ik het niet-Ik van zijn eigen
wezen en wezenlijkheid had doordrongen, moest daarachter, evenzeer als achter
(het) Ik, een absolutum verscholen liggen. Ziedaar het absolutum, dat Schleiermacher
bedoelde, toen hij de Godsdienst als het gevoel van absolute afhankelijkheid
beschreef; ziedaar het absolute, waarin Schelling het hoogste zijn plaatste, en het
niet-Ik, als het ware, zoo tegen het Ik keerde, als zijn voorganger Fichte het Ik tegen
het niet-Ik had gerigt. Mogt uwe nieuwsgierigheid geprikkeld zijn dezen gang der
philosophie te volgen; en na in deze rede eenige voorwaarden te hebben gesteld
en ontwikkeld, waarop slechts aan mijne gedane be-
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loften kon worden beantwoord, zal het mij aangenaam en vereerend zijn in de
aanstaande (rede) verder uwe beschouwingen te vergezellen.
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IV.
Op het hoogste eergestoelte, dat het wijsgeerige Duitschland zijnen leeraars in de
wijsbegeerte kan aanbieden, is thans Friedrich Wilhelm Joseph Schelling gezeteld.
Bijna vijftig jaren waren er verloopen sedert hij het eerst als wijsgeer optrad, bijna
vijf en twintig sedert hij het laatst zijne bespiegelingen, neen zijne orakels had doen
hooren, en toch week vriend en vijand met eerbied terug, toen hij verscheen om de
1)
plaats des leerlings te vervullen, wiens waardige opvolger niemand geacht werd
te kunnen zijn dan hij. Zoo reikte weleer de eerwaardige gestalte van Parmenides
over een menschenleeftijd heen, om al de resultaten van voorbijgaande
philosophemen aan zijn eigen beginsel vast te hechten en daarin op te lossen.
Evenzoo groot was het gezag van Schellings naam, ook sedert hij zelf zich het
zwijgen had opgelegd. Vanwaar die bijna toovermagt eens enkelen mans? Was zijn
stelsel een voltooid gebouw, van onderen bevestigd, van ter zijde vast bemuurd,
van boven tot de juiste hoogte opgetrokken? Noch het een, noch het ander: veeleer
scheen zijn stelsel te vlotten met al de wisselingen des levens en van den tijd; zijne
scherpste bepalingen en vaste omtrekken schenen door den aanval zijner
tegenstanders er aan opgedrongen; Schelling zelf werd van onstandvastigheid in
zijne meeningen aangeklaagd en zijne eenigste verdediging was de verzekering,
dat hij met zijn stelsel vooruitging. Was dan de toegang tot zijn stelsel gemakkelijk,
de vormen duidelijk, de taal voor de behoeften des gemeenen verstands berekend,
de inhoud vatbaar ook voor den door veelzijdige wetenschap niet ontwikkelden
mensch? Nogmaals neen! Nog scherper dan Fichte heeft Schelling ieder, die door
2)
verklaring of omschrijving de hoogte zijner wijsbegeerte wilde bereiken, afgewezen .
Zijne

1)
2)

Hegel (U.)
Neue Zeitschrift für Spec. Phil. H. 1. 33-38, 41, 44.)
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voorstelling herinnert u telken reize de orakelspreuken, waarin Griekenlands oudste
wijsgeeren hunne beschouwingen mededeelden, en gelijkt vaak meer op een gedicht
dan op die geregelde logische afleiding, die, hoezeer hij ze ook in Spinoza prees,
voor zijnen geest onbereikbaar scheen; want die spat naar alle zijden uit, en grijpt
het ongelijksoortigste, dat kunst, geschiedenis, eigen ervaring des gemoeds
opleveren, te zamen, om het op de verrassendste wijze te verbinden en uit die
verbinding licht te scheppen voor zijn stelsel, opdat het dat licht op de voorwerpen
terugkaatse.
Maar juist dit, dat Schelling's stelsel evenzeer veelzijdige wetenschap eischt als
wederkeerig de wetenschap veelzijdig doordringt, is de kracht, waardoor het, schoon
in enkele punten beter uitgewerkt, in enkele gedeelten zelfs wederlegd, echter een
halve eeuw heeft geheerscht en die heerschappij nog niet verzaakt. Terwijl Fichte's
leer zich hoe langer hoe meer in het afgetrokkene verdiepte, was zij der natuur en
der verschijningen des levens vreemd geworden: hoog zedelijk, hoog godsdienstig
zelfs, zoo gij wilt, waren zijne beschouwingen; zij hadden dit met die van Plato
gemeen, dat zij eerst aan gene zijde der wereld en des levens, niet binnen den
kring, waarin wij ons bewegen, toepasselijk schenen. Schelling viel (af) van den
meester en verliet het eenigermate nevelig gebied, waarin gene rondzweefde, om
de natuur en de verschijnselen des levens te verklaren. Godsdienst en kunst, de
wetenschap der natuur zoowel als die der geschiedenis, hebben den schok gevoeld,
die Schelling haar mededeelde. Hoe onvoltooid, hoe onvolkomen ook zijne orakels
waren, zij zijn voor zijne aanhangers zoovele tooverformulieren geworden, waarmede
zij de geheimste eigenschappen van hetgeen hunne oogen trof of hunne geest
waarnam, zich ontsloten. Terwijl zij in verschillende rigtingen het veld, voor ieder
hunner ontsloten, afmaten, zweeg Schelling. Terwijl München, de stad zijner wooning,
in half geleende, half oorspronkelijke, half romantische, half klassieke pracht verrees,
- eene pracht echter, wier wording en woeling aan zijne kunst- en godsdiensttheorie
niet geheel vreemd bleef, - dacht Schelling, zoo het heette, en ontwikkelde en
bevestigde zijn stelsel, zooals hij in een kort geschrift voor weinige jaren beloofde.
Zelf echter scheen hij het beeld van dien Indischen God voor te
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stellen, die, in zijn Lotusblad gewikkeld, in stomme bespiegeling, in innerlijke
aanschouwing daarhenen drijft tusschen de schoone boorden van den Ganges.
Thans naar Berlijn verplaatst, heeft hij zichzelven als den middelaar en den Messias
der wijsbegeerte aangekondigd, en Godsdienst en kunst, de wetenschap der natuur
zoowel als die der geschiedenis, hebben zich om zijnen leerstoel verzameld, om,
gelijk zij eenmaal door zijne orakels waren bevrucht, thans het laatste woord te
vernemen, dat haar uit haar barensure zal verlossen. Wat Schelling's herkregen
heerschappij zal uitwerken, is voorbarig thans reeds te beslissen; wat zijne vroegere
heeft uitgewerkt, trachtte ik u te schetsen, en ik beroep mij op Godgeleerden
evenzeer als op natuuronderzoekers, op letterkundigen en kunstenaars, of mijne
schets de waarheid overdreef; maar met dit beroep paart zich de aandrang om te
beseffen, hoezeer de wijsbegeerte onzer eeuw met ieders wetenschap is
zaamgeweven, hoe elke schok in de eene zijde weerstuit in de andere vindt. Ik
noodig hen uit, om eens voor al van de onbewezen beschuldiging af te zien, dat
elke wijsgeerige theorie als graauw en dor tegen den groenen bloei des levens
overstaat. Want opdat ik thans de algemeene beschouwingen over Schelling als
verschijning in de geschiedenis der wijsbegeerte verlate, zoo gij Schelling zelven
ondervraagt, wat de zenuw zijner wijsbegeerte, wat haar beginsel is, wat haar als
hoogste doel voorzweeft, hij zou u met zijne bekende verklaring antwoorden: ‘een
metaphysicus ben ik niet, maar ik ben van de werkelijkheid aangegrepen.’
‘Van de werkelijkheid aangegrepen!’ Zoowel het besef van hetgeen der
wijsbegeerte tot dusverre scheen te ontbreken, als de erkenning van den eisch,
door het gewoone bewustzijn aan haar gedaan, ligt in die verklaring van Schelling
opgesloten. Het gewoone bewustzijn namelijk stelt en erkent een onderscheid
tusschen zijn en denken. Vandaar ons zeggen: gij denkt, dat het zoo is, maar het
is zoo niet, of: het is zoo, al denkt gij het niet. Maar dat zijn, onder welks begrip gij
al hetgeen van buiten uwe zintuigen treft, de natuur in de algemeenste beteekenis,
verstaat, wat is dat zijn? Het is in uwe voorstelling aanwezig: of het daarbuiten is,
weet gij niet. Vandaar dat het gewoone bewustzijn ligt als hoogste bepaling van het
zijn deze zou geven: hetgeen is, al kon
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het niet gedacht worden noch zich zelven denken. In een eenigzins anderen vorm
werd de leer der onzekerheid in de scholen der oude wijsgeeren voorgedragen;
haar inhoud ging niet te minder in die der nieuwere over. Het was en bleef de vraag:
zijn de dingen, die zich in de voorstelling van onzen geest aanwezig voordoen,
buiten die voorstellingen, buiten den geest aanwezig? Een andere vraag vermengde
zich hiermede: er is een kennelijk onderscheid in onze voorstellingen zelve; de
wereld buiten ons komt in zinnelijke vormen tot ons; de werkzaamheden van den
geest staan als eene geheel afzonderlijke reeks tegen die zinnelijke voorstellingen
over; zoo het onderscheid van beiden wezenlijk is, hoe is de vereeniging van beide,
die in ons weten en denken plaats heeft, mogelijk? Tot verduidelijking der zaak moet
ik hier mijn toevlugt tot een stelsel nemen, dat wel met dat van Schelling in geen
onmiddelijk verband staat, maar welks schepper met duidelijke bewustheid toonde,
hoe ook hij ‘van de werkelijkheid was aangegrepen’. Ik bedoel het stelsel, waarvan
ik bij de beschouwing van Fichte met een enkel woord melding maakte; het stelsel
van George Berkeley. Wat is, vroeg de Engelsche wijsgeer, wiens hooge verdiensten
misschien het meest door zijne landgenooten zijn miskend, wat is het onderscheid
tusschen de voorstellingen, die onze geest als door zichzelve bewerkt, en die, welke
zij als van buiten gegeven beschouwt? Dit, dat de van buiten gegevene vergezeld
gaan van het bewustzijn, dat onze geest daaraan gebonden is, dat hare kracht die
van onzen wil overweegt, dat zij sterker, levendiger, scherper bepaald zijn. Wat is
de grond van dat onderscheid? Die grond moet buiten den geest en, omdat de geest
zelve er van afhankelijk is, van den geest onafhankelijk zijn. Die grond moet verder
zelf geestelijk zijn, want door dien grond ontstaat de wereld der verschijning voor
onzen geest; ja opdat die wereld in onzen geest ingang vinde, moet die hoogste
grond zijne eigene geestelijke natuur aan die verschijningen mededeelen en hare
wezenlijkheid voor ons alleen in die geestelijkheid gelegen zijn. En welke was nu
die grond? Voor den vromen Bisschop kon, bij het heerschend Theïsmus van zijnen
tijd, het antwoord niet anders zijn dan dit: die grond is God, die zelf geest is: al ons
weten, al ons kunnen, al ons aanschouwen is in en door God.
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Tot dezelfde gevolgtrekking was langs bijna denzelfden weg een ander denker
opgeklommen, Nicolaas Mallebranche, maar hij had niet zoo stoutweg als Berkeley
de waarheid van het zinnelijk waarneembare, van het stoffelijke ontkend.
Mallebranche was een leerling van Descartes en had van zijnen meester de scherpe
onderscheiding van geest en stof, van denken en uitgebreidheid (beide woorden
zeggen hier hetzelfde) overgenomen. In overstemming met de cosmologie van
dezen had hij de zaak dus voorgesteld: de reden, waarom onze geest de dingen,
ook de stoffelijke wereld, kent, is deze, dat zij door één geest zijn voortgebragt. Ons
kennen berust derhalve op de oorspronkelijke kennis, waarmede de Schepper ze
gekend heeft. Hij verklaarde derhalve minder dan Berkeley; want terwijl deze in zijn
stelsel de tegenstelling van zijn en denken in het hoogste denken oploste, liet hij
beiden afgescheiden bestaan en nam het scheppingswonder aan om zijne stelling
niet te verklaren - want met een wonder verklaart men niets - maar te bevestigen.
Intusschen heeft men beide stelsels Idealismus genoemd: teregt, wanneer men die
tegen eene meening overstelt, die geene ervaring dan voor en door onze zintuigen
aanneemt, tegen het Sensualismus, - met te meer regt ten opzigte van Berkeley,
die alleen het geestelijk wezen, dat wat met onze ideën één van natuur is, als waar
en wezenlijk in de wereld aannam, - met eenig regt ten opzigte van Mallebranche,
omdat, zoo hij al het bestaan der stoffelijke wereld erkende, die wereld alleen
bestond, omdat zij als zoodanig in het idee en als idee der Godheid had bestaan;
maar te onregt, wanneer men Idealisme tegenover Realisme stelt. Want het
standpunt, waarvan beiden uitgingen, was het onderscheid van hetgeen in en
hetgeen voor onzen geest ontstond, van hetgeen door vrije werking werd
voortgebragt en hetgeen die vrije werking door krachtige tegenwerking weerstond,
van hetgeen genomen en van hetgeen gegeven was. Het was eene erkenning van
de magt des oneindigen geestes over den eindigen, van een bestaan gelijk aan dat
van onszelve, en daarom boven de toets van ons bewustzijn verheven, een
aangrijpen en ingrijpen van de magt der werkelijkheid op de afgetrokkene
beschouwing.
Ik heb door het voorbeeld eener andere, voor het grootste gedeelte aan Schelling
vreemde philosophie trachten aan te wijzen,
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wat door dat aangrijpen der werkelijkheid te verstaan zij; maar ik zou slechts ten
deele mijn doel hebben bereikt, zoo uit onze beschouwing niet het vermoeden was
ontstaan, wat de wijsbegeerte eigenlijk te zoeken en te willen had, opdat hare
bespiegeling geheel van de werkelijkheid doortrokken, een denken van het zijn, aan
het zijn volkomen gelijk, zou worden. Jacobi - sommigen hebben hem een wijsgeer
genoemd, en zoo diepte van denkbeelden zonder logische zamenstelling op dien
naam aanspraak geeft, verdient hij dien rang ten volle - Jacobi, die de gave bezat
menigen gelukkigen inval krachtig en juist uit te drukken, heeft ergens gezegd, dat
de geschiedenis der wijsbegeerte hem als een tooneelspel voorkwam, waarin woord
en zaak de Menechmen speelden. In den strijd van Idealismus en Realismus
bevestigt zijne meening zich volkomen. Bij Berkeley is hetgeen het gewoone
bewustzijn reëel noemt ideëel geworden, er is niets buiten het ideële; echter in
zooverre is het overwigt bij hetgeen men gewoonlijk reëel pleegt te noemen, dat dit
het sterkere, het werkelijkere, het Goddelijkere is tegenover ons eindig, beperkte,
middelbare denken. Zoo ge (u) herinnert, wat ik in eene vorige lezing omtrent Fichte's
idealisme mededeelde, zult gij inzien, dat bij deze het tegendeel plaats greep. Het
weten, het absolute weten, het weten dat het voorwerp van zijn weten uit zich zelven
voortbrengt, was voor hem het hoogste. Want uitgegaan van die beweging van het
Ik, waardoor het zichzelven voorstelt, volgens de taal der schole zichzelven tot object
maakt, had hij, volgens de gewoone redeneering van gevolg tot oorzaak, de reden
dier beweging, dier voor ons menschelijk bewustzijn oorspronkelijke daadzaak in
een hooger, een absoluut Ik gezocht, waarvan het onze (hierin is hij niet altoos
zichzelven gelijk gebleven) een afbeeldsel of een gedeelte was. De oorspronkelijke
vorm van dat absolute Ik was het absolute weten of denken, in analogie met het
denken in ons, dat hij als de oorspronkelijkste vorm van zijn beschouwde. Van dat
oorspronkelijke weten was het zijn, d.i. het object van het weten, een beeld, en al
het zijn buiten dat absolute weten en voor het absolute weten was slechts een beeld
zijn. Nu is een beeld als zoodanig niets, buiten hetgeen waarvan het een beeld is;
het bestaan van een beeld als zoodanig ligt opgesloten in het oorspronkelijke
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voorbeeld. Voor zooverre hij dus de wereld onzer voorstellingen tot een beeld van
ons Ik, ons Ik tot een beeld van absolute Ik, het absolute Ik tot het beeld van het
absolute weten maakte, had bij hem, schoon niet minder Idealist dan Berkeley, het
omgekeerde plaats als bij dezen. Bij Berkeley was, om zoo te spreken, het ideëele
door het reëele verslonden, dat op zijn beurt ideëel was: bij Fichte daarentegen het
reëele door het ideëele, dat op zijn beurt reëel was. Zoo hier in uwe oogen eene
verwarring van taal en begrip schijnt plaats te hebben, denkt aan het woord van
Jacobi, en aan het blijspel der Menechmen, en troost U met de hoop op de
ontknooping.
Wat ik u straks als vermoeden aan de hand gaf, moet ik thans als vraag herhalen:
welke ontknooping is hier mogelijk? Eene gansch tegenovergestelde van het blijspel;
want terwijl daar de Menechmen, die voor één persoon zijn gehouden, twee en twee
verschillende blijken te zijn, moet de slotsom van onze beschouwing voorshands
deze worden, dat natuur en geest, zijn en denken, ja zelfs eindig en oneindig, voor
zoo verre zij tegen elkander overstaan, een en dezelfde zijn, onwezenlijk, voor zoo
verre zij elkander doordringen. Met andere woorden, de wetten van den geest
moeten geene andere zijn dan die der natuur; wat daar natuurwet is moet hier
moraliteit zijn, de natuur onbewuste geest, de geest onbewuste natuur. Maar keert
alzoo de verwarring van woorden en zaken, die wij met de spreuk van Jacobi
misprezen, niet terug? Zij doet het inderdaad, zoolang wij beide, zijn en denken,
natuur en geest, subject en object - al die tegenstellingen gelden in dezen zin
hetzelfde - als gescheiden, als tegen elkander overstaande ons denken, niet, zoo
wij beide als in eene hoogere eenheid besloten en voor die hoogere eenheid, op
zich zelve beschouwd, als onverschillig denken. Zij zijn dan vormen der
zelfopenbaring van een wezen, dat noch natuur noch geest, noch denken noch zijn,
noch subject en noch object, maar de eenheid van beide, en daarmede zoowel
beide als geen van beiden is. Dat wezen had Spinoza zijne zelfstandigheid genoemd
en daaraan, met een begrip aan de ervaring ontleend, de eigenschappen, de
accidenten, de vormen van denken en uitgebreidheid, met andere woorden: van
geest en stoffe toegeschreven. Op die stelling, als de grondstelling van het
Pantheïsmus, rust de afgrijselijke vloek, eenmaal
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tegen Spinoza uitgesproken, en van de Christelijke leerstoelen duizendwerf herhaald.
Het zij zoo! Dat Pantheïsmus zelf is het vonnis van veroordeeling, dat vaak over de
geheele philosophie onzer dagen wordt uitgesproken; maar het is tevens het bewijs,
dat de geest, in zijne zelfbeschouwing tot zekere hoogte opgeklommen, zich door
eene onmiskenbare kracht aan dat standpunt geboeid gevoelt, geboeid, omdat
zoowel Schelling als Hegel die beschuldiging met kracht hebben teruggewezen; ja
de eerste vooral zijn eigen systeem vervormd en gewijzigd heeft, totdat hij zich
beroemde dien strik te zijn ontkomen.
Ik meen hier de overtuiging te mogen uitspreken, dat Schelling de waarheid sprak,
toen hij zichzelven vreemd aan het Pantheïsmus noemde, schoon het niet te
ontkennen valt, dat althans in het begin van zijn wijsgeerigen loopbaan de schijn
tegen hem pleit. Vanwaar die schijn? Andermaal vandaar, dat Schelling zich
aangegrepen en overmeesterd van de werkelijkheid gevoelde. Met den blik eens
zieners doorschouwde hij de natuur, of liever, de natuur greep hem, om den tolk
van hare geheimen te worden. Vandaar dat de metaphysische afleiding der begrippen
meestal zijne stellingen gevolgd heeft, in plaats dat daaruit zijne stellingen zich
zouden laten afleiden. Met een sprong scheurde hij zich uit Fichte's beschouwingen
los, om zich in de buitenwereld, die hem aantrok, te verdiepen. In mijne vorige
voorlezing wees ik U aan, hoe Fichte het weten verklaarde door de vereeniging van
subject en object in het bewustzijn. Schelling toonde aan, dat het Ik daarom alleen
subject-object is, omdat en in zooverre het zich zelf als subject-object stelt. Om het
ware, het oorspronkelijke subject-object te vinden, moest het Ik, het bewustwordende,
daarvan worden afgetrokken. Het object nu, na aftrekking van het subject, van het
denkende, van het aanschouwende, is de natuur. Door dergelijke aftrekking bereikte
Schelling het idee van het absolute, waartoe Fichte langs den ladder van oorzaak
en gevolg was opgeklommen. Maar terwijl het bij dezen, als absoluut Ik, de grond
eener theorie van het weten en handelen geworden was, werd het bij Schelling
noodzakelijkerwijze de grondslag zijner natuurphilosophie. Uit dat absolute, dat
subject en object in zich bevatte en daarom de identiteit van beide was, maar dat
tevens op zichzelve
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geen van beide, derhalve het onverschillige -‘Indifferenz’ noemde het Schelling ten opzigte van beiden was, moest hij de natuur, de wereld, het heelal verklaren.
Met verwonderlijke kunstvaardigheid is dat gansche stelsel opgebouwd, maar mijn
bestek vergunt mij slechts, mij tot eenige vlugtige omtrekken te bepalen. De grond
van al het eindige is het quantitative onderscheid van het subject en object, dat zich
als éen in het absolute, de oneindige totaliteit van het eindige, oplost. Dat quantitative
1

onderscheid is in den vorm van rekenkunstige magten te denken. Zoo is A de lijn,
als maat der stoffe de lengte, in de natuur te voorschijn tredend als magnetismus,
2

A de hoek, als maat der stoffe de breedte, in de natuur te voorschijn tredend als
3

electriciteit, A de driehoek, in de stoffe het eigenlijke ligchaam, in de natuur zich
openbarend als chemisch proces. Zoo hangt het gansche heelal in een reeks van
magten te zamen; maar waardoor ontstaan die magten? Daardoor, dat de absolute
identiteit zich zelven als subject en object verdeelt; door het wederkeerig subjectief
worden van het objectieve ontstaat die gestadige voortgang tot een volmaakte orde
van dingen. Zoo treedt tot de zwaartekracht, die, om zoo te spreken, het wezen van
1

het absolute in A , de lijn, het magnetismus is, als nieuw beginsel van onderscheiding
het licht. Uit de doordringing der zwaartekracht met het licht ontstaat het organismus.
Het licht is verwant met hetgeen in een hooger organismus wederom het subjectieve
is, dat een nieuwe reeks van ontwikkeling mogelijk maakt, totdat eindelijk de absolute
identiteit, als over alles zegevierend subject, in volkomen zelfaanschouwing zich
verheerlijkt.
Dit laatste, die eindelijke zegepraal van het subjective, heeft Schelling als het
hoofdpunt aangewezen, waarin zich zijn stelsel van het Pantheïsmus onderscheidde;
maar diezelfde stelling is eerst door de tegenspraak, die zijn stelsel vooral bij Jacobi
had opgewekt, in al zijne kracht bij hem aangedrongen. Alle metaphysische afleiding
en begrenzing zijner meeningen berust op de voordragt dier meeningen zelve. Te
regt noemde hij dus zijne natuurphilosophie eene hypothese, welke van haren uitslag
in de toepassing hare bevestiging moet ontvangen. Het was eene poging om de
analogie van hetgeen in onzen geest (geschiedt?), wan-
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neer wij ons bewust worden, op het absolute in betrekking tot het heelal over te
brengen Hoeverre die hypothese geslaagd zij, daarvan behoort het onderzoek op
een ander terrein dan datgene, waarop wij ons bewegen. Het moge wezen, dat
mannen als Oken, Steffens, Schubert, Carus - het is mij niet vergund, hen te mogen
beoordeelen - van dwalingen te overtuigen zijn, welke nieuwe rigting in elke
wetenschap droeg daarvan de vruchtbare kiem niet in zich? Maar een eerbied voor
de natuur en het leven daarin aanwezig, die zelfs aan de nieuwere poëzij kleur en
kracht heeft medegedeeld, een ernstig onderzoek om in alle reeksen der
bewerktuigde (wezens?) de nog ontbrekende schakels op te sporen, een onderzoek,
dat onder anderen in de dierenwereld tot de verrassendste uitkomsten heeft geleid,
is de vrucht geweest van Schelling's aangegrepen zijn door de werkelijkheid, die
werkelijkheid, welke zich in zijnen geest tot eene intellectueel geheelal had
verheerlijkt.
Maar zoo Schelling langs dezen weg de wijze, waarop het heelal te zamen hing
en gevormd was, verklaarde, daarmede was nog niet aangewezen, waarom het
heelal en aldus was ontstaan. Die vraag, volgens methodischen zamenhang de
eerste, werd bij Schelling de tweede, en eerst later, deels ten gevolge van zijnen
strijd met Eschenmayer en Jacobi, uitvoerig door hem behandeld. Die reden moest
in de hoogste reden, in het absolute, in God gezocht worden. Schelling ontleende
aan de oudere ontologie de bepaling van het absolute als datgeene, waarvan het
wezen aan het begrip volkomen gelijk was; het zijn van het absolute moest dus een
gevolg zijn van het begrip des absoluten. In zooverre is het absolute aanvankelijk
ideaal; maar ook als zoodanig heeft het een noodzakelijken vorm, welke vorm geene
andere is dan deze, dat het ideaal absolute ook onmiddelbaar werkelijk, reëel is.
Het ideale in zooverre het subjective, het werkelijke het objective; maar het ideale
zou nimmer in de werkelijkheid volkomen objectief worden, tenzij (het) aan die
werkelijkheid de kracht mededeelde, in zich zelve aanwezig, om zijn eigen begrip
in werkelijkheid te doen overgaan. Zoo ontstaat er in de zelfbeschouwing van het
absolute noodzakelijkerwijze eene tweede schepping: de schepping der ideeën.
Maar die ideeën kunnen op hare beurt niets dan aan zich
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gelijke ideeën, dat wil zeggen eene oneindige reeks van absolute vormen van het
absolute, voortbrengen. Het eindige, het stoffelijke, de zinnenwereld laat zich daaruit
niet verklaren. Hier komt Schelling's beroemde leer van den afval ter bane. Het
ontstaan der wereld, der eindige natuur is niet dan door eenen sprong, dan door
een afbreken van het absolute te verklaren. De grond der mogelijkheid van dien
afval is deze. Het absolute draagt als oorspronkelijk ideaal - geestelijk en daarmede
vrij - op zijn tegenbeeld in de werkelijkheid zijne eigene vrijheid over. Die vrijheid
bestaat in geene andere vorm dan deze, dat het tegenbeeld op zich zelve besta en
zich als een ander absolute tegenover het absolute stelle. Maar dat zelfgevoel van
het reëele is een zelfbedrog. Alleen voor zooverre het in het absolute is en daarmede
één, is het vrij. Door zich af te scheiden verliest het zijne vrijheid, wordt het tegendeel
van het absolute, wordt noodwendig, wordt eindig. De grondoorzaak van den afval
ligt derhalve niet in het ideëel absolute, maar in de werkelijkheid, in het reëele. Een
natura naturata staat als stoffelijk en zondig tegen de eeuwige natura naturans van
het absolute over. Maar dit gevallen afbeeldsel draagt daarom niet minder de
merkteekenen zijns hoogeren oorsprongs in zich om. De rede en de gevallene rede,
het verstand, zijn de laatste sporen der vroegere verhevenheid; maar terwijl deze
aan de eindige natuur het bewustzijn van haren val en ellende openbaren, zijn zij
tegelijk de middelen, waardoor zich het oorspronkelijke beeld in de gevallene natuur
herstelt. Want het groote doel des heelals en zijner geschiedenis is geene andere,
dan de volkomene verzoening en oplossing van het gevallene in het absolute. Eerst
door die herstelling verklaart zich het doel van dien afval als zedelijk noodwendig.
Die zucht tot zelfbestaan was aan het werkelijke ingeprent door het absolute zelf;
want het absolute is vrij van nijd en zelfzucht en deelt zich daarom volkomen aan
zijn tegenbeeld in de werkelijke wereld mede. Door dat zelfbestaan zelve, dat de
wereld tot afval, en tevens in dien afval tot verzoening met het absolute (brengt),
bereikt het absolute het hoogste doel der schepping, zijne volkomen zelfopenbaring.
Wij staan hier aan het punt, vanwaar zich eene nieuwe ontwikkeling van Schelling's
denkwijze opent, welks voltooijing nog he-
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den wordt tegemoet gezien; maar wij hebben tevens de groote woorden
medegedeeld, die, terwijl zij de Godgeleerdheid onzer eeuw in beroering bragten,
langs dien weg tot oplossing van het hoofdstrijdpunt der Godgeleerdheid en
wijsbegeerte, het Pantheïsmus en Theïsmus, de belangrijkste bijdragen leverden.
De zaak is van te groot gewigt om (haar) kort of oppervlakkig te behandelen: de
zaak is eene grieve geworden, waartegen de wijsbegeerte zich met kracht behoort
te verdedigen en wier volledige behandeling in een betoog van de noodzakelijkheid
der wijsbegeerte en de verpligting om haar te beoefenen niet ontbreken mag.
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V.
Twee partijen verdeelen sinds onheugelijke tijden de menschheid. Ik bedoel niet op
de eene laag te vallen, wanneer ik U haar schets als van behoefte tot behoefte
voortgejaagd en uit de behoefte den prikkel ontleenend en den regel hunner
werkzaamheid, waarin hunne levensjaren ondergaan. Die werkzaamheid kan nuttig,
kan zedelijk zelfs zijn, zoo vaak zij door eigen goeden wil bestuurd of door tucht en
Godsdienst geregeld wordt. Maar altoos in de omstandigheden verstrikt en door de
omstandigheden geleid, wier zamenloop het duistere kluwen is, waaruit zich telken
reize hunne behoefte ontspint, waarin zij telken reize voldaan terugkeert, verheft
zich hunne geest nimmer tot die vrijheid en onafhankelijkheid, waarin hij zijne eigene
handeling bepaalt en het doel zijner handeling doorziet. Daarom hebben zij voor
hunne handelingen steeds voorschrift en bepaling noodig, daarom, zoo vaak de
onbekende magten van buiten sterker werken dan hun eigen levensbeginsel, troost
en kracht noodig. Het is geene aanklagt tegen eenige geopenbaarde Godsdienst,
wanneer men aanwijst, dat zij uit zulk een behoefte ontstaan is: het is zelfs hare
hoogste lof, wanneer zij, zonder de heiligheid van haar beginsel te verontreinigen,
evenzoowel de zinnelijke vormen der wereld van het oogenblik doordringt, als zij in
de hoogste sferen van het denken den geest draagt en voedt. Maar juist opdat dat
voorschrift hunne werkzaamheid beheersche, opdat die kracht hunne werkzaamheid
schrage, juist omdat die werkzaamheid uit zinnelijke ervaring ontstaat en op het
zinnelijk waargenomene terugwerkt, doet zich dat voorschrift, die kracht als van
buiten gegeven, voor zoo verre de kring hunner werkzaamheid als de lagere, als
de aan eene magtiger wil onderworpen wordt beschouwd, als van boven door een
hoogere magtgeopenbaard voor. Hier ligt het gebied van het geloof.
Maar zoo het vroome bewustzijn zelf dien toestand als onvol-

R.C. Bakhuizen van den Brink, Studiën en schetsen over vaderlandsche geschiedenis en letteren. Deel 5

501
komen beschouwt, zoo het in deszelfs eenvoudige uitdrukking de verwisseling van
gelooven en aanschouwen met smachtend verlangen te gemoet ziet, wat wonder,
zoo daar tegenover eene andere partij staat, die reeds nu die onvolkomenheidzoekt
te vervullen, en dien strijd van het betere met het goede te bevredigen? Die partij
is later ontstaan; want hoevele eeuwen van ontwikkeling zijn er niet noodig, opdat
de geest zich tot de kracht, welke zij vereischt, zou kunnen verheffen? Daar zij
echter, volgens de Homerische uitdrukking, niet uit een eikenstam of uit een rots
kan zijn voortgekomen, maar in het midden der maatschappij, aan de hand van de
algemeene opvoeding der menschheid, hare wording erlangd heeft, zijn wij er verre
van, om niet den invloed eener vroegere openbaring op haar eerbiedig te erkennen.
Maar desniettemin staat zij op een keerpunt, vanwaar hare verhouding tot geloof
en openbaring een gansch andere wordt. Terwijl wij ginds het geloof uit de behoefte
zagen ontstaan, vinden wij bij haar het onderzoek omtrent den aard dier behoefte
in vollen gang. Is die praktische behoefte waar, of is zij het gevolg eener toevallige
onvolkomenheid? Is zij waar, dat wil zeggen, is zij redematig? want de algemeenheid,
anders het kenmerk van het redematige, dier behoefte is slechts betrekkelijk, zoolang
eene toestand denkbaar, d.i. mogelijk is, waarin zij niet bestaat. Het indringen in
den aard en de oorzaak der gevoelde behoefte verheft den geest tot het besef van
het redematige zijner werkzaamheid en daarmede tot het gevoel zijner vrijheid. Wij
hebben het in Fichte gezien, hoe hij onafhankelijk al zijn denken en doen, zelfs de
voorwerpen van zijn denken en doen in het aanwezen riep. Het was een nagalm
van het verheven woord van Spinoza: het menschelijk lot behoort niet beschimpt,
niet beschuldigd, niet bejammerd, maar begrepen te worden. Terwijl ginds de spreuk
gold: zooals de mensch is, zoo is zijn God, treffen wij hier het onderzoek aan,
hoedanig de mensch zijn moet, en daarmede, opdat de noodzakelijkheid van 's
menschen wezen blijke, de vraag verbonden, hoedanig God is. Terwijl ginds voor
de gegevene openbaring eerbiedig het hoofd gebogen wordt, dringt de onderzoeker
tot den grond der openbaring, tot het geopenbaarde zelf door en peilt daarin de
mogelijkheid, de noodzakelijkheid der openbaring. Terwijl ginds God wordt afge-
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beeld naar hetgeen in den mensch het voortreffelijkste is, en gekleed met hetgeen
hij het kostbaarste heeft, wordt hier die orde omgekeerd en uit het denkbeeld God
als bij afdaling bepaald, wat in den mensch voortreffelijk is en wat volstrekte waarde
bezit.
Ik behoef u niet te zeggen, dat deze partij - uit haren aard de minst talrijke,
herhaaldelijk met de begrippen van den dag en der menigte in strijd, en trots
tegenover haar als op de overmagt van den geest - al dat lijden heeft moeten
ondervinden, waarmede het geweld der meerderheid de overwonnenen bedreigt.
Al te gelukkig, wanneer zij, zoo dikwijls hare redeneering de heerschende meening
vijandig kruiste, als dweepziek werd verworpen, drukte op haar eene heilloozer
beschuldiging, zoo dikwijls zij niet zoozeer het heilige zelf, als de vormen waarin
het heilige aangenomen en geloofd werd vernielend aantastte. Want op haar zelve
kon de bespiegelende wijsbegeerte geenszins de vijandin der openbaring zijn, wat
haren inhoud betrof. De wijsbegeerte stond daar buiten; als ieder ander feit der
geschiedenis moest zij haar als gegeven aannemen, en hare waarde aan
redebegrippen toetsen; maar evenmin kon de wijsbegeerte haar als het hoogste en
als rigtsnoer voor zichzelve beschouwen, omdat zij het weten boven het gelooven
stelde, omdat zij de openbaring als een uitvloeisel van hetzelfde beginsel bepaalde,
dat zij in eenen anderen vorm, den vorm van het denken ontwikkelde. Zoo dus de
wijsbegeerte met betrekking tot alle stellige Godsdienst ongodsdienstig kan heeten,
zij is daarom niet tegengodsdienstig. Het is echter niet vreemd, zoo dit onderscheid
over het (hoofd) gezien werd, zoo dikwijls de driften, in beweging gebragt, het oordeel
der menigte verduisterden of het gehoor der menigte verdoofden, voor hetgeen niet
altoos duidelijk, voor hetgeen dikwijls door de kracht der tegenspraak heftig werd
voorgedragen. Wat het Christendom trof, toen het veelgodendom der Heidenen
voor zijn verhevener, heiliger leer moest wijken, trof in het Christendom de
wijsbegeerte, zoo vaak zij, meest langs den weg der ontkenning, eene zinnelijke
voorstelling in een redelijk begrip trachtte op te lossen, de beschuldiging van
ongodisterij. Een der verhevenste denkers betrad in den jare 1600 te Rome den
brandstapel als godloochenaar: te midden der vlammen trad, misschien uit vromen
bekeeringsijver, een Dominika-
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ner monnik naar den lijder toe: het crucifiks voor den martelaar opheffende, vergde
hij hem den God te belijden, die voor hem gestorven was. Maar Giordano Bruno zoo heette de wijsgeer - hief biddende de oogen ten hemel, als om daar den God
te zoeken, die het beeldwerk zijner kerk hem niet kon vertegenwoordigen. Eigen
onvoorzigtigheid, onwijsgeerige praalzucht bragt te Toulouse een der laatste
leerlingen der Aristotelische Scholastiek, Julius Caesar Vanini, op den houtmijt. Of
hij nog het bestaan van God bleef ontkennen, vroeg hem de ijver der regtgeloovige
menigte; maar de martelaar raapte een strootje van den grond en het aan het volk
toehoudend sprak hij: ‘Zoo ik aan geen God geloofde, zou mij dit strootje van zijn
bestaan overtuigen.’ Mogten wij ter eere van ons Vaderland getuigen, dat hier, waar
geene brandstapels (zijn) aangestoken en geen bloed voor het geloof heeft
gestroomd, voor den in vele opzichten vromen Spinoza door geene verkeerde
godsdienstijver de dolken ter sluipmoord waren gewet! Helaas, de groote man
verborg zijn leven en zijne meeningen voor de gevaren, waarmede hem
geloofsgenoten en Christenen bedreigden. Want algemeen was de godloochenaar
gehaat, die met vrome zorg de verhevenheid van het Christendom aan het huisgezin
van zijnen huisheer aanprees.
Wat moeten ons de aangehaalde voorbeelden leeren? De les, om over elke
wijsbegeerte, die ter goeder trouwe wordt geoefend, zoo dikwijls zij onze innigste
overtuigingen treft, toch ons oordeel op te schorten, ligt daarin zoo duidelijk
opgesloten, dat het inderdaad ons moet verwonderen, hoe een man, wiens naam
in de wijsbegeerte niet zonder lof zou hebben geschitterd, door zijne ketterjagerij
dien roem heeft bezwalkt. Als zoodanig heeft zich Fr. H. Jacobi doen kennen. Want
was het bevreemdend, dat bij het algemeene alarmgeschrei, dat Spinoza's stelsel
tegen zich had (doen) opgaan, der wijsbegeerte iets menschelijks wedervoer en zij
liever alles deed, liever hare onafhankelijkheid opgaf dan tot het als zoo gevaarlijk
uitgekreten Pantheïsmus te vervallen? Lessing, die anders waarlijk (niet) schroomde
zijne meeningen scherp tegen die zijner tijdgenooten over te stellen, had een woord
gemompeld over het aannemelijke van het Pantheïsme, en dat woord had Jacobi
verbreid en verraden. Het geschreeuw, dat deze mededeeling deed
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opgaan, geeft ons de reden aan de hand, waarom zelfs de meest onafhankelijke
wijsgeeren, Fichte en Schelling, liever alles deden om den naam van Pantheïsten
te ontgaan, dan door moedig deszelfs verdediging te omhelzen die meening als
een noodzakelijk ontwikkelingspunt der wijsbegeerte te handhaven. Maar daarmede
waren zij het wantrouwen van Jacobi niet ontkomen. Regt overeenkomstig met den
geest van den tijd, luidde deze de alarmklok. Tegen Fichte's Idealisme verhief hij
het eerst de beschuldiging van Atheïsmus, en toen Schelling de leer van Spinoza
op eene andere wijze scheen te hebben ontwikkeld en voorgedragen, werd ook hij
door den ijveraar van godloochenarij aangeklaagd. Hoe kon dit anders, sedert Jacobi
eenmaal beweerd had, (dat) elke philosophie, die hare redeneeringe in strenge
dialectische orde ten einde bragt, zoo zij zich op de daadzaken der zinnelijke
waarneming grondde, in Fatalismus, zoo zij uit de wetten des denkens hare
gevolgtrekkingen afleidde, in Nihilismus moest ondergaan? Het zekere gevolg,
beweerde hij, van elke wijsbegeerte die aan logische zamenschakeling van begrippen
het hoogste gewicht (hechtte), was Pantheïsmus en - het lag in de heerschende
meening van den tijd, dien sprong te doen, - derhalve Atheïsmus. Schelling keerde
de beschuldiging met hevigheid van zich af. Atheïsmus, zeide hij teregt, kon niet
voor een verstandsdwaling gelden, maar was een zedelijk misdrijf, wanneer eenig
wijsgeer nog het woord God op de lippen nam en zijn geloof aan iets heiligs betuigde,
terwijl zijn hart beide verloochende. Atheïsmus - het was de beschuldiging, die
Schleiermacher tot een scherpen doorn verstrekte, toen hij met meerder moed dan
Lessing opentlijk den lof van Spinoza had verkondigd, en hij zich gedwongen
gevoelde, de beschuldiging, dat hij Pantheïst is, als de grievendste beleediging voor
een Godgeleerde van zich af te keeren.
Is sedert al het gedruisch, door al die beschuldigingen, door enkele verdedigingen,
door talrijke onderzoekingen ten voor- en ten nadeele van het Pantheïsmus verwekt,
onze eeuw zooverre gevorderd, dat zij eindelijk de regte waarde van dat stelsel
geschat en op die schatting haar oordeel gebouwd heeft? Ik geloof zelfs, dat hier,
waar met minderen ijver in den strijd der meeningen gedeeld werd, waar alleen het
doemvonnis over Spinoza
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werd gehoord, de openbare meening ten minste in zooverre is vooruitgegaan, dat
het enkel woord Pantheïsme niet genoegzaam is, om den belijder daarvan den
gruwelijken blaam van godloochenarij toe te dichten. Of zoo sommigen zoo verre
gaan, het is omdat de ontwikkeling eener enkele valsche stelling in hare
gevolgtrekkingen tot ongerijmdheden leidt, waarvan hij, die de stelling oppert, zelf
zou terugdeinzen. Maar daarmede is nog niet gezegd, dat alle dwaling omtrent den
eigenlijken aard van het stelsel is uitgeroeid. Vraagt den eersten den besten, wat
Pantheïsme is, het antwoord zal gereed zijn, want men heeft slechts op de vertaling
af te gaan: Pantheïsme is de leer, dat het heelal God is. Vraagt verder en zegt:
dewijl wij het heelal kennen als uit deelen zamengesteld, is dan elk deel tevens een
deel van God, het antwoord zal meestal toestemmend zijn. En ware die meening
werkelijk de meening van het Pantheïsme, dan is de overgang van daar tot het
Atheïsme zoo glad en glooijend, dat het te verwonderen zou zijn, indien niet ieder
Pantheïst daartoe dadelijk terugzonk. Want welk onderscheid is er tusschen die
overtuiging en het veelgodendom der Heidenen, die, omdat hun bijgeloof de eenheid
van het Opperwezen in al zijne reinheid niet kon bevatten, zijne deugden en
werkzaamheden in een oneindig getal van ondergeschikte, strijdige en zelf
vergankelijke Goden splitste, tallooze deelen van die onbekende magt, welke hun
begrip niet bereiken kon? En welke gevolgtrekking is dan ligter, dan dat er zulke
goden niet zijn, en dat hun gansche zamenstel het eenige ondeelige Opperwezen
niet kan vertegenwoordigen? Gelooft mijne verzekering: zoo al hier of daar in de
belangen eener ongoddelijke kunst, die het onreine met den lichtglans der hemelsche
Majesteit tracht te omgeven, een dergelijk Polytheïstisch Pantheïsme is gepredikt,
noch Schelling, noch Spinoza, noch eenige der vroegere leeraars van die school
hebben eene dergelijke overtuiging voorgestaan. Bij allen, bij de besten ten minsten,
stond het geloof aan de eenheid en ondeelbaarheid des Hoogsten wezens op den
voorgrond, en wanneer Schelling het orgaan, waardoor het allerhoogste begrip
verkregen kon worden, intellectueele aanschouwing noemde, verklaarde hij dien
eisch daarmede, dat alleen het te zamengestelde door den weg van reflectie en
denken verkregen, het in zich zelven
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ééne daarentegen onmiddellijk moest aanschouwd worden. Wat dan? Mij dunkt,
de gevolgtrekking is gemakkelijk te maken In stede dat het Pantheïsmus God
wegneemt, is het veeleer gereed al de verschijnselen der ervaring, voor zooverre
zij eindig, betrekkelijk, wisselvallig zijn en deelen van een eeuwig onveranderlijk
geheel schijnen te zijn, te loochenen, en in plaats van Atheïsmus treedt, - het woord
is in de nieuwste geschiedenis der wijsbegeerte gewettigd - Akosmismus in het
stelsel der Pantheïsten op den voorgrond.
Maar hoe, hoore ik mij toeroepen, gij hebt als het karakteristieke van Schelling's
wijsbegeerte opgegeven, dat hij door de werkelijkheid aangegrepen en overmeesterd
was, dat hij, met open zin voor de natuur en de wereld der verschijningen, in die
verschijningen redelijke en zedelijke wetten had ontdekt en aangewezen! Het is
zoo, en ik neem niets van het gezegde terug. Ik voeg er zelfs bij, dat in Schelling's
stelsel de natuur onderscheidene tijdvakken van ontwikkeling heeft doorloopen,
telkens van het minder volmaakte tot het meer volmaakte voortgaand, totdat zelfs
de onorganische stof zich in een hooger organismus zal hebben opgelost.
Kosmismus in de letterlijke beteekenis des woords, d.i. sierlijke ordening des heelals,
ware veeleer zijn stelsel te noemen. Diezelfde beschouwing en betrachting der
natuur heeft dan ook bij degenen, die zijn stelsel als Pantheïstisch beschouwden
en als zoodanig met dat van Spinoza vergeleken, de onderscheiding gangbaar
gemaakt, dat het stelsel van genen Idealistisch Pantheïsme, dat van Schelling
Naturalistisch was. Gij raadt de gevolgtrekking, met voorbarige vijandigheid door
zijn tegenstanders gemaakt, dat op die wijze (het heelal?) een natuurding en
daarmede onheilig en onredelijk zelfs was geworden.
Omdat ik zie, welke heillooze vruchten van onwetendheid en achterlijkheid in de
wijsbegeerte het dikwijls op den naam af veroordeelen van wijsgeerige stelsels ten
onzent gedragen heeft, heb ik mij ten regel gesteld, elke harde afkeuring of spottend
verwijt jegens Duitschlands groote wijsgeeren te verzaken en mij veeleer op hun
eigene verklaring te verlaten, liever overtuigd dat hunne uitdrukking gebrekkig, dan
dat hunne meening verraderlijk zou zijn. Schelling, ik herhaal het, heeft ontkend,
dat zijn stelsel Pan-
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theïstisch was, en er zijn gronden voorhanden, welke die verklaring bevestigen. Ik
moet u ten eerste doen opmerken, dat wie hem van Naturalistisch Pantheisme
beschuldigt, dat doet om dezelfde reden, waarom men zijne wijsbegeerte
natuurphilosophie pleegt te heeten. Zij draagt dien naam, omdat zij zich het eerst
met de beschouwing der natuur heeft bezig gehouden, omdat zij kennelijker dan
eenige andere op het onderzoek der natuur heeft teruggewerkt; maar Schelling
heeft in het begin van zijn loopbaan betuigd en in zijn laatst uitgegeven geschrift
herhaald, dat hij de natuurphilosophie slechts als een deel der wijsbegeerte
beschouwde, dat met zijn evendeel, de wijsbegeerte van het bewustzijn, of het Ik
(de Ethik, zooals hij het noemde) een geheel uitmaakte. Ten tweede vertoonde zich
de strijd, waarvan ik zooeven sprak, de strijd tusschen meening en uitdrukking welligt
nergens sterker dan hier. Gij herinnert u welligt uit mijne vorige voorlezing, hoe
Schelling het heelal door eene reeks van rekenkunstige magten liet ontstaan; gij
herinnert u, dat hetgeen die magten in werking bragt en bepaalde, volgens hem het
geestelijke, ideële, subjectieve beginsel was, in welks aard en karakter het lag,
steeds over hetgeen het als reëel verwezenlijkt had in gedachte tot iets volmaakters
voort te streven. Eilieve, waar blijft bij deze meening het heelal, dat hij zelf als een
gesloten geheel voorstelde? want de reeks der magten loopt uit in het oneindige,
en het geestelijk beginsel verstaat zich evenmin tot eene dergelijke begrenzing, die
echter noodig was, wanneer hij het heelal als een gesloten geheel, als een redelijk
stelsel, waarin het eene door en om het andere bepaald was, waarin het hoogste
doel volgens de hoogste wet bereikt werd, zou voorstellen.
‘Uwe verdediging van Schelling,’ voert mij een aandachtig hoorder toe, ‘gaat van
eene andere zijde mank. Want zoo al zulk een heelal, dat, omdat het als het ware
naar boven geopend blijft, den naam van heelal nauwelijks verdient, het hoogste
wezen niet in zich kan besluiten, ja zoo God, voor zooverre hij geest is, telkens
buiten zijne schepping heenstreeft - wordt zulk een God niet onderworpen aan zijn
eigene schepping, heeft hij geen Chaos met zijn adem bezield, die, nu zij eens aan
het gisten (is), door hemzelven niet tot rust kan gebragt worden, maar in welks
noodlot
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God medegesleept wordt tot een onzeker doel? Een God zonder vrijheid, wat is hij
dan een God zonder zedelijkheid zonder heiligheid?’ - Ik moet de gemaakte
aanmerking (billijken); maar mijn antwoord moet weder hetzelfde zijn als vroeger:
de uitdrukking heeft bij Schelling de gedachte overrompeld. Want opdat ik hier
tevens de verklaring geve van hetgeen ik in mijne vorige lezing slechts kortelijk kon
aanstippen: om welke reden heeft Schelling de orde en ontwikkeling des heelals,
de onderlinge verscheidenheid van het bestaande onder den vorm van magten
voorgesteld? Om geene andere reden dan omdat de beschouwing der natuur hem
had overtuigd, dat ieder wezen en ieder stelsel van wezens een gesloten geheel
uitmaakte, vanwaar men niet tot een ander stelsel enkel door bijtelling of aftrekking
van bijzondere eigenschappen kon opklimmen of afdalen. In ieder werkte een
bijzonder zamenstel van krachten, naar een bepaald doel gewijzigd, tot zijn
zelfbehoud mede. Ieder wezen was als zoodanig een heelal in het klein, eene
totaliteit op zich zelve, omdat al de betrekkingen en verhoudingen van het
geschapene op eene eigenaardige wijze daarin waren vertegenwoordigd. Hetgeen
dit zamenstel ordende, hetgeen dat zamenstel voor ons begrip verstandelijk maakte,
kon niet anders zijn dan het geestelijk beginsel, de tegenwoordigheid der Godheid
of - gelijk zich onze wijsgeer placht uit te drukken - der absolute identiteit in elk
derzelve. Dit denkbeeld, waarvan reeds de grondslagen in het oude stelsel van den
makroen mikrokosmus gelegd waren was vooral in de latere wijsbegeerte door de
beschouwingswijze van den onsterfelijken Leibnitz overgegaan. Want ook de
monaden van dezen, waarin het eigenlijk wezen der dingen gelegen was, waren
de eigenaardige en om een vast middelpunt onverbreekbaar verbonden, maar
daarnaar in alle betrekkingen gewijzigde weerspiegelingen dier eenheid, die zich
in het heelal als aartseenheid - Urmonas - had verwezenlijkt. Van Leibnitz, die zelfs
om deze meening als aan het Pantheïsmus toegedaan werd beschouwd, is die
stelling op Schelling overgegaan en in de latere wijsbegeerte over het algemeen
met kracht gehandhaafd. Maar zoo dus volgens Schelling ieder bijzonder aanwezen
eene totaliteit op zichzelve was, een redematig stelsel van eigenschappen tot een
bepaald doel, zoo in die eigenschap juist hunne reali-
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teit, hunne betrekking tot het heelal gelegen was, hoeveel meer moest hij het heelal
zelve niet als een onbestemde oneindigheid, maar als een bepaald geheel, door
het denkbeeld des Scheppers omvat en tot een bepaald doel aanwezig, beschouwen!
Maar zoo derhalve meer het gebrekkige der uitdrukking uit zijne natuurphilosophie
tot die aan zijne eigenlijke meening vreemde gevolgtrekking aanleiding (geeft), wij
moeten weder het vroeger gezegde herinneren, dat, om over het stelsel van Schelling
juist te oordeelen, men niet alleen zijne natuurphilosophie in oogenschouw heeft te
nemen, maar tevens moet onderzoeken, hoe zij door het andere gedeelte der
wijsbegeerte, de ethiek, wordt aangevuld en gewijzigd. En inderdaad, reeds in een
zijner eerste werken van dien aard, vinden wij die bepaling, welke wij zochten, in
strengen vorm daargesteld. God, het absolute, het hoogste wezen, is het eenige,
welks idealiteit volkomen reëel is. Boven al hetgeen wat onze geest denkt of wil, is
iets hoogers te denken of te willen mogelijk: hoe gestadiger en meer ingespannen
zijne werkzaamheid, hoe verder zich het veld der oneindigheid voor ons uitbreidt.
Zoowel in hetgeen wij zelf in het aanwezen roepen, als in hetgeen wij aanwezig
beschouwen, erkennen wij de mogelijkheid van iets voortreffelijkers, van een ideaal;
slechts bij het denkbeeld God houdt die reeks van oneindigen voortgang op. Boven
Hem is niets hoogers denkbaar, ja Hij zelf kan niets denken hooger dan zichzelven.
Hoe waar nu ook die uitspraak van Schelling zij, zij is slechts een uitspraak, geen
betoog. Zoo God is, dan is hij aan zijn idee gelijk; de vraag blijft: is God niet enkel
idee? In mijne vorige voorlezing heb ik u aangewezen, hoe Schelling uit de zelf
beschouwing van dat idee deszelfs werkelijkheid zocht aan te toonen; maar zoo die
werkelijkheid niet reeds in het idee gelegen (is), dan kan eene gansche eeuwigheid
van zelfbeschouwing niet anders dan hetzelfde, namelijk een idee te weeg brengen.
Schelling heeft zelf het gebrekkige van een eenzijdig Idealismus doorzien, en de
intellectueele zelfbeschouwing als onvruchtbaar tot het te weeg brengen der
werkelijkheid daarlatende, in den wil van God den grond Zijner realiteit zoowel als
Zijner openbaring gezocht.
Met deze beslissing had Schelling werkelijk een stap verder buiten het
Pantheïsmus trachten te doen, en zoo hij er niet in ge-

R.C. Bakhuizen van den Brink, Studiën en schetsen over vaderlandsche geschiedenis en letteren. Deel 5

510
slaagd is, er valt aan zijne goede bedoeling niet te twijfelen. Maar de tweede vraag,
die voor de hand lag, was deze: wat door den wil in God te verstaan zij? Men heeft
hier noodig, tot den menschelijken wil bij wijze van analogie zijne toevlugt te nemen.
En in welken vorm vertoont zich nu bij den mensch de kracht, die wij wil noemen?
Oorspronkelijk en algemeen als een werkzame begeerte tot een anders zijn. De wil
heeft in de natuur van den mensch zijnen grond; uit die natuur ontwikkelt zich de
begeerte, het zijn, dat vóór en in het oogenblik van den wil aanwezig was, tot een
ander zijn te doen worden, en hoe snel ook het willen bij ons in zijn werk ga, toch
zal naauwkeurige zelfbetrachting u in die handeling van den geest drieërlei doen
opmerken: de grondkracht, het grondvermogen, waarvan de begeerte uitgaat, de
begeerte zelve, aanvankelijk blind en onbestemd, eindelijk de onbestemde begeerte
door het verstand tot een doel bepaald, den eigenlijken wil. Noodzakelijkerwijze
werd deze beschouwing op den wil van God toegepast, en het ideale, waarnaar de
hoogste (wil) oorspronkelijk Zijne schepping ontworpen en besloten had, liep
andermaal gevaar, in het reëele denkbeeld eener grondkracht, waaruit zich dat
besluit, die wil ontwikkelde, onder te gaan. Schelling zelf verklaarde het duidelijk:
‘Het Idealismus,’ zeide hij, ‘wanneer het den grondslag van een levendig Realismus
mist, is niet dan een ledig afgetrokken stelsel. Opdat God wille en door dien wil
handele, moet er vooraf eene natuur, iets waarneembaars in hem aanwezig zijn.’
Van welken aard is nu die natuur? Uit hetgeen wij a posteriori omtrent de gevolgen
van Zijn wil waarnemen, moet zich dit bij gevolgtrekking laten afleiden. De
werkzaamheid van God is geene andere dan zelfopenbaring, hetgeen in de taal der
scholen een Deus explicitus heet. De toestand, die daartegenover staat en welke
door den wil veranderd is, kan geene andere dan een niet geopenbaarde, eene
verborgene, eene duistere, een Deus implicitus wezen.
Het is niet moeijelijk in te zien, wat Schelling andermaal over dien grens, dien hij
als het hoogste beginsel van alle zijn had aangenomen, moest heendrijven. Bij de
eerste voorstelling zijner wijsbegeerte had hij namelijk God hetgeen volkomen ideëel
was in hem, als reëel, als een ander absolute, buiten hem doen stellen.
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Opdat het evenbeeld aan het voorbeeld zou beantwoorden, was aan dat evenbeeld
de zucht, de mogelijkheid tot zelfzijn, tot zelfopenbaring ingeprent. Die zucht, die
mogelijkheid werd de oorzaak van den afval, van het booze. Maar welke is dat
zelfzijn, die zelfzucht, die zich in de geschapene wezens openbaart? Geene andere
dan hetgeen in God als grond, aanvankelijk blindwerkende grond, van Zijnen wil
aanwezig was. Want ook bij ons openbaart (zich) het booze als de strijd eener
natuurlijke zucht, in de diepste diepten van 's menschen aanwezen gelegen, tegen
de uitspraken van de rede, die het individueele aan de algemeene wetten des heelals
onderworpen wenscht. In de natuur van God zelven was dus oorspronkelijk het
booze gelegen, hetwelk zich in de wereld openbaart. Hier als blindwerkende kracht,
die door het verstand gewijzigd moest worden, ginds als opstand in het geschapene
tegen den Schepper zelven.
Inderdaad, zoo de oorzaak van het kwaad in God zelven als strijdig met zijne
heiligheid niet mogt gezocht worden, dan schoot er voor Schelling niets over dan
het booze als iets onwezenlijks, als een louter verstandsbedrog van onzen beperkten
geest voor te stellen, als een ondergeschikt voorbijgaand middel, waardoor het
goede, dat toch het hoogste einddoel der Schepping was, zou aan het licht komen.
Zelfs liet zich met Schelling's ijver voor eene positieve Openbaring, die hij langs alle
wegen uit zijn stelsel trachtte af te leiden, zoodanig eene meening voortreffelijk
rijmen. Die Openbaring ware dan, regt overeenkomstig met het dogmatisch begrip,
eene aankondiging, eene voorspelling als het ware van het plan en den wil Gods.
De natuurlijke grond, dien hij als hoogste beginsel aannam, ware daarmede voor
zichzelven doorzichtig geworden, en het blinde bewustelooze, dat dien grond
aanvankelijk kenmerkte, ware daarmede opgeheven. De natuur in God had de
bewustheid, waarmede zij tot hare zelfontwikkeling overging, als woord geopenbaard.
Intusschen, tot dezen stap is Schelling niet overgegaan. Liever heeft hij, achter den
laatstgestelden grond, een aartsgrond of liever ongrond (het zijn niet mijne woorden,
het zijn die van Schelling: ein Urgrund oder Ungrund) aangenomen: God, als geest
over zijne eigene natuur en hare ontwikkeling heenzwevend. Ik aarzel om verder
voort te
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gaan. Bij de gedachte aan den ‘Ungrund’, die de werkzaamheid van het Goddelijk
wezen bepaalt, vallen mij de woorden van Lucianus te binnen, waarmede de cynische
spotter Jupiter tergde: Gij, die bij Homerus beloofde al de goden met aarde en zee
aan een eindelooze keten omhoog te zullen trekken, hangt zelf van de dunne draad
der Parcen af! Inderdaad Schelling's ‘Ungrund’ is weinig meer dan de draad der
Parcen!
Is bij een verdere ontwikkeling van 's wijsgeers stelsel niet nog een hooger of
liever nog dieper beginsel denkbaar dan die ‘Urgrund’, die hij als de laatste schakel
zijner redeneering heeft aangenomen? Inderdaad, de wijsgeer krijgt hier van den
Satan van Milton, die in de diepste diepte nog een dieper diepte ziet, die hem dreigt
te verslinden. Terwijl wij den moed huldigen, waarmede hij den doolhof, ten minste
tot nog toe doolhof, zijner eigen redeneering trachtte ten einde toe afteloopen, mag
het onze opmerking niet ontgaan, hoe slechts één denkbeeld hem geleidt, de zucht
om het Pantheïsmus en de verdachte gevolgen van dat stelsel te ontgaan. Ik heb
Schelling's redeneeringen uitvoerig en zoo duidelijk als bij de diepte van het
onderwerp en de beperktheid van den tijd mogelijk was, u trachten voor te stellen,
en ik reken op geene andere indruk dan deze: om geene bedoelingen te
veroordeelen, zoo dikwijls met onze vastgestelde begrippen de uitspraak der
wijsgeeren in strijd schijnt, maar er eene aansporing in te zien, om door het
aandachtig volgen hunner redeneeringen zelve, òf de verborgene dwalingen des
denkers, òf de oorspronkelijke onvolkomenheid der redeneering, òf de mogelijkheid
harer volmaking te ontdekken.
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VI.
De mensch is het voortreffelijkste wezen, dat wij kennen. Is daarmede gezegd, dat
hij het allervoortreffelijkste in alle opzigten is, dat hij een God of dat er slechts een
God boven hem is? Gewigtige stemmen, uit de oudste oorkonden der geschiedenis
en wijsbegeerte tot ons overgekomen, beantwoorden die vraag bevestigend. Op
grond der Orphische geheimleer noemden de leerlingen van Pythagoras den mensch
een voortvlugtigen daemon; op denzelfden grond beschouwde hem Plato als uit het
koor der Goden uitgevallen, eerst langs eene onmetelijke reeks van louteringen tot
het beginsel terug te brengen, vanwaar hij was afgedwaald. Op denzelfden grond
verzekerde de orakelspraak van den geheimzinnigen Heraclitus, dat wij het leven
der Goden stierven, dat zij onzen dood leefden. Tot den Stoïcijn toe noemde den
wijze den koning van het geschapene, boven wien niets dan Jupiter verheven was.
Niet aan het menschelijk individu, zooals het met het kwade en het vergankelijke
worstelt, komt die hooge rang (toe), maar aan de menschheid volgens haren aanleg
en doel, zooals die zich als idee in ieder mensch openbaren. Want zoo vaak de
geest des menschen zich in zijne eigene beschouwing verdiept en zich afvraagt,
waar zijne grenzen gezet zijn, dan vindt hij in zichzelven een levensbeginsel, dat
verre heenreikt over de perken van zijn aardschen duur, dan ontdekt hij eene wet,
die, terwijl zij hem in een oneindige reeks voorschrijft wat hij moet doen, tevens, zal
's menschen aanwezen niet in de grootste tegenspraak met zichzelven zijn, eene
oneindige reeks onderstelt van hetgeen hij kan doen. Met zijne heiligste overtuiging,
met zijn geloof aan onsterfelijkheid, is het geloof aan zijne volkomenheid verbonden.
De verzekering der wijsgeeren mogt ijdele grootspraak schijnen, zoo dezelfde
leer niet eenigermate den inhoud der strengste
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Godsdienstbegrippen, des meest stelligen Openbaringsgeloofs bleek. Zoo de
Openbaring namelijk de leer, het feit der Goddelijke liefde is, hoe is die liefde anders
te verstaan dan als een eeuwig streven om het onderscheid tusschen God en
mensch op te heffen en beide zoodanig te vereenigen, dat God zich in de
menschheid, de menschheid zich in God bewust worde? In Christus, leert de kerk,
is dat feit der Goddelijke liefde voltrokken. Op aarde is God mensch geworden: dat
feit is een eeuwig feit; want bij God geldt eens voor altoos: geene kommerlijke
herhaling van hetzelfde vindt bij den Eeuwige plaats. De aarde is daarmede het
middenpunt des heelals, de geschiedenis der menschheid de geschiedenis van
God, de menschelijke geest het hoogste orgaan van het Goddelijke denken
geworden. Zoo in de menschen als individu's de volkomenheid der Godheid nog
niet bereikt is, beschouwt het geloof, volgens de uitdrukking der H. Schrijvers zelve,
die hoogte door de menschheid in Christus bereikt, die, een weinig minder dan de
Engelen geworden, thans, met eer en heerlijkheid gekroond, alle dingen aan zijne
voeten onderworpen ziet.
Alvorens tot eene nadere beschouwing van Hegels wijsbegeerte u te geleiden,
achtte ik deze herinneringen noodzakelijk, niet om de wijsbegeerte met de
Openbaring te verdedigen, maar om in beider verschil beider eenheid aan te wijzen.
Want, ofschoon de nieuwere wijsbegeerte, met name die van Schelling en Hegel,
zichzelve in het kerkelijk dogma heeft ingelijfd, ja dat dogma in zijn meest harden
vorm als de ware uitdrukking der wijsbegeerte zelve acht, hebben stemmen van
gezag zich tegen die vereeniging van Christendom en wijsbegeerte met kracht
verheven. In de vereeniging van beide hebben zij eene omschepping van beide, in
die omschepping den ondergang van beide gezien. Het weten, dat volgens de leer
der wijsbegeerte het gelooven begeleidt en verslindt, is volgens hen een ongoddelijk
weten, gelijk aan dat, waarmede de verzoeker onze stamouders bekoorde; de
Godsgelijkheid der wijsgeerige school is volgens hen snoode zelfvergoding, in strijd
met het Christelijk bewustzijn van zonde en schuldvergiffenis: het gelijkstellen van
de geschiedenis der wereld met de geschiedenis van God eene onttrooning van
den Aller-
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hoogste, een aanranden van den Allerheiligste. En treft deze beschuldiging de
nieuwste wijsbegeerte te regt? Het vervolg onzer beschouwing zal ons dat moeten
leeren. Thans zij het genoeg te zeggen, dat niet enkel van de zijde des geloofs de
kreet om zijne afscheiding van de wijsbegeerte is opgegaan. In de school zelve
heeft zich volgens eene uitdrukking, aan de staatkunde onzes tijds ontleend, eene
regter- en linkerzijde gevormd; de laatste heeft de verwijten toegestemd, haar door
het geloof gedaan, en het verraad versmadend, onder den schijn van vriendschap
gepleegd, met ridderlijke rondborstigheid zich de vijandin van het Christendom, ja
van alle Godsdienst verklaard.
Maar vanwaar die schijn van eenheid bij zulk herhaald ontvlammen van tweedragt?
Vandaar, dat beide, Godsdienst en wijsbegeerte, zich om hetzelfde middenpunt,
den menschelijken geest, d.i. om zijn hooger aanzijn bewegen. Ik heb het reeds
meermalen gezegd en ik wensch het te herhalen, omdat in dit begrip de sleutel der
nieuwste wijsbegeerte verborgen ligt, dat de geest de eigenlijke beweegkracht (is)
des menschen, omdat hij telkens eene gedachte hooger dan de aanwezige, een
doel verder dan het naaste, een toestand volkomener dan den tegenwoordigen
onderstelt. Voorwaarts rigt zich, om zoo te spreken, de blik der wijsbegeerte, en
omdat zij die gedachte, dat doel, dien toestand telken reize achterhaalt, ten minste
in zich zelve de magt gevoelt die te achterhalen, spreekt zij van 's menschen
volkomenheid en de algenoegzaamheid van den geest; achterwaarts daarentegen
rigt de Godsdienst haren blik: het onvolkomene van het oogenblik gevoelende,
beschouwt zij het volmaaktere als buiten haar; zij getuigt van onmagt, of, waar zij
het volkomenere heeft bereikt, van genade. Vandaar ligt het der wijsbegeerte voor
de hand, de gang van den menschelijken geest, d.i. in de algemeenste opvatting
de geschiedenis der menschheid, als de noodzakelijke ontwikkeling van een beginsel
tot een zich telkens verwezenlijkend, maar oneindig verheven doel voor te stellen;
terwijl de Godsdienst, telkens op de onvolkomene verwezenlijking van het beginsel
het oog vestigend, die orde van ontwikkeling door het begrip van het doel laat
wijzigen, welk begrip zich aan het geloof als de vrije openbaring eens hoogeren
wezens aankondigt.
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Ik heb reeds een hoofdbeginsel van de wijsbegeerte van Hegel u voorgesteld, en
ik aarzel niet, van dat beginsel tot de verdere ontwikkeling zijner wijsbegeerte uit te
gaan, omdat het tevens het punt is, waar zijne wijsbegeerte met die zijns
voorgangers, van Schelling, te zamentreft, en vanwaar hij zijnen eigenen weg
vervolgt. Dat beginsel is dit: de geschiedenis van den geest is één met de
geschiedenis van het heelal, met de geschiedenis van God. Ik moet u nogmaals de
natuurfilosofie van Schelling en zijne leer van de magten herinneren. Hoe zonderling
die leer der magten ook op het eerste vernemen moge schijnen, eene diepe gedachte
lag daaraan ten grondslag. Ware namelijk de natuur enkel stof, dan zou hare
verscheidenheid door niets anders zijn te weeg gebragt dan door vermeerdering of
vermindering der hoeveelheid, door willekeurig aftrekken en optellen der deelen.
Zelfs zou men eindelijk tot een oorspronkelijke stof moeten teruggaan, wier meer
of minder de oorzaak, de eigenaardigheid van alle natuurwezens was. Er zou eigenlijk
geene spraak meer van hoedanigheid, maar alleen van hoeveelheid kunnen zijn.
Zulk eene stoffelijke beschouwingswijze ging Schelling met kracht te keer. Ieder
natuurwezen was als zoodanig een kunstwerk. Gelijk een beeld niet kan gevormd
worden door een willekeurig wegschrappen of bijteekenen van lijnen, maar het
ontbrekende uit het begrip van het geheel moet worden aangevuld, evenzoo de
bewerktuigde natuur en hare verscheidenheid. Dat begrip, waarin het wezen van
ieder natuurwezen (was opgesloten?), was geestelijk; daar nu ieder natuurwezen
een in zichzelve volkomen kunstwerk vormde, uitdrukking was van een geheel
ondeelbaar idee, hoedanig anders die orde in het geschapene uit te drukken dan
onder de vorm eener rekenkunstige magt? Want het ligt in de aard van den geest,
niet door toevoeging of afneming van stoffe, maar door eene innerlijke bewerking
in en door zich zelven zich tot de hoogste hoogte te verheffen. Zou nu de natuur
voor den geest vatbaar zijn, dan moest, gelijk de myriade als mogelijkheid in zijn
beginsel - het tiental - begrepen was, evenzoo in het geringste wezen in den schakel
der dingen het beginsel van den menschelijken geest aanwezig zijn.
In mijne vorige voorlezing deelde ik u mede, dat de hoogste
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magt, waartoe volgens Schelling de natuur zich kon verheffen, het menschelijke
bewustzijn was; maar ik deed u tevens opmerken, dat de aard van zijn stelsel ook
voor den menschelijken geest nog eene vermenigvuldiging met zichzelven toeliet,
waardoor eene nieuwe reeks van verscheidenheden kon plaats grijpen. Op deze
fout van Schelling paste, misschien nog meer dan op zijne wijsbegeerte in het
algemeen, het verwijt van Hegel, dat hij alle verscheidenheden in den nacht van
het absolute begroef. Die ongeslotenheid van Schelling's stelsel, dat uitloopen in
het oneindige zonder dat eenige wederstand biedende magt die vaart vermag te
stuiten, komt voorzeker Hegel niet te laste. Eene hoofdstelling zijner wijsbegeerte
was het, dat het einddoel aller dingen in haar beginsel, de ontwikkeling in den
aanvang begrepen en daardoor bepaald was. Deze zamenstemming van begin en
einde, beide door de eenheid van het wezen, van welks ontwikkeling dat begin en
dat einde de uiterste punten waren, te zamen verbonden, vergeleek hij, niet zooals
Schelling met de onbestemde magtsverheffing van getallen, maar met den vorm
eener redeneerkundige sluitrede. In het eerste lid der sluitrede staat het algemeene
begrip op den voorgrond, maar onontwikkeld, buiten toepassing en alzoo buiten
werkelijkheid. Het tweede lid scheidt het algemeene begrip, dat, zich zelf verdeelend,
alzoo in het bijzondere werkelijk wordt. Het bijzondere staat alzoo tegen het
algemeene over, totdat het in het derde lid in het algemeene teruggenomen wordt,
dat thans zijne eigene wezenlijkheid in het bijzondere heeft doorzien en hiermede
tot een hooger begrip, tot een helder erkennen en bewustzijn der waarheid verheven
wordt. Dezelfde reeks laat zich onder den vorm van beginsel, middel, doel
voorstellen, of uitwendig als zijn, worden, daarzijn. Het eerste in alle dingen is het
onbestemd algemeene, het zijn, waarvan het worden is afgetrokken, alzoo het nog
niet zijn; het tweede, worden als scheiding, bijzondering, daardoor werkelijk wording
van het algemeene; het derde, het bijzondere teruggenomen in het algemeene en
daarvan doordrongen, het bereikte doel der wording, het daarzijn.
Waarheen moest deze beschouwing den denker geleiden? Daartoe, dat tot de
hoogste wetenschap, de kennis van ons zelven en der wereld rondom ons, geen
andere weg, geene andere studie
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bestond dan die der logica of redeneerkunde. Gij schrikt op het denkbeeld dier
wetenschap met hare dorre onderscheidingen en pedante verzekeringen van
handtastelijke waarheden, en ik durf u voorzeker Hegel's stelsel niet aanprijzen als
het middel, om uw gemoed voor die wetenschap te winnen. De dorre bepalingen,
de stroeve verzekeringen, de spitsvondige uitzonderingen keeren er rijkelijk in weder,
en te midden der graauwe verstijvende mist der theorie verlangt gij hartelijk naar
het leven, naar deszelfs bloei en groei terug. Zoo gij slechts aan den cirkel, dien zij
om u heen trekt, ontkomen kondet; maar die dorre dialektiek is tevens wijsbegeerte
des levens, philosophie der natuur, ethiek, philosophie van den geest en zijne vrije
handelingen geworden. In dat stellen, scheiden, terugnemen philosopheert, volgens
Hegel, Godzelf, philosopheert Hij in de natuur, philosopheert Hij in uwen geest.
Misschien hadt gij verwacht, dat die logica volgens haar gewoon begrip, als
wetenschap van het denken, u de vormen van uw eigen denken zou ontwikkelen,
om daardoor in de kennis van het zijn buiten u door te dringen. Gij hebt u bedrogen:
bij Hegel zijn die denkvormen vormen van het zijn, vormen van het hoogste, van
het eenigste wezen. Niet in de rijke, veelzijdige, veelkleurige verschijnselen der
natuur, niet in de verheffing van gevoel, niet in de kracht van den wil, niet in de
poezij van den geest is het ware leven gelegen, maar alleen in het begrip, dat al
dien verkwistenden rijkdom ten toon spreidt, om daardoor, zooals door den
middenterm, tot de hoogste zekerheid op te klimmen. Teregt heeft Hegel daarom
zijn stelsel absoluut idealisme genoemd. Volgens hem is de wijsbegeerte het
evenbeeld, of liever het hoogste bewustzijn van die werkzaamheid, waardoor God
zich in de wereld openbaart of liever verwezenlijkt; hare dialektische methode is
niet een toevallige vorm in overeenstemming met onze, onze subjectieve behoeften
op het kennen der waarheid toegepast, neen zij is de openbaring, de verwezenlijking
zelve van God in de wereld. Wat God oorspronkelijk in de wereld ten uitvoer brengt,
dat brengt de wijsbegeerte ten uitvoer in hare dialektiek. Het eene is het onbewuste
werken eener blinde oorzaak: het andere het zich bewust worden van de werking,
in den eenigen en volstrekt noodzakelijken vorm van het bewustzijn.

R.C. Bakhuizen van den Brink, Studiën en schetsen over vaderlandsche geschiedenis en letteren. Deel 5

519
God zelf is, van de reëele zijde beschouwd, de dialektiek der wereld, welke van de
ideëele zijde de wijsbegeerte in zichzelve voltrekt.
Ik keer terug tot het punt, vanwaar mijne rede uitging. Wat mag de reden zijn,
waarom de dorheid van dit stelsel u van deszelfs omhelzing schijnt terug te stooten?
Ik geloof, geene andere dan dat de vrijheid van den geest, waarin gij de hoogste
waarde der menschheid en de mogelijkheid harer volmaakbaarheid stelt, hier in
eene wet van noodzakelijkheid schijnt ondergegaan, eene noodzakelijkheid zoo
streng, dat gij veeleer bijna willekeur zoudt verkiezen, of wenschen, dat de dialecticus
van den beginne zich zelven en de wereld met een sophisme had bedrogen. En
toch zou Hegel verzekeren, dat in die noodzakelijkheid zelve de eenige ware vrijheid
gelegen is, zoodra namelijk de geest, tot het eindperk zijner ontwikkeling gekomen,
zich zelve als de vrije oorzaak van alle die ontwikkelingen had begrepen. Intusschen,
ontkennen wij het niet, voordat dit eindperk bereikt is, zijn wij in de onoplosbare
strikken der noodzakelijkheid ingeweven; maar die noodzakelijkheid zelve vergunt
onzen gedachten een ruimer uitzigt, een vrijer spel, dan de beloofde vrijheid zelve.
Die noodzakelijkheid namelijk fluistert ons in, dat in de vormen van onzen geest
veel toevalligs aanwezig is, en laat ons iets raden van een verschiet, waarin de
waarheid langs andere wegen dan die van major en minor wordt erkend. Het is zoo:
zoowel op het stelsel van Schelling als op dat van Hegel rust die vloek der
noodzakelijkheid, welke het te vergeefs tracht te ontgaan. Aan beide is de
grondstelling omtrent de volstrekte eenheid van zijn en denken gemeen; uit beide
volgt de gevolgtrekking, dat de vormen van zijn en denken noodzakelijkerwijze
verbonden zijn, dat de natuur geene andere wezenlijke zijde vertoonen kan dan de
vormen, waaronder wij haar denken. Zoo wij al toegeven, dat de mensch, de
denkende mensch, de edelste vrucht der natuur is, dat die natuur in hem alleen tot
het hoogste bewustzijn van haar zelve opklimt; het is toch altoos het bewustzijn der
natuur, zooals wij die kennen, der natuur, waarmede wij steeds in werking en
tegenwerking blijven en waarvan ons vroegere wijsgeerige stelsels hebben geleerd,
verschillende vormen ten minste als mogelijk te
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denken. De absolute geest, waarvan ons beide wijsgeeren spreken, is en blijft ten
slotte wereldgeest, geest der aarde, aan onze planeet geboeid. Tusschen zijn
zelfbewustzijn en het zelfbewustzijn van het hoogste wezen, van God, schijnt zulk
eene klove te liggen, dat de gedachte aan den sprong ons onwillekeurig doet
huiveren.
Hoe tastbaar ook deze bedenkingen mogen zijn, er schiet echter ook dan nog
voor Hegel's stelsel een uitweg over. Immers de wijsgeeren zelve, die, over de
grenzen van het menschelijk weten nadenkend, aan die grenzen de mogelijkheid
der wijsbegeerte toetsen, geven toe, dat, zal hunne meening niet in een zichzelf
vernietigend Scepticismus terugzinken, ergens binnen den omtrek van den
menschelijken geest een punt moet gelegen (zijn), waar die met Gods alwetendheid
in aanraking komt, dat van (dat) punt alle beschouwing, alle ontwikkeling der
waarheid moet uitgaan. Naar dat punt heeft ook Hegel gezocht, en om het te vinden
al wat in den geest bijzonder of individueel was, daarvan afgetrokken. Wat hield hij
over? Rein denken. Dat reine denken werd hem beginsel, de aanvang van alles;
maar dat reine denken was tevens een denken van niets door niets. Want hetgeen
dacht moest zichzelven eerst denken, om in zijn te kunnen overgaan. Zijn
aanvankelijk denken was zijn zijn, alzoo zijn niet-zijn of nog-niet-zijn. Eerst in het
worden onderscheidt zich het zijn van het niet-zijn, en daar het gansche heelal niets
anders is dan zulk eene wording, ligt in de oorspronkelijke logische tegenstelling
van zijn en niet-zijn het beginsel van alle werkelijkheid opgesloten.
Ik wil niet uw geduld vermoeijen met de ontwikkeling, hoe uit dit beginsel van rein
denken de gansche logica van Hegel is ontsponnen. Lof van schranderheid, diep
doorzicht, afgetrokken bespiegeling heeft nog niemand den grooten Hegel ontzegd;
maar omdat onder dat reine denken geen zijn verborgen ligt, en het zijn niet anders
is dan een gevolg der ontwikkeling van het denken, dat weder in het denken als
begrip wordt teruggenomen, gevoelt gij, dat ondanks alle verzekeringen van Hegel
hier aan geen levenden, scheppenden God kan gedacht worden. Ook hij heeft met
kracht Schelling's meening met de mond beleden, dat een subject den aanvang en
het einde aller dingen moest zijn;
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maar dat subject is voor Hegel nimmer, zooals voor genen, werkelijk reëel geworden.
En eigenlijk is God niet het begin der Schepping maar haar einde, haar kroon, het
in het heelal zichzelven bewust gewordene idee, dat na en met die bewustheid in
zijn eigene kleurlooze eenvormigheid terugkeert.
Ik heb u de schaduwzijde van Hegel's stelsel voorgesteld, en die voorstelling heeft
welligt uwe verwondering opgewekt. Want wie weet niet, met hoeveel
gemoedelijkheid Hegel's stelsel door sommigen is omhelsd, met hoeveel drift door
anderen bestreden, met hoeveel schuwheid door menigeen gevreesd? Zulke
hartstogten worden niet opgewekt, zonder dat er in het voorwerp eene eigenaardige
levenskiem, eene eigenaardige kracht verborgen (is). Wat die zij, hoe zij op
geschiedenis, op kunst, op wetenschap algemeen is toegepast geworden, zal het
onderwerp onzer volgende en laatste voorlezing zijn.
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VII.
De hoogste gedachte der jongste wijsbegeerte, het gemeenschappelijk streven van
Duitschlands beroemde denkers, de leus, door allen voorgestaan, maar door niemand
zoo in alles gehandhaafd als door Hegel, is: Eenheid. Maar die eenheid is tevens
de magt, waardoor de wijsbegeerte elke wetenschap bestuurt, in alle vormen van
kunst doordringt, elke levensrigting te zamen verbindt. De onderzoeker der
wetenschap zoekt eenheid tusschen haar beginsel en de hoogste ontwikkeling, die
hij zich ten doel stelt, en in den vorm van systeem treedt die eenheid te voorschijn.
De vrome vindt eerst bevrediging voor de behoeften van zijn gemoed, wanneer alle
strijd van goed en kwaad, van licht en duisternis in zijne eenheid met God is
ondergegaan. Maar waartoe, waarom die eenheid? vraagt misschien iemand. Of
vinden wij die tweeheid niet veeleer in ons eigen aanwezen gegeven? Vinden wij
hier niet zigtbaar en onzigtbaar in strijd? Vinden wij hier ons niet door het ligchaam
aan eene reeks der Schepping geboeid, die in het oneindige voortloopt of in zijn
eigen kring terugkeert, de natuur, terwijl aan gene zijde onze geest zich aan eene
andere orde van dingen verbonden en daarin opgenomen gevoelt? Wie zoo spreekt,
hij bedenke, dat die natuur voor den geest het noodzakelijke voorwerp is van kennen
en handelen; zal door het handelen die natuur gewijzigd worden, dan moet hare
kennis in den geest doorgedrongen en door den weg der kennis dezen van zijne
onbestemde rigting tot het willen van een doel hebben teruggeroepen. Zoo er
tusschen beide sfeeren geen oorspronkelijke eenheid, geen punt van aanraking
bestaat, waarin zij zamenstellen (samenkomen?), dan is de mogelijkheid dat (de)
een den ander doordringt, en daarmede het doel van ons aanwezen verloren.
Men heeft geantwoord, dat dat punt van aanraking niet in de oorspronkelijke
eenheid van beide sfeeren, maar in eene van bui-
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ten teweeg gebragte vereeniging in God gelegen, en alle kennis daarmede
Openbaring geworden was. Zoo wij niet met het woord willen spelen en door die
openbaring eene zelfopenbaring, hetzij van den geest, hetzij van de natuur, willen
verstaan, dan treedt hier in beide sfeeren, in plaats van hetgeen beide ons vertoonen,
orde en wet, wonder op wonder in de plaats: geene ontwikkeling, maar
wedergeboorte. Ja, zoo die Openbaring Gods niet eene gestadig veranderlijke maar
eene eeuwige zal zijn, dan moet ergens, zoowel in den geest als in de natuur, een
aanrakingspunt met het Hoogste wezen zijn gegeven, uit welks gestadige,
eigenaardige, levendige ontwikkeling, de natuur en de geest, het heelal in één
woord, in alle zijne betrekkingen verklaarbaar is. Dat punt is de eenheid, van welk
alle wijsgeerig onderzoek moet uitgaan, waarmede alle wijsgeerige ontwikkeling in
gestadige verhouding moet blijven, tot hetwelk alle wijsgeerig weten moet
terugkeeren. Zoo de wijsbegeerte tot dusverre die hoogte niet heeft bereikt, niet
omdat zij het gezocht heeft moet zij misprezen worden, maar omdat zij te spoedig
meende het te hebben gevonden. Meer dan voor iemand, ik herhaal het, is eenheid
het beginsel, het doel der wijsbegeerte van Hegel geweest: het is zijn eer, dat
beginsel met het helderste bewustzijn, met de standvastigste overtuiging te hebben
gehandhaafd. Zoo hij gedwaald heeft, de fout heeft niet aan zijnen wil, zij heeft aan
zijn vermogen gelegen.
Maar welke, vraagt gij, is de toets, waaraan de dwaling en de waarheid zal erkend
worden? Geene andere, dan die eenheid zelve. Eene wijsbegeerte, die eenheid
van weten als haar hoogste doel stelt, moet werkelijk, zal zij aan hare beloften
voldaan hebben, alle tegenstrijdigheden verzoend en in eene hoogere waarheid
hebben opgelost; zij is achterlijk gebleven, zoolang hare grondstelling zich niet in
alle sfeeren van denken en zijn heeft bewaarheid, zoolang er eene duistere, doode
stof overblijft, die zij niet met haar licht bestraald en bezield heeft. De uitdrukking is
aan de natuur ontleend; want zij werpt ons dat schijnbeeld eener duistere, doode
stof voor de voeten, en zoo ik u in mijne vorige voorlezing trachtte te verklaren, hoe
Hegel's rein denken lang den weg van stelling en tegenstelling in zichzelven als
absoluut idee terugkeerde, zoo ik u aanwees, hoe alle hoedanigheden en betrek-
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kingen, die wij als het ware a posteriori uit de wereld der verschijningen afleiden,
volgens hem in de zichzelve beweegende kracht van het begrip te vinden waren, de vraag ligt voor de hand, waartoe dat begrip eene natuur, een zijn, dat zich van
het denken los maakte, noodig had; waarom met andere woorden God noodig had,
eene natuur te scheppen en zich in de verwikkeling van tegenstrijdigheden te
begeven, om daaruit zijne eigene eenheid van wezen te redden?
Onmiddelbaar, zegt Hegel, stelt het begrip zich zelven in de vormen van tijd en
ruimte, wordt daarmede uitwendig onderscheiden, wordt natuur; maar wij hadden
geene onmiddelbaarheid, wij hadden logische ontwikkeling verlangd; wij hadden
gewenscht te weten, hoe de natuur, de uitwendige natuur met hare verscheidenheid,
in het reine denken als in haren kiem was verborgen geweest. Thans hebben wij
geene uitlegging, maar eene uitspraak, niet ongelijk aan die van Spinoza, die tot
grondslag van het gansche gebouw der wijsbegeerte de bepaling legde, dat er eene
zelfstandigheid was met de eigenschappen van uitgebreidheid en denken. En in
zooverre was de oudere wijsgeer boven den jongeren verkiesselijk, dat gene ten
minste met kalme gelatenheid in den schoot zijner eeuwige zelfstandigheden rustte
en met kalm toevoorzigt het hem wel liet zijn in eene natuur zonder boosheid en
zonder onvolkomenheid. Maar hoe zou Hegel's begrip, als het in alle eeuwigheid
zich ontwikkelend subject, aanleiding en steunpunt voor die ontwikkeling kunnen
hebben, indien het niet de tegenstrijdigheden der natuur niet meer als afgetrokken
beschouwingen zich voorstelde, maar zelf die tegenstrijdigheden ondervond en
onder dat lijden gebukt ging en geperst? Het begrip, gij herinnert het u, moest door
zich te verdeelen (zich) tot de eenheid van het hoogste bewustzijn verheffen: met
het begrip op zich zelven, in zijne oorspronkelijke eenheid beschouwd, stond het
eerste deel van Hegel's wijsbegeerte, zijne logica in verband; met het tweede, het
begrip in tegenoverstelling van zich zelve als natuur, zijne natuurphilosophie, met
het begrip, tot eenheid maar thans bewuste eenheid teruggekeerd, het speculatieve
weten, de philosophie van den geest. Zou nu het begrip werkelijk alle die orden
doorloopen, waarvan de drie rangen van wijsbegeerte de verstan-
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delijke voorstelling zijn, dan moest evenzoo uit de natuur de geest worden, als de
natuur uit het in zichzelven besloten begrip was ontstaan. Ontwikkeling onderstelt
onvolkomenheid, en opdat uit de natuur de geest zou kunnen ontstaan, moest de
natuur onvolkomen of, gelijk Hegel het uitdrukte, aan het idee ongeëvenredigd unangemessen - zijn. Zoo die stelling ons eenigermate verwant schijnt met Schelling's
magtenreeks, herinneren wij ons echter de orde, de regelmaat der natuur, hare
totaliteit op den voorgrond, terwijl Hegel ons het pijnlijke schouwspel aanbiedt eener
natuur vol van onverschillige toevalligheid en onregelmatigheid, die zich aan geene
bepalingen laat binden. Het is waar, dat volgens Hegel ook in de natuur eene
doelmatigheid zich vertoont, die niet anders (is) dan de aanwezigheid van het idee
zelve in den chaos der stoffe; maar juist daardoor te meer komt de natuur, of liever
het idee in de natuur, tot het bewustzijn van zijne ellende. Met allen aandrang keert
de vraag (terug), waarom het in zich zelve zoo geregelde, zoo logisch zich
ontwikkelende, door naar buiten te verschijnen, zich niet vernederd maar verslimmerd
heeft, om zich met het schouwspel van zijn eigen jammer te verlustigen?
Zoo reeds hier de vraag u pijnlijk aandoet, breng haar op het gebied over, dat de
hoogere grens van dat der natuur is, op het gebied van den geest. Hier vertoont
zich het idee in tegenoverstelling zelve als subjectieve, individueele tegenover den
absoluten, volkomenen geest. Maar juist binnen de grenzen van dien individueelen
geest valt de mogelijkheid van dwaling of, hetgeen nog erger is, van het booze. Wat
ginds het onregelmatige en het toevallige was, is hier het kwaad. De mogelijkheid
van dat kwaad is in het geweten zelve gelegen, dat zich aankondigt als de
mogelijkheid van den individueelen geest, om zijn eigen willekeur in plaats van den
algemeenen wil te stellen. Eene leer, die in hare gevolgtrekkingen ons gemoed
kwetst; want daar het lot der wereld en der menschheid is, dien algemeenen wil
onder eindige vormen te erkennen, voert zij een lijdelijk onderwerpen zelf aan de
tirannij der gestelde magt in haar gevolg, verstikt zij ieder beginsel van zelfstandigheid
in den kiem en verteert de geestdrift des martelaars op den door haar gebouwden
brandstapel. Maar ik wil niet voortgaan met eene beschuldiging, die luide genoeg
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tegen Hegel's wijsbegeerte is opgegaan en luider weerklank vond, toen het vonnis
van Socrates door den hoogen regtbank dier school werd bekrachtigd. Ik keer terug
vanwaar ik aanving. Zoowel in de beschouwing van de natuur als in die van den
geest, heeft de hooggeroemde wijsbegeerte eene doode, vormelooze stof
overgelaten, die zij in haar eigen beginsel noch opnemen, noch omwerken konde:
ginds het toevallige, hier het booze.
Wanneer wij op deze wijze Hegel zijn heelal zien scheppen en bouwen, ziftend
en scheidend, onbekommerd of hetgeen er buiten valt ergens of nergens blijft, dan
voorzeker dringt zich eerbied aan ons op voor een geest van zooveel netheid en
orde, maar tevens de vrees, dat hij voor ons ongevoelig of wij het voor hem zullen
blijven. Ja, opdat die vrees niet oversla in de beschuldiging van angstvallige
bekrompenheid, dient bij ons de overtuiging levendig te zijn, dat het gebouwde
systeem op de grondslagen rust van veelzijdig en liberaal onderzoek. En hier komt,
ondanks al het gezegde, aan Hegel hooge lof toe. De rijke ontwikkeling van alle
wetenschap in Duitschland had voor de stichting eener hoogste wetenschap
grondslagen gelegd, zooals welligt geen ander land, tijd of volk ze immer voor zich
vonden. Met meer vaderlandsliefde dan het koel berekenende van zijn stelsel het
scheen toe te laten, had Hegel die vruchten van onderzoek en studie in zich
opgenomen; de Duitsche geest, die Grieksche en Romeinsche beschaving in zich
had verzwolgen, was hem de hoogste bloei, waarvoor de menschheid vatbaar (was).
Wij gelooven, dat hij met eerlijkheid de resultaten van onderzoek als de noodwendige
vormen van het zich ontwikkelend idee in zich had opgenomen, en een gevolg van
die eerlijkheid was het, dat elke wetenschap talrijke en uitstekende beoefenaars
telde, die zich met vertrouwen aan Hegel en zijne school aansloten. En waarom
niet met vertrouwen? Zoo al hier of daar een vorm te eng bleek, om al den rijkdom
der stoffe, die studie en ervaring hadden aangebragt, te omvatten, meer dan in
eenige andere wijsbegeerte stond bij Hegel de leer op den voorgrond, subjectieve
meening aan het inzigt des geheels op te offeren; méér dan in eenige andere werd
den geest zelfopoffering gepredikt, om zich te verdeelen, te begraven in de stof
zijner beschouwing, met de hoop om daaruit
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tot een nieuw leven op te staan. Eerbied voor het bestaande, geen liefde of haat,
was de les, waarmede het onderzoek der geschiedenis in de school van Hegel
aanving. Persoonen, enkele feiten, zij zijn de vrucht van den tijd, en de tijd is de
uitdrukking van het idee, binnen de hoogte daardoor telken reize bereikt. Ofschoon
het idee verholen blijve of liever zich openbare in de uitwendige feiten der
geschiedenis, naauw zijn daad en idee verbonden: alles in de geschiedenis heeft
zijne beteekenis, van de kleinste gebeurtenis tot de grootste ommekeer der wereld
toe. Niet alleen opvolging, maar voortplanting bestaat er in de groote tijdvakken der
wereldgeschiedenis. Het eerste verschijnsel van menschelijke ontwikkeling baart
het tweede, en zoo vervolgens in onafgebroken reeks. De instellingen, de
Godsdienst, de wijsbegeerte, de industrie zelf van de eene eeuw is de kiem der
instellingen, van de Godsdienst, van de wijsbegeerte, van de industrie der volgende.
Ware het Hegel gegeven te beslissen, dat deze eeuw de laatste ontwikkeling des
menschelijken geslachts ware, het laatste tijdvak, waarin het kennen ten deele in
de hoogste speculatieve wijsbegeerte, die hij aankondigde, zou worden opgelost?
Zoo zich bij Schelling de strekking openbaarde, den kring, die zijne wijsbegeerte
getrokken had, naar alle zijden uit te breiden, zoodat de bewustheid van den omtrek
of in lijdelijk toegeven aan den indruk des levens, of door dweepend poëtische
fantasie scheen verloren te gaan, het tegenovergestelde had bij Hegel plaats. De
individualiteit ging onder in den logischen vorm, en zoo men zegt, de buitengesloten
wereld wreekte zich op hem. Met het smachtend verlangen eens edelen gemoeds
zag hij, juichte hij eene laatste ontwikkeling des menschdoms te gemoet. Zijn stelsel
beantwoordde aan de rust, die de wereld rondom hem, aan de strenge orde, die de
staat waarin hij leefde vertoonde. Aan de zachte leiding eener redelijke ontwikkeling
zou het Germaansche beginsel het menschdom tot de hoogste hoogte van kennen,
en daarmede tot den gouden eeuw van geluk verheffen. Daar verscheen de revolutie
van Julij, met een ander charter dan Hegel aan zijn algemeenen menschenstaat
had denken te geven. Op nieuw waren de driften, die noodzakelijke vormen eener
alles vermeesteren de subjectiviteit, te voorschijn getreden. De natuur
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scheen zich met den geest tot nieuwe omwentelingen te verbinden. Een andere
zwarte dood trok met zijn geessel door Europa. Hegel sidderde, Hegel stierf,
martelaar, zoo er ooit een was, niet van de kracht, maar van de zwakheid zijner
zaak!
Hegel stierf, voordat hij nog eene andere omwenteling gezien had, waarmede de
school zijner leerlingen de menschheid bedreigde. Ik heb u over Hegel's begrip van
eenheid gesproken, hoe zich dat in drieërlei opvolging tot een zelfbewust begrip
van eenheid verhief, eene wijsgeerige drieëenheid, die ik slechts kan noemen,
zonder dat de grenzen mijner rede mij toelaten u de toepassing van dat begrip in
zijn stelsel aan te wijzen. Die driëenheid was voor hem de hoogste gedachte, die
het Christendom in zijne oogen boven ieder andere Godsdienst verhief. God mensch
geworden als Zoon, en in zijn eigen dood zich zelf verdeelend in de gemeente en
tot zichzelven terugkeerend als geest. De logisch ontologische grondslag van zijn
stelsel maakte, dat hetgeen de kerk als uitwendige, historische Openbaring aannam,
volgens hem in God, in het hoogste begrip plaats scheen te hebben. Maar zeker
had hij niet bedoeld, de waarheid van het idee zelf door het ondermijnen van het
feit aan te tasten. Zijne school deed het: de historische waarheid ging volgens haar
onder in het idee, opdat het idee zelve naderhand tot een subjectief rationalismus
zou terugzinken. Zullen wij over dat verschijnsel treuren, in de overtuiging dat het
Hegel niet minder dan de omkeering in de natuur of de staat zou hebben geschokt,
of zullen wij ons verheugen, dat de individueele geest nog niet in die absolute
aanschouwing is verslonden, dat voor de wetenschap het veld van onderzoek nog
niet is afgetreden, dat het belang der bijzonderheden op ieder gebied, tot zelfs op
dat van den staat, eene kritiek te voorschijn roept, die, naar het inzigt der Hegelsche
wijsbegeerte zelve, door den geest veelvoudiger te verdeelen eene meer bewuste
eenheid als einddoel zijner ontwikkeling voorspiegelt? Ik geloof in uwen naam en
in die der wetenschap te spreken, indien ik mij verheug. Hegel, zegt men, stierf aan
zijn stelsel. Zijn dood is ook het begin van het oordeel.
Met zijn dood eindig ik deze voorlezingen. Zoo die beschouwing treurig is, de
wijsbegeerte heeft daarmede bewezen, dat zij een menschenleven besturen,
vervullen, verteeren kan. Is in deze be-
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schouwing geene waarborg gelegen voor de ijver, waarmede zij verdient te worden
beoefend? Alleen daaraan ten minsten wensch ik uwe getrouwe opkomst ter dezer
plaatse toe te schrijven. Zoo de nieuwere wijsbegeerte slechts zelden tot Holland
doordrong, de oude is er beoefend, en van die Ouden hebt gij het vernomen, dat
zij eene studie van en voor het leven is. De Grieksche staten vielen, en der
wijsbegeerte komt eenigermate de lof toe, die men den Godsdienst teregt schenkt.
dat terwijl alle materieele belangen een zekeren kring van noodzakelijkheid
(doorloopen), de geest steeds eene nieuwe ontwikkeling te gemoet gaat. Duitschland
kromp onder Napoleon's scepter, de wijsbegeerte maakte den geest van Fichte vrij,
en de wijsgeer werd een der krachtigste organen van dien Duitschen geest, die
door zijne kracht de scherpzinnigheid van Hegel misschien bedroog. Wat ons lot
zijn zal, wie weet het? maar wie wanhoopt tevens aan een volk, dat zijn lot met de
wetenschap, met de hoogste wetenschap vereenigt? De teruggang van het stoffelijke
is vaak de bron van de ontwikkeling van den geest geweest. Mogten deze
voorlezingen er toe bijgedragen hebben, om een nieuw veld voor uw onderzoek,
een nieuwe rijkdom voor uwe hoogste behoeften aan te wijzen: mogt het gebrekkige
mijner voorstelling uwe verschooning ondervonden, niet uwen afkeer voor eene
zaak, die ik slechts al te zwak verdedigde, hebben opgewekt!
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